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In de schaduw van Tsjaikovski
De eerste Russische pianoalbums voor kinderen

Olga de Kort-Koulikova

e kinderwereld met zijn dagelijkse beslommeringen en vreugden is een van de
meest geliefde thema’s van de romantische muziek. Het is dan ook niet toe-
vallig dat zowel de eerste pianowerken geïnspireerd door geïdealiseerde her-

inneringen aan de kindertijd als de eerste pianoalbums voor kinderen en jeugd in de
negentiende eeuw verschijnen. Generaties componisten in Rusland, Duitsland, Italië,
Frankrijk, Tsjechië, Hongarije en Scandinavië zagen in de Kinderszenen en het Album
für die Jugend van Robert Schumann een klassiek voorbeeld en inspiratiebron. Hoewel
elk land zijn specifieke invulling aan thema’s en eisen voor kinderalbums ontwikkelde,
nam elk album een klein stukje van Schumanns romantiek mee. Eenmaal bijeen gebracht
vormden mooie, technisch gevarieerde, sfeervolle stukken een samenhangende cyclus
die in tegenstelling tot de toen al ruim voor handen aanwezige onderwijsliteratuur
vaak opgebouwd was rondom een idee, een verhaal of een personage. 
Het gebrek aan pianoliteratuur voor kinderen was niet het meest actuele probleem

in het negentiende-eeuwse piano-onderwijs. Vele uitgevers kwamen aan de steeds
groeiende vraag om pianoliteratuur voor beginners tegemoet met uitgaven van ontelbare
etudes, karakterstukken, sonatines en variaties. De catalogi met onderwijsrepertoire
van de in St. Petersburg gevestigde V. Bessel en Co. telden in de jaren ’70 van de
negentiende eeuw ruim 440 werken, geselecteerd en geredigeerd door Franz Cherni,
professor van het St. Peterburgse conservatorium. De catalogi van de Moskouse uitgever
P. Jurgenson pronkten met de veelbelovende titel Progressieve bibliotheek. Per aspera ad
astra. De regelmatig vernieuwde lijsten boden een ruime keuze aan “klassieke en
nieuwste stukken, onderverdeeld in negen trappen, volgens moeilijkheidgraad”. De
selectie werd gemaakt door V. Vilshau, pianodocent aan het Moskouse Jekaterininski
meisjesinstituut. 
De eerste Russische kinderwerken lieten lang op zich wachten. De kinderwereld

interesseerde zowel Moesorgski en Balakirev als Tsjaikovski en Arenski, maar om voor
kinderen in plaats van over kinderen te schrijven en deze stukken in een pianoalbum
te bundelen, dat was kennelijk een stap te ver. De veranderingen kwamen pas na de
publicatie van het Kinderalbum opus 39 (1878) van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, het eerste
en nog steeds het meest bekende Russische kinderalbum. De elf stukken zijn geschreven
in de klassieke tradities van de Russische muziek en hebben thematische en muzikale
overeenkomsten met De Seizoenen, Walsen en overige pianowerken van Tsjaikovski.
In korte muzikale schetsen geeft de componist zijn ideale beeld van de eerste levens-
jaren weer, dat elke dag spannende avonturen met zich meebrengt en gevuld is met
verhalen van de oude njanja, aandacht van een lieve moeder en het onbezorgd spelen
met houten paardjes, tinnen soldaatjes en poppen. De technische mogelijkheden van
alle stukken zijn aangepast aan de kinderhand en gebaseerd op positiespel – traditioneel
voor de Russische pianoschool - en akkoordentechniek. 
Het idee van Tsjaikovski om pianoliteratuur voor kinderen met toegankelijke,

lichte muziekstukken à la Schumann te verrijken, werd met enthousiasme ontvangen
en door collegae en pianoliefhebbers van alle leeftijden toegejuicht. En toch werd het
voorbeeld niet massaal nagevolgd. De Russische componisten waren bezig met het

D



creëren van een ijzeren repertoire van Russische nationale muziek en bekwaamden
zich liever in het schrijven van pianomuziek voor concerterende virtuozen. Een kinder-
album vergde net zo veel tijd als het componeren van werken voor volwassenen, vereiste
ervaring in het lesgeven aan kinderen en - vaak ontbrekende - kennis van pedagogiek
en onderwijspsychologie. Aanvankelijk werd het estafettestokje overgenomen door
slechts twee jongere collegae van Tsjaikovski: de tegenwoordig bijna vergeten Aleksandr
Kopylov en de bij pianisten doorgaans door slechts één werk (Muziekdoosje) bekende
Anatoli Ljadov.

