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Boris Ryzhy   (1974-2001) was een Russische poëet, die 

bekendheid wierf met zijn poëzie over de schoonheid van de 

ruige ‘Vtorchermet’ of ‘Staalschrootwijk’ in Sverdlovsk 

(hedendaags Yekaterinaburg), waar hij als kind opgroeide, en 

over de sociale realiteit van de perestrojka. Zijn zelfdoding 

op 26-jarige leeftijd was een complete verrassing voor zijn  

geliefden. Met zijn vrouw Irina (1973), zijn zoon Artem 

(1993-2020) en zijn rijzende ster als poëet, leek hij hartstikke 

gelukkig. Zijn beweegredenen blijven dan ook tot op heden 

een mysterie voor zijn nabestaanden. Maar er doen 

uiteraard speculaties de ronde 

Was het misschien zijn omgeving? Ryzhy was geboren en getogen in het Oeralgebied in Rusland, dat 

al eeuwen bekend staat om mijnbouw, metaalbewerking, zware industrie en militaire aanwezigheid, 

maar ook georganiseerde criminaliteit en strafkampen. Hij werd geboren in de stad Chelyabinsk in 

een intellectueel gezin. Op zijn zesde verhuisde hij naar Sverdlovsk, waar zijn familie ging wonen in 

de zogenaamde Staalschrootwijk. De familie wist van tevoren niet dat dit een zeer ruige wijk was, 

waar geweld, criminaliteit, drugs- en alcoholmisbruik aan de orde van de dag waren. De vader van 

Boris had zelfs de eerste jaren helemaal niet door dat de meeste andere huurders in hun flat 

voormalige gevangenen waren. Hij was een bekende geofysicus, die van ’s ochtends vroeg tot diep in 

de nacht moest werken. Zijn zoon Boris aanschouwde de scheve verhoudingen en bijhorende sociale 

ongelijkheid, wanneer zijn vader ‘snachts werd afgezet door een privéchauffeur, terwijl er weer een 

dronkenlap met een fles wodka in hun portiek lag.  

De Staalschrootwijk is een lelijke wijk. Het is er grauw en desolaat. Er staan alleen maar grijze 

flatgebouwen en fabrieken, en er lopen mensen rond die nooit glimlachen. Zij liggen bovendien 

dronken op bankjes, high op de straat of zijn bewapend met messen. Toch vond Boris er een 

schoonheid in. Hij voelde voor de ogenschijnlijk tragische bewoners en koesterde een warme 

genegenheid voor de schoonheid in de lelijkheid van de Staalschrootwijk: 

“LELIJKHEID IS SCHOONHEID DIE TE GROOT IS VOOR JE ZIEL.” 

Die gevoelens zouden later prominent aanwezig zijn in zijn poëzie. Het Oeralgebied bracht in de jaren 

90 veel kunst voort in de vorm van muziek en literatuur. De stijl van deze nieuwe golf of new wave 

kunstenaars kenmerkte zich door zijn rauwheid en pijn. De thematiek van Boris was hetzelfde. De 

grauwe Staalschrootwijk werd, zoals hij het zelf omschreef, “de goudmijn van [zijn] poëzie”. Toch was 

hij ontzettend uniek. Hij schreef over de figuren die hij in zijn wijk kende, de principes van criminele 

associaties en over de wetten en het jargon van dieven. Om zijn lezers voor zich te winnen, 

probeerde hij zich echter niet van deze figuren te distantieren. Hij wist juist gevoelens van liefde, 



schoonheid en medeleven in de lezer te planten voor de bijna ondraaglijke lelijkheid van de 

Staalschrootwijk en haar bewoners, waar hij oprecht van hield. 

Was het dan zijn tijd? Boris en zijn leeftijdsgenoten groeiden op in het communisme van de 

Sovjetunie. De regering hield als het ware vanaf de wieg tot het graf hun handje vast en wees heel 

duidelijk aan wat ze moesten doen in het leven – in welke door de staatsgerunde bedrijven ze 

zouden gaan werken en hoe de regering voor ze zou gaan zorgen. Maar in 1985 introduceerde het 

bestuur, onder leiding van Mikhail Gorbatsjov, een nieuw vijfjarenplan, met twee belangrijke 

thema’s: glasnost (openheid) en perestrojka (economische hervormingen). Het plan was bedoeld om 

een einde te maken aan wat Gorbatsjov de ‘periode van stagnatie’ noemde, die was begonnen 

tijdens de regering van Leonid Brezjnev. Het was daarbij een wanhopige poging om de val van het 

communisme en de desintegratie van de Sovjetunie te voorkomen.  

 

Boris geloofde hoogstwaarschijnlijk stellig in het socialisme. Met de komst van de perestrojka werd 

hem opeens verteld, in een voor hem fundamentele levensfase, namelijk zijn tienerjaren, dat zijn 

geloof één grote fabel was. Ook in meer materiële zin brokkelde de realiteit ineens af. Waar vrijwel 

iedereen in de omgeving van Boris voorbestemd was om te gaan werken in één van de vele fabrieken 

die de industriestad Sverdlovsk rijk was, gooide de perestrojka roet in het eten. Fabrieken gingen 

dicht, waardoor overleven noodzaak werd. Boris zag tijdgenoten hun heil zoeken in drugs en alcohol. 

