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Solotcha lê so ‘n paar kilometer oos van Ryazan, 

naby die plek waar die ou stad van Ryazan was. 

Dié is in die 13e eeu heeltemal deur die Mongole 

verwoes. Soos feitlik net hulle kon. Die stad is letterlik 

weggevee. Nie ‘n mens of dier het oorleef nie. Lyk 

my net die kraaie en die rawe is oorgeslaan. Van 

hulle is daar duisende. Nie geweet daar is so baie in 

die hele wêreld nie, vergeet maar van in een dorpie. 

Hulle yslike neste hang swaar in die kaal bome en 

hulle raas so dat jy die persoon langs jou amper nie 

kan hoor nie. 
‘n Klooster is ter herinnering van die Mongoolse slagting hier 

opgerig. Dit staan, met sy groot tuin, so half eenkant, omring deur 

‘n hoë wit muur. Vroue, volledig in swart geklee, kopdoek en al, 

hou die tuin skoon en wag vir die opwinding van die lente. Hulle is 

vriendelik en praat lekker oor die omgewing. Binne-in die klooster 

voel ek soos ‘n toeris-indringer, so asof ek mense in diep-gelowigheid 

kom afloer. Sewe vroue bid eentonig op ritmiese maat. Ek maak 

myself skaars deur op ‘n bankie heel agter in die klooster te gaan sit. 

Toe oë luister ek na hierdie Middeleeuse ritueel. Ek raak so sit-sit aan 

die slaap. Die studente kom haal my later. Lank langs my gesit, sê 

hulle. Nie geweet of ek bid of slaap nie.

Ek verkondig by die fakulteit dat ek iemand soek om my die 

Cirilliese alfabet te leer. Dan kan ek darem die name op geboue lees 

en my weg deur die stad vind. ‘n Lektrise in tale meld haar aan. Sy 

is besig, sê sy. Net ‘n paar minute tussen klasse. Vernietwerk is in die 

nuwe Rusland heeltemal uit die mode. Ons spring met ‘n vaart weg. 

Sy bly so vier klanke voor my pen en ses klanke voor my gedagtes. 

Hulle ‘N’ het niks met ons ‘N’ uit te waai nie en hulle ‘R’ is ‘n ‘e’. 

Party letters staan agterstevoorom. As hulle eers hulle rug so op jou 

draai, klink hulle heeltemal anders. ‘n ‘O’ bly darem ‘n ‘O’. Ek kan my 

geluk amper nie glo nie. Sy is besorg oor my Russiese uitspraak. Die 

klemverskille tussen Russies en Ukraïns kry aandag. Sy hoor ek is dan 

nou juis later soontoe op pad. Die Russiese en Ukraïnse sinonieme 

klap so twee-twee om my ore. Sy sê die tyd loop uit, ons moet ‘n 

bietjie aanstoot. Kan nie help om buite konteks te glimlag nie. My 

lighartigheid staan haar nie juis aan nie. Sy gee my ‘n kyk wat sê ek 

moenie haar tyd staan en mors nie. G’n wonder die Russiese mans 

drink soos hulle drink nie.

So 100 km wes van Moskou, op die pad na Smolensk, lê die 

slagveld van Borodino __ ingewig tussen die Moskva en Kalocha-

riviere aan die Noorde en digte woude aan die Suide. Die hele dag 

stap ek met kontoerkaarte rond en probeer verstaan wat twee 

eeue gelede hier gebeur het. Dis maklik om jou in te leef, want 

die slagveld is uitstekend bewaar, amper presies soos dit destyds 

gelyk het. ‘n Mens weet dit uit die grafiese afbeeldings wat destyds 

gemaak is. Dit alles is in die museum te sien.

So stadigaan word dinge vir my duideliker. Op ‘n sonnige, warm 

dag het die slag teen vyf uur die oggend begin, nogal deur Napoleon 

se Italiaanse kannoniers. Teen drie uur die middag is die laaste van 

die Russiese kanonposte verower en was die dorpie Borodino ook 

in Franse hande. Die veldslag was toe eintlik reeds gewen. Tot laat-

middag veg Napoleon om die kern van die Russiese leër te vernietig. 