Anatoli Ljadov
Birjulki, opus 2 (1876) 
De componist, dirigent en pedagoog Anatoli Ljadov (1855-1914) was charmant,

intelligent, geliefd door iedereen en getalenteerd in alles wat hij deed. Slechts één
eigenschap verbaasde zijn tijdgenoten: zijn spreekwoordelijke luiheid. Tijdens zijn
laatste jaar op het conservatorium van St. Petersburg werd hij weggestuurd wegens
luiheid en zorgeloos spijbelen. Zijn eindeloze uitstellen kostte Ljadov een opdracht
bij Les Ballets Russes, die uiteindelijk naar zijn protégé Igor Stravinsky ging (en deze
schreef onmiddellijk de Vuurvogel). Het merendeel van zijn geplande composities kwam
nooit op papier te staan. Meestal beweerde Ljadov dat hij geen tijd had, maar aan zijn
vrienden bekende hij half spottend hoe hij werkelijk met zijn tijd omging: “Ik ben
van plan om veel te componeren, en daarvoor: vroeg op te staan en veel melk te drinken,
en daarna veel, veel, wel een uur of vijf, achter de piano te werken, te stoppen met
roken etc. […], maar dit is
wat eruit komt: ik rook
veel, ik sta om 12 uur op en
doe niets”.
Igor Stravinsky noemde

Ljadov een componist van
“korte adem” en van “pianis-
simo klank”. Voor zijn
kinder album schreef deze
relaxte levensgenieter veer-
tien karaktervolle piano-
miniaturen zonder titels.
De albumtitel Birjulki zelf
verwijst naar een ooit
populair kinderspel waarbij
deelnemers diverse speeltjes
met een haak uit een
hoopje speelgoed moesten
vissen (vijftig jaar later zal
Samuil Maykapar deze titel
opnieuw gebruiken voor zijn
eigen kinderalbum). Speel -
goed, kleinigheid, niets
serieus, niets meer dan
birjulki: het liefst wilde
Ljadov niet de indruk van42
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1. A. Ljadov, Birjulki, nr.6.
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serieuze, ‘grote pianisten’-stukken wekken. Alle veertien composities zijn originele en
tot de kleinste details uitgewerkte meesterwerkjes: licht, levendig, lyrisch, speels en
vrolijk. Voor kinderen of volwassen, Ljadovs doel was altijd zo te schrijven “dat elke
maat zou kunnen verblijden”. 

Aleksandr Kopylov
14 Muzikale beelden uit een kinderleven, opus 53 (1910)
In tegenstelling tot de in alles originele Ljadov, kunnen de composities van

Aleksandr Kopylov (1854-1911) geen aansprak op ‘originaliteit’ maken. Daarvoor
hebben ze, volgens de toonaangevende negentiende-eeuwse Encyclopedie van
Brockhaus en Efron, veel te duidelijk hoorbare invloeden van Tsjaikovski en Borodin.
Dat maakt ze voor spelers niet minder “mooi, afgewerkt qua vorm en interessant in
details”. Als echte koorcomponist en auteur van veelgeprezen strijkkwartetten, maakte
deze leerling van Ljadov en Rimski-Korsakov ook van zijn 14 muzikale beelden uit
kinderleven ware koorcomposities: overwegend vierstemmig, in de gebruikelijke koor-
stemmenligging en met lange zangerige ‘koorlijnen’. De titels herinneren zowel aan
albums van Schumann als van Tsjaikovski: Caprices, Een gestrafte, In een boot, Een weesje,
Wandeling in een dorp, Muziekles, Ver van elkaar, In een vreemd land, Dansles, Herinnering,
Clowns zijn gekomen, Verliefdheid, Het springen op één voet, Achter libellen aan. De cyclus
heeft echter geen bindend programmatisch of muzikaal idee; de gebeurtenissen blijven
niet beperkt tot een bepaalde dag of een periode uit het leven van een kind. Als losse
nummers zijn de Muzikale beelden van Kopylov vooral geschikt voor gevorderde leerlingen.
Na Ljadov en Kopylov brak het

ijs. Er volgden albums van Henrich
Pachoelski, Vladimir Rebikov, Nikolaj
Tsjerepnin, Anton Arenski, Aleksandr
Gretsjaninov, Samuil Maykapar¹,
componisten die allemaal geïnteres-
seerd waren in het piano-onderwijs
en in hun kinderalbums een middel
zagen om de jonge pianisten in de
wereld van muziek te introduceren.