Sommigen hadden een zakeninstinct en gingen de handel in. De rijkdom die zij vergaarden, zorgde 

voor jaloezie bij anderen, die niet wisten wat ze moesten doen met economische vrijheid en zonder 

richting van het socialisme. Zij gingen de criminaliteit in als bodyguards van de maffia en wilden zich 

hoger opwerken. De georganiseerde criminaliteit werkte illegaal samen met de distributoren van 

staatseigendommen, waarbij onderlinge conflicten en moorden niet zeldzaam waren. 

Georganiseerde criminaliteit, strafkampen en ruige ex-gedetineerden speelden altijd al een grote rol 

in de steden van de Oeral. Maar nu het kapitalisme langzaamaan zijn intrede deed, brak er geweld en 

oorlogen tussen gangs uit.  



De vrienden van Boris vielen als bosjes door drugsmisbruik en door de georganiseerde criminaliteit. 

Al snel lagen zijn oude maatjes op het kerkhof van Sverdlovsk. Boris was dan wel net als veel van zijn 

vrienden een echte vechtersbaas, waarvoor hij als tiener in bokswedstrijden prijzen won, hij was 

tegelijkertijd een intellectueel, tegen wiens sterke normen het indruiste om zijn vrienden de 

criminaliteit in te volgen. Hij trouwde op zijn 17de met zijn jeugdliefde Irina (1973), werd op zijn 18de 

vader van zoon Artem (1993-2020) en ging studeren aan de universiteit van Sverdlovsk. Hij volgde in 

zijn vaders voetstappen en studeerde geofysica. Over het vak publiceerde hij tijdens zijn studie vele 

artikelen.  

Het leek er echter nooit op dat Boris zichzelf als toekomstig mijndeskundige zag. Zijn ware passie was 

altijd poëzie. In 1994 debuteerde hij. In zijn gedichten vertelde hij vaak over zijn gevallen vrienden en 

de angst over wie hij nog dat tragische bericht zou kunnen ontvangen. En dat deed hij altijd met een 

scherpe wijsheid, en met eer en respect:  

“ZE ZIJN MET ZESJES VAN DE LTS GEKOMEN, 
EN TOEN OP GIFBLAUWE BESNEEUWDE VELDEN 

GEVALLEN MET KOPER IN HUN SCHEDELS 
ALS DE EERSTE SOLDATEN VAN DE PERESTROJKA.” 

 
Eigenlijk leek Boris heel veel geluk te hebben gehad: hij was een veiliger pad ingeslagen en had 

zichzelf hetzelfde lot bespaard. Maar Boris zijn oude schoolvriend Sergej Loezin meent dat er altijd 

een interne worsteling was. Boris Ryzhy was een intellectuele vechter, een vechterspoëet, een 

hooligandichter. Tijdens zijn korte leven zou hij alleen nooit echt ergens thuis hebben gehoord. Niet 

bij de straatvechters van de Staalschrootwijk. 

Maar ook niet bij de intellectuelen van de 

universiteit en de dichterswereld. Geliefd was 

hij niettemin, zoals hij innig hield van zijn 

vrouw, zijn zoon, zijn familie en vrienden.  

Bij een oudere dichtersgeneratie viel Boris ook 

snel in de smaak. Daardoor werd hij al op jonge 

leeftijd een prominent poëet in heel Rusland. 

De bekendste tijdschriften van Moskou en Sint 

Petersburg zaten te trappelen om zijn 

gedichten te publiceren, en hij werd erkend 

door nationale jury’s en prijzen. In 2000 mocht 

Boris naar Rotterdam komen voor het jaarlijke 

Poetry international Festival, waar hij enorme 

indruk maakte. In alle opzichten was de ster 

van Boris rijzende en zijn poëzie bereikte 

publieken tot aan de verste grenzen van 

Rusland en zelfs daarbuiten. Hij had zijn knappe 

voorkomen daarbij mee. Bovendien bezat hij 

een interessant gezichtskenmerk:een groot 

litteken dat van de brug van zijn neus over zijn 

linkerwang liep. Het was het resultaat van een 



val als kind. Maar omdat het litteken er zo interessant uitzag, hing Boris er nog wel eens veel 

interessantere verhalen aan vast, variërend van een wond uit de oorlog in Tsetsjenië, een messteek 

in zijn wang of een gevecht met een beer. 

Waren het dan toch mentale imbalansen? Er wordt online gezegd dat de dichter aan bipolaire 

stoornis leed en dat die aandoening in combinatie met een alcoholverslaving hem fataal werden. 

Irina, de weduwe van Boris, vertelt dat het was alsof haar man geen huid had, waardoor werkelijk 

alles bij hem binnenkwam. Hoeveel schoonheid hij de Staalschrootwijk dus ook toedichtte en met 

hoeveel tederheid hij ook vertelde over de mensen uit zijn jeugd, van zijn omgeving zou hij misschien 

lichamelijk ziek zijn geworden. Alleen met het dichterschap zou hij de pijn hebben kunnen verlichten. 

Totdat hij het blijkbaar niet meer aankon.  

Wat zal het zijn geweest? Of was het het allemaal? De zoektocht naar oorzaken schetst voor een 

onbekende van Ryzhy’s werk een aardig beeld van diens leven. Maar, zegt vriend en collegadichter 

Aleksey Purin, “vaak zijn de oorzaken onbeduidend en vluchtig, in tegenstelling tot het tragische, 

blijvende resultaat waartoe ze bijdragen.” 
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