Die reën wat laatmiddag begin val, help nie. Krities besluit Napoleon 

om die Ou Garde, sy persoonlike korps en laaste reserwe van amper 

20 000 man, nie in die stryd te werp nie. Onder dekking van die nag 

kon Kutusov sy twee leërs, of ten minste wat daarvan oor was, na 

By Napoleon se bevelspos op die slagveld van Borodino. Die poolwind het opgesteek. Op die horison is ‘n katedraal wat later by een van die Russiese 
kanonposte opgerig is.
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veiligheid onttrek. Anders as wat hy met die Oostenrykers en Russe 

by Austerlitz en die Pruise by Jena gedoen het, het Napoleon net nie 

genoeg tyd gehad om die Russiese leërs volledig te verwoes nie. Die 

geveg was so groot en die soldate so menig dat, so lyk dit vir my, dit 

eenvoudig net nie in een dag beslis kon word nie. Met ‘n leërmag, 

alhoewel sleg verwond, steeds tot Alexander I se beskikking, kon 

Napoleon hom nie dwing om vir vrede te smeek nie, al is ‘n verlate 

Moskou vyf dae na Borodino deur Napoleon ingeneem. Die Russe 

kon toe maar geduldig op die winter wag.

Olga is my gids vir die dag. Sy is al amper dertig jaar lank 

bibliotekaresse van die museum en die kurator se vrou. Sy is 

entoesiasties en uitstekend ingelig. Ons het ‘n wonderlike tyd. 

Laatmiddag stap ons twee nog onverpoos oor die kronkelende 

kontoere van die slagveld. Ons besoek die bevelposte van Napoleon 

en Kutusov en die kanonverskansings wat sommer nou die dag nog 

weer herbou is. Napoleon moes, soos by Waterloo, die hele dag 

opdraans veg. 

Borodino was nie net ‘n Frans-Russiese veldslag nie. Napoleon het 

‘n Italiaanse en ‘n Poolse korps onder hom gehad, elk 20 000 man 

sterk. Aan die Russiese kant was ongeveer veertig persent van die 

senior offisiere nie-Russies, meestal Duitsers. Kutuzov se eerste leër 

is aangevoer deur Barclay de Tolly, sy tweede leër deur Bagration. 

Barclay se grootouers was Skotte en Bagration was van Georgia. 

Agt-en-twintig van die sewentig senior offisiere aan die Russiese 

kant, insluitende Bagration, is dié dag dood of dodelik verwond. Een 

was ‘n vrou. Hulle portrette hang teen die muur van die kerk wat 

later by een van die kanonposte opgerig is. Wat ‘n vernietigende 

slag was dit nie. Meer as dubbeld soveel soldate het hier geveg as by 

Waterloo. Sowat 100 000 soldate het hier op een dag gesterf, saam 

met 40 000 perde — Olga se statistieke. Ander bronne plaas die 

sterfgevalle effens laer.

Oor ‘n breë front wat myle na weerskante van Borodino uitstrek, 

het daar in Desember 1941 weke lank hewige gevegte tussen 

die Duitse en Russiese leërs gewoed. Die Russe noem dit die Slag 

van Moskou. Die Duitse opmars is in dié veldslag gestuit. Van toe 

af het die Duitsers, enkele teenaanvalle tersyde,bykans 3½ jaar 

lank teruggeval, totdat die swastika by die Reichstadt gestryk is. 

’n Somber, amper siellose museum vereer díe soldate wat hier in 

1941/42 gesterf het. In die Tweede Wêreldoorlog het Amerika sowat 

300 000 mense verloor, die Engelse ongeveer 500 000, burgerlikes 

ingeslote. Rusland het meer as 26 miljoen lewens opgeoffer — 

verreweg, maar verreweg, die grootste slagting in die duisende jare 

van oorlogvoering. Daar is geen perke aan die smart wat Russe kan 

verduur nie. Die problem met so ‘n volksaard is natuurlik dat hulle 

lyding ook vrygewig uitdeel. Daarvan het die wêreld, ongelukkig, ook 

genoeg gesien.

Die slagveld van Borodino is seker so 80 vierkante kilometer groot. 

Aan niks word gepeuter nie en die lande word nie geploeg nie. ‘n 

Godverlatenheid kleef aan dié plek. Hier, net hier, het die geskiedenis 

eers teen Napoleon en toe, 130 jaar later, teen Hitler gedraai. Voor 

Borodino het Napoleon omtrent nooit ‘n veldslag verloor nie, daarna 

het hy omtrent nooit weer een gewen nie. Voor die Slag van Moskou 

was Hitler onoorwinlik, daarna was die oorlog vir hom ‘n lang 

afdraande pad van angst, tot by sy bunkerdood in Berlyn.

Die studente wat my Borodino toe gebring het, het vroeg 

reeds op my opgegee en hulle skuil al ure lank in die motor. 

Historiese swaarwigtighede interesseer die jeug ook maar net so-

ver. Introspeksie kom eers in later jare, as dit ooit gebeur. Soos die 

pad voorentoe korter raak, kyk mens al meer terug. Ook goed so. 