Vladimir Rebikov
Herfstdromen opus 8, Speelgoed in
de kerstboom (zonder opusnummer)
Vladimir Rebikov (1866-1920)

behoort tot één van de onbekendste,
origineelste en meest controversiële
Russische componisten uit het fin de
siècle. Sergej Tanejev vond Rebikovs
pianowerken veel te ongewoon om
hem aan het Moskouse conservatori-
um toe te laten, Debussy beschouwde
hem als “de interessantste Russische
componist”, Rimski-Korsakov noemde
hem gewoon “een vreemde”.
Rebikov liet een origineel oeuvre na 2. V. Rebikov (1910).
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met een groot aantal liederen, koorwerken, een opera en pianostukken. Alleen de piano-
stukken voor kinderen “overleefden” de Russische revolutie. Decennia lang kwamen
ze in alle verzamelbundels voor, maar weinig pianodocenten wisten wie de componist
Rebikov was. 
De populaire pianosuite Speelgoed in de kerstboom is interessant voor beginnende

leerlingen. De personages van de suite zijn kerstdecoraties die tijdens de Kersttijd tot
leven komen. Iedereen, van een kabouter, een clown, een onhandige beer tot een
galopperend houten paard, tinnen soldaten en een pop, danst rond de kerstboom, totdat
de ochtend aanbreekt en het speelgoed weer op zijn plaats moet hangen. 
Heel anders zijn de aan Tsjaikovski opgedragen en door zijn Kinderalbum geïnspi-

reerde Herfstdromen. Op de twee karakterstukken Mazurka en Wiegenlied na zijn de
overige 14 miniaturen veel meer lyrische sfeerbeelden, poëtische en emotionele
albumbladen die aantrekkelijk zijn voor gevorderde spelers. De titels zoals Herfstdag,
Trieste herinnering, Schemering, Triest liedje en Tevergeefs advies laten geen twijfel mogelijk
over de stemmingen die Rebikov met zijn pianoalbum wil oproepen. In de brief aan
de Russische dichter-symbolist Valeri Brjusov noemde Rebikov zichzelf een over-
tuigd impressionist: “Mijn doel is een duidelijke weergave van gevoelens en stemmingen.
Ik sta niet achter de noodzaak van vorm in de muziek. Muziek is een taal van gevoelens
en deze hebben geen vorm…”.  

3. V. Rebikov, Dorpsklanken uit Herfstdromen.

Nikolaj Tsjerepnin
14 Pianoschetsen bij Het Russische alfabet in beelden van A. Benois
De in zijn tijd beroemde dirigent, componist, modernist en impressionist, Nikolaj

Tsjerepnin (1873-1945) verliet Rusland in 1921 en werd in zijn vaderland voorgoed
vergeten. Op zijn werkenlijst staan honderden romancen, een pianoconcert, kerkmuziek,
twee symfonieën, opera’s, symfonische gedichten, alsmede muziek bij de beroemde
Ballets Russes-balletten Het paviljoen van Armida en Narcis en Echo. Het album met
muzikale illustraties bij Het Russische alfabet in beelden van Aleksandr Benois2 (1905) is
een ongewoon kleurrijke uitzondering te midden van een verder overwegend
romantische omgeving van kinder- en jeugdalbums. Technisch gezien, zijn de piano-
schetsen slechts geschikt voor vergevorderde leerlingen en professionele pianisten,
maar het is voor iedereen meer dan moeite waard om kennis te maken met deze

4. N. Tsjerepnin, G – Generaal uit het Russisch ABC in beelden van A. Benois.
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5. Illustratie bij G – Generaal uit het Russisch ABC in beelden van A. Benois.
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muziek. Net als de afbeeldingen in het ABC van Benois refereren muzikale illustraties
aan een bepaalde scène of een personage uit de geschiedenis, literatuur, theater,
muziek of sprookjeswereld. Ze bieden voldoende uitdaging voor de meest veeleisende
spelers en zijn bovendien voorzien van verassende toelichtingen. Zo staat D voor datsja
(een buitenhuis in het Russisch): “Een knus wit huisje tussen het groen; op een veldje
– spelende kinderen”, M staat voor mama (in dit geval “een meisje dat haar favoriete
pop met een lepeltje voedt”), en O voor ozero (een meer in het Russisch) dat natuurlijk
niets anders dan een zwanenmeer is…

