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De verlosser van het vaderland 

De Russische winter van 1812 

IN ZIJN H I L A R I S C H E R O M A N De eiereti der Rampp-spoed  (1925, Ned. 

vert. 1987) beschrijft Michail Boelgakov hoe de wat korzelige zooloog 

professor Persikov bij toeval een revolutionaire kweekmethode ont

dekt: de stralenbundeling die ontstaat wanneer de geleerde bij het in-

stellen van zijn microscoop halverwege wordt weggeroepen, blijkt zo 

gelukkig te zijn dat de amoeben op het preparaat zich in een razend 

tempo beginnen te vermenigvuldigen. Sterker nog: elke nieuwe gene

ratie overtreft de vorige in taaiheid en overlevingsdrang, de soort ver-

betert zich. Persikov breidt zijn experimenten uit naar kikkers en pad-

den, en is voorlopig niet van plan om met zijn onderzoek naar buiten 

te treden. Toch krijgt de buitenwereld lucht van zijn ontdekking, en 

algauw wordt hij gedwongen er afstand van te doen: het hoenderbe-

stand in de Republiek is door een mysterieuze epidemie tot nul ge-

reduceerd en zou met Persikovs vondst in korte tijd weer op peil kun

nen worden gebracht. Een paar extra grote lenzen, een stuk of wat 

sterke lampen en klaar is de broedmachine. 

Bij de uitvoering van dit plan echter gaat iets grondig mis. Persikov, 

die verbolgen is over de roekeloosheid waarmee zijn uitvinding wordt 

toegepast en zich inmiddels weer aan zuiver wetenschappelijk onder

zoek heeft gewijd, ontvangt tot zijn verbazing een partij gewone kip-

peneieren op zijn laboratorium, terwijl de struisvogel- en reptielen-

eieren, die hij voor zijn proeven had besteld, op de broedboerderij 'De 

rode straaF worden afgeleverd. Gevolg: een ware plaag van monster-

achtige struisvogels, padden en slangen die vanuit het westen naar 

Moskou optrekken. De verdelgingseskaders - niet voor niets beschre

ven als een soort apocalyptische ruiterij - staan machteloos. De hoofd-

stad lijkt verloren. Of is er toch nog redding mogelijk? 

In de nacht van 19 op 20 augustus 1928 viel een vorst in, die zelfs in de her

innering van de oudste generatie geen precedent bezat. Hij hield twee 

etmalen aan en bereikte achttien graden onder nul. Het verbolgen Mos

kou shot alle ramen en deuren. Pas tegen het einde van het derde etmaal 


