
Russische muziek is in de loop der jaren de 
verzamelnaam geworden voor muziek geschre-
ven binnen de steeds veranderende grenzen 
van de, achtereenvolgens, Russische imperia, de 
Sovjet-Unie en, na het uiteenvallen van hiervan, 
het nieuwe Rusland. Ondanks al zijn historische 
en territoriale transformaties geldt het voorma-
lige Russische rijk als geboorte-, opleidings- en 
werkplaats van duizenden Russische, Oekraïense, 
Wit-Russische, Joodse, Poolse, Duitse, Georgische 
of Tataarse musici en componisten. In het Westen 
werden zij gewoon als ‘Russen’ gezien. 

De samensmelting van culturele tradities, het 
onophoudelijke vergelijken met de westerse 
muziek en de vaak heftige botsingen van nationaal 
georiënteerde en pro-Europese kunstidealen, 
zorgden voor het ontstaan van het fenomeen 
van de 19de-eeuwse Russische klassieke muziek. 
De vraag wie van de componisten het meest 
‘Russisch’ componeerde, Michail Glinka en de 
Vijf van het Machtige Hoopje of Pjotr Tsjaikovski, 
valt niet te beantwoorden. De eersten zochten 
hun inspiratie in de Russische geschiedenis en 
folklore, de ander vond zijn aansluiting bij de 
Europese tradities. En toch geldt vandaag de dag  
Moesorgski’s Schilderijen van een tentoonstelling 
als een van de meest oorspronkelijke en populaire 
Russische muziekwerken, en wordt Tsjaikovski 
als een van de meest ‘Russische’ componisten 
beschouwd. Voor de vorming van een Russisch 
muzikaal idioom en klankideaal bleken de  
verschillen in opvattingen uiteindelijk minder 
belangrijk dan de emotionaliteit, zangerigheid, 
vocale sonoriteit en hartverwarmende verhe-
venheid die zo kenmerkend zijn voor Russische 
componisten van Glinka tot Rachmaninov. 

Russische muziek van Glinka tot 
Goebaidoelina: herontdekking en 
kennismaking 

et Russische rijk

Rachmaninov Tsjaikovski

Moesorgski

Sjostakovitsj

7 concerten + 1 gratis concert in 
TivoliVredenburg

• aanvang 20.15 uur inleiding 19.30 uur
• abonnement € 189,-

• prijs per concert vanaf € 33,-

• inclusief pauzedrankje en garderobe
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r i j kR Repressie en kritiek
Aan het begin van de 20ste eeuw voelde de 
nieuwe generatie componisten zich erfgenaam 
van zowel de Russische als de Europese tradities 
en liet zich geen nationale beperkingen opleggen. 
De muzikale ‘kameleon’ Igor Stravinsky raakte na 
elk nieuw werk steeds verder van zijn Russische 
muzikale wortels verwijderd en veranderde zijn stijl 
zo snel dat het publiek het niet meer kon bij houden. 
Achteraf is moeilijk te zeggen hoe de Russische 
muziek zich zou hebben ontwikkeld zonder de 
ingrijpende gebeurtenissen van de Revolutie van 
1917 en de onophoudelijke bemoeienissen van de 
geïdeologiseerde Sovjetstaat. Vanaf de jaren 
dertig bestond vrijheid van kunstuiting slechts op 
papier. Slechts weinig componisten bleven zoals 
Nikolaj Mjaskovski trouw aan de Russische 
klas sie ke tradities en aan zichzelf en schreven 
werken die geen principes van het socialistisch 
realisme en behoeften van arbeiders beantwoord-
den. De aanvankelijk enthousiaste Sergej 
Prokofjev liet zijn dromen over grootse en mee -
slepende sovjet-muziek al vrij snel varen en heeft 
jarenlang geprobeerd zich aan de realiteit van het 
sovjet-muziekleven aan te passen. De realiteit die 
ook zo bepalend was voor het doen en laten van 
Dmitri Sjostakovitsj. Eén ‘verkeerde’ stap en de 
beschuldigingen van kosmopolitisme, modernisme 
of formalisme maakten het leven van een kunste-
naar tot een lijdensweg. 

Culturele uitwisseling
Maar zelfs in de moeilijkste jaren van repressies 
en voortdurende kritiek kon de officiële druk van 
de staat de natuurlijke artistieke ontwikkeling niet 
smoren. In de tijd van de politieke en culturele 
dooi leek het alsof de musici aan hun inhaalrace 
waren begonnen, eindelijk bevrijd van het culturele 
isolement. Jonge componisten leerden gretig van 
hun westerse collega’s en maakten zich de nieuwe 
stijlen en technieken van alle ‘-ismen’ in versneld 
tempo eigen. Aan deze periode danken we de nu al 
klassieke composities van Alfred Schnittke, Georgi 

Sviridov, Sofia Goebaidoelina, Valentin Silvestrov, 
Arvo Pärt en Gia Kancheli. Culturele uitwisseling 
werd in de jaren zestig vanzelfsprekend. Jonge 
vernieuwers uit Kiev of Tallinn hadden vaak meer 
raakvlakken met hun Moskouse collega’s dan 
met de locale, traditioneel georiënteerde musici. 
Opnieuw, zoals in de 19de-eeuwse Russische 
imperia, vermengde de nationale oorspronkelijkheid 
zich met Russische en Europese culturele tradities. 
Helaas sierden de namen van deze componisten 
niet de concertaffiches maar de kritische rapporten 
van de Sovjet-componistenbond. Hun werken 
vonden hun weg naar de concertpodia pas in de 
jaren negentig, tijdens de internationale festivals 
zoals ‘Sofia Goebaidoelina - Arvo Pärt - Valentin 
Silvestrov’ in 1995. 
De jaren zeventig en tachtig brachten nieuwe, 
onontkoombare veranderingen met zich mee. 
Een conformistische en aan regels gebonden 
sovjet-musicus wordt een vrij, naar een eigen 
stem zoekend individu. Nog voor het einde van 
het Sovjet-tijdperk had de muziek al het einde van 
de socialistische utopie aangekondigd. Met het 
uiteenvallen van de Sovjet-Unie kwam ook een 
formeel einde aan de officiële geschiedenis van 
de sovjet-muziek. Ook Russische muziek maakte 
geen deel meer uit van de sovjet-muziek. Na 1991 
spreken we over postsovjet-, nieuwe Russische, 
nieuwe Oekraïense of nieuwe Armeense muziek. 
Deze muziek leeft en is volop in ontwikkeling. 
Nieuwe en al gevestigde stemmen, de heront-
dekking van de vertrouwde Russische klassieken 
en de vroegere ‘Russen’ zorgen voor een steeds 
nieuwe kennismaking met het Russische muzikale 
heden en verleden.        OLGA DE KORT-KOULIKOVA
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