Sergej Bortkiewicz
Uit mijn kindertijd opus 14 (1911), Kleine reiziger op.21 (1922), Muzikale beelden
bij sprookjes van H.Ch. Andersen op.30 (1925), Kindertijd op.39 (1930) 
Na decennia lang volkomen verwaarlozing, wordt de muziek van de in Nederland

dankzij Hugo van Dalen en Klaas Trapman3 vrij bekend geworden componist Sergej
Bortkiewicz op dit moment herontdekt in Rusland. Naast preludes, sonates en rapso-
dieën, krijgen ook zijn kinderalbums de nodige aandacht. De albums uit 1911-1925
sluiten goed aan bij tradities van Tsjaikovski’s Kinderalbum. De veertien ‘lichte stukken’
van de latere cyclus Kindertijd volgen de ontwikkelingen van het gelijknamige boek
van Lev Tolstoi en kunnen gezien worden als muzikale illustraties en muzikale
beschrijvingen van diverse personages. 
De achttien pianominiaturen uit De kleine reiziger zijn een originele kennismaking

met vormen, genres, melodische en ritmische elementen uit muziektradities van
Polen (een gracieuze Mazurka in G), Hongarije (verwijzingen naar chromatiek van
zigeunermuziek en Hongaarse Rapsodieën van Liszt), Oostenrijk (een vrije wals Op de
Donau), Italië, Spanje, Engeland, Duitsland en Noorwegen. 
De zesdelige suite Uit mijn kindertijd heeft de bij kinderalbums vaak voorkomende

ondertitel “lichte pianostukken voor de jeugd”. Elke componist geeft een eigen inter-
pretatie aan de term ‘licht’. Bortkiewicz zoekt naar uitleg van de term “in een tech-
nische betekenis van dit woord”, omdat er, zoals vele grote meesters al het bewezen
hebben, geen “lichte stukken in de Kunst met een hoofdletter bestaan. Zelfs de simpelste
vormen vragen om een juiste uitvoering, om artisticiteit en een rijp meesterschap”.
De miniaturen uit deze cyclus herinneren aan Liederen ohne Worte van Mendelssohn
(Wat door een kindermeisje werd gezongen), pianomuziek van Moessorgski (Donkere kamer),
Skrjabin (Eerste liefde), Chopin (Eerste droefenis) en muzikale en ritmische intonaties
van de Wals van Ravel (Dansklas). 
Het instuderen van Muzikale beelden bij 12 sprookjes van H.Ch. Andersen kan zowel

voor leerlingen als docenten een aanleiding vormen voor een hernieuwde kennis-
making met de verhalen van deze Deense schrijver. Het album van Bortkiewicz is
geschikt voor alle speelniveaus; de technische moeilijkheidsgraad lijkt zelfs tegelijk
met de groeiende inhoudelijke veeleisendheid van de verhalen opgebouwd te worden:
van het meest simpele en begrijpelijke Tinnen soldaatje, via een tarantella bij Prinses op
de erwt en het Oosters klinkende Nachtegaal, naar het technisch meest veeleisende
Bronzen varken met zijn twee pagina’s in allegro en een perpetuum mobile deel. 

Aleksandr Gretsjaninov
Kinderalbum opus 98 (1923), Kraaltjes opus 123 (1927)
Zijn eerste werken voor jonge pianisten schreef Aleksandr Gretsjaninov voor zijn

eigen leerlingen aan de muziekscholen van de gezusters Gnessin en T.L. Berkman. Dat
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waren vrolijke, ongecompliceerde
stukken die later de basis van het
Kinderalbum vormden. Na het eerste
album volgden de nieuwe bundels
Een dag van een kind, Vluchtig heden,
Kraaltjes, Opa’s album, instrumen-
tale muziek voor kinderen en
kinderliedjes.
Als pianodocent vond