Sommige dinge is duideliker van ver af.

Die poolwind steek op en die temperatuur val vinnig tot ver onder 

vriespunt. Binne ‘n halfuur is dit so koud dat ek skaars kan praat. Ek 

kyk vir oulaas oor die slagveld en staan opnuut verwonderd oor die 

verbetenheid van die mense van dié eindelose begraafplaas wat ons 

Rusland noem.

Op pad terug Ryazan toe ry ons deur ‘n klomp klein dorpies. 

Elkeen het maar sy eie katedraal; nuut gebou, maar op die ou styl. 

Gedurende die Kommunisme is duisende kerke gesloop. Die Russe is 

lief vir hulle kerke. Standbeelde is een van hulle ander passies. Hoe 

groter, hoe beter. Almal en alles word vereer. Veral vir die trekker 

is hulle baie lief, in die ou dae natuurlik ‘n simbool van die Soviet-

arbeider. Op een van die dorpspleine staan daar selfs ‘n standbeeld 

van ‘n agurkie. Maar wat ‘n agurkie! Geen olifant sal hom kan 

beweeg nie. Ek word vertel daar is êrens ook ‘n monument vir die ui. 

Gelukkig het ek dié darem misgeloop.

Na klasse, vroegaand maar nog lig, neem ‘n paar studente 

my Konstantinovo toe. As dit ‘n dorpie is, het hy dit naelskraap 

gemaak. Die plek is pragtig. Dit lê in ‘n woud van berkebome op die 

oewer van die Oka, in die ou dae ‘n belangrike deel van die Russiese 

netwerk van bevaarbare riviere. Hier is Sergei Yesenin gebore en het 

hy grootgeword in ‘n feitlike sprokiesagtige klein huisie wat nou 

‘n museum is. Geen wonder hy’t sulke romantiese natuurgedigte 

Sergei Yesenin se standbeeld by Konstantinovo. Die rawe en hulle neste 
hang swaar in die kaal berkebome.
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geskryf nie. Liefdesgedigte ook. ‘n Russiese Wordsworth, of ‘n 

Leipoldt, as jy wil. Langs die huisie staan ‘n beeld van Yesenin. 

Groot, soos omtrent alle beelde in Rusland maar is, maar dié 

keer nogal smaakvol. Hy’t ‘n mistiese figuur geword, hoofsaaklik 

weens sy uitspattige lewe. Aanvanklik was hy ‘n ondersteuner van 

die Oktober-revolusie, maar kommunisme het hom vroeg reeds 

ontnugter. Gou was hy een van die eerste literêre opstandiges. 

Tussenin is hy vyf keer getroud, onder andere met die Amerikaanse 

danseres Isadora Duncan. Sy kon geen woord Russies praat nie en 

Yesenin kon niks anders praat nie. Het ook talle ander beduidende 

verhoudings gehad. Niks wou regtig werk nie. Hy’t hom later 

maar aan die drank oorgegee. In sy laaste jare het hy hom met 

drinkebroers omring wat hy geminag het. Dit was al manier waarop 

hy met homself kon saamleef. Uiteindelik het hy maar sy polse gesny 

en homself opgehang. Hy was net-net dertig.

Bekendes wat vroeg sterf, bly vir ewig jonk. Sterf hulle 

gewelddadig, verkieslik nog in misterieuse omstandighede ook, word 

hulle romantiese volkshelde __ Kennedy, Marilyn Monroe, James 

Dean, Prinses Diana en ons eie Gideon Scheepers, om ‘n paar te 

noem. So is dit met Sergei Yesenin. Rose lê altyd aan die voet van sy 

standbeeld. Mense in Ryazan glo vas hy is deur Stalin laat vermoor. 

Ek twyfel. Ten tye van sy dood het hy eintlik al, soos Lear, homself 

oorleef. Vir niemand, behalwe vir Yesenin, was hy toe meer ‘n gevaar 

nie. Dis juis sy afsterwe wat hom polities laat herleef het. Na dit alles 

staan Yesenin, so effe onverdiend, saam met Pavlov en Solzhenitsyn 

voorop as die streek se grootste helde.

My gids vir die dag vat my na haar ouma toe. Sy woon in ‘n dacha 

net buite Konstantinovo. Almal noem haar ‘Granny’. Baie gesien in 

haar 71 jaar, sê sy. Met toe oë dra sy Pushkin se gedigte voor. Haar 

kleindogter tolk so goed sy kan, maar ek stop haar later, want die 

vertolking versteur die oomblik. Die ritme en klankrykheid van die 

gedigte betower mens. Sy sing hulle eerder as wat sy hulle voordra. 

