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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ είναι συνθέτης που χάραξε τη δική του ιδιαίτερη πορεία 

στη Ρώσικη μουσική του 2ου μισού του 19ου αιώνα. Οι μουσικές του καινοτομίες, οι αι-

σθητικές του αντιλήψεις καθώς επίσης και η ιδιόρρυθμη προσωπικότητά του έχουν α-

πασχολήσει ένα μεγάλο αριθμό θεωρητικών της μουσικής όπως οι Steven Griffiths, 

Richard Taruskin, Gerald Abraham κ.α. Οι πιο συχνές αναφορές στο όνομά του συνθέ-

τη, σε βιβλία δυτικής μουσικής, γίνονται στα πλαίσια της ομάδας των «Πέντε»: η ανε-

ξάρτητη ομάδα αυτοδίδακτων Ρώσων μουσικών, που μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, ε-

πηρεασμένη από την πνεύμα της Γαλλικής Επανάστασης και τη δημιουργία Εθνικών 

Σχολών σε ολόκληρη την Ευρώπη. έδωσε μάχη ενάντια στην ξενόφερτη κυριαρχία της 

γερμανικής ακαδημαϊκής ρουτίνας και υποστήριζε τη δημιουργία εθνικής μουσικής 

στηριζόμενη στις λαϊκές παραδόσεις. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να αναδείξει το 

κατά πόσο ασπάστηκε τις τάσεις αυτής της ομάδας ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ και πόσο χά-

ραξε καινούριους δρόμους στη Ρώσικη μουσική. 

 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή αυτής της εργασίας κ. 

Αθανάσιο Ζέρβα και την συνεργαζόμενη καθηγήτρια κ. Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη για 

την πολύτιμες συμβουλές τους πάνω στο περιεχόμενο και τη συγγραφή της εργασίας. 

Ευχαριστώ επίσης τον Γεώργιο Ντούρο για τη βοήθεια στη μετάφραση των κειμένων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτόν τον συνθέτη εξαιτίας της «Σεχραζάντ», το 

αγαπημένο μου έργο. Θαύμαζα τον τρόπο που συνδύαζε τα ορχηστρικά χρώματα μαζί 

με ανατολίτικες μελωδίες και δημιουργούσε παραμυθένιες εικόνες. Αρχικά ήθελα να 

κάνω βιβλιογραφική έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο έργο. Ήθελα να ανακαλύψω ποια 

ήταν η σχέση του με την ανατολίτικη φιλοσοφία και ποια άλλα έργα του είχαν παρό-

μοιες επιρροές. Ανατρέχοντας στην ελληνική βιβλιογραφία, μπορώ να πω ότι βρήκα 

ελάχιστες πληροφορίες για τη Σεχραζάντ και γενικότερα για το συνθετικό έργο του 

Ρίμσκυ-Κόρσακωφ. Με μοναδική εξαίρεση το εγχειρίδιο ενορχήστρωσης του ίδιου του 

συνθέτη, «Οι Βάσεις της Ενορχήστρωσης», το όνομα του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ αναφέρε-

ται μόνο σε λίγα ιστορικά βιβλία, στα πλαίσια των Εθνικών Μουσικών Σχολών. Στην 

ξένη βιβλιογραφία υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός βιβλίων και συγγραμμάτων που α-

σχολούνται με τον Ρίμσκυ-Κόρσακωφ και με τη Ρώσικη Σχολή γενικότερα. Ενδεικτικά 

αναφέρω: Abraham, Gerald, On Russian Music, 1939, Griffiths, Steven, A Critical 

Study of the Music of Rimsky-Korsakov, 1989, Taruskin, Richard, Defining Russia Mu-

sically; historical and hermeneutical essays, 1997. Μελετώντας αρκετά απ’ αυτά τα 

συγγράμματα βρήκα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τη ζωή, τις αντιλή-

ψεις του συνθέτη και με την κοινωνική πραγματικότητα μέσα στην οποία κινήθηκε. 

Ανακάλυψα πράγματα, τα οποία ανέτρεπαν την εικόνα που είχα σχηματίσει για το συν-

θετικό του έργο και για το ρόλο του στα μουσικά «κοινά» και οφείλω να πω ότι εξε-

πλάγη ευχάριστα. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω την έρευνά μου, εστιάζοντας κυρίως 

στην προσωπικότητα του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ και, μέσα από τα δικά του λόγια, τον τρό-

πο που αντιμετώπιζε ο ίδιος τα έργα του και τη μουσική γενικότερα. Συγκέντρωσα 
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στοιχεία που αποκαλύπτουν τους παράγοντες που τον επηρέασαν, θετικά κι αρνητικά, 

στην παραγωγική του δραστηριότητα καθώς επίσης και σε προσωπικό επίπεδο. Ελπίζω 

μ’ αυτόν τον τρόπο να αναδειχτεί η ιδιαίτερη εξέλιξη του συνθετικού του έργου και να 

ξεδιπλωθεί η ιδιόμορφη φυσιογνωμία του.  

 Η εργασία αυτή αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται 

λόγος για τη γνωριμία του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ με τα μέλη ομάδας των Πέντε και τον 

τρόπο που επηρέασε η φιλοσοφία τους το συνθετικό του έργο. Έπειτα γίνεται εκτενής 

αναφορά στη μύησή του στις ακαδημαϊκό κόσμο, πράγμα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο 

στη μετέπειτα συνθετική πορεία του και στη σχέση του με την ομάδα των Πέντε. Εξε-

τάζεται ο τρόπος που εμπλούτισε την παλιά τεχνοτροπία με τις νέες τεχνικές, δίνοντας 

έτσι νέο χρώμα στη Ρωσική λαϊκή παράδοση αλλά δημιουργώντας και αντιδράσεις για 

τις διασκευές που έκανε σε έργα των παλιών του συναδέλφων. Τέλος, δίνεται έμφαση 

στη σημασία των θεωρητικών εγχειριδίων του συνθέτη και πόσο επηρέασε η φιλία του 

με τον Τσαϊκόφσκυ στη συγγραφή τους. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις αντιφάσεις που παρουσιάζονται στο 

έργο του και στην προσωπική του ζωή. Προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος που 

αλλάζει συνεχώς την εικόνα του συνθέτη που έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Είναι ριζοσπα-

στικός και συγχρόνως προσκολλημένος στην παράδοση. Γίνεται λόγος για τον κύκλο 

του Μπελιάγεφ, μία μουσική «κοινότητα» επικεφαλής της οποίας υπήρξε ο Ρίμσκυ-

Κόρσακωφ μαζί με έναν πλούσιο έμπορο τον Μπελιάγεφ. Αυτή η κοινότητα «έθρεψε» 

μία γενιά μουσικών η οποίοι λειτουργούσαν κατά τα πρότυπα που είχε δημιουργήσει ο 

Ρίμσκυ-Κόρσακωφ. Τέλος γίνεται μία γενικότερη κριτική στα έργα του και στον τρόπο 

που επηρέασε ο συνθέτης τις μετέπειτα γενιές. 
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 Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται κάποια προσωπικά συμπεράσματα από αυτήν 

την έρευνα. Στο τέλος, παρατίθενται η βιβλιογραφία. 
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1. Ο ΡΙΜΣΚΥ ΚΟΡΣΑΚΩΦ ΚΑΙ Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ: 

ΜΥΗΣΗ ΣΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠ’ ΑΥΤΑ 

1.1. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

 

 Ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ είναι γόνος μίας διακεκριμένης και στρατιωτικής οικογέ-

νειας. Ο πατέρας του ήταν ο πολιτικός κυβερνήτης της περιοχής Βολίν. Και οι δυο οι 

γιαγιάδες του ήταν ταπεινής καταγωγής, παπαδοκόρη και αγρότισσα, και ο ίδιος ισχυ-

ρίζεται ότι απ’ αυτές κληρονόμησε την αγάπη του για το δημοτικό τραγούδι και τις 

θρησκευτικές τελετές. Στο έργο του «Χρονικό της Μουσικής μου Ζωής» γράφει: 

«Τα πρώτα σημάδια μουσικής μου ικανότητας εμφανίστηκαν πολύ νωρίς. Πριν 

απ’ τα δύο μπορούσα να ξεχωρίσω όλες τις μελωδίες που μου τραγουδούσε η μη-

τέρα μου. Στα τρία ή τέσσερα, ήμουνα έμπειρος στο να κρατάω χρόνο με ένα τύ-

μπανο όταν ο πατέρας μου έπαιζε πιάνο…Σύντομα άρχισα να τραγουδάω με α-

κρίβεια οτιδήποτε έπαιζε και συχνά τραγουδούσα μαζί του. Τότε άρχισα να παίζω 

μόνος μου τις αρμονίες στο πιάνο. Και αφότου έμαθα τα ονόματα από τις νότες, 

καθόμουνα σ’ ένα άλλο δωμάτιο και τις έλεγα δυνατά όταν τις παίζανε». (Grove, 

George, Sir, 1980–1995: 27) 

 Από την ηλικία των έξι έκανε μαθήματα πιάνου με διάφορους δασκάλους, μα-

θαίνοντας κυρίως εύκολες φαντασίες από μελωδίες οπερατικών έργων της εποχής. Οι 

βαθύτερες μουσικές εντυπώσεις του ήρθαν από κάποια κομμάτια της όπερας «Μια ζωή 

για τον Τσάρο» του Γκλίνκα, που τα βρήκε στο σπίτι του και της μουσικής του Μπορ-

τνιάνσκυ που άκουσε σε ένα κοντινό μοναστήρι. Σύντομα, όταν πειραματίστηκε με τη 

σύνθεση, μία από τις πρώτες του προσπάθειες ήταν μία ουβερτούρα για πιάνο σε στα-

διακά γρηγορότερους ρυθμούς. Η καρδιά του πάντως δεν ήταν αφοσιωμένη στη μουσι-
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κή, αλλά σε μια καριέρα στο ναυτικό, σε συναγωνισμό με τον αδερφό του που ήταν 22 

χρόνια μεγαλύτερος. Κατά συνέπεια ο πατέρας του στο τέλος του Ιουλίου του 1856 τον 

πήγε στη Αγία Πετρούπολη για να μπει στο κολέγιο ναυτικών δοκίμων. Έδωσε τις α-

πολυτήριες εξετάσεις στις 20 Απριλίου 1862, λίγους μήνες μετά το διορισμό του αδερ-

φού του στη διεύθυνση της σχολής (Grove, George, Sir, 1980–1995: 27). 

 Κατά τις σπουδές του ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ συνέχισε να παίρνει μαθήματα πιά-

νου αλλά δεν τον ενδιέφερε το όργανο παρά μόνο σα μέσο για να ξαναζωντανεύει με-

λωδίες από όπερες. Φίλοι της οικογένειάς τον πήγαιναν στο θέατρο για να παρακολου-

θήσει Ροσίνι, Βέμπερ, Μέγιερμπερ και Γκλίνκα (που ήταν αγαπημένος του). Η πρώτη 

όπερα που παρακολούθησε ήταν η «Ίντρα» του Φλότοφ, και η ορχήστρα ήταν εκείνη 

που τον ενθουσίασε περισσότερο. 

« Αγαπημένε μου θείε, 

Φαντάσου τη χαρά μου, σήμερα πάω στο θέατρο! Θα δω τη «Λουτσία»! Θ’ ακού-

σω την τεράστια ορχήστρα και τα ταμ-ταμ, και θα δω πως ο μαέστρος κουνάει το 

μικρό του ξυλαράκι. Στην ορχήστρα 12 βιολιά, 8 βιόλες, 6 τσέλα, 6 κοντραμπάσα, 

3 φλάουτα, 8 κλαρινέτα, 6 κόρνα, και όλα αυτά.» (Grove, George, Sir, 1980–

1995: 28) 

 Η πραγματική του εισαγωγή στη συμφωνική μουσική, έγινε την περίοδο 1859-

60, όταν άκουσε δύο συμφωνίες του Μπετόβεν, και την ουβερτούρα του Μέντελσον 

«Όνειρο Θερινής Νυκτός», αν και καμία απ’ αυτές δεν τον εντυπωσίασε όσο η «Γιότα 

Αραγκονέσκα» του Γκλίνκα. Την ίδια εποχή (φθινόπωρο ΄59) βρήκε ένα πιο εμπνευ-

σμένο καθηγητή πιάνου, τον Τεοντόρ Κανίλ, που του διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τις 

προτιμήσεις του. Τον απέσπασε από τους Ιταλούς ενθαρρύνοντάς τον να μελετήσει 

Μπετόβεν, Σούμαν, Μέντελσον, Σοπέν και τις φούγκες του Μπαχ, και συμμερίστηκε 

 



9 

την αγάπη του για τον Γκλίνκα. Ο Κανίλ τον βοήθησε να εναρμονίσει χορικά, να συν-

θέσει παραλλαγές ακόμα και σονάτες σε ένα μέρος. Η διδασκαλία δεν ήταν καθόλου 

συστηματική, αλλά ακόμα κι όταν σταμάτησαν τα μαθήματα πιάνου, πράγμα που έγινε 

μετά από ένα χρόνο, ο Κανίλ προσκαλούσε το μαθητή του να τον επισκέπτεται κάθε 

εβδομάδα να παίζουν ντουέτα και να συζητούν για τη μουσική. Τον Οκτώβρη του ΄61 

τον σύστησε στους Μπαλάκιρεφ, Κούι, Μουσόργκσκυ, 20άρηδες και οι τρεις τους, αλ-

λά ήδη γνωστοί ως συνθέτες. 

 Ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ καταμαγεύτηκε από τον Μπαλάκιρεφ, ο οποίος με τη σει-

ρά του αναγνώρισε το ταλέντο του νεαρού. Μόλις ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ του έδειξε μία 

δήθεν αρχή συμφωνίας σε Μι ύφεση μινόρε, ο Μπαλάκιρεφ επέμενε ότι πρέπει να την 

τελειώσει. (Grove, George, Sir, 1980–1995: 28) 

 Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε σ’ ένα μήνα και η ενορχήστρωση ξεκίνησε υπό 

την καθοδήγηση του Μπαλάκιρεφ. Το σκέρτσο και το φινάλε γράφτηκαν τους πρώτους 

μήνες του 1862. Μία κρίση ξέσπασε τον Απρίλη, όταν ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ αποφοίτη-

σε ως δόκιμος σημαιοφόρος, και ήθελε να παραιτηθεί, ο αδερφός του δικαιολογημένα 

αρνήθηκε να τον αφήσει ν’ εγκαταλείψει την καριέρα του στο ναυτικό. Ο Μπαλάκιρεφ 

πήγε στον Καύκασο για το καλοκαίρι-η συμφωνία πάγωσε. Στις 2 Νοέμβρη ο συνθέτης 

απέπλευσε με το ταχύπλοο ιστιοφόρο Αλμάζ, για ένα ταξίδι 2,5 ετών στο Grave Send 

(όπου τελείωσε το αργό μέρος της συμφωνίας), τη Βαλτική, τη Νέα Υόρκη, το Ρίο ντε 

Τζανέϊρο και τη Μεσόγειο. Όταν επέστρεψε στη Ρωσία το Μάιο του ΄65 είχε γίνει, ό-

πως έλεγε ο ίδιος, «ένας ερασιτέχνης αξιωματικός που μερικές φορές διασκέδαζε να παί-

ζει ή να ακούει μουσική». Τον κέρδισε η μουσική, με μια εκ νέου επαφή με τον Μπα-

λάκιρεφ, που τον έβαλε να τελειώσει τη συμφωνία. Το τρίο και το σκέρτσο που έλειπε 

προστέθηκε υπό την επίβλεψη του Μπαλάκιρεφ, ο οποίος την πρωτοπαρουσίασε 31 
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Δεκεμβρίου σε μία από τις συναυλίες της Ελεύθερης Σχολής Μουσικής στην Αγία Πε-

τρούπολη, που είχε ιδρύσει ο ίδιος κατά την απουσία του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ. (Grove, 

George, Sir, 1980–1995: 28) 

 Τα καθήκοντά του στο λιμενικό σώμα, τον απασχολούσαν μόνο 2-3 ώρες την 

ημέρα, και είχε ελεύθερο χρόνο για σύνθεση και κοινωνική ζωή σ’ ένα κύκλο που τώρα 

συμπεριελάμβανε τον Μποροντίν, τον Νταργκομίσκυ και μία ερασιτέχνιδα τραγουδί-

στρια, τη Σοφία Ζότοβα για την οποία συνέθεσε μερικά από τα τραγούδια. Ακολούθη-

σαν κι άλλα τραγούδια κι άλλο ένα ορχηστρικό έργο, η « Ουβερτούρα σε 3 Ρωσικά θέ-

ματα», βασισμένη στις δημοτικές ουβερτούρες του Μπαλάκιρεφ (παρουσιάστηκε σε 

συναυλία της Ελεύθερης Σχολής, 23 Δεκεμβρίου 1866) (Grove, George, Sir, 1980–

1995: 28). 

 Σε μια πιο ελαφριά κατεύθυνση έγραφε καντρίλιες σε θέματα από τη «Μάρθα» 

και την «Ωραία Ελένη», τις οποίες έπαιζε για χορό τις Κυριακές στου αδερφού του ό-

που τον θεωρούσαν έναν ωραίο πιανίστα. Με επαγγελματικά κριτήρια δεν ήταν πιανί-

στας και ποτέ δεν τόλμησε να παίξει μπροστά στους φίλους του τους μουσικούς. Οι 

συνθέσεις του 1867 περιλαμβάνουν την αρχή μιας συμφωνίας σε Σι μινόρε (εμφανώς 

επηρεασμένη από το άνοιγμα της ενάτης του Μπετόβεν), μία ορχηστρική φαντασία σε 

σέρβικα θέματα γραμμένη βιαστικά για μία πανσλαβική μουσική συναυλία του Μπα-

λάκιρεφ στις 24 Μαΐου, και ένα μουσικό πίνακα βασισμένο στο μύθο του εμπόρου Σά-

ντκο από το Νοβγκορόντ, που ολοκληρώθηκε στις 12 Οκτωβρίου. Στο τελευταίο αυτό 

έργο βασική ήταν η επιρροή από το «Mephisto Waltz» του Λιστ. Ο Μπερλιόζ επισκέ-

φτηκε τελευταία φορά τη Ρωσία από το Νοέμβρη του 1867 μέχρι το Φεβρουάριο του 

1868. Ήταν άρρωστος και, παρά τα λεγόμενα του Στραβίνσκυ (Συνομιλίες με τον Ιγκόρ 

Στραβίνσκυ, New York, London, 1959: 29), ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ ποτέ δεν το συνάντη-
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σε (τον Μπερλιόζ). Εντούτοις, η «Φανταστική Συμφωνία», που παίχτηκε στις 7 Δεκεμ-

βρίου, και η συμφωνία «Ο Χάρολντ στην Ιταλία», με την οποία ο Μπερλιόζ τελείωσε 

την τελευταία του συναυλία στις 8 Φεβρουαρίου, αντικατοπτρίζονται ευθέως στην «Α-

ντάρ», μία προγραμματική συμφωνία που ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ ξεκίνησε στις 21 Ια-

νουαρίου, βασισμένη σ’ έναν ανατολίτικο μύθο του Σενκόφσκυ. Όλα αυτά τα ορχη-

στρικά έργα γράφτηκαν για φυσικά κόρνα και τρομπέτες, όπως περιγράφεται στον οδη-

γό ενορχήστρωσης του Μπερλιόζ, και όλα επανορχηστρώθηκαν και μερικές φορές 

δραστικά αναθεωρήθηκαν, τουλάχιστον μία φορά το καθένα στα επόμενα χρόνια. Ω-

στόσο ήδη, αναγνωρίζονταν από τους Μπαλάκιρεφ και τον κύκλο του σαν ένας προικι-

σμένος ενορχηστρωτής. Έτσι ο Μπαλάκιρεφ του ζήτησε να ετοιμάσει ένα εμβατήριο 

του Σούμπερτ, για μία συναυλία το Μάιο, ο Κούι του ζήτησε να ενορχηστρώσει το ε-

ναρκτήριο χορικό «Γουίλιαμ Ράτκλιφ», και ο άρρωστος Νταργκομίσκυ (που πέθανε 

τον Ιανουάριο του 1869), του ανέθεσε να γράψει τις παρτιτούρες του «Πέτρινου Επι-

σκέπτη». Ταυτόχρονα τον απασχολούσε έντονα το σχέδιο μιας δικής του όπερας, βασι-

σμένη στο ιστορικό δράμα «Η νύφη του Πσκοφ» του Λεβ Μέι. Αμέσως μόλις τελείωσε 

τον «Αντάρ» (5/9/68), άρχισε τη «Νύφη του Πσκοφ», περίπου δυο μήνες πριν ο φίλος 

του Μουσόργκσκυ αρχίσει το «Μπόρις Γκοντούνωφ». Το χειμώνα του 1871-1872, οι 

δύο συνθέτες μοιράζονταν ένα δωμάτιο κι εργάζονταν τις όπερές τους στο ίδιο τραπέζι 

και πιάνο: ο Μουσόργκσκυ το πρωί και ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ το απόγευμα (Grove, 

George, Sir, 1980–1995: 28). 

 Πριν τελείωσε το γράψιμο της «Νύφης του Πσκοφ» το Γενάρη του 1872, είχε 

ήδη κάνει δύο σημαντικά βήματα. Τον Ιούλιο του 1871 παρά την εκπληκτική του ά-

γνοια στοιχειωδών τεχνικών, δέχτηκε πρόσκληση από τον Αζανχέφσκυ, το νεοδιορι-

σμένο διευθυντή του κονσερβατόριου της Αγίας Πετρούπολης να αναλάβει καθηγητής 
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πρακτικής σύνθεσης και ενορχήστρωσης και να διευθύνει το μάθημα ορχήστρας με ε-

τήσιο μισθό 1000 ρούβλια. Και το Δεκέμβριο του 1871 αρραβωνιάστηκε τη Ναντέζντα 

Πουργκόλντ, μία εξαίρετη πιανίστα και μακράν καλύτερα εκπαιδευμένη μουσικό από 

τον ίδιο. Παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 1872 και πέρασαν ένα παρατεταμένο μήνα του 

μέλιτος στη Ελβετία και την Ιταλία. Η Ναντέζντα ήταν όμορφη, ικανή και αποφασιστι-

κή. Ήταν υπεύθυνη για την έκδοση διασκευών για πιάνο όχι μόνον των έργων του συ-

ζύγου της, αλλά και μερικών των φίλων του, και η επιρροή της πάνω του δεν ήταν μι-

κρότερη αυτής της Κλάρα Σούμαν επί του Σούμαν (Grove, George, Sir, 1980–1995: 

28). 

 Η ακαδημαϊκή αυτή μεταστροφή του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ, θα αποτελούσε χαρι-

στική βολή στην οποιαδήποτε δικαιολογία ύπαρξης του στην ομάδα των «Πέντε» 

(Maes, Francis, 2002: 170). 

 

1.2. Η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ 

 

 Όταν το 1871 προσκλήθηκε για να ενισχύσει το κονσερβατόριο της Αγίας Πε-

τρούπολης, υποστηρίζονταν ήδη από τον Μπαλάκιρεφ, ο οποίος θεώρησε χρήσιμο να 

διεισδύσει στο στρατόπεδο του εχθρού. Αλλά αντί να παίξει έναν ανατρεπτικό ρόλο 

ακολούθησε μία εντυπωσιακή πορεία ανατρεπτικής αυτοβελτίωσης κι έγινε ο πιο έν-

θερμος υποστηρικτής της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Στα τελευταία απομνημονεύματά 

του επιτέθηκε στις διδακτικές μεθόδους του Μπαλάκιρεφ: 

« Παρά τη γηγενή πνευματικότητά του και τις λαμπρές δυνατότητές του δε μπόρε-

σε να καταλάβει ένα πράγμα: αυτό που ήταν καλό για τον ίδιο στο θέμα της μου-

σικής εκπαίδευσης, ήταν εντελώς άχρηστο για άλλους γιατί όχι μόνο είχαν μεγα-
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λώσει σε εντελώς διαφορετικό περιβάλλον αλλά είχαν και παντελώς διαφορετικές 

προσωπικότητες, και η ανάπτυξη του ταλέντου τους επρόκειτο να γίνει σε διαφο-

ρετικά διαστήματα και με διαφορετικό τρόπο. Επιπλέον δεσποτικά απαιτούσε να 

ταυτίζονται τα γούστα των μαθητών του ακριβώς με τα δικά του. Λογόκρινε την 

ελάχιστη απόκλιση από τα γούστα του. Με τη μορφή χαριτολογήματος, παρωδίας 

ή καρικατούρας εκ μέρους του μείωνε οτιδήποτε δεν του ταίριαζε. Ο μαθητής 

ντροπιάζονταν για τις απόψεις που εξέφραζε και αποκηρύσσονταν για πάντα ή για 

ένα μεγάλο διάστημα. Ήταν σωστή αυτή η συμπεριφορά του Μπαλάκιρεφ στους 

φίλους μαθητές του; Κατά τη γνώμη μου ήταν απολύτως λανθασμένη. Ένας ταλα-

ντούχος μαθητής χρειάζεται ελάχιστα. Εάν γίνει σωστά, είναι εύκολο να του δεί-

ξεις ό,τι είναι απαραίτητο στη αρμονία και την αντίστιξη για να σταθεί στα πόδια 

του, και είναι εύκολο να τον καθοδηγήσεις στην κατανόηση των μορφών της σύν-

θεσης» (Rimsky-Korsakov, Nikolay, 1974: 28–33). 

 Σχεδόν ντροπαλά ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ θυμάται την απερισκεψία με την οποία 

δέχτηκε την πρόσκληση να ενταχθεί στο προσωπικό του κονσερβατορίου: 

« Αν είχα ποτέ σπουδάσει έστω και λίγο, αν είχα ελάχιστη γνώση παραπάνω απ’ 

όση δεν είχα, θα μου ήταν ολοφάνερο ότι δε μπορούσα και δεν έπρεπε να δεχτώ 

τον προσφερθέντα διορισμό και ότι ήταν ανόητο και ανέντιμο να γίνω καθηγητής. 

Όμως εγώ ο συνθέτης του Σάντκο, του Αντάρ και της Νύφης του Πσκοφ, συνθέ-

σεις συνεκτικές και εύηχες, συνθέσεις που δέχτηκαν το κοινό και πολλοί μουσικοί, 

ήμουν ένας ερασιτέχνης και δεν ήξερα τίποτα. Αυτό το παραδέχομαι με ειλικρί-

νεια ενώπιον του κόσμου. Ήμουν νέος και είχα αυτοπεποίθηση-η αυτοπεποίθηση 

ενθαρρυνόταν κι απ’ άλλους, κι έτσι πήγα στο κονσερβατουάρ. Εντούτοις εκείνο 

τον καιρό, δεν μπορούσα να εναρμονίσω στοιχειωδώς ένα χορικό. Όχι μόνο δεν 
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είχα γράψει ποτέ αντίστιξη στη ζωή μου αλλά δεν είχα και ιδέα της δομής της 

φούγκας. Δεν ήξερα καν τα ονόματα των αυξημένων κι ελαττωμένων διαστημά-

των και συγχορδιών (εκτός των βασικών τρίφωνων), της δεσπόζουσας και συγ-

χορδίας της ελαττωμένης 7ης, αν και μπορούσα να τραγουδήσω οτιδήποτε πρίμα 

βίστα και να ξεχωρίζω τις οποιεσδήποτε συγχορδίες… Βεβαίως το να συνθέσεις 

τον Αντάρ ή το Σάντκο είναι πιο ενδιαφέρον από το να γνωρίζεις πώς να εναρμο-

νίσεις ένα προτεσταντικό χορικό ή να γράψεις μία τετράφωνη αντίστιξη το οποίο 

είναι χρήσιμο μάλλον μόνο για οργανίστες. Είναι όμως ντροπή να μην τα ξέρεις 

αυτά τα πράγματα και να τα μαθαίνεις από τους μαθητές σου» (Rimsky-

Korsakov, Nikolay, 1974: 28–33 και Maes, Francis, 2002: 170). 

 Το 1874, έπειτα από μία αποτυχημένη απόπειρα συνεργασίας με τους Μπορο-

ντίν, Κούι και Μουσόργκσκυ στη σύνθεση μιας όπερας-μπαλέτου, τη «Μλάντα», που 

τους ανατέθηκε από το διευθυντή των Αυτοκρατορικών Θεάτρων, ο φίλος του Κράμπε, 

Υπουργός Ναυτιλίας, δημιούργησε μια ειδική δημόσια θέση επιθεωρητού στις ναυτικές 

μπάντες, η οποία έφερε κι έναν υπέροχο μισθό. Αυτό σημάδεψε το τέλος της σοβαρής 

σύνθεσης για μερικά χρόνια. Ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ ξεκίνησε με ζήλο να επιθεωρεί τις 

ναυτικές μπάντες και να μελετά τις πρακτικές λεπτομέρειες διαφόρων οργάνων, του 

μηχανισμού και της τεχνικής τους. Σχεδίαζε μία μεγάλη πραγματεία στην οργανογνω-

σία, έργο το οποίο εγκατέλειπε και στο οποίο επέστρεφε αρκετές φορές στη ζωή του, 

αλλά τελικά άφησε ανολοκλήρωτο. Μελέτησε μόνος του αρμονία από ένα εγχειρίδιο 

του Τσαϊκόφσκυ, αντίστιξη από Κερουμπίνι και Μπέλερμαν με επιτυχία, όπως φαίνεται 

στις έξι φούγκες για πιάνο το 1875 και πολλά φουγκικά περάσματα σ’ ένα κουαρτέτο 

εγχόρδων της ίδιας χρονιάς. Η νέα του τεχνική του τεχνική κατάρτιση είχε ως αποτέλε-

σμα και μια σειρά από έργα δωματίου στα οποία ακολούθησε αυστηρά τα κλασσικά 
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μοντέλα: το σεξτέτο εγχόρδων και το κουιντέτο για φλάουτο, κλαρινέτο, κόρνο, φα-

γκότο και πιάνο. Αργότερα θα πρόσθετε κι ένα πιάνο τρίο, μόνον για να καταλήξει στο 

ότι η μουσική δωματίου δεν τον προσέλκυε (Maes, Francis, 2002: 171). 

 Ωστόσο, είναι δύσκολο να διαγνώσει κανείς μία ευθεία γραμμή στην ανάπτυξη 

του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ μετά την επανεκπαίδευση του. Το έργο συμπεριελάμβανε μία 

συνέχιση των τάσεων της ομάδας των Πέντε καθώς και μία συνεχόμενη αποδέσμευση 

από το παρελθόν. Η συνέχιση του ιδεώδους των Πέντε φαίνεται πρωτίστως στην ου-

βερτούρα «Σβέλτι-Πράζντνικ», η οποία στη διασκευή των λειτουργικών θεμάτων ακο-

λουθεί το σχέδιο και τη δομή της δεύτερης ουβερτούρας του Μπαλάκιρεφ. Το «Ισπανι-

κό Καπρίτσιο» βασίζεται σε παραδοσιακά τραγούδια αλλά η δομή του είναι περισσότε-

ρο ραψωδική. Θα μπορούσε να θεωρηθεί συνέχεια των «Ισπανικών Γραφικών Φαντα-

σιών» του Γκλίνκα αν και η λάμψη της ενορχήστρωσης υπερβαίνει πολύ αυτήν του μο-

ντέλου. Το έργο αυτό έγινε το πιο γνωστό παράδειγμα του ταλέντου ενορχήστρωσης 

του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ. Περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο έργο του, το «Ισπανικό 

Καπρίτσιο» είναι υπολογισμένο, ώστε είναι αποτελεσματικό. Καταγράφηκε κι ως το 

μοντέλο της «Ισπανικής Ραψωδίας» Ραβέλ. 

 Το ανατολίτικο πνεύμα στη Ρωσία βρήκε την καλύτερη έκφρασή του στη Σε-

χραζάντ. Το έργο του βασίζεται στις «Χίλιες και Μία Νύχτες», την ιστορία της σουλ-

τάνας Σεχραζάντ που εμποδίζει τον άντρα της, το Σουλτάνο Σαχριάρ, που έχει αποφα-

σίσει να τη σκοτώσει λέγοντάς του ιστορίες για χίλιες και μία νύχτες. Η συνάντηση με-

ταξύ του βάρβαρου δεσποτισμού και της θηλυκής γοητείας – μία αντίθεση που ο Ρίμ-

σκυ-Κόρσακωφ την τονίζει από την αρχή – μετατρέπει την ιστορία σε ένα κατεξοχήν 

ανατολίτικο υπόδειγμα. Ο Σουλτάνος παρουσιάζεται με ένα ρωμαλέο θέμα στα χάλκινα 

ενώ η Σεχραζάντ εμφανίζεται με αραμπέσκ σε σόλο βιολί. Αυτό το διάσημο θέμα, μία 
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σχεδόν πλαστογράφηση της «Ταμάρας» του Μπαλάκιρεφ, μαρτυρά τη σχέση μεταξύ 

της Σεχραζάντ και του ανατολίτικου πνεύματος της ομάδας των Πέντε. Η αισθησιακή 

πλευρά της Ανατολής είναι εμφανέστατη στο ονειρικό Τρίτο Μέρος (Maes, Francis, 

2002: 175–176). 

 Μία άλλη άσκηση στο ανατολίτικο πνεύμα είναι η «Νύχτα στο όρος Τριγκλάβ» 

(1899-1901), μία συμφωνική διασκευή της όπερας «Μλάντα». Το πρωτότυπο είναι ένα 

πολύχρωμο μείγμα συμβατικής ρομαντικής μουσικής (ένα μπαλέτο με περιπλανώμενες 

ψυχές α λα Ζιζέλ), ένα Σάββατο Σλάβων μαγισσών στο πνεύμα της «Νύχτας στο Φα-

λακρό Βουνό» κι ένα όραμα της Κλεοπάτρας ως καταστροφικής ξελογιάστρας του ή-

ρωα. Η είσοδος της βασίλισσας της Αιγύπτου συνοδεύεται από μία ολόκληρη γενιά ε-

ξωτικών οργάνων (πίκολο κλαρινέτο, τύμπανο πίκολο, λύρες, μικρές αυτοάρπες και 

ποιμενικούς αυλούς). 

 Στις όπερές του ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ συνέχισε να χρησιμοποιεί διάφορους τύ-

πους. Εξύψωσε το μοντέλο του «Ρουσλάν και Λουντμίλα» στις «Μλάντα» (1889–1890) 

και «Σάντκο» (1895–1896). Η «Μλάντα» είναι μία μυθολογική όπερα – μπαλέτου με 

κάθε μορφής φανταστικές φιγούρες: Σλάβες πριγκίπισσες, ειδωλολάτρες ιερείς, Βί-

γκινκς, Ανατολίτες, ο κακός μάγος Καστσέι, ο μαύρος θεός Τσερνομπόγκ, πνεύματα 

λυκάνθρωποι, μάγισσες και πολλά άλλα. Είναι η οργιώδης φαντασία του Ρουσλάν τρα-

βηγμένη στα άκρα. Διάφορα κομμάτια βασίζονται σε χαρακτήρες από την όπερα του 

Γκλίνκα: ο Ραψωδός Λουμίρ είναι αντίγραφο του Μπαγιάν, ο Τσερνομπόφ και ο Κα-

στσέι μας θυμίζουν το Γιγαντιαίο Κεφάλι και η κακή θεά Μορένα μοιάζει πολύ με τη 

μάγισσα Ναΐνα. Η μουσική δραματουργία ακολουθεί κι αυτή τη συνταγή του Ρουσλάν: 

οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από φυσικά στυλ και τα υπερφυσικά όντα από τεχνητές 

αρμονίες. Στην ολοτονική κλίμακα του Γκλίνκα ως κώδικα για τη μαύρη μαγεία ο Ρίμ-
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σκυ-Κόρσακωφ πρόσθεσε την οκτατονική – εναλλαγή τόνων και ημιτονίων σε τακτική 

διαδοχή (Maes, Francis, 2002: 176). 

 Η «Μλάντα» επιπλέον κοιτάει πίσω σ’ ένα άλλο μοντέλο το «Δαχτυλίδι» του 

Βάγκνερ. Αν και επί μακράν ανεπιθύμητο πρόσωπο στην ομάδα των Πέντε, ο Βάγκνερ 

εντούτοις εντυπωσίαζε το Ρίμσκυ-Κόρσακωφ, όταν το πλανόδιο «θέατρο Ρίχαρντ Βά-

γκνερ» του Άντζελο Νόϊμαν, επισκέφτηκε την Αγία Πετρούπολη και παρουσίασε τέσ-

σερις παραστάσεις του «Κύκλου των Δαχτυλιδιών» υπό τη διεύθυνση του Καρλ Μουκ 

το Μάρτιο του ΄89. Ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ ήταν παρών σε όλες τις δοκιμές με τον Γκλα-

ζούνωφ. Παρακολουθούσε την παρτιτούρα «κατάπληκτος» από την εκφραστική δύνα-

μη της μουσικής και το χειρισμό της ορχήστρας, ο οποίος άρχισε να επηρεάζει το δικό 

του. Ενορχήστρωσε τη Μλάντα σε βαγκνερικό πνεύμα με ένα πλήρες τμήμα 13 χάλκι-

νων και 12 κόρνων ή και τούμπες επί σκηνής. Η εισαγωγή στην 3η πράξη έχει κάτι πε-

ρισσότερο από επιφανειακούς παραλληλισμούς με το πρελούδιο «Das Rheingold» 

(Maes, Francis, 2002: 177  και Grove, George, Sir, 1980–1995: 30). 

 Ο «Σάντκο» διηγείται την ιστορία ενός εμπόρου από το Νοβγκορόντ, χαρακτή-

ρας βασισμένος σε ιστορικό πρόσωπο του 12ου αιώνα, για το οποίο είχε ξεφυτρώσει έ-

νας επικός κύκλος τραγουδιών. Αυτός ο κύκλος τραγουδιών λέγεται «Μπιλίνι». Η όπε-

ρα κορυφώνεται με την αντίθεση διατονικών και χρωματικών ιδιωμάτων ως αντανα-

κλάσεων του ανθρώπινου και του φανταστικού κόσμου. Εκτός από το μοντέλο «Ρουσ-

λάν», η όπερα μας θυμίζει τον «Πρίγκιπα Ιγκόρ», αλλά και τις όπερες του Σερόρφ. 

Στον «Αθάνατο Καστσέι» (1901–1902), μία μονόπρακτη όπερα, ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ 

εκμεταλλεύτηκε ακόμα περισσότερο τις τεχνητές κλίμακες και την παρουσίαση της 

μαύρης μαγείας, παρακινούμενος από την καινούργια του επαφή με τον «Ζίγκφριντ»-

Βάγκνερ. Ο «Πέτρινος Επισκέπτης» του Νταργκομίσκυ χρησίμευσε ως μοντέλο για το 
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«Μότσαρτ και Σαλιέρι» του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ. Και τα δύο βασίζονταν στη μικρή 

τραγωδία του Πούσκιν και επινοήθηκαν ως φαντασίες σε θέματα του Μότσαρτ. Ο Ρίμ-

σκυ-Κόρσακωφ ακολούθησε το παράδειγμα του Νταργκομίσκυ με την κατά λέξη με-

ταφορά του κειμένου σε μουσική, και ρητά αφιέρωσε το έργο στη μνήμη του Νταργκο-

μίσκυ. Ανέπτυξε αυτό το ιδεώδες για άλλη μία φορά στη μικρή όπερα «Η Μπογιαρίνα 

Βέρα Σελόγκα» το 1898. Το λιμπρέτο βασίζονταν στην πρώτη πράξη της «Νύφης του 

Πσκοφ» του Μέι. Η όπερα, που μπορεί να θεωρηθεί σαν πρελούδιο στη Νύφη του 

Πσκοφ, λειτουργεί και ως πρόλογος στην μεγαλύτερη εκείνη ιστορική όπερα στην ανα-

θεωρημένη μορφή του 1891-92 (Maes, Francis, 2002: 177). 

 Μετά τη «Νύφη του Πσκοφ», ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ έστρεψε τα νώτα του στα 

ιστορικά και κοινωνικά θέματα σχεδόν παντελώς. Ο καιρός της κοινωνικά στρατευμέ-

νης τέχνης είχε περάσει. Η μόνη ιστορική όπερα μετά απ’ αυτό το σημείο ήταν η «Νύ-

φη του Τσάρου» το 1898, που βασιζόταν σε έργο του Λεβ Μέι, αν και το περιεχόμενό 

της ήταν τελείως διαφορετικό. Αντί για μια ιστορική εξιστόρηση, η νύφη του Τσάρου 

είναι μία προσωπική τραγωδία σε ιστορικά πλαίσια, πιο κοντά στην «Οπρίτσνικ» του 

Τσαϊκόφσκυ παρά στη «Νύφη του Πσκοφ». Και στις δύο περιπτώσεις ο Ιβάν ο τρομε-

ρός και το Οπρίτσνικ έχουν μία καταστροφική επιρροή στις ζωές των ατόμων. Είναι 

ένα σκοτεινό έργο με κάθε λογής ρομαντικά στοιχεία, ζήλια, φόβο, μαγικά φίλτρα και 

τρέλα. 

 Ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ αντάλλαξε τα ιστορικά θέματα με μύθους εν μέρει για 

πρακτικούς λόγους. Μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου του Β΄ το 1881, ο φιλελευθε-

ρισμός τελείωσε στη Ρωσία. Η λογοκρισία έγινε αυστηρότερη και επανήλθε η απαγό-

ρευση φωνητικών μερών για ιστορικούς τσάρους. Έτσι επέτρεψαν την εμφάνιση του 

Ιβάν του τρομερού στη «Νύφη του Τσάρου», μόνο σε σιωπηρό ρόλο. Η ικανοποίηση 
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της λογοκρισίας κατάντησε κωμικοτραγική στην περίπτωση της όπερας «Παραμονή 

Χριστουγέννων». Αν και ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ άλλαξε το ρόλο της Αικατερίνης της 

Μεγάλης σε μία ανώνυμη τσαρίνα για να αποφύγει τα προβλήματα, η λογοκρισία αρ-

νήθηκε να τη θεωρήσει σαν ένα φανταστικό χαρακτήρα. Όλοι ήξεραν την ιστορία του 

Γκόγκολ, επέμενε η λογοκρισία, και θα καταλάβαιναν ποια εννοούσε. Και πάλι ο Ρίμ-

σκυ-Κόρσακωφ αναγκάστηκε να ζητήσει βοήθεια από φίλους με επιρροή. Ο τσάρος 

τελικά έδωσε την έγκρισή του, προς μεγάλη ανακούφιση του Ιβάν Βζεβολόφσκυ, διευ-

θυντή των αυτοκρατορικών θεάτρων, που αγωνιούσε να αξιοποιήσει στο έπακρο τη 

συνταγή της επιτυχίας που βασίζονταν στην αυλή της Αικατερίνης του 18ου αιώνα. Πα-

ρά τις προγραφές αυτές, ο Βζεβολόφσκυ φρόντισε η τραγουδίστρια να μοιάζει με την 

ιστορική μορφή της Αικατερίνης της Μεγάλης. Όταν οι μεγάλοι Δούκες Βλαντιμίρ Α-

λεξάντερ και Μιχαήλ Νικολάγιεβιτς παρακολουθούσαν τις πρόβες έγιναν έξω φρενών. 

Επιτέθηκαν στην τραγουδίστρια που είχε την αναίδεια να παρουσιαστεί ως η προγιαγιά 

της και στη συνέχεια ο τσάρος απέσυρε την έγκρισή του. Η παράσταση σώθηκε τελικά 

με το ίδιο τέχνασμα που είχε σωθεί και η «Τσερεβίσκυ» του Τσαϊκόφσκυ. Ο ρόλος δό-

θηκε σ’ έναν βαρύτονο που παρουσίαζε κάποια ασαφή εξοχότητα (Maes, Francis, 

2002: 177–178). 

 Παρ’ ότι απέφευγε τις πολιτικές συγκρούσεις στις όπερές του, παρέμεινε πιστός 

στις φιλελεύθερες ιδέες του, όπως φαίνεται για παράδειγμα από την υποστήριξή του 

στους εξεγερμένους φοιτητές του ωδείου κατά την εξέγερση του 1905. Τότε ο Ρίμσκυ-

Κόρσακωφ δημοσίευσε ανοιχτή επιστολή προς το διευθυντή, τον πρώην μαθητή του 

Μπερνάρ, υποστηρίζοντας τους φοιτητές απεργούς, απαιτώντας πολιτικές μεταρρυθμί-

σεις και κάνοντας δηκτική επίθεση στον κύκλο των ερασιτεχνών της ρώσικης μουσικής 

εταιρίας που ήλεγχε το ίδρυμα. Την επιστολή υπέγραψαν οι Γκρετσάνινοφ, Τανέγιεφ, 
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Ραχμάνινοφ, Σαλιάπιν και 25 άλλοι πρωτοπόροι μουσικοί. Την 1η Απριλίου το ωδείο 

περικυκλώθηκε από πεζούς και έφιππους αστυνομικούς. Ο δειλός και αδιάκριτος 

Μπερνάρ παραιτήθηκε αλλά στις 5 Απριλίου απολύθηκε και ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ. Α-

κόμα πιο περίεργα γεγονότα ακολούθησαν στις 9 Απριλίου: μία φοιτητική παράσταση 

του Καστσέι υπό τη διεύθυνση του Γκλαζούνωφ, δε συνεχίστηκε από μία σύντομη συ-

ναυλία, όπως ήταν σχεδιασμένο αλλά από μία άγρια πολιτική διαδήλωση σεβασμού 

προς το συνθέτη. Σαν αποτέλεσμα η εκτέλεση της μουσικής του προσωρινά απαγορεύ-

τηκε από την αστυνομία (Grove, George, Sir, 1980–1995: 32 και Maes, Francis, 2002: 

178). 

Στην τελευταία όπερά του «Το χρυσό πετεινάρι», το 1906-09 επέστρεψε σ’ ένα πολιτι-

κό θέμα. Με το πορτραίτο του χοντροκομμένου κι αδέξιου τσάρου Ντοντόν, η όπερα 

είναι μία κοφτερή σάτιρα του αυταρχισμού, του Ρώσικου αυτοκρατορισμού και του 

ρωσοϊαπωνικού πολέμου. Υπήρχαν ελάχιστες πιθανότητες να περάσει από τη λογοκρι-

σία και τελικά παρουσιάστηκε μετά το θάνατό του σε προσαρμοσμένη έκδοση. Το 

γράψιμο του χρυσού πετειναριού ήταν μία αυθόρμητη απάντηση, στην επικρατούσα 

πολιτική κατάσταση. Ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ δεν είχε σχεδιάσει το έργο από την αρχή ως 

το τέλος του, διότι ήδη σκεφτόταν την προτελευταία του όπερα, η οποία είναι «Ο Μύ-

θος της Αόρατης Πόλης του Κιτέζ και η κόρη Φεβρόνιγια». Πάντως η όπερα ήταν ένας 

αποχαιρετισμός στο προσωπικό του στυλ, αλλά και σε μία παράδοση η οποία θεωρού-

σε ότι ανήκε στο παρελθόν (Maes, Francis, 2002: 178–179). 

 Ο «Μύθος της Αόρατης Πόλης του Κιτέζ» είναι ένα έργο ανασκόπηση. Μιλάει 

για το θαύμα που έσωσε την πόλη Κιτέζ από καταστροφή κατά την εισβολή των Μογ-

γόλων, και έχει περιστασιακά ερμηνευτεί ως σύνθεση ιστορικής και φανταστικής όπε-

ρας. Αυτή η άποψη όμως είναι υπερβολική διότι το φαινομενικά ιστορικό στοιχείο εί-
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ναι ως επί το πλείστον φανταστικό. Η εισβολή των Μογγόλων δεν παρουσιάζεται σε 

ιστορικά πλαίσια, αλλά μεταμορφώνεται σ’ ένα επικό, ίσως και παραμυθένιο μοτίβο. 

Οι Μογγόλοι στην όπερα που εμφανίζονται από το πουθενά, δεν είναι τίποτα περισσό-

τερο από μυθικές προσωποποιήσεις του κακού. Ο μύθος της αόρατης πόλης είναι εξ 

ολοκλήρου στη γραμμή της μυθικής όπερας. Επιστρέφει όχι μόνο στο έργο του ίδιου 

του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ αλλά και σε ολόκληρη τη ρωσική οπερατική παράδοση. Τα πε-

ρισσότερα στοιχεία της ιστορίας και της δραματουργίας έχουν προηγούμενο. Στην όπε-

ρα χρησιμοποιεί την αντίθεση δύο μουσικών ιδιωμάτων και την αντίθεση διπλών και 

τριπλών ρυθμών για να εκφράσει τη σύγκρουση μεταξύ δύο λαών. Το ίδιο είχε κάνει 

και στη «Ζωή για τον Τσάρο». Οι Μογγόλοι αναγκάζουν ένα Ρώσο να τους οδηγήσει 

στο Κιτέζ όπως οι Πολωνοί ανάγκασαν τον Ιβάν Σουσάνιν να τους οδηγήσει στον Τσά-

ρο. Ο ρόλος του μέθυσου Γκρίσκα Κουτέρμα μας θυμίζει το αποφατικό στυλ του 

Μουσόργκσκυ στον «Μπόρις Γκοντούνωφ», ενώ ο πρίγκιπας Γιούρι μας υπενθυμίζει 

το χαρακτήρα του Μπόρις. Άλλες μουσικές αναφορές είναι η κωδωνοκρουσία που τρα-

γουδάει ο λαός στην τρίτη πράξη που μας θυμίζει το leitmotiv του «Pretender». Στη 

δεύτερη πράξη παρακολουθούμε ένα παραδοσιακό γάμο που μας θυμίζει τη σκηνή του 

Σροβετίντε στην ισχύ του δαίμονα του Σέροβ. Η ιδέα της μάχης του Κεζενέτς που πα-

ρουσιάζεται σ’ ένα συμφωνικό ιντερμέτζο προέρχεται κατευθείαν από το έργο «Μαζέ-

πα» του Τσαϊκόφσκυ. Όλα αυτά τα στοιχεία κάνουν την Κιτέζ μία νοσταλγική κατάθε-

ση μισού αιώνα ρωσικής όπερας (Maes, Francis, 2002: 179). 
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1.3. ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ, ΔΙΑΣΚΕΥΗ Ή ΕΠΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ: Ο ΡΙΜΣΚΥ- 

ΚΟΡΣΑΚΩΦ ΚΑΙ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ 

 

 Ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ όχι μόνον αναθεώρησε το δικό του έργο της περιόδου των 

Πέντε αλλά κι αυτό άλλων συνθετών. Ανέλαβε αυτό το έργο εν μέρει κατ’ ανάγκην, 

γιατί αλλιώς πολλά ημιτελή κομμάτια θα έμεναν άπαιχτα. Πριν πεθάνει ο Νταργκομί-

σκυ για παράδειγμα, ζήτησε από το Ρίμσκυ-Κόρσακωφ να ενορχηστρώσει τον «Πέτρι-

νο Επισκέπτη», συνειδητοποιώντας ότι ο ίδιος δε θα ζούσε αρκετά για να το ολοκλη-

ρώσει. Όταν ο Μποροντίν βρέθηκε να μην έχει το χρόνο που χρειαζόταν για να ολολη-

ρώσει τον «Πρίγκιπα Ιγκόρ» ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ προσφέρθηκε να βοηθήσει. Ήταν 

πρόθυμος ν’ αναλάβει οποιαδήποτε εργασία ρουτίνας, ενορχήστρωση - τρανσπόρτο - 

ανάπτυξη πρόχειρων σχεδίων με την κατηγορηματική επιβεβαίωση ότι δεν επρόκειτο 

να επιβάλει καμιά από τις δικές του ιδέες. Όταν πέθανε ο Μουσόργκσκυ ο Ρίμσκυ-

Κόρσακωφ φρόντισε για την κληρονομιά του και αποφάσισε να δημοσιεύσει εκτελέσι-

μες εκδόσεις, παρά φιλολογικά σωστές (Maes, Francis, 2002: 181): 

« Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτές οι συνθέσεις έδειχναν τόσο ταλέντο, τόση 

πρωτοτυπία, προσέφεραν τόσα πολλά που ήταν νέα και ζωντανά, που η δημοσίευ-

σή τους ήταν μία θετική υποχρέωση. Αλλά η έκδοσή τους χωρίς ένα επιδέξιο χέρι 

να τις βάλει σε τάξη, δε θα είχε κανένα νόημα πέραν βιογραφικού ιστορικού. Αν η 

μοίρα των έργων του Μουσόργκσκυ είναι να ζήσουν αξεθώριαστα 50 χρόνια μετά 

το θάνατο του συνθέτη (όταν τα έργα θα γίνουν ιδιοκτησία του κάθε εκδότη)μ μία 

τέτοια αρχαιολογικά ακριβής έκδοση θα είναι πάντα δυνατή, αφού τα χειρόγραφα 

μετά από μένα πήγαν στη δημόσια βιβλιοθήκη. Προς το παρόν όμως υπήρχε ανά-

γκη μιας έκδοσης για παραστάσεις, για πρακτικούς καλλιτεχνικούς σκοπούς, για 

 



23 

να γίνει γνωστό το κολοσσιαίο ταλέντό του κι όχι απλά για τη μελέτη της προσω-

πικότητας και των καλλιτεχνικών αμαρτιών του» (Rimsky-Korsakov, Nikolay, 

1974: 249). 

 Το πρώτο μεγάλο εγχείρημα ήταν η συμπλήρωση της όπερας «Κοβανσίνα». Ο 

Ρίμσκυ-Κόρσακωφ βρέθηκε αντιμέτωπος με την ανάγκη να φέρει κάποια τάξη στο 

μάλλον συγκεχυμένο περιεχόμενο της όπερας. Το ερμήνευσε με βελτιοδοξία (melior-

isme η φιλοσοφική θεωρία κατά την οποία ο κόσμος μπορεί να βελτιωθεί με τις εκού-

σιες προσπάθειες των ανθρώπων): η παρουσίαση της βασιλείας του Πέτρου του Μεγά-

λου σα μια νέα φάση στην ιστορία της Ρωσίας, ένα νέο ξεκίνημα χάριν του οποίου έ-

πρεπε να παραμεριστεί οτιδήποτε είχε συμβεί στο παρελθόν. Έδωσε μορφή σ’ αυτήν 

του την ερμηνεία επαναλαμβάνοντας το θέμα της «αυγής» στο τέλος της Β΄ πράξης και 

συνθέτοντας ένα θριαμβευτικό φινάλε παραθέτοντας το εμβατήριο «Πρεομπραζέν-

σκυ», μετά το θάνατο των Παλαιών Πιστών, ασπαζόμενος και πάλι την τελεολογική 

ερμηνεία της ιστορίας που είχε χρησιμοποιήσει για τη «Νύφη του Πσκοφ». 

 Άφησε στην άκρη το «πανηγύρι του Σοροτσίντσι», πιθανώς διότι περιείχε την 

καρικατούρα ενός επαρχιώτη παπά, που δε θα πέρναγε από την λογοκρισία. Ενορχή-

στρωσε όμως τα «Τραγούδια και Χορούς του Θανάτου» και τις «Εικόνες από μία Έκ-

θεση». Θεώρησε τη Νύχτα στο «Φαλακρό Βουνό» ένα έργο αδύνατον να εκτελεστεί 

στη μορφή που το είχε γράψει ο Μουσόργκσκυ. Η εκδοχή λοιπόν του Κόρσακωφ δεν 

εμπίπτει στην κατηγορία των επιμελημένων εκδόσεων κι ενορχηστρώσεων. Πρόκειται 

για μία ριζική επανασύνθεση χαλαρά βασισμένη στο ίδιο θεματικό υλικό αλλά εντελώς 

διαφορετική σε δομή, ορχηστρικό χρώμα κι έκφανση σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που ο 

Μουσόργκσκυ πλέον δε μπορεί να θεωρείται συνθέτης του έργου (Maes, Francis, 2002: 

182). 
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 Μετά το θάνατο του Μποροντίν το 1887, ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ με τη βοήθεια 

του Γκλαζούνωφ έστρεψε την προσοχή του στην όπερα «Πρίγκιπα Ιγκόρ», που ο 

Μποροντίν είχε αφήσει σε ακόμα πιο πρόχειρο σκαρίφημα και ημιτελή κατάσταση απ’ 

ότι την «Κοβανσίνα». Μόνο η δεύτερη πράξη είχε μία λίγο πολύ οριστική μορφή, όλο 

το υπόλοιπο ήταν ασύνδετα θραύσματα. Ο Κόρσακωφ κι ο Γκλαζούνωφ μαζί 

ετοίμασαν μία εκτελέσιμη έκδοση. Αν και οι προσωπικές συνεισφορές των δύο 

συνθετών δύσκολα ξεχωρίζουν, η γενική εκτίμηση είναι ότι ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ 

επιμελήθηκε και συμπλήρωσε τα τμήματα που έλειπαν. Το μεγαλύτερο μέρος της 

τρίτης πράξης, ίσως και της ουβερτούρας είναι έργο του Γκλαζούνωφ. Μία ανάλυση 

των χειρογράφων του Μποροντίν από τον Πάβελ Λαμ έδειξε ότι ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ 

κι ο Γκλαζούνωφ αγνόησαν σχεδόν το 1/5 της παρτιτούρας του Μποροντίν. Στη μορφή 

που σήμερα γνωρίζουμε την όπερα, συνεπώς, ο πρίγκιπας Ιγκόρ είναι μάλλον ένα 

συλλογικό έργο τριών συνθετών παρά η αληθινή παρουσίαση των στόχων του 

Μποροντίν. Εντούτοις η χαοτική κατάσταση του υλικού του Μποροντίν κάνει 

εξαιρετικά δύσκολη την ανεύρεση μιας αποδεκτής εναλλακτικής έκδοσης. Αν και δεν 

είναι ικανοποιητική η ανακατασκευή από τον Ρίμσκυ-Κόρσακωφ και τον Γκλαζούνωφ 

δίνει εντούτοις κάποια ένδειξη των στόχων του Μποροντίν (Maes, Francis, 2002: 182–

83). 1 Απ’ όλες τις επιμελημένες επανεκδόσεις του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ, η όπερα 

«Μπόρις Γκοντούνωφ» δέχτηκε τη σκληρότερη κριτική. Ας δούμε όμως τα πράγματα 

με μία ιστορική προοπτική: το 1882 ο Μπόρις Γκοντούνωφ, εξαφανίστηκε από το ρε-

περτόριο του θεάτρου Μαρίινσκυ. Μεταξύ του ΄88 και του ΄90, η όπερα παρουσιάζο-

νταν περιστασιακά στη Μόσχα. Παρά τη γενική εντύπωση του αντίθετου, ελάχιστη ή 

και καθόλου πολιτική πίεση ασκήθηκε στο συνθέτη για ν’ αλλάξει το έργο. Η όπερα 

απαγορεύτηκε για πολιτικούς λόγους μόνο κατά τη διάρκεια της αντιδραστικής βασι-
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λείας του Αλέξανδρου του Γ΄, ο οποίος προσωπικά την έβγαλε από τον κατάλογο των 

έργων που παρουσιάζονταν στα βασιλικά θέατρα. 

 Το 1889 επανενορχήστρωσε την «Πολωνέζα» από την « Πολωνέζικη Πράξη» 

για μία συναυλία. Συνέλαβε τότε την ιδέα της αναθεώρησης όλης της όπερας και ελά-

φρυνσή της από οτιδήποτε θεωρούσε ατέλεια. Το 1896 τελείωσε την πρώτη αναθεώρη-

ση. Στον πρόλογο εξήγησε ότι ο σκοπός των παρεμβάσεων του ήταν να τονίσει τη με-

γάλη σημασία του έργου και να σιγάσει τις αντιρρήσεις εκείνων που είχαν επιτεθεί στο 

Μουσόργκσκυ για την έλλειψη τεχνικών γνώσεων. Η νέα έκδοση ήταν σημαντικά συ-

ντομευμένη. Οι δύο πρώτες σκηνές είχαν εκμεταλλευθεί, έτσι που η σκηνή του Κρόμυ 

προηγείται του θανάτου της Βοής. Το έργο παίχτηκε το ΄96 στο κονσερβατόριο της Α-

γίας Πετρούπολης. Στις 7 Δεκεμβρίου του ΄98 παρουσιάστηκε η πλήρης όπερα από την 

ιδιωτική εταιρία όπερας Σάββα Μαμόντωφ στη Μόσχα. Η παράσταση άφησε ιστορία, 

γιατί το ρόλο του Μπορίς τραγούδησε για πρώτη φορά Φιόντορ Σαλιάπιν, ο οποίος έ-

βαλε την ανεξίτηλη σφραγίδα στην παράδοση εκτέλεσης του έργου (Maes, Francis, 

2002: 184–185). 

 Ο Σέζαρ Κούι αποδείχτηκε για άλλη μία φορά απρόβλεπτος και ανυπόφορος. 

Κατά τη διάρκεια σύνθεσης του Μπόρις Γκοντούνωφ διακήρυσσε σ’ όλους τους τόνους 

ότι το ταλέντο του Μουσόργκσκυ καταστρέφεται από τις ατέλειές του: 

«Αναπολώντας και συγκρίνοντας τον προηγούμενο Μπορίς Γκοντούνωφ με το 

διορθωμένο σημερινό, παραδέχομαι ότι μου λείπει η παλαιά έκδοση. Ακόμα κι αν 

οι αρμονίες του κυρίου Ρίμσκυ-Κόρσακωφ είναι απαλότερες και φυσικότερες δεν 

είναι του Μουσόργκσκυ και προφανώς δεν είναι αυτές που επιθυμούσε. Αν και η 

καθοδήγηση της φωνής από τον Ρίμσκυ-Κόρσακωφ είναι αψεγάδιαστη ενώ του 

Μουσόργκσκυ ορισμένες φορές αμαρτάνει απέναντι στους κανόνες, του 
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Μουσόργκσκυ συχνά ταιριάζει περισσότερο στις τραχιές και απολίτιστες σκηνές 

της όπερας. Αν και η χρήση των οργάνων από τον Ρίμσκυ-Κόρσακωφ είναι ασύ-

γκριτα τελειότερη αυτής του Μουσόργκσκυ, είναι φανερό ότι αυτός ο χρωματι-

σμός δεν είναι αυτό ακριβώς που προσπαθούσε να πετύχει ο συνθέτης. Η επανε-

νορχήστρωση ενός πιο συνηθισμένου έργου λιγότερο εκτός της πεπατημένης, είναι 

δυνατή, αλλά η επανενορχήστρωση ενός τόσο ασυνήθιστου έργου όπως ο Μπόρις-

δύσκολο να θεωρηθεί ως λογική πράξη-πετυχαίνει μόνο να κάνει την όπερα σα-

χλή» (Maes, Francis, 2002: 170) 

 Η κριτική αυτή είναι εντυπωσιακά όμοια με τις απόψεις σύγχρονων κριτικών 

της μουσικής, αλλά ακούγεται ειρωνική υπό το φως της ισοπεδωτικής γνώμης που εξέ-

φραζε ο Κούι για τον Μπορίς το 1874. 

 Το 1906 ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ προετοίμασε μία δεύτερη έκδοση στην οποία ε-

πανέφερε αυτά που είχε κόψει. Εκτός από την αντιστροφή των δύο τελευταίων σκηνών 

και ολίγες δευτερεύουσες διαγραφές, ήταν πιστή στην έκδοση που είχε καταγράψει ο 

Μουσόργκσκυ στη φωνητική παρτιτούρα το 1874. Σύμφωνα με τα κριτήρια του Ρίμ-

σκυ-Κόρσακωφ το αποτέλεσμα έπρεπε να είναι η τελική ιδανική μορφή της όπερας. 

 Περισσότερες αλλαγές σ’ αυτήν την έκδοση ήταν τεχνικές. Ο Ρίμσκυ-

Κόρσακωφ βελτίωσε τη διεύθυνση της φωνής, κανονικοποίησε τις αλλοιώσεις, εισήγα-

γε τρανσπόρτι και έδωσε λαμπερότερη ενορχήστρωση. Σ’ ένα βαθμό άλλαξε επίσης και 

το περιεχόμενο της όπερας. Υποστηρίζεται συχνά ότι η αντιστροφή των δύο τελευταί-

ων σκηνών εξουδετέρωσε την ιδεολογική σημασία του αρχικού. Τελειώνοντας την ό-

περα με το θάνατο του Μπορίς αντί με την επαναστατική πράξη και το θρήνο της Γιου-

ροντίβιγι, λένε ότι ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ εξοστράκισε την πλευρά του λαϊκού δράματος. 

Αυτή η αλλαγή είναι τόσο σαρωτική που χρειάζεται δικαιολόγηση. Πρέπει να θυμη-
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θούμε ότι ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ είναι αυτός που επανέφερε τη σκηνή του Κρόμυ αφό-

του είχε κοπεί το 1876 με τη ρητή έγκριση του Μουσόργκσκυ (παρά τις διαμαρτυρίες 

του Στάσωφ και του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ). Για να ικανοποιήσει τις προσδοκίες του κοι-

νού, για το οποίο το δράμα τελείωνε με το θάνατο του Μπορίς, ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ 

πρότεινε την εναλλαγή δύο σκηνών. Σαν αποτέλεσμα η λειτουργία και το περιεχόμενο 

της σκηνής του Κρόμυ ελαφρώς αλλοιώθηκαν. Στον αρχικό Μπορίς έδινε στο δράμα 

μια ευρύτερη προοπτική: ένας στοχασμός στην ιστορία που υπερβαίνει την προσωπική 

μοίρα του Μπορίς. Στην εκδοχή του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ, αντιθέτως, λειτουργεί ως η 

τελική Νέμεσις: ένα είδος «Birnam Wood» σ’ ένα σενάριο τύπου Μακμπέθ. Μ’ αυτόν 

τον τρόπο η εκδοχή του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ είναι πλησιέστερη στην αρχική ιστορική 

ερμηνεία του Καραμζίν. Ο χειρισμός της σκηνής στέψης επέφερε κι αυτός μια αλλαγή 

αυτή τη φορά με πολύ πιο κοφτερό ιδεολογικό αποτέλεσμα. Στιλβώνοντας την ενορχή-

στρωση και διαγράφοντας τη σύγκρουση των περαστικών με την αστυνομία, ο Ρίμσκυ-

Κόρσακωφ μεγέθυνε πολύ τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα της σκηνής. Ενώ στην 

εκδοχή του Μουσόργκσκυ αντέδρασαν με μισή καρδιά και έλλειψη ενδιαφέροντος 

στην ενθρόνιση του Μπορίς, η τελετουργία στέψης στον Ρίμσκυ-Κόρσακωφ είναι μία 

αδιατάρακτη εκδήλωση πίστης στην απολυταρχία (Maes, Francis, 2002: 185–186). 

 Παρ’ όλα αυτά θα ήταν λάθος να προσδώσουμε τόσο πολύ ιδεολογικό βάρος 

στο γεγονός αφού όχι και πολύ αργότερα ο Κόρσακωφ, με το «Χρυσό Πετεινάρι», συ-

νέθεσε μία σάτιρα της απολυταρχίας που προχωρούσε πολύ πιο προωθημένη από τη 

σκηνή στέψης του Μουσόργκσκυ. 

 Το 1907 ο Ντιαγκίλεφ αποκάλυψε τα σχέδια του να σκηνοθετήσει την ευρω-

παϊκή πρεμιέρα του Γκοντούνωφ στο Παρίσι. Απελευθερωμένος από τα σύγχρονα στά-

νταρ αυθεντικότητας στόχευε στο μέγιστο αποτέλεσμα. Ανάμεσα στα σχέδια του ήταν 
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η επιμήκυνση της σκηνής της στέψης για να αφήσει άναυδους τους Παριζιάνους με το 

μεγαλείο της, και ζήτησε από το Ρίμσκυ-Κόρσακωφ να κάνει τις αναγκαίες αλλαγές. Η 

Παριζιάνικη, συνεπώς και η Ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Μπορίς στις 19/05/1908 παρου-

σίασε μία όπερα σε μία διασκευή που δεν αντανακλούσε ούτε την έκδοση του 

Μουσόργκσκυ ούτε του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ. Ένας αριθμός των σταθερών στην ιστορία 

εκτέλεσης του έργου κατάγονται απ’ αυτήν την εποχή συμπεριλαμβανομένων και των 

προσθηκών του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στη φωνητική παρτι-

τούρα που εκδόθηκε από την Bessel&Co το 1908. Το παρατεταμένο μονοπώλιο του 

Σαλιάπιν καθιέρωσε την μελοδραματική, σχεδόν ομιλητική ερμηνεία του κύριου ρό-

λου. Η έμφαση στο οπτικό θέαμα και η συνήθεια του κοψίματος, της σύντμησης, της 

επιμήκυνσης, της αλλαγής της σειράς των σκηνών κατά βούληση συνεχίζονται αμείω-

τες μέχρι σήμερα (Maes, Francis, 2002: 186). 
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1.4. Ο ΡΙΜΣΚΥ ΚΟΡΣΑΚΩΦ ΚΑΙ Η ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 

 Ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ αποκάλυψε την πλέον προσωπική του πλευρά με τη προ-

σέγγισή του στη ρωσική παράδοση. Ο φολκλορισμός του Μπαλάκιρεφ και της ομάδας 

των Πέντε είχε μορφοποιηθεί κυρίως στην Protyazhnaya. 

 Περί τα 1876, ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ συγκέντρωσε δύο συλλογές ρώσικων δημο-

τικών τραγουδιών επενδύοντάς τα με συνοδεία πιάνου κι έλαβε μέρος με τον Μπαλάκι-

ρεφ και το Λιάντοφ στην προετοιμασία μιας νέας έκδοσης των οπερατικών έργων του 

Γκλίνκα. Αυτή η εντατική ενασχόλησή του με την παραδοσιακή μουσική καθώς και η 

διαυγής ενορχήστρωση του Γκλίνκα είχαν ένα καθαρτικό αποτέλεσμα. Το Φεβρουάριο 

του ΄78 άρχισε τη σύνθεση μίας όπερας σε παραδοσιακό μελωδικό ιδίωμα, αρμονικά κι 

ορχηστρικά κατά το πρότυπο του Γκλίνκα και πολύ διαφορετική από την grand opera 

«Νύφη του Πσκοφ». Αυτή ήταν η «Νύχτα Μαΐου» βασισμένη σε μικρές ιστορίες του 

Γκόγκολ για την αγροτική ζωή στην Ουκρανία «Βραδιές σε μία φάρμα της Ντινάνκα», 

τις οποίες ιστορίες είχαν ήδη χρησιμοποιήσει ο Τσαϊκόφσκυ για το «Βακούλα ο Σιδε-

ράς» και ο Μουσόργκσκυ για το «Πανηγύρι στο Σοροτσίντσι». Ήταν το πρώτο δοκίμιο 

του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ στο μείγμα φανταστικού και κωμικού στο οποίο επρόκειτο να 

έχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Γράφτηκε κατευθείαν σε πλήρη παρτιτούρα, συ-

μπληρώθηκε εκτός της ουβερτούρας, σε οκτώ μήνες και παρουσιάστηκε στο θέατρο 

Μαρίινσκυ στις 21/1/80, με μαέστρο το Ναπράβνικ, και το ρόλο του επικεφαλή του 

χωριού το ερμήνευσε ο Φιόντορ Στραβίνσκυ (Maes, Francis, 2002: 187 και Grove, 

George, Sir, 1980–1995: 29). 

 Από την εποχή της σύνθεσης της «Νύχτας Μαΐου», ο συνθέτης αισθανόταν μία 

έλξη από ένα διαφορετικό είδος παραδοσιακού τραγουδιού, τα Καλαντάρια, που προο-
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ρίζονταν για ειδικές τελετουργίες περιπτώσεις. Η γοητεία τους στο συνθέτη ξεπερνούσε 

τη καθαρά μουσική έλξη. Τα Καλαντάρια ήταν μέρος των αγροτικών εθίμων που πε-

ριείχαν αντίλαλους του παλιού σλαβικού παγανισμού. Εκείνο που γοήτευε το Ρίμσκυ-

Κόρσακωφ στην παραδοσιακή μουσική, ήταν ο πανθεϊστικός κόσμος των παραδοσια-

κών τελετών. Γι’ αυτόν η παράδοση ήταν λιγότερο στενά δεμένη με τον εθνικισμό και 

την ιδεολογία. Ακόμα και στη περίοδο της ομάδας των Πέντε, οι απόψεις του στο θέμα 

διέφεραν απ’ αυτές του Μπαλάκιρεφ. Για παράδειγμα, σχολιάζοντας τη σύνθεσή του 

«Σέρβικη Φαντασία» είπε (Maes, Francis, 2002: 187): 

« Στο σπίτι του Μπαλάκιρεφ συχνά συνάντησα Τσέχους κι άλλους Σλάβους αδερ-

φούς που πηγαινοέρχονταν. Άκουγα τις συζητήσεις του, αλλά παραδέχομαι ότι κα-

ταλάβαινα λίγα πράγματα δείχνοντας λίγο ενδιαφέρον στο πανσλαβικό κίνημα. 

Την άνοιξη θα δίνονταν, υπό τη διεύθυνση του Μπαλάκιρεφ, μία συναυλία προς 

τιμήν κάποιων Σλάβων επισκεπτών. Προφανώς αυτή η συναυλία ήταν το κίνητρο 

για τη σύνθεση μιας ουβερτούρας σε τσέχικα θέματα, την οποία ο Μπαλάκιρεφ 

έγραψε μάλλον γρήγορα, σε αντίθεση με τις συνήθειές του. Ανέλαβαν μετά από 

παρότρυνση του Μπαλάκιρεφ, να γράψω μία φαντασία σε σέρβικα θέματα για ορ-

χήστρα. Κατά τη σύνθεση της σέρβικης φαντασίας δε παρασύρθηκα από το σλαβι-

σμό, όσο από τα ευχάριστα θέματα που είχε διαλέξει για μένα ο Μπαλάκιρεφ» 

(Rimsky-Korsakov, Nikolay, 1974: 70–71). 

 Το ενδιαφέρον του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ στον πανθεϊσμό, ξεκίνησε από τις λαο-

γραφικές μελέτες του Αλεξάντερ Αφανάσιεφ. Το κύριο έργο του συγγραφέα, η ποιητι-

κή ματιά των Σλάβων στη φύση έγινε η πανθεϊστική βίβλος του συνθέτη. Αμέσως μετά 

τη «Νύχτα Μαΐου», (έχοντας ήδη συνθέσει τη «Sinfonietta σε Ρωσικά θέματα», μέσα 

στο οποίο περιγράφονται βασικοί χαρακτήρες της ρωσικής παράδοσης, όπως η μάγισ-
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σα Μπαμπαγιάγκα), ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ ευτύχησε να ξαναδιαβάσει το φανταστικό 

έργο του Οστρόφσκυ, «Κόρη Χιονιού», για το οποίο το 1873 ο Τσαϊκόφσκυ είχε γρά-

ψει μουσική υπόκρουση. Την πρώτη φορά δεν το είχε βρει ελκυστικό το έργο. Τώρα το 

ερωτεύθηκε βαθιά (Maes, Francis, 2002: 187 και Grove, George, Sir, 1980–1995: 29): 

«Το ήπιο ενδιαφέρον μου στα αρχαία ρώσικα θέματα και τον πρωτόγονο πανθεϊ-

σμό φούντωσε. Δεν υπήρχε καλύτερο θέμα απ’ αυτό, ούτε πιο ποιητικές μορφές 

από τη κόρη του χιονιού, τον Λελ ή τη Νεράιδα της Άνοιξης, ούτε καλύτερος κό-

σμος από το βασίλειο των Μπερεντέιζ με τον υπέροχο τσάρο τους, ούτε καλύτερη 

θρησκεία και φιλοσοφία ζωής απ’ την λατρεία του Θεού Ήλιου Γιαρίλο». 

 Η ιστορία είναι μία παραβολή της μετάβασης από το χειμώνα στην άνοιξη, στην 

οποία ο συγγραφέας αναφέρεται ακροθιγώς σε λαϊκά θέματα, από τη Μασλενίτσα έως 

την Κουπάλα: Το πρώτο, το ρωσικό σροβετίντ, παριστάνει το τέλος του χειμώνα. Το 

δεύτερο παριστάνει το μεσοκαλόκαιρο, τη στιγμή που ο θεός Ήλιος Γιαρίλο, κυριεύει 

τη γη. Η ιστορία επικεντρώνεται στη Σνεγκουρόσκα, μία κόρη του χιονιού και του πά-

γου. Οι γονείς της, ο βασιλιάς Χειμώνας και η νύμφη Άνοιξη την κρατούν κρυμμένη 

μακριά από τις θανάσιμες ακτίνες του Ήλιου, όπου είναι ασφαλής εφόσον δε γνωρίζει 

πάθη. Ο έρωτας παρουσιάζεται σε μια βοσκοπούλα Κουπάβα κι ένα βοσκόπουλο το 

Λελ, το σλάβικο Έρωτα. Η ιστορία τελειώνει με το γάμο της Σνεγκουρόσκα με τον 

Μιζγκίρ, στιγμή κατά την οποία λιώνει και η παγωμένη γη του Τσάρου Μπερεντέιζ α-

πελευθερώνεται από την αγκαλιά του Χειμώνα. Όπως και η τελετουργική καταστροφή 

ενός ομοιώματος του χειμώνα, έτσι και η θυσία της Κόρης του Χιονιού ως ένα σημάδι 

του τέλους του χειμώνα αντανακλά τα λαϊκά έθιμα. Συνδυάζοντας το πέρασμα των ε-

ποχών με την ανθρώπινη εμπειρία του έρωτα, ο Οστρόφσκυ προβάλλει το σύνδεσμο 
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μεταξύ της γενεσιουργής σεξουαλικότητας και του αέναου τροχού της φύσης (Maes, 

Francis, 2002: 177–178). 

 Ο συγγραφέας έδωσε την άδεια στο συνθέτη να διασκευάσει το λιμπρέτο και 

έτσι, ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ πέρασε το καλοκαίρι του ΄80 στα βάθη της Ρωσικής εξοχής 

συνθέτοντας την όπερα σε κατάσταση εξαιρετικού ενθουσιασμού, ουσιαστικά (όπως 

εξομολογήθηκε πολύ αργότερα): 

«…προσευχόμενος στη φύση- σ’ ένα παραμορφωμένο γεροκούτσουρο, σε κάποια 

οξιά ή αιωνόβια βελανιδιά, στο ρυάκι του δάσους, τη λίμνη…ή το λάλημα του πε-

τεινού που διέλυε τα μάγια της νύχτας. Πολλές φορές μου φαινόταν ότι τα ζώα, τα 

πουλιά, ακόμα τα δέντρα και τα λουλούδια γνωρίζουν περισσότερο από τη μαγεία 

ή το φανταστικό απ’ ότι οι άνθρωποι, ότι καταλαβαίνουν τη μαγεία της φύσης πο-

λύ καλύτερα… ένθερμα τα πίστευα όλα αυτά σα μικρό παιδί…. Και κείνες τις 

στιγμές ο κόσμος μου φαινόταν πλησιέστερος, πιο κατανοητός, κι εγώ κατά κά-

ποιο τρόπο ενωμένος μαζί του». 

 Ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ ανακάλυψε τη παγανιστική ζωντάνια και στην ορθόδοξη 

θρησκεία. Αυτήν ήταν και η βάση της Ουβερτούρας «Ρώσικο Πάσχα», μία σύνοψη του 

πολύχρωμου μείγματος εντυπώσεων που προκαλεί ο πασχαλινός εορτασμός: 

«Σ’ αυτήν την ουβερτούρα συνδυάζονται αναμνήσεις της αρχαίας προφητείας (ο 

συνθέτης συσχέτιζε το εκκλησιαστικό θέμα Χριστός Ανέστη με την προφητεία του 

Ησαΐα), της ευαγγελικής διήγησης καθώς και της γενικής εικόνας της πασχαλινής 

ακολουθίας και του παγανιστικού ξεφαντώματος. Δεν εκφράζουν διάθεση της ί-

διας τάξης τα χοροπηδήματα του βιβλικού βασιλιά Δαυίδ μπροστά στην Κιβωτό 

με το χορό των ειδωλολατρών; Δεν είναι οργανική χορευτική μουσική ή κωδωνο-

κρουσία της Ρώσικης Ορθόδοξης Εκκλησίας; Και δεν μεταθέτουν τη φαντασία σε 
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παγανιστικές εποχές οι κυματίζουσες γενειάδες των ιερέων και νεωκόρων ντυμέ-

νων στα λευκά τους άμφια και ψάλλοντας το «Όμορφο Πάσχα» σε ρυθμό allegro 

vivo; Και όλα αυτά τα πασχαλινά τσουρέκια και πλεξούδες και κεράκια πόσο μα-

κριά βρίσκονται από τη φιλοσοφική και κοινωνική διδασκαλία του Χριστού! Αυτή 

τη μυθική και πρωτόγονη πλευρά της εορτής, τη μετάβαση από το σκοτεινό και 

μυστηριώδες βράδυ των Παθών του Πάσχα, είναι αυτό που αγωνιούσα να μετα-

φέρω στην ουβερτούρα μου….Σε κάθε περίπτωση για να εκτιμήσει κανείς την ου-

βερτούρα μου έστω κι ελάχιστα θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει έστω και μία 

φορά την αναστάσιμη ακολουθία και μάλιστα όχι σε κάποιο παρεκκλήσι αλλά σ’ 

ένα καθεδρικό ναό γεμάτο από κάθε λογής ανθρώπους και με αρκετούς ιερείς να 

εκτελούν τη λειτουργία-κάτι που πολλοί διανοούμενοί Ρώσοι και πολύ λιγότερο 

ακροατές άλλων θρησκειών γνωρίζουν στις μέρες μας. Όσο για μένα έχω τις ε-

ντυπώσεις μου από την παιδική μου ηλικία που έζησα κοντά στο μοναστήρι Τιχ-

βίν» (Maes, Francis, 2002: 170). 

 Στο ρωσική λαϊκή παράδοση οι χριστιανικές και παγανιστικές συνήθειες είναι 

συχνά άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Η λαϊκή θρησκευτικότητα συνθέτει πράγ-

ματι μία θεοκρασία, που αναφέρεται ως «Ντβόι Βερίνιγιε» δηλαδή «διπλή πίστη». Ό-

ταν η Ρωσία ασπάστηκε το χριστιανισμό, οι σλάβικες τελετουργίες αντί να εξαφανι-

στούν σε πολλές περιπτώσεις απλά ενσωματώθηκαν στην καινούρια χριστιανική τελε-

τουργία. Ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ αφιέρωσε δύο όπερες στο θέμα της «διπλής πίστης»: 

«Παραμονή Χριστουγέννων» και «Ο Μύθος της Αόρατης Πόλης του Κιτέζ και της 

Νύφης Φεβρόνιγια». Η πρώτη έδινε έμφαση στο παγανιστικό μέρος και η δεύτερη στο 

χριστιανικό. 
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 Η «Παραμονή Χριστουγέννων» βασίζεται σε μία πιο μικρή ομώνυμη ιστορία 

του Γκόγκολ την οποία χρησιμοποίησε ο Τσαϊκόφσκυ στο «Βακούλα ο Σιδεράς» και 

στον «Τσερεβίκι». Μετά το θάνατο του Τσαϊκόφσκυ το ΄93 ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ θεώ-

ρησε το δρόμο ανοιχτό για μία εναλλακτική εκδοχή. Προσπάθησε να κάνει την όπερα 

πιο πιστή στο Γκόγκολ εστιάζοντας λιγότερο στις ερωτικές ίντριγκες του Βακούλα και 

της Οξάνα και διατηρώντας τους αρχικούς διάλογους. Όσον αφορά όμως τις λαογραφι-

κές πλευρές της όπερας άφησε τις απόψεις του να κυριαρχήσουν διογκώνοντας τις μυ-

θολογικές και τελετουργικές επιπτώσεις της ιστορίας. Όταν ο Βακούλα πετάει στην Α-

γία Πετρούπολη τη νύχτα πάνω στην πλάτη του διαβόλου, οι δαιμονικοί χαρακτήρες 

Πατσούκ και Σολόκχα συγκεντρώνουν όλες τις δυνάμεις του κάπου για να εκδιώξουν 

τους θεούς Κοιλάδα και Όφσεν που διακηρύσσουν την επιστροφή του ήλιου την ιση-

μερία μετά τις καταιγίδες και τις σκοτεινές νύχτες του χειμώνα. Η παραμονή των Χρι-

στουγέννων είναι η τελευταία ευκαιρία των πνευμάτων να κυριαρχήσουν τη Γη. Όταν ο 

Βακούλα επιστρέφει στη Ντικάνκα, οι δαίμονες γεύονται την ήττα και παραμερίζουν 

για να έρθει ο ήλιος. Στο τέλος της πράξης ακούγεται ο Ορθόδοξος χριστιανικός εωθι-

νός ύμνος και το πανηγύρι της Αναγέννησης του Ήλιου συμπίπτει με τον εορτασμό της 

γέννησης του Χριστού (Maes, Francis, 2002: 188–189). 

 Η χριστιανική πλευρά των Χριστουγέννων ελάχιστα αγγίζεται σ’ αυτό το έργο. 

Οι χριστιανικές εικόνες είναι πολύ έντονα παρούσες στο «Κιτέζ», αν και πάλι με σχε-

δόν επιφανειακό τρόπο: ορθόδοξοι ύμνοι καθορίζουν το γενικό ύφος της όπερας αλλά 

πέραν τούτου το χριστιανικό μοτίβο παραμένει βουβό. Η ιστορία βασίζεται στο βίο του 

16ου αιώνα της Φεβρόνιγια του Μουρόν, ένα κείμενο στο οποίο χριστιανικά και σλαβο-

νικά μυθολογικά στοιχεία συγχωνεύονται. Ο λιμπρετίστας του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ, 

Βλαντιμίρ Μπέλσκυ αρχικά σχεδίαζε μία δραματοποίηση του «Βίου», αλλά αυτό δεν 
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ήταν της αρεσκείας του συνθέτη. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν έργο πανθεϊστικής πί-

στης. Ο χαρακτήρας της Φεβρόνιγια συνδυάζει το ιδανικό της χριστιανικής αγάπης του 

πλησίον με τη φυσική θρησκεία. Στη πρώτη πράξη τη βλέπουμε στο δάσος, όπου κη-

ρύσσει στον πρίγκιπα Βζεβολόντ την πίστη της: 

«δεν είναι ο θεός πανταχού παρών; μπορεί να νομίζεις ότι εδώ είναι ένας έρημος 

τόπος αλλά εδώ δεν είναι: υπάρχει μία μεγάλη εκκλησία εδώ. Κοίτα γύρω με έξυ-

πνα μάτια/ προσεκτικά. Μέρα και Νύχτα έχουμε τη λειτουργία μας, μέρα και νύ-

χτα έχουμε το θυμίαμα και το λιβάνι. Την ημέρα ο Ήλιος μας φωτίζει, ένας λα-

μπερός Ήλιος, και τη νύχτα τα αστέρια λάμπουν σα μικρά κεριά. Μέρα και Νύχτα 

έχουμε γλυκό τραγούδι, μία πολυφωνική γιορτή: πουλιά, θηρία, ό,τι αναπνέει, όλα 

δοξάζουν τον όμορφο κόσμο του θεού. Αιώνια δόξα σε σένα, ακτινοβόλε ουρανέ, 

δόξα τω Θεώ και τον Υψηλό του Θρόνο! Δόξα και σε σένα μητέρα γη είσαι το 

στέρεο βάθρο του Θεού!» (ένθετο στο δίσκο Philips 462 225-2, 44) 

 Όταν η Φεβρόνιγια προσπαθεί να προσηλυτίσει το μέθυσο Γκρίσκα Κουτέρμα 

στην τέταρτη πράξη του μαθαίνει να προσεύχεται στη Γη. Τα υπερφυσικά στοιχεία της 

ιστορίας είναι έργα τόσο του χριστιανικού Θεού και του Σιρίν κι Αλκονόστ, των προ-

φητών πουλιών της σλαβονικής μυθολογίας. Η ιστορία διαδραματίζεται την εποχή της 

εισβολής των Μογγόλων το 13ο αιώνα. Ο πρίγκιπας Βζεβολόντ, γιος του πρίγκιπα 

Γιουρίι, άρχοντα του Κιτέζ, συναντάει τη χαμηλής καταγωγής κόρη Φεβρόνιγια κατά 

τη διάρκεια ενός κυνηγιού και την παίρνει για γυναίκα του. Λίγο πριν το γάμο η πόλη 

του μικρού Κιτέζ, στρατιωτικός προμαχώνας του μεγάλου Κιτέζ, κυριεύεται και λεηλα-

τείται από τους Τατάρους. Παίρνουν μαζί τους το μέθυσο Γκρίσκα και τη Φεβρόνιγια η 

οποία προσεύχεται για ένα θαύμα να σώσει το μεγάλο Κιτέζ. Ένας αγγελιοφόρος φέρ-

νει τα τρομερά νέα της Ταταρικής επίθεσης στην πόλη. Όλοι οι ικανοί άντρες πραγμα-
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τοποιούν έξοδο υπό την αρχηγία του πρίγκιπα Βζεβολόντ. Εν τω μεταξύ ο πρίγκιπας 

Γιουρίι κι όσοι πολίτες έχουνε μείνει πίσω επίσης προσεύχονται για ένα θαύμα. Μία 

χρυσή ομίχλη κατέρχεται. Ο Γκρίσκα αναγκάζεται να οδηγήσει τους Τατάρους στην 

πόλη, επειδή όμως το μόνο που μπορούν να δουν είναι η ομίχλη, τον κατηγορούν ότι 

τους εξαπάτησε και απειλούν να το θανατώσουν. Τη νύχτα βλέπουν την αντανάκλαση 

της πόλης στη Λίμνη, αν και στην ξηρά δε φαίνεται τίποτα. Πανικόβλητοι εξαφανίζο-

νται. Τώρα βλέπουμε τον Γκρίσκα και τη Φεβρόνιγια να περιπλανώνται εξουθενωμένοι 

στο δάσος. Ο Γκρίσκα βασανισμένος από ενοχές, τρελαίνεται και φεύγει μακριά της. Η 

Φεβρόνιγια συναντάει το πνεύμα του σκοτωμένου Βζεβολόντ. Οι Σιρίνκ κι Αλκονόστ 

συνοδεύουν το ζευγάρι στην πόλη του Κιτέζ που έχει μετακομίσει από τη Γη στον Πα-

ράδεισο. Εκεί ο γάμος που διακόπηκε συνεχίζεται (Maes, Francis, 2002: 189–190). 

 Η όπερα μαρτυράει τις επιρροές του Βάγκνερ με του ψιθύρους του δάσους από 

τον Ζίγκφριντ και η διαμάχη μεταξύ των Τατάρων αρχηγών υπενθυμίζει την αντιπαλό-

τητα μεταξύ του Φασόλτ και Φάφνερ. Ο Πάρσιφαλ χρησιμοποιήθηκε επίσης ως μοντέ-

λο αν και η ομοιότητα είναι επιφανειακή: και στις δύο περιπτώσεις έχουμε ένα χριστια-

νικό μύθο με μία πόλη ή οχυρό να εξυψώνεται πάνω από την επίγεια ζωή. Ο «Μύθος 

της Αόρατης Πόλης του Κιτέζ» δεν είναι ένα έργο-λύτρωση όπως στον «Πάρσιφαλ» 

όπου η απελευθέρωση από την αδυναμία και την ενοχή επιτυγχάνεται με μεγάλη δυ-

σκολία. Το Κιτέζ διαχέεται από μία αδιατάρακτη αισιοδοξία. Η εισβολή των Τατάρων 

δεν είναι παρά ένα μικρό διάλειμμα. Όταν οι κάτοικοι ζητούν βοήθεια αμέσως τη λαμ-

βάνουν, δε χρειάζεται να κάνουν τίποτα για να αποφύγουν την απειλή. Οι Τάταροι κα-

ταλήγουν στο τέλος να είναι ανώδυνοι. Ένα σημάδι από το Θεό τους διώχνει μακριά. Ο 

Θάνατος που έσπειραν δεν έχει καμία επίδραση στους κατοίκους του Κιτέζ. Αν και ο 

Βζεβολόντ έχει πέσει στη μάχη μπορεί να συνεχίσει τη γιορτή του γάμου του με τη Φε-
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βρόνιγια στην Ιερή Πόλη. Η όπερα δεν περιέχει πραγματική δραματική σύγκρουση. Εί-

ναι ουσιαστικά μια επική όπερα, στην οποία μία μυθολογική λαϊκή ιστορία επεξεργάζε-

ται σε καθαρά λαογραφικό στυλ. Το λιμπρέτο του Μπέλσκυ είναι σε αρχαΐζουσα και 

νέο-λαογραφική γλώσσα, ενώ η μουσική περιέχει κάθε πιθανό τύπο παραδοσιακού 

τραγουδιού. Ο γάμος στην υπέργεια πόλη βασίζεται στο μοντέλο του παραδοσιακού 

γάμου. Ένα λαμπρό, πράγματι στοιχείο που δε βρίσκεται στις φολκλορικές όπερες είναι 

το στυλιζάρισμα του παραδοσιακού εκκλησιαστικού στυλ στα γαμήλια τραγούδια και 

τις ευχές. Η 1η σκηνή στην 3η πράξη, στην οποία οι κάτοικοι παραδίδουν την τύχη τους 

στο έλεος του Θεού, είναι απ΄ τις πιο όμορφες στιγμές της όπερας, μία συγκινητική ει-

κόνα του ανθρώπου που αρνείται τη δράση και παραδίδεται σε μία ανώτερη δύναμη. Ο 

«Μύθος της Αόρατης Πόλης του Κιτέζ» είναι ένα προσεκτικά δομημένο σύνολο. Η 1η 

και η 2η πράξη έχουν τη συνέχειά τους, στις δύο σκηνές της 4ης πράξης, πρώτα επανα-

λαμβάνεται η συνάντηση της Φεβρόνιγια με τον Βζεβολόντ της 1ης πράξης, και δεύτε-

ρον, η συνέχιση της γαμήλιας γιορτής από κει που είχε διακοπεί. Η 3η πράξη είναι το 

σημείο γύρω από το οποίο περιστρέφεται όλη η όπερα, με την προσευχή του κόσμου 

των κατοίκων του Κιτέζ και το θαύμα της εξαφανισμένης πόλης. Η μουσική στο διά-

λειμμα της 3ης πράξης, το συμφωνικό ποίημα «Η Μάχη του Κεζενέτς», είναι το κομβι-

κό σημείο όλου του έργου. 

 Με το «Κιτέζ», ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ συνέχισε την ενασχόληση με το φολκλόρ 

που είχε ξεκινήσει με τον «Τσάρο Σαλτάν», μία όπερα που είχε γραφτεί το 1899, για 

τον εορτασμό της 100ης επετείου της γέννησης του Πούσκιν. Όπως και το αρχικό ποίη-

μα, η όπερα του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ ήταν ένα στυλιζάρισμα του λαϊκού μύθου Σκάζκα. 

Το σύντομο πανηγύρι στην αρχή κάθε πράξης λειτουργεί ως προ-Σκάζκα, ένα τέχνα-

σμα με το οποίο ο αφηγητής κερδίζει την προσοχή του ακροατή. Η πλοκή υπερβαίνει 
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όλα τα ρεαλιστικά κριτήρια και η μορφή ακολουθεί τα μοντέλα του λαϊκού έπους. Ο-

δηγούμενος από τις φήμες που έσπειραν τρεις κακές γυναίκες, ο τσάρος Σαλτάν, βάζει 

τη γυναίκα του και το γιο του Γκουιντόν σ΄ ένα βαρέλι και τους πετάει στη θάλασσα. 

Ξεβράζονται σ’ ένα μαγικό νησί όπου ο Γκουιντόν ορίζεται άρχοντας και παντρεύεται 

την πριγκίπισσα Κύκνο. Για να επισκεφτεί απαρατήρητος τον πατέρα του, ο γιος του 

μεταμορφώνεται σε μέλισσα, το πασίγνωστο «πέταγμα της μέλισσας». Καθώς κάποιοι 

ναύτες εξιστορούν στο Σαλτάν τα θαύματα του βασιλείου του Γκουιντόν, η μέλισσα 

κεντρίζει τα μάτια των τριών κακών γυναικών. Ο Σαλτάν αποφασίζει να επισκεφτεί το 

νησί κι όλα τελειώνουν ευτυχισμένα. Ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ επέβαλε το λαϊκό στυλ στη 

μουσική του χρησιμοποιώντας παιδικά τραγούδια, νανουρίσματα, φωνές πλανόδιων 

πωλητών και μαριονετιστών και αστικές μελωδίες (Maes, Francis, 2002: 190–192). 
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1.5. ΡΙΜΣΚΥ ΚΟΡΣΑΚΩΦ ΚΑΙ ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΥ: ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 

 Πολλά ήταν τα στοιχεία που συνέδεαν τον Ρίμσκυ-Κόρσακωφ με τον Τσαϊκόφ-

σκυ. Εκτός από χρόνια φιλία και κοινές σταδιοδρομίες ως καθηγητές σε κονσερβατόρια 

και οι δύο καταπιάστηκαν με τη συγγραφή βιβλίων αρμονίας και μόχθησαν σε έργα για 

την ενορχήστρωση. Έτρεφαν αμοιβαία συναισθήματα σεβασμού και ειλικρίνειας ενώ 

δεν απέφευγαν να ασκούν σκληρή κριτική ο ένας στον άλλο για τα συγγράμματα τους. 

Ειδικά για τον τομέα της διδασκαλίας της αρμονίας, η επικοινωνία τους φαίνεται στα 

παρακάτω αποσπάσματα: 

 α. από γράμμα του Τσαϊκόφσκυ στον Ρίμσκυ-Κόρσακωφ 

«….δεν μπόρεσα ν’ αφιερωθώ σωστά στη μελέτη του βιβλίου σου. Σιγά σιγά όμως 

το ξεφυλλίζω και κρατάω σημειώσεις σε ειδικά φύλλα. Σήμερα τελείωσα τη μελέ-

τη του πρώτου κεφαλαίου κι έχοντας ετοιμάσει να σου στείλω τα παραπάνω φύλ-

λα, ξαναδιάβασα αυτά που σου είχα γράψει…Τρομοκρατήθηκα ότι μπορεί να σε 

ενοχλήσω και να σε προσβάλω, με τη μοχθηρία που είναι γεμάτη η κριτική 

μου(δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο). Νομίζω ότι στην ουσία η απέ-

χθειά μου για τη διδασκαλία της αρμονίας εμφανίζεται σ’ αυτήν την κριτική…Για 

10 χρόνια δίδαξα αρμονία και για 10 χρόνια σιχαινόμουνα τις τάξεις μου τους 

μαθητές μου, το βιβλίο μου και τον εαυτό μου σα δάσκαλο. Διαβάζοντας το εγχει-

ρίδιο σου ξαναζωντάνεψε το μίσος μου που είχε σιγάσει. Έχοντάς με εκνευρίσει, 

εξοργίσει και πικράνει, αυτό το μίσος έστρεψε την καυστικότητα και το δηλητήριο 

του στο βιβλίο σου. Μετά από μακρά σκέψη αποφάσισα, παρ’ όλα αυτά, να σου 

στείλω τις σημειώσεις μου. Εσύ βέβαια αμέσως θα παρατηρήσεις τη μοχθηρία, 
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αλλά έχοντας προειδοποιηθεί, ελπίζω να με συγχωρήσεις! Κατ’ ουσία: εξαιτίας 

της ευσυνειδησίας, της αγάπης για την υπόθεση (της μουσικής) και της φιλοδοξίας 

να βοηθήσεις με κάθε τρόπο το μαθητή-το εγχειρίδιο σου είναι πολύ καλό. Σε 

πολλά δε συμφωνώ μαζί σου. Βρίσκω την παρουσίαση μάλλον αδιάφορη...Το 

σπουδαίο είναι να εκτιμηθεί η ετοιμότητα σου και να αποφευχθεί όποια σύγχυση 

και δυσκολία για το μαθητή. Εν τούτοις, αν δεν κάνω λάθος, λατρεύεις τους κανό-

νες κι εξετάζεις κάθε λεπτομέρεια με μεγάλη σχολαστικότητα. Εάν συνεχίσεις έτσι, 

το εγχειρίδιό σου θα γίνει κολοσσιαίο!!...» 

 β. απάντηση του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ στον Τσαϊκόφσκυ 

«…Πέρασε μία εβδομάδα από τότε που έλαβα την επιστολή σου και σήμερα μπό-

ρεσα να διαβάσω τα μοχθηρά σου σχόλια: δεν είχα καθόλου χρόνο και ήθελα να 

τα διαβάσω προσεκτικά. Πολλές ευχαριστίες για τα μοχθηρά σχόλια και τις επι-

κρίσεις! Αν και τα περισσότερα αφορούν το λογοτεχνικό μέρος(π.χ. η γκρίνια για 

τις λέξεις «σύνδεση» και «σύνθεση» κτλ.) όπως επίσης και τη φιλοσοφική πλευ-

ρά(ένας ορισμός του τι είναι συγχορδία). Αναγνωρίζω το ότι αυτό το μέρος το βι-

βλίου μου είναι πολύ ατημέλητο. Θα λάβω υπόψη όλα σου τα σχόλια αυτού του 

είδους εάν τυπώσω το βιβλίο. Όμως δε συμφωνώ με τα σχόλιά σου που αφορούν 

την ουσία….(*εδώ γίνεται εκτενής αναφορά σε ποιότητες συγχορδιών, σε τρόπους 

εναρμόνισης μελωδιών, και σε μεθόδους διδασκαλίας αυτών των τρόπων*)… 

…δεν εκνευρίστηκα καθόλου με τα μοχθηρά σου σχόλια. Συνέχισε, μας είναι ευ-

χάριστο. Αν δε βαρέθηκες, συνέχισε να αναλύεις το εγχειρίδιο και γράψε μου. Ό,τι 

μου εμπιστευτείς θα το λάβω υπόψη μου και θα κάνω όλες τις δυνατές διορθώ-

σεις, αλλά σε θέματα ουσίας δεν πρόκειται να με κλονίσεις…» (Kearney, Leslie, 

1998: 342–346) 
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 Στον τομέα της ενορχήστρωσης, και οι δύο μόχθησαν για τη συγγραφή εγχειρι-

δίων: Ο Τσαϊκόφσκυ με τη μετάφρασή του(1865) της γενικής θεωρίας ενορχήστρωσης 

του Φ.Α.Γκέβαερτ με ανάθεση από τον μουσικό εκδότη Γιούγκερσον, και ο Ρίμσκυ-

Κόρσακωφ με το δικό του «Αρχές Ενορχήστρωσης», σχεδιαζόμενο και επαναγραφόμε-

νο το 1873-74, 1891-93, 1905, 1907, 1908. 

 Ένας άλλος κοινός δεσμός ήταν η σύνθεση έργων βασισμένων στην «Κόρη του 

Χιονιού» του Οστρόφσκυ. Η περιστασιακή Op.12 του Τσαϊκόφσκυ για την πρεμιέρα 

του έργου χρονολογείται στο 1873. Η όπερα του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ το ΄80-΄81, με την 

έγκριση του συγγραφέα, εκνεύρισε στην αρχή τον Τσαϊκόφσκυ, που όμως άλλαξε γνώ-

μη στα τέλη της δεκαετίας του ΄80, όταν γνώρισε καλύτερα τη μουσική. 

 Είναι ενδιαφέρον ότι 25 χρόνια μετά, στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Ρίμ-

σκυ-Κόρσακωφ εμπνεύστηκε από την «Κόρη του Χιονιού»(την αγαπημένη του όπερα) 

για να αναλάβει άλλο ένα μουσικοθεωρητικό έργο: την «Ανάλυση της Κόρης του Χιο-

νιού». Η ανάλυση γράφτηκε το καλοκαίρι του 1905 όταν οι δραστηριότητες του συνθέ-

τη στο κονσερβατόριο της Αγίας Πετρούπολης και στη μουσική γενικότερα είχαν καμ-

φθεί από τα πολιτικά γεγονότα εκείνης της χρονιάς. Σε αντίθεση με την αυτοβιογραφία 

του και το εγχειρίδιο ενορχήστρωσης, η ανάλυση(το «ρασμπόρ») έμεινε απελπιστικά 

ημιτελές. Είναι φανερό ότι δε σχεδίαζε να το δημοσιεύσει σ’ αυτήν την ημιτελή και 

σκιαγραφική κατάσταση. Εντούτοις ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ είχε μεγάλες ελπίδες γι αυτό 

το έργο και απαριθμούσε τους σκοπούς του σε γράμματα , όπως παρακάτω: 

« Σήμερα δούλεψα στην ανάλυση της «Κόρης του Χιονιού» για την οποία σου έχω 

ξαναγράψει. Επιθεώρησα όλα τα θέματα απ’ όλη την ιστορία κι ανέλυσα την εισα-

γωγή, το ρετσιτατίβο και την άρια της «άνοιξης» από τον πρόλογο. Δεν ξέρω αν 

θα καταφέρω να κάνω πλήρη ανάλυση όλης της όπερας. Είναι πολύ εκτενές καθό-
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λου σαν άρθρο, αλλά μάλλον σαν πλήρες έργο. Σε κάθε περίπτωση θέλω να τε-

λειώσω τον πρόλογο και τότε θα δω αν θα συνεχίσω. Θέλω αυτό να είναι μία σο-

βαρή μελέτη, ακόμα και με παιδαγωγικούς στόχους με την οποία μπορεί κανείς να 

γνωριστεί με τις οπερατικές μορφές γενικά, μέσα από ένα κείμενο στο οποίο ξεκα-

θαρίζονται οι στόχοι του συγγραφέα κι εξετάζεται η επίτευξή τους. Το έργο μου 

απευθύνεται σε άτομα εξοικειωμένα γενικά με τις όπερές μου, και πρέπει να δια-

βάζεται ταυτόχρονα με την εξέταση της πλήρους παρτιτούρας, ή τουλάχιστον μία 

διασκευή για πιάνο και φωνή, αν και στο κείμενο παρατίθενται παραδείγματα θε-

μάτων και μοτίβων για να εξηγηθούν μοτίβα που προέρχονται από κεντρικά μοτί-

βα. Υποθέτω ότι η καταγωγή των μοτίβων του ενός από το άλλο, καθώς επίσης 

και οι στόχοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα μοτίβα σε κάθε χρονική στιγ-

μή, δεν μπορούν να γίνουν καλύτερα κατανοητοί σε κανέναν άλλο εκτός από τον 

ίδιο τον συνθέτη. Κι αυτό γιατί γνωρίζω πολύ καλά τι γελοία λάθη κάνουν οι κρι-

τικοί όταν αναλάβουν ν’ αναλύσουν μία μουσική σύνθεση. Δε σκοπεύω να καθο-

ρίσω τις αισθητικές αξίες, με το να παρουσιάζω τη μέθοδο και να βρίσκω επιτυ-

χημένη εφαρμογή στους στόχους του συνθέτη. Για έναν αναγνώστη με απολύτως 

αντίθετα γούστα από τα δικά μου το βιβλίο μου δεν μπορεί να έχει καμία σημασία, 

πράγμα που τονίζω στον πρόλογο. Το έργο μου λοιπόν μπορεί να ενδιαφέρει έναν 

αναγνώστη στον οποίο αρέσει έστω και λίγο η όπερά μου και μπορεί να ανοίξει 

πολλά μάτια. Σ’ αυτόν που θέλει να μάθει θα του δείξω ένα ολόκληρο σύμπλεγμα 

προβλημάτων και θα τον εξαναγκάσω να σκεφτεί πολλά γύρω από το δικό του έρ-

γο. Συνοδεύοντας την ανάγνωση του έργου μου με εξέταση της παρτιτούρας, ο μα-

θητής- αναγνώστης θα μάθει πολλά για την οπερατική μορφή, τη χρήση των φω-

νών και την οπερατική ενορχήστρωση. Θέλω η ανάλυσή μου να λειτουργήσει ως 
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μοντέλο για την ορθή ανάλυση άλλων οπερών. Δεν γνωρίζω αν την ιδέα της συγ-

γραφής παρόμοιου έργου, την είχε κάποιος άλλος συνθέτης. Υποθέτω πως όχι και 

πως η προσπάθεια μου είναι πρωτότυπη. Προσπαθώ να είμαι ειλικρινής κι όχι να 

κάνω επίδειξη. Πέρασαν 25 χρόνια από τότε που έφτιαξα την «Κόρη του Χιονιού» 

και βασίζομαι στην πιθανότητα να χειριστώ το έργο μου αρκετά αντικειμενικά». 

(Kearney, Leslie, 1998: 346–348) 

 Ο συνθέτης λοιπόν έδωσε μεγάλη παιδαγωγική σημασία στο «ρασμπόρ»-

ανάλυση που επρόκειτο να προσφέρει όχι μόνο μία αντικειμενική μελέτη της συγκεκρι-

μένης όπερας, αλλά μία αντικειμενική κι ολόπλευρη μελέτη της όπερας γενικά, ιδίως σε 

ότι αφορά τη μορφή και την χρήση φωνητικών και ορχηστρικών δυνάμεων. Η μελέτη 

των οργάνων(και σε κάποιο βαθμό της φωνής) πραγματοποιήθηκε βεβαίως στις «Αρχές 

Ενορχήστρωσης» του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ, όπου χρησιμοποιούνται παραδείγματα-

αποσπάσματα από τα ίδια του τα έργα, κυρίως τις όπερες. Η μελέτη της οπερατικής 

μορφής εντούτοις παρέμεινε αποσπασματική στο «ρασμπόρ» που προσπάθησε μα συν-

δυάσει θεματική- αρμονική- τονική ανάλυση, με περιστασιακά σχόλια αισθητικής και 

πρακτικής φύσης. Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες αναγνώρισε σ’ ένα άλλο γράμμα στη 

γυναίκα του τον παράλογο βαθμό λεπτομέρειας στο έργο του και την επιθυμία να βελ-

τιώσει το περιεχόμενό του: 

«Έγραψα την ανάλυση της Κόρης του Χιονιού μέχρι το μισό του προλόγου και 

σταμάτησα αλλά αφού εγκρίνεις την ιδέα μου θα συνεχίσω. Όμως μετά τον πρόλο-

γο, θα περιμένω λίγο ή θα κάνω την πρώτη πράξη με πιο λιτό τρόπο, γιατί φοβά-

μαι ότι έχω διεισδύσει σε τόσο πολύ λεπτομέρεια που η ανάλυση θα γίνει πάρα 

πολύ μεγάλη». (Kearney, Leslie, 1998: 348) 
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2. Η ΔΥΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΤΥΛ, ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ THN 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ 

2.1. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΛΙΑΓΕΦ 

 

 Στις 31 Δεκεμβρίου του 1900, την τελευταία μέρα του 19ου αιώνα, ο Ρίμσκυ-

Κόρσακωφ, επιζών σύντροφος του Μουσόργκσκυ στην ομάδα των Πέντε και μουσικός 

εκτελεστής του, παγκοσμίως αναγνωρισμένος μέγιστος εν ζωή Ρώσος συνθέτης, δέχτη-

κε μία επίσκεψη από τον έμπιστό του Μπόσγουελ, ένα τραπεζίτη ονόματι Βασίλι Βασί-

λιεβιτς Γιαμπρέτσεφ. Ο Γιαμπρέτσεφ ζήτησε ένα κατάλληλο αναμνηστικό γι’ αυτήν 

την ημέρα και ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ του έγραψε τη συνοδεία σ’ ένα πέρασμα από το 

ρετσιτατίβο της Άνοιξης στον πρόλογο της όπεράς του η «Κόρη του Χιονιού». 

 «Προσπάθησε να καταλάβεις το γρίφο, αγαπητέ κύριε», έγραψε σαν επιγραφή 

κάνοντας νύξη στις λέξεις που έλειπαν: «όλα είναι φως και κρύα λάμψη και δεν υπάρχει 

ζεστασιά». Ήταν ένα κατάλληλο, αν και θλιβερά διογκωμένο σχόλιο για το τι είχε συμ-

βεί το τελευταίο τέταρτο του αιώνα στη μουσική του, όπως και σε όλη τη ρώσικη μου-

σική, σαν αποτέλεσμα του επαγγελματισμού, της θεσμοποίησης, της αυτοκριτικής κι 

ότι μπορεί να χαρακτηριστεί ως οι κίνδυνοι του «ασφαλούς λιμανιού» (Taruskin, Rich-

ard, 1997: 81–82 και Yastrebtsev, Vasily Vasilievich, 1985: 275–276). 

 Ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ ακόμα και σήμερα ταυτίζεται ως μέλος των «Πέντε» ό-

πως συνήθως αποκαλείται στο εξωτερικό αυτή η ανεξάρτητη ομάδα αυτοδίδακτων 

μουσικών που έδωσε την καλή εθνικιστική μάχη κατά του γερμανικού ηγεμονισμού, 

κατά της ακαδημαϊκή ρουτίνας, κατά του φιλισταίου συντηρητισμού. Στα 1900 αυτήν η 

ομάδα ήταν μόνο ανάμνηση. Τα δύο πιο χαρακτηριστικά της μέλη, ο Μουσόργκσκυ και 

ο Μποροντίν είχαν πεθάνει προ πολλού και ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ ήταν επικεφαλής μιας 
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άλλης εντελώς διαφορετικής σχολής, μιας σχολής που δεν αναφέρεται στα δυτικά ιστο-

ρικά εγχειρίδια επειδή δε συνάδει με την στερεότυπη συμπεριφορά που η Δύση αναμέ-

νει από τους Ρώσους συνθέτες. 

 Η σχολή της οποίας επικεφαλής ήταν ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ, ήταν η σχολή του 

Μπελιάγεφ, γιατί οφείλει την ύπαρξή της στις δραστηριότητες και τη γενναιοδωρία ε-

νός ξυλέμπορα ονόματι Μιτροφάν Πέτροβιτς Μπελιάγεφ, ο οποίος στις αρχές του 

1882, ένα χρόνο μετά το θάνατο του Μουσόργκσκυ είχε δωρίσει έναν υπέροχο εκδοτι-

κό οίκο, δύο σειρές συναυλιών και διάφορα ετήσια βραβεία με σκοπό την υποστήριξη 

της έντεχνης ρώσικης μουσικής. Ο ευεργέτης είχε προβλέψει τη συνέχιση αυτών των 

δραστηριοτήτων στο μέλλον: οι συναυλίες και τα βραβεία κράτησαν μέχρι την Επανά-

σταση και ο εκδοτικός οίκος που τώρα εδρεύει στη Φρανκφούρτη, μέχρι σήμερα. Σε 

συνθέτες πρόθυμους και ικανούς να ικανοποιήσουν τα στάνταρ του Μπελιάγεφ, η εται-

ρία προσέφερε ασφάλεια καριέρας για όλη τους τη ζωή. Η πρόταση ήταν δελεαστική 

για όποιον μπορούσε να τα καταφέρει. 

 Παρά την πίστη του στην υπόθεση της αυτόχθονης μουσικής κουλτούρας, οι 

αντιλήψεις του Μπελιάγεφ για τον μουσικό πολιτισμό ήταν εξ’ ολοκλήρου διαμορφω-

μένες επί του γερμανικού μοντέλου. Ερασιτέχνης βιολονίστας και βιολιστής, ο ίδιος 

ήταν λάτρης της μουσικής δωματίου, των απόλυτων συμφωνικών έργων στη συνέχεια, 

της προγραμματικής μουσικής, των κοντσέρτων κι όλα τα φωνητικά είδη τελευταία. Η 

αντίληψή του για τα στάνταρ βασίζονταν σε μία άποψη για την τεχνική ποιότητα βασι-

σμένη στα τρία «Ρ» της μουσικής ακαδημίας-αρμονία αντίστιξη και φόρμα. Επέβαλε 

αυτά τα στάνταρ μέσω μιας εκτελεστικής επιτροπής αποτελούμενη από 3 καθηγητές 

του κονσερβατορίου με επικεφαλής το Ρίμσκυ-Κόρσακωφ (Taruskin, Richard, 1997: 

82). 
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 Ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ ήταν ήδη καθηγητής για πάνω από μία δεκαετία όταν ο 

Μπελιάγεφ ξεκίνησε τις δραστηριότητες του ευεργέτη, και στη στροφή του αιώνα ήταν 

τουλάχιστον τόσο σχολαστικός και αυστηρός για τις ακαδημαϊκές ανέσεις όσο οποιοσ-

δήποτε καθηγητής ωδείου. Το κονσερβατόριο της Αγίας Πετρούπολης, που σήμερα 

φέρει το όνομα του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ, είχε ιδρυθεί το 1862 από τον Αντόν Ρουμπιν-

στάιν παρά τις ηχηρές αντιρρήσεις της εθνικιστικής ομάδας. Αναπάντεχα ο Ρίμσκυ-

Κόρσακωφ εκλέχτηκε καθηγητής το 1871 αν και ως μέλος των Πέντε δεν είχε ακαδη-

μαϊκή εκπαίδευση. Ξεκίνησε γι’ αυτό ένα ηρωικό πρόγραμμα καθυστερημένης αυτοεκ-

παίδευσης που τον αποξένωσε από το προηγούμενο κύκλο του και τον έκανε κυρίαρχο 

μιας κορυφαίας ακαδημαϊκής τεχνικής που τη μετέδιδε σε άλλους για το υπόλοιπο της 

ζωής του, ξεκινώντας από τον Γκλαζούνωφ και τον Λυάντωφ και καταλήγοντας στον 

Ιγκόρ Στραβίνσκυ.. Η διαφορά μεταξύ των κύκλων Μπελιάγεφ και Μπαλάκιρεφ, σύμ-

φωνα με το συνθέτη, ήταν ότι «ο κύκλος του Μπαλάκιρεφ ήταν επαναστατικός, ενώ 

του Μπελιάγεφ προοδευτικός». Ο χαρακτηρισμός όμως αυτός είναι κάπως παραπλανη-

τικός. Αν και ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ ακόμα πειραματιζόταν (σε συνδυασμό με την ακα-

δημαϊκή συστηματοποίηση), ο ακαδημαϊσμός είχε κυριαρχήσει στον κύκλο του Μπε-

λιάγεφ. Οι άλλοι συνθέτες του κύκλου Μπελιάγεφ βασίζονταν κυρίως σε κλισέ και τε-

χνοτροπίες που είχαν αποστάξει από το έργο του Μπαλάκιρεφ και του Ρίμσκυ-

Κόρσακωφ. Οι πρώτοι του μαθητές αστέρια οι Γκλαζούνωφ και Λυάντωφ, που και οι 

δυο τους είχαν γίνει συνάδελφοι καθηγητές στο τέλος του αιώνα ήταν μαζί του στη 

διοικούσα επιτροπή του Μπελιάγεφ (Taruskin, Richard, 1997: 82–83 και Maes, 

Francis, 2002: 192). 

 Έτσι αυτοί οι τρεις συνθέτες ως παιδαγωγοί και δίαυλοι της γενναιοδωρίας ενός 

φανταστικού Μαικήνα, έγιναν οι παντοδύναμοι αρχηγοί μιας συντεχνίας ή, για να τα 
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πούμε με σύγχρονη ορολογία, ένα «artel». Έμαθαν τους μαθητές να επιδεικνύουν τα 

ακαδημαϊκά τους διαπιστευτήρια με υψηλή δεξιοτεχνία με ανταμοιβή μία θέση στην 

ταΐστρα του Μπελιάγεφ. Ήταν τόσο εύκολο να χλευάζει κανείς το «artel» απ’ έξω, όσο 

ήταν δύσκολο να επαναστατήσει από τα μέσα. Οι συζητήσεις γύρω από το «artel» πή-

ραν τη μορφή που θα έπαιρναν και για τον ουσιαστικό διάδοχό του, την ένωση σοβιετι-

κών συνθετών, με τους υποστηρικτές να υπογραμμίζουν τα υλικά οφέλη και τους αντι-

πάλους να υπογραμμίζουν τη δημιουργική ελευθερία. Εν τούτοις ήταν τόσο ισχυρές οι 

παροχές και τα δέλεαρ που προσέφερε, που έστω και χωρίς κρατική υποστήριξη, το 

σύμπλεγμα Μπελιάγεφ-κονσερβατόριο το μετέτρεψαν σε έναν απόρθητο κατεστημένο. 

Το αποτέλεσμα με μοναδική αμφιλεγόμενη εξαίρεση τον Σκριάμπιν, υπήρξε η σχεδόν 

πλήρης απουσία ρώσικης μουσικής αβαντγκάρντ για όλη την περίοδο πειραματισμού 

που σήμερα είναι γνωστή ως «Ασημένια Εποχή». 

 Υπήρξε εντούτοις μία ήπια μορφή, αποδεκτού μουσικού μοντερνισμού εντός 

του κατεστημένου. Ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ που διέσυρε το Ντεμπισύ και το Ρίχαρντ 

Στράους, και που ποτέ δεν κουράστηκε να συμβουλεύει τους μαθητές του ν’ αποφεύ-

γουν αυτήν την αναρχική παρακμή που αντιπροσώπευαν αυτά τα ονόματα, ποτέ δεν 

εγκατέλειψε την άποψη που είχε για τον εαυτό του ως ένα προοδευτικό μουσικό. Του 

άρεσε να πειραματίζεται με συνήθεις αρμονίες και ο χαρακτηρισμός «πειραματίζεται» 

είναι απολύτως ταιριαστός γιατί η άποψή του για τη μουσική πρόοδο ήταν αφελώς επι-

στημονική με την έννοια ότι ήταν υπερβολικά αυστηρή και θανάσιμα συστηματική 

(Taruskin, Richard, 1997: 82). 

 Η κύρια χρωματική καινοτομία των τελευταίων ετών του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ- 

μία που μετέδωσε απευθείας στους μαθητές του ήταν η προσεκτική και μεθοδική εξό-

ρυξη των χρωματιστικών δυνατοτήτων που είναι εγγενείς στην κλίμακα, των τακτά ε-
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ναλλασσόμενων τόνων και ημιτονίων. Στις μέρες του αυτή ήταν γνωστή ως «γκάμα τον 

– πολυτόν» (κλίμακα τόνων - ημιτονίων), ή κλίμακα του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ. Σήμερα 

αποκαλείται οκτατονική κλίμακα, γιατί περιέχει οκτώ τόνους στην οκτάβα. Ορίζει 

μουσικά τη Ρωσία στη στροφή του αιώνα όπως έκαναν σαράντα χρόνια νωρίτερα οι 

τροπικές εναρμονίσεις λαϊκών ή παραδοσιακών τραγουδιών. 

 Η κύρια αιτία της προκατάληψης του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ, ήταν η μεγάλη του 

επένδυση στο φανταστικό και παραμυθένιο υλικό, για το οποίο ήταν επιθυμητό ένα λε-

ξιλόγιο ψαγμένων αλλά εύληπτων αρμονιών και αρμονικών ακολουθιών (μαζί μ’ ένα 

είδος σκοτεινών ορχηστρικών χρωμάτων που μπορούσε να χρησιμοποιήσει καλύτερα 

από οποιοδήποτε σύγχρονό του) για να το αντιδιαστείλει το λαϊκό ιδίωμα του παλαιό-

τερου ρώσικου εθνικισμού σα μουσική μεταφορά της σύγκρουσης μεταξύ ανθρώπινων 

και υπερφυσικών χαρακτήρων, τόσο καλών όσο και κακών. Ήταν μία παράδοση που 

ξεκινούσε από τον Γκλίνκα αλλά έφτασε στην κορύφωσή της τα τελευταία χρόνια της 

ζωής του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ ως αντίδραση στις συνθήκες λογοτεχνικής και θεατρικής 

ρωσικής λογοκρισίας. Οι συνθέτες της ομάδας των Πέντε σε συνθήκες «χαλάρωσης» 

της λογοκρισίας από τον ελευθερωτή Τσάρο Αλέξανδρο το Β΄ οδηγήθηκαν σε θέματα 

σοβαρής ιστοριογραφικής καταβολής: δίπλα στις φημισμένες ιστορικές όπερες του 

Μουσόργκσκυ μπορεί κανείς να τοποθετήσει την πρώτη δραματική προσπάθεια του 

Ρίμσκυ-Κόρσακωφ «Κόρη του Πσκοφ» στην οποία ο Ιβάν ο Τρομερός όχι μόνο εμφα-

νίζεται και τραγουδάει αλλά ρητά δικάζεται. Αντιθέτως, με τις αυστηρές συνθήκες που 

ακολούθησαν τη δολοφονία του φιλελεύθερου τσάρου καθώς κι αυτές της κυριαρχίας 

του Αλέξανδρου του 3ου και του Νικόλαου του Β΄, ο ασφαλέστερος δρόμος ήταν η επι-

στροφή στη φαντασία (Taruskin, Richard, 1997: 83–84). 
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 Ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ έκανε αυτήν την επιστροφή το 1900 με την ιστορία του 

«τσάρου Σαλτάν» κι ακολούθησε με το «Καστσέι ο Άτρωτος» (1902), το «Μύθος της 

Αόρατης Πόλης» το 1904 και το «Χρυσό Πετεινάρι» (στο οποίο συνυπάρχει και η έ-

ντονη πολιτική κριτική, μετά από τα γεγονότα του 1905) το 1907-όλες τους υπέροχα 

χρωματισμένες ιστορίες. Υπήρξε επίσης η νέα τάση να δανείζεται πλευρές του στυλ και 

της μορφής του έργου του, όχι μόνο των θεμάτων, από παραδοσιακά μοντέλα πράγμα 

που έφερε το συνθέτη σε επαφή με το κίνημα της ρωσικής ζωγραφικής που σήμερα α-

ποκαλείται νέο-εθνικισμός. Σε αυτήν την περιορισμένη έκταση ο ώριμος Ρίμσκυ-

Κόρσακωφ και οι μαθητές του απάντησαν στην «Ασημένια Εποχή» (Taruskin, Richard, 

1997: 84–85). 
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2.2. ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

 

 Σε αντίθεση με τον Τσαϊκόφσκυ, η τεχνική του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ δεν αναπτύ-

χθηκε συνεκτικά κι ευθύγραμμα. Τα πρώτα του έργα ήταν διαμετρικά αντίθετα με τους 

καρπούς της νέας του τεχνικής κατάρτισης, πράγμα που δε βοήθησε την αυτοπεποίθη-

σή του. Σε διάφορες περιπτώσεις η δημιουργικότητά του παρέλυε και από το ΄81 ως το 

΄88 σχεδόν σταμάτησε. Αυτή η έλλειψη αυτοπεποίθησης και η λεπτομερής προσοχή 

στην τεχνική αρτιότητα ήταν οι αιτίες συνεχών αναθεωρήσεων στις οποίες υπέβαλλε το 

έργο του. Αναθεώρησε όλες τις πρώτες συνθέσεις του, τα δε «Σάντκο» και «Αντάρ» 

πάνω από μία φορά. Όσον αφορά τη «Μλάντα», ο συνθέτης την περιέγραψε ως «κρύα 

σαν πάγο» και προφήτευσε ότι θα ήταν πιθανώς, η τελευταία του σύνθεση, «τελοσπά-

ντων, η τελευταία σπουδαία». Βελτίωσε τη «Νύφη του Πσκοφ» πρώτα το ΄76-΄77 και 

πάλι το ΄91-΄92. Στην τελευταία εκδοχή ο ίδιος είπε: «Έκλεισα επιτέλους λογαριασμούς 

με το παρελθόν. Ούτε ένα από τα κύρια έργα μου της περιόδου πριν από τη Νύχτα Μαΐου 

δεν έμεινε στην αρχική του μορφή.» (Maes, Francis, 2002: 171 και Grove, George, Sir, 

1980–1995: 30) 

 Πράγματι, στην τρέχουσα κατάστασή του, έβρισκε ελάχιστη ικανοποίηση σε ο-

τιδήποτε είχε γράψει με εξαίρεση την «Κόρη του Χιονιού», ή στη μουσική των παλιών 

του φίλων ή των νέων, ή τελοσπάντων σε οποιαδήποτε μουσική. Έγραψε στη γυναίκα 

του τον Αύγουστο του ΄91: 

«Καμία μουσική που ακούω τώρα δε μ’ ευχαριστεί. Ωραία αρμονία, υφή, μελωδι-

κές φράσεις δεν μ’ αγγίζουν, όλα μου φαίνονται στεγνά και κρύα... Ένα κουαρτέτο 

του Μπετόβεν ή μία συμφωνία είναι ένα άλλο θέμα. Εκεί η τεχνική και η επεξερ-
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γασία είναι μόνο η μορφή. Όλα διαπνέονται από ζωή και ψυχή. Βεβαίως είναι το 

ίδιο με τον Σοπέν και τον Γκλίνκα και (φαντάσου) τους Ιταλούς με το σεξτέτο από 

τη «Λουτσία», το κουαρτέτο από το «Ριγκολέτο» κι όλες τις μελωδίες του. Εκεί 

βρίσκεται η πραγματική ζωή. «La Donna e mobile» είναι μουσική, αλλά ο Γκλα-

ζούνωφ είναι μόνο τεχνική και συμβατική αποδοχή της σύγχρονης μόδας και γού-

στου ως ομορφιά. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο μέρος της Ρώσικης Σχολής δεν είναι 

μουσική, αλλά κρύο εγκεφαλικό κατασκεύασμα». 

 Η κατάθλιψη που δημιουργήθηκε πρωτίστως το 1890 από την επικίνδυνη αρ-

ρώστια της γυναίκας του κι ενός γιου του, τους θανάτους της μητέρας του και του μι-

κρότερου παιδιού και την αρχή της μακράς και τελικά θανάσιμης ασθένειας του δεύτε-

ρου μικρού του παιδιού, βάθυνε το ΄91-΄93, μία περίοδος στην οποία, η μία φυσική και 

πνευματική κρίση διαδέχονταν την άλλη. Έχοντας σχεδόν εντελώς εγκαταλείψει τη 

μουσική-δεν άγγιξε το πιάνο σχεδόν καθόλου το πιάνο για ένα ολόκληρο χρόνο-

στράφηκε σε αχανή προγράμματα ανάγνωσης αισθητικής και φιλοσοφίας και στη συγ-

γραφή θεμάτων μουσικής αισθητικής. Αλλά αυτά τα σχέδια συνεχώς διακόπτονταν από 

ανησυχητικά συμπτώματα. Υπεραιμία του εγκεφάλου και πλήρης σύγχυση σκέψεων, 

συχνή απώλεια μνήμης και δυσάρεστες έμμονες ιδέες. Η ιατρική διάγνωση ήταν εγκε-

φαλοσπονδυλική νευρασθένεια (Grove, George, Sir, 1980–1995: 30–31). 

 Σε αντίθεση με την τάση του να οικοδομεί επί του παρελθόντος, ο Ρίμσκυ έτεινε 

και στο να παίρνει αποστάσεις από το προηγούμενο έργο του. Αυτό ήταν ιδιαίτερα εμ-

φανές στην περίοδο της αλλαγής του αιώνα. Το 1897 συνέθεσε ένα εντυπωσιακό σύνο-

λο 43 ρομάντζων και ντουέτων, σε μία προσπάθεια να εκπαιδεύσει τον εαυτό του στο 

φωνητικό λυρισμό αντί του κηρύγματος, ήταν κι ένα υποπροϊόν της όλης του προσπά-

θειας να αποσυνδεθεί από τα ιδανικά της ομάδας των Πέντε. Το νέο λυρικό στυλ ήταν 
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κάτι που το επεξεργάστηκε σε μεγαλύτερη κλίμακα στη νύφη του Τσάρου, μία όπερα 

με αριθμητική δομή, και ως εκ τούτου προσφέροντας καθυστερημένο φόρο τιμής στο 

Βέρντι. Χρησιμοποιώντας τι ίδιο λυρικό-ρομαντικό στυλ που κυριαρχεί σ’ όλο το έργο 

η φωνή είναι πλησιέστερα στον Τσαϊκόφσκυ παρά στο προηγούμενο στυλ του Ρίμσκυ-

Κόρσακωφ. Ο στόχος του συνθέτη είναι να αποτινάξει την εικόνα του συνθέτη παρα-

μυθένιας όπερας καθώς και το παρελθόν του στην ομάδα των Πέντε. 

 Ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ ακολούθησε αυτό το δρόμο ακόμα περισσότερο στη 

«Σερβίγια» το 1900-01 και στην «Παν Βογιεβόντα» (Ο Διοικητής) το 1902-03, εγκατα-

λείποντας μάλιστα το Ρώσικο παρελθόν και στις δύο όπερες: η «Σερβίγια» είναι στημέ-

νη στην Αρχαία Ρώμη στην εποχή του Νέρωνα, και ο «Παν Βογιεβόντα» στην Πολω-

νία του 17ου αιώνα. Η απόσταση που ταξίδεψε από τα πρώτα του ρεαλιστικά ιδεώδη 

μπορεί να εκτιμηθεί από τον πρόλογο που έγραψε στην παρτιτούρα της «Σερβίγια»: 

«Στην παράσταση των οπερών του ο συνθέτης δε δέχεται τεχνικούς μηχανισμούς, 

που θεωρούνται δραματικοί που βρίσκονται εκτός του χώρου της μουσικής τέ-

χνης, όπως για παράδειγμα ομιλία, ψίθυρος, γέλιο, φωνές κτλ. Απαιτεί αποκλει-

στικά το τραγούδι με εντελώς καθαρό τόνο είτε η μουσική είναι arioso ή δηλωτι-

κή, διότι είναι πεπεισμένος ότι μόνον έτσι μπορεί να επιτευχθεί πραγματικά ένα 

μουσικοδραματικό αποτέλεσμα. Σε λυρικές στιγμές της όπερας, οι καλλιτέχνες επί 

σκηνής που δεν τραγουδούν δεν πρέπει με κανένα τρόπο να αποσπούν την προσο-

χή του ακροατηρίου από το τραγούδι με περιττές κινήσεις και ηθοποιία, διότι ένα 

οπερατικό έργο είναι πάνω απ΄ όλα ένα μουσικό έργο». 

 Η απόσταση του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ από το παρελθόν δεν είναι τόσο ακραία 

όπως στις 3 παραπάνω όπερες. Συνέχισε να ενδιαφέρεται για αρμονικούς πειραματι-

σμούς και την εξερεύνηση μουσικών ιδιωμάτων αν και οι προοδευτικές του ιδέες πά-
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ντοτε συμβάδιζαν με την απαρέσκεια του στην υπερβολή. Ακολουθώντας το παράδειγ-

μα των Γκλίνκα και Λιστ προχώρησε πάρα πολύ στην χρήση ολοτονικών και οκτατονι-

κών κλιμάκων αναπτύσσοντας κι αυτά τα δύο ιδιώματα σε φανταστικά τμήματα οπε-

ρών όπως η «Μλάντα», ο «Σάντκο» και ο «Αθάνατος Καστσέι». Στην τελευταία απ’ 

αυτές, στόχος του ήταν να οδηγήσει τις αρμονικές δυνατότητες στα όρια τους επινοώ-

ντας αυστηρούς κανόνες τραγουδιού και προσπάθησε να αποτρέψει τη μουσική του 

από το να γίνεται χαοτική. Μ’ αυτόν τον τρόπο είδε μία ουσιαστική διαφορά με ότι συ-

νέβαινε στη Δύση, το οποίο καλούσε «d’ Indyism», από το Γάλλο συνθέτη d’ Indy, σί-

γουρα και σαν λογοπαίγνιο στο δανδισμό: 

«Στα έργα του διινδυσμού υπάρχουν πολλές κοφτές αρμονίες και χρωματισμοί 