Gretsjaninov het uiterst belang-
rijk dat jonge leerlingen via het
spelen van muziekstukken
belangstelling voor kunst ont-
wikkelden. In zijn memoires Mijn
leven blikte hij terug op de lessen
en het plezier dat zowel de
kinderen als hijzelf als docent
eraan beleefden. Hij bekende dat
hij bij beginners niet zo bezig was
met het aanleren van “de goede
handhouding, maar kinderen
graag vermaakte met muziek”. 
De kinderstukken van

Gretsjaninov behoren tot de
meest gespeelde in het Russische
piano-onderwijs. De diversiteit in
genres (sonatines, etudes, instru-
mentale muziek, liederen en zelfs
kinderopera’s) en moeilijkheids-
graden maakt ze heel geschikt voor gebruik in veel opleidingsstadia en in alle leeftijd-
groepen. De 15 stukken uit het Kinderalbum zijn geschikt voor beginners maar bieden
ook voldoende uitdaging voor iets gevorderde spelers. In elk stuk buigt Gretsjaninov
zich over bepaalde vaardigheden: het oefenen van legato-spel, stemvoering en syn-
chronisatie van bewegingen (Kort sprookje, Ongewone gebeurtenis), het beheersen van
non legato spel (Mars) of het eerste pedaalgebruik (In een kamp). 
De Kraaltjes bestaan uit 12 korte stukken die muzikaal en technisch gezien kinderen

voorbereiden op werken van Tsjaikovski, Chopin, Saint-Saëns, Schumann,
Mendelssohn en zelfs Sjostakovitsj. Het openingsstuk Ochtendwandeling helpt boven-
dien in het aanleren van legato-spel; de triolen worden veel duidelijker na het
instuderen van Etude; een toccata-vorm wordt geïntroduceerd via een vrolijk stukje
Op de fiets en het fraseren kan geoefend worden in Mijn eerste bal. Ongeacht het tech-
nische doel blijven alle composities van Gretsjaninov romantisch en idyllisch, met een
eigen kijk van de componist op de speciale wereld van kinderen, kinderindrukken,
spelen en gebeurtenissen. 

Na de Russische revolutie leek het even alsof er geen plaats meer was voor mooie
kinderbundels maar de Sovjet muziekpedagogiek pakte vrij snel de draad weer op en
zette de beste beschikbare krachten in voor het schrijven van kinderalbums over het

6. A. Gretsjaninov in 1908.
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leven van Sovjet pioniers. De jarenlange Sovjet-traditie van verzamelbundels voor
muziekscholen heeft er echter voor gezorgd dat de uit albums afkomstige stukken uit
hun context werden gerukt. De sfeer van een kinder album met zijn afwisseling van
karakterstukken en stemmingsbeelden, genres en vormen, technisch veeleisende en
ongecompliceerde werken, ging in deze graadsbundels verloren. De kennismaking
met de complete albums van Sergej Prokofjev, Dmitri Kabalevski, Dmitri
Sjostakovitsj, Aram Chatsjatoerian, German Okoenev, Rodion Sjstjedrin, Sergej
Slonimski, Valentin Silvestrov en Sofia Goebaidoelina laat zien hoe het oude roman-
tische idee van een piano-album voor kinderen een nieuwe gestalte kreeg in de
Sovjet muziek.

De in dit artikel genoemde kinderalbums van Ljadov, Kopylov, Rebikov, Tsjerepnin en
Gretsjaninov zijn verkrijgbaar via olgadekort@home.nl.

Noten:
1. Meer over de kinderalbums van Samuil Maykapar: Kort-Koulikova, O. de, ‘Samuil Maykapar en zijn piano
muziek voor kinderen’. In: Piano Bulletin, 2008, nr.2, 29. 

2. Aleksandr Benois (1870-1960) was een Russisch kunstenaar, kunsthistoricus en een van de oprichters 
van de Peterburgse kunstenaarsbeweging Mir Iskoesstva (De wereld van Kunst). Als decor- en kostuum-
ontwerper werkte hij voor de Ballets Russes van Sergej Diaghilev (o.a. voor Petroesjka en Le Rossignol
van Igor Stravinsky), La Scala en L’Opéra de Paris. In 1905 publiceerde Benois zijn eigen geïllustreerde
versie van het Russische alfabet.

3. Kalkman, W., Trapman, K., ‘Sergej Bortkiewicz (1877-1952)’. In: Piano Bulletin, nr.56/3.