Seker ‘n halfuur lank. Die trane loop later oor haar wange. Vertel my 

van die ou dae, vra ek haar . Sy word, so voor my oë, iemand anders. 

Haat die verlede. Marx was ‘n Duitser. Lenin half-Duits, en die ander 

helfte het geen Russiese bloed in hom gehad nie. Khrushchev en 

Brezhnev kom albei uit die Ukraïne. Stalin, en sy draai haar kop weg 

so asof sy haar moontlik nie sal kan beteuel om agter sy naam aan 

te spoeg nie, was van Georgia. Aaklige, aaklige tye, sê sy. Moes haar 

kinders in die geheim doop. In die aand het sy haar boeke onder die 

kombers in die bed gelees. Nie geweet wie om te vertrou nie. Haar 

pa het nie van die Groot Patriotiese Oorlog af teruggekom nie. Weet 

nie wat van hom geword het nie. Nooit weer iets van hom gehoor 

nie. Eenvoudig net nie teruggekom nie. Die burokrasie kon nie bybly 

om 26 miljoen sterfgevalle te prosesseer nie, of het miskien net nie 

omgegee nie. Sy word energieker soos sy kwater word. Vrouens soos 

sy het Stalingrad help red. Maar, sê Granny, die lewe is nou beter. 

Ons groet. Onthou, sê sy vir oulaas, Pushkin is onvertaalbaar. 

Op pad terug Ryazan toe luister ek na die vrolike geklets van die 

studente, maar my gedagtes is elders. Granny het my omgekrap, 

soos haat en smart kan doen wanneer dit so hewig brand. Dekades 

lank het sy, soos miljoene ander Russe en Oos-Europeërs, gely 

onder die diktators van hulle tyd. Stalin is lank reeds in Rusland as 

’n gewetenlose volks-moordenaar ontbloot. Die Russe het intussen 

grootendeels met dié deel van hul verlede vrede gemaak. In díe 

tyd het die wêreld nog vir Mao ook gehad. Stel jou dit voor: Stalin 

(1924 – 1953), Hitler (1933 – 1945) en Mao (1949 - 1976). So 

amper asof die wêreld gedink het dat elke dekade ‘n nuwe monster 

nodig het. Intussen is hulle dood en baie van die skade wat hulle 

aangerig het, is, so op ‘n manier, herstel. Sal die mensdom hieruit 

leer? Solzhenitsyn het sy bedenkinge. Beskawing, sê hy, is nie 

geneties oordraagbaar nie. Elke geslag moet opnuut opgevoed word. 

Slaan slegs een geslag oor en barbarisme kruip maar weer op die 

wêreld af. Tyd is vergewend. Kort voor lank vervaag herinneringe en 

verstomp die waaksaamheid van latere geslagte. Die storie van die 

verslawing van Oos-Europa en die volksmoorde wat Hitler, Stalin en 

Mao gepleeg het, moet genadeloos oorvertel word. Weer en weer. 

Dan weer, vir nog ’n keer. Ingeval dit vergeet word, vertel die storie 

weer ’n slag, van vooraf. Slegs dan sal die beskawingsverval wat die 

Kommunisme en Fascisme oor die 20ste eeu gebring het, behoorlik 

as waarskuwing dien.

Veral ouer mense praat graag oor die ou Rusland en hoe dit teen 

die huidige opweeg. Sommiges met wie ek praat, sê daar is destyds 

beter na pensionarisse omgesien en basiese skoolopvoeding was toe 

beter. Van die studente sê hulle mis 

die volks-hubris wat hulle ouers geken 

het en so graag oor praat – die Koue 

Oorlog-dae toe Rusland geglo het 

dat hy mede-heerser van die wêreld 

was. Díe dinge lê egter slegs maar in 

enkeles se gemoed, en dan ook maar 

net in hulle agterkoppe. Vryheid, sê 

almal met wie ek praat, maak die 

nuwe Rusland oneindig beter as in 

die verlede. Soos te verwagte het die 

Russe entoesiastiese reisigers geraak. 

Verreweg die meeste studente was al 

êrens in Wes-Europa. ‘Oorsee’, soos 

ons sê. 

Ek vra die dekaan of daar iets 

waardevol in die Soviet-Unie was wat 

nou verlore is. ‘Ja’, sê sy, ‘veral in die 

sestiger- en sewentigerjare het mense 

meer vir mekaar omgegee as nou’.  

Teen Granny se muur pronk foto’s van haar kinders en kleinkinders.
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