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Moessorgski 
 
Moessorgski is een bekende Russische componist die leefde tussen 1839 en 1881. Ik vertel 
hier over hem omdat hij op operagebied een groot en spraakmakend componist was, omdat 
ik 'm als personage fascinerend vind, en omdat ik bezig ben de onlangs aangekochte dvd’s 
met zijn opera Khovantsjina te bekijken/beluisteren. Deze opera bezat ik al langer in een 
andere uitvoering op cd, maar een eindelijk, óók al langdurig, in mijn boekenkast 
vertoevende, ter hand genomen biografie over de man verlokte me tot de aankoop van deze 
dvd-uitgave. Wat ik over die opera las boeide me. 
 
Op cd heb ik de opera Khovantsjina in een bewerking van een eveneens bekende 
landgenoot en collega van Moessorgski. Nicolaj Rimski-Korsakov (1844-1908). Vreemd om 
zo'n bewerking in bezit te hebben - waarom niet het origineel? Dat zit zo. Moessorgski was 
niet sterk in het afwerken van zijn muziekstukken. Hij zat weliswaar boordevol ideeën en 
plannen, sloeg ook wel her en der aan het componeren, maar maakte vooral zijn grotere 
stukken, zoals opera's, nogal eens niet af. 
 
Met Khovantsjina viel het wel mee, want die opera rondde hij tenminste nog min of meer af 
(min of meer, want het tamelijk fragmentarische karakter van de opera kan er op wijzen dat 
Moessorgski er niet echt klaar mee was). Toch bleef ook hier een finishing touch achterwege: 
de orkestpartij bleef voor piano genoteerd - aan orkestratie was Moessorgski niet 
toegekomen. Rimski-Korsakov nam die taak op zich en zo kon het gebeuren dat het toch tot 
een uitvoering van de opera in 1886 kon komen. Componisten componeren ook een 
orkeststuk vaak eerst aan de piano en werken het dan om in een partituur voor orkest - wat 
orkestreren heet. (Het gebeurt ook andersom; Franz Liszt bv. heeft veel orkeststukken van 
collega's voor gebruik in kleine kring omgezet naar piano, bv. symfonieën van Beethoven en 
operamuziek van Verdi). 
 
De moeilijkheid is dat Rimski-K. het niet bij orkestreren liet, maar vond dat Moessorgski af-
en-toe foutjes had gemaakt en dat hier en daar wel wat geschrapt of herschikt kon worden, 
kortom, wel eens een beetje schoolmeesterachtig 'verbeteringen' aanbracht. Vandaar dat je 
het beter over 'bewerken' dan over 'orkestreren' kunt hebben. Rimski heeft dit met meer 
werken van Moessorgski gedaan, zoals de opera Boris Godoenov, en niet te vergeten het 
beroemde Nacht op de kale berg, terwijl ook anderen zich met Moessorgski's onvoltooide 
muziek bezighielden, zoals bv. Ljadov en Cui met de opera De jaarmarkt van Sorotsjinsi. 
 
Met Nacht op de kale berg ging het frappant toe: Rimski-Korsakov greep daar zo krachtig in, 
dat het een heel ander stuk werd. Het veroverde, onrechtvaardig tegenover Moessorgski, in 
die gedaante de wereldpodia en gaat daar nog steeds rond. Met enig schuldgevoel beken ik 
dat deze versie ook mij het meest aanspreekt, misschien omdat ze het vertrouwdst is. (Van 
beide partituren, de originele van Moessorgski en die van Rimski-K., bestaan plaatopnamen 
die een spannende vergelijking mogelijk maken.) 
 

Van Moessorgski's belangrijkste werk, de opera Boris 
Godoenov, bestaan 3 versies: de zogenoemde oer-Boris uit 
1869, de door Moessorgski zelf in 1872 omgewerkte versie, 
en ook hier een door Rimski-Korsakov 'schoolmeesterlijk' 

verzorgde bewerking uit 1896. Lange tijd was deze laatste versie dé Boris. Maar in de 



afgelopen decennia is men in de uitvoeringspraktijk teruggekeerd naar de beide 
Moessorgski-originelen, o.a. omdat onze oren gewend waren geraakt aan minder voor de 
hand liggende klanktalen en omdat men begon in te zien dat Moessorgski zelf best wist wat 
hij deed en door niemand gecorrigeerd hoefde te worden. Er bestaat een cd-uitgave met 
beide Moessorgski-versies achter elkaar aan op 5 cd's. goed voor een bijzondere 
luisterervaring. 
 
Het bestaan van twee Boris-originelen verwijst naar het verschijnsel dat  
componisten vroeger wel vaker al uitgegeven en uitgevoerd werk weer ter hand nemen om er 
verder aan te schaven en zo tot een herziene heruitgave te komen. Strawinski had er een 
handje van, maar vooral Anton Bruckner (Oostenrijker, 1824-1896) maakte het bont; hij 
schreef 9 symfonieën en van de meeste ervan bestaan twee tot drie officiële partituren, die 
ook allemaal beurtelings wel her en der worden uitgevoerd. Behoorlijk verwarrend soms. 
 
Natuurlijk is niemand ooit echt tevreden geweest met die Rimski-K.-bewerkingen, zodat aan 
bv. Khovantsjina ook anderen een orkestratie hebben gewaagd. Een bekende en ook 
gewaardeerde orkestratie van Khovantsjina komt van de menigeen onzer vertrouwde Dmitri 
Sjostakowitsj (die overigens in 1959 zelf ook een Boris-bewerking afleverde). Ze is 
gewaardeerd omdat Sjostakowitsj zich heel getrouw aan Moessorgski's eigen 
pianomanuscript heeft gehouden. Rimski-K. 'verbeterde' dus nog wel eens iets, omdat hij iets 
als kind van zijn tijd niet vond passen of meende dat Moessorgski zijn vak niet goed 
beheerste (Moessorgski was grotendeels autodidact, wat er gemakkelijk toe leidt dat je als 
amateur of zondagscomponist te boek komt te staan). Later werden Moessorgski's 
'afwijkingen' dus anders bezien en soms zelfs beschouwd als voorboden van de 20e-eeuwse 
muziek. Sjostakowitsj werkte meer van deze gezichtshoek uit en 'verbeterde' niet. 
 
Welnu, ik kom nu bij het eigenlijke motief om de dvd-Khovantsjina aan te schaffen: ze biedt 
Sjostakowitsj's orkestratie i.p.v. Rimski-K.'s bewerking, in een live uitvoering in het 
Petersburgse Marinskytheater o.l.v. Valerie Gergiev. Vandáár die verlokking. Als ik wil kan ik 
nu beide Khovantsjina-versies onderling vergelijken. Het liefst zou ik ook nog het piano-
origineel hebben, maar dat ben ik nog niet tegengekomen. 
Mijn belangstelling is door zulke ontwikkelingen in de loop van de tijd steeds bewuster 
verschoven naar eerdere versies van bekende muziekwerken. Het is niet alleen omdat een 
eerdere versie mij soms veel aantrekkelijker voorkomt dan een bekendere latere: van de 
derde symfonie van Bruckner bestaan drie versies en de eerste is voor mij tóp, ongeacht al 
zijn door kenners en ingewijden veronderstelde onvolkomenheid. Het is ook omdat ik ontdekt 
heb dat je bij menige componist hun beste werk juist bij hun vroegere of zelfs jeugdwerk 
vindt. Felix Mendelssohn-Bartholdy is een mooi voorbeeld: in het Octet voor strijkers dat hij 
op 16-jarige leeftijd schreef zit misschien wel zijn beste muziek. Richard Strauss is er ook zo 
een die in mijn beleven in zijn jonge jaren zijn beste muziek schreef. En Rossini zei zelf eens: 
"als je één opera van me hebt gehoord, heb je ze allemaal gehoord." Dus pak gewoon de 
eerste en je weet wat je verder te wachten staat. Nu niet helemaal terecht want de eersteling 
Demetrio e Polibio (1809) scheelt nogal wat met zijn laatste, Guillaume Tell, van 20 jaren 
later. 
  
Waarom was Moessorgski zo slordig in de afwerking van zijn muziek? Moessorgski moet 
iemand zijn geweest, die op de een of andere manier niet goed in zijn vel stak. Genoeg 
weliswaar om iets uit zijn handen te kunnen laten komen, al is zijn compositorische oeuvre 
niet groot en, zoals gezegd, dus menigmaal onvoltooid gebleven, maar uiteindelijk toch te 
weinig om niet door drankzucht vereenzaamd te loor te gaan. Hij is altijd een enigma 
gebleven. Aan een reguliere loopbaan kwam hij niet toe - als zoon van een landeigenaar was 
hij er aanvankelijk ook niet toe gedwongen - en ook een gezinsleven was hem niet 
beschoren, waardoor mede gezien zijn afstandelijkheid jegens vrouwen wel eens is 
geopperd dat hij homoseksueel zou zijn geweest of zelfs, getuige zijn goede contact met 
kinderen, o.a. tot uiting komend in het prachtige liederenalbum In de kinderkamer, iemand 
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met een pedofiele inslag. Er moet iets zijn geweest dat de werklust telkens weer dreigde te 
belasten of reëel belastte. 
 
Opera stond in het brandpunt van Moessorgski's compositorische aandriften. Er staan 6 titels 
in de grotere operagidsen. Het zwaartepunt ligt dus bij de opera's Boris Godoenov en 
Khovantsjina. Daarvóór al was de man aan twee opera's begonnen: Salammbö (1863) en 
Het huwelijk (1868). Van Salammbö, zijn eersteling, zijn zes scenes bewaard gebleven, die 
ooit door een dirigent, Zoltan Pesko, zijn georkestreerd en op plaat vastgelegd; materiaal uit 
deze opera is later in de Boris overgenomen. Het huwelijk is ook incompleet gebleven en in 
torso door anderen (Ippolitov-Ivanov resp. Roszdestvenski) uitvoeringsgereed gemaakt. Van 
een samen met Cui, Rimski-Korsakov en Borodin in 1872 geschreven maar geflopt opera-
ballet Mlada zijn van de kant van Moessorgski twee losse orkestfragmenten overgebleven. 

Uit 1876 dateert de bovengenoemde, wederom onvolledig 
gebleven en ook weer door anderen (Cui) voltooide opera 
Sorotsjinsi Jaarmarkt. Dat uit zo'n atelier vol naar het 
schijnt onmachtig kunstenaarsleed toch nog een parel als 
een opera Boris Godoenov kon ontspruiten, die tot baken 

werd in de 19e-eeuwse Russische en algemene muziekgeschiedenis, blijft me imponeren en 
ontroeren. 
 
Moessorgski hechtte veel waarde aan een sterke band tussen (opera)muziek en the-men-in-
the-street. Samen met zijn companen Cui, Rimski-Korsakov, Borodin en Balakirev vormde hij 
gedurende een bepaalde episode het zogenoemde 'machtige hoopje' dat zich, in 
tegenstelling tot bv. westers-georiënteerde componisten als Tsjaikofski, sterk maakte voor 
een krachtig in het Russische volksleven gewortelde muziek. Bij hem leidde dat tot werken 
die grote volksdrama's kunnen worden genoemd, opera's met massieve koortaferelen, net zo 
verstrekkend als Dostojewski-romans kunnen zijn. Moessorgski was kind van een tijd waarin 
het al rommelde en die uiteindelijk dertig, veertig jaar later uitliep op een grote revolutie 
waardoor het zogenoemde 'socialistische realisme' met zijn eis tot dienstbaarheid van kunst 
en muziek aan het proletariaat ('het volk'!) werd gebaard. 
 
Buiten de opera's is Moessorgski vooral een componist van liederen geweest, van vele losse 
liederen en, behalve van In de kinderkamer, van liederencycli als Liederen en dansen van de 
dood en Zonder zon, niet zo vrolijk allemaal. En dan heb je natuurlijk een pianowerk als het 
onvergankelijke Op een schilderijententoonstelling, later door Maurice Ravel georkestreerd. 
Grote afwezigen in Moessorgski’s output zijn kamermuziek, geen pianotrio's, strijkkwartetten, 
blaaskwintetten, en kerkmuziek, geen missen, oratoria, cantates. Hij schijnt wel pianosonates 
te hebben geschreven en een poging gedaan te hebben tot het componeren van een 
symfonie. 
 
Ga je na hoeveel componisten zich met het orkestreren van Moessorgski's muziek hebben 
beziggehouden, dan moet je wel tot de slotsom komen dat hij een algemeen aansprekend 
componist was. Mij spreekt de muziek aan om zijn, in het keelgeluid van dreunende 
baszangers doorklinkende 'donkere' verwijzingen naar dat grillige,  
ondoorgrondelijke kolossale land van tsaren en bojaren, vorsten en patriarchen, met zijn 
Raspoetins, Stalins en Poetins, met zijn Hermitage en Kremlin, met zijn Siberië en Wolga 
enz., al het dreigende enerverende van Moedertje Rusland zit in Moessorgski's klanken. 
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