
 

Vier dagen

Een eenvoudig Russisch soldaat vecht in 1877-1878 als vrijwilliger mee in de
Russisch-Turkse oorlog die aan Rusland, ten koste van het Ottomaanse of Turkse
Rijk, een weg moet bieden naar de Bosporus. Hij raakt gewond.

Ik herinner me hoe we door het bos renden, hoe de kogels suisden, hoe de takken die ze 
afrukten vielen, hoe we ons een weg baanden door de meidoornstruiken. 

Het schieten werd heviger. Waar het bos ophield vertoonde zich iets roods dat hier en daar 
flitste. Sidorov, een jong soldaatje uit de eerste compagnie (‘hoe is hij in onze linie 
terechtgekomen’ schoot het door mijn hoofd) zakte plotseling op de grond en keek zwijgend met 
grote verschrikte ogen naar me om. Uit zijn mond liep een straaltje bloed. Ja, dat herinner ik me 
goed. 

Ik herinner me ook hoe ik, al bijna bij de rand van het bos, in dicht struikgewas hem zag. Hij was 
een enorme dikke Turk, maar ik rende recht op hem af, hoewel ik minnetjes en mager ben. Iets 
gaf een klap, het scheen me toe dat er iets geweldigs langs vloog. 

Mijn oren suisden. ‘Hij heeft op me geschoten’, dacht ik. Maar hij drukte zich met een schreeuw 
van afgrijzen ruggelings tegen een dichte meidoornstruik. Je kon ook om de struik heen, maar 
door angst was hij tot geen enkele gedachte in staat en drong hij in de doornige takken. Met één 
slag sloeg ik hem zijn geweer uit de hand, met de volgende stak ik mijn bajonet ergens in. Er 
klonk iets dat het midden hield tussen gebrul en gesteun. Daarna rende ik verder. De onzen 
schreeuwden ‘Hoera!’, vielen, schoten. Ik herinner me dat ook ik een paar schoten loste, al 
buiten het bos gekomen, op open terrein. Plotseling weerklonk het ‘Hoera’ luider, en meteen 
trokken we voorwaarts. Dat wil zeggen niet wij, maar de onzen, want ik bleef achter. Ik vond dat 
vreemd. Nog vreemder was dat plotseling alles verdween, al het geschreeuw en geschiet 
verstomde. Ik hoorde niets en zag alleen maar iets blauws; dat was
zeker de lucht. Daarna verdween ook die.
(…)
De zon brandt. Ik doe mijn ogen open, zie dezelfde struiken, dezelfde
hemel, alleen nu bij dagbelichting. En daar is ook mijn buurman. Ja, het is
een Turk, dood. Wat een enorme! Ik herken hem, het is hem.

Voor mij ligt de door mij gedode man. Waarvoor heb ik hem gedood? Hij ligt hier dood, met 
bloed bevlekt. Waarom heeft het lot hem hierheen gejaagd? Wie is hij? Misschien heeft hij, net 
als ik, een oude moeder. Lang zal ze ’s avonds bij de deur van haar armoedige lemen hut zitten 
en naar het
verre noorden kijken: of haar innig geliefde zoon, haar werkkracht, haar kostwinner niet komt.

En ik? Ik ook net zo… Ik zou zelfs met hem willen ruilen. Wat is hij gelukkig, hij hoort niets, voelt 
noch pijn van zijn wonden, noch dodelijke weemoed, noch dorst… De bajonet is recht in zijn hart 
gedrongen… Daar in zijn uniform is een groot zwart gat; eromheen zit bloed. Dat heb ik gedaan.

Ik heb het niet gewild. Ik wilde niemand kwaad doen, toen ik ten strijde trok. De gedachte dat 
ook ik mensen zou moeten doden, kwam op de een of andere manier niet bij me op. Ik stelde 
me alleen maar voor hoe ik mijn eigen borst aan de kogels bloot zou stellen. En ik ging en ik 
stelde bloot.



Nu en? Stommerd, stommerd! En deze ongelukkige fellah (hij heeft een Egyptisch uniform aan), 
die kan er nog minder aan doen. Voor dat ze hem als een haring in een ton inscheepten en naar 
Constantinopel brachten, had hij zelf over Rusland noch over Bulgarije gehoord. Ze bevalen 
hem te gaan, en hij ging dus. Als hij niet gegaan was, zouden ze hem met stokken zijn gaan 
slaan of anders zou misschien een of andere pasja een kogel uit zijn revolver in hem gejaagd 
hebben. 
Hij ging de lange, zware veldtocht van Stamboel tot Roesjtjsoek. Wij hadden aangevallen, hij 
verdedigde zich. Maar ziende dat wij, vreselijke mensen zonder angst voor zijn Engelse 
Peabody en Martini patentgeweer, steeds verder voorwaarts drongen, raakte hij in paniek. Toen 
hij wilde weglopen sprong er een klein ventje op, dat hij
met één slag van zijn zware vuist had kunnen doodslaan, en prikte een
bajonet in zijn hart. 
Wat kan hij er aan doen?
En wat kan ik er aan doen, ook al heb ik hem gedood? Wat is mijn schuld? Vier dagen ligt 
soldaat Ivanov naast het lijk van zijn slachtoffer, afkomstig uit het Egyptische deel van het 
Turkse Rijk. Dan wordt hij gevonden. Een halve minuut later gieten ze water in mijn mond, 
wodka en nog iets.
Daarna verdwijnt alles. Ritmisch schommelend gaat de brancard voort. Deze ritmische 
beweging sust me in slaap. Nu eens word ik wakker, dan weer raak ik buiten kennis. Mijn 
verbonden wonden doen geen pijn; een onuitsprekelijk blij gevoel doorstroomt mijn hele 
lichaam…

‘Sta-a-a stil! La-a-a-t zakken! Ziekendragers vierde aflossing, mars! Aan de
draagbaar! Neem vast, ti-i-l op!’ Dat is Pjotr Ivanytsj die bevelen geeft, onze
hospitaalofficier, een lange magere man en een zeer goed mens. Hij is zo
lang, dat als ik zijn kant uit kijk, ik voortdurend zijn hoofd zie met zijn
lange dunne baard en zijn schouders, hoewel vier flinke soldaten de draagbaar
op hun schouders dragen.
‘Pjotr Ivanytsj!’ fluister ik.
‘Wat is er beste kerel?’
Pjotr Ivanytsj buigt zich over me heen.
‘Pjotr Ivanytsj, wat heeft de dokter je gezegd? Ga ik gauw dood?’
‘Hoe kom je er bij, Ivanov, houd toch op! Je gaat niet dood. Al je botten zijn
immers ongedeerd. Zo’n geluksvogel! Geen bot, geen slagader. Maar hoe
ben je die drie en een half etmaal doorgekomen? Wat heb je gegeten?’
‘Niets.’
‘En gedronken?’
‘Ik heb de veldfles van de Turk genomen. Pjotr Ivanytsj, ik kan niet spreken
nu. Later.’
‘Wel, de Heer zij met je, mijn beste, slaap maar lekker.’
Opnieuw slaap, vergetelheid…
Ik kwam bij in het divisie-hospitaal. Over me heen gebogen staan dokters,
verpleegsters en behalve deze, zie ik nog het bekende gezicht van een
beroemde Petersburgse professor, die gebogen staat over mijn benen. Zijn
handen zitten onder het bloed. Hij is korte tijd bij mijn benen in de weer
en richt zich tot me:
‘Wel, U heeft een gelukkig gesternte, jongeman. U haalt het. We hebben
alleen een been van u weg moeten nemen;… maar dat heeft niets te betekenen,
nietwaar? Kunt u spreken? Ik kan spreken en vertel hem alles wat hier is neergeschreven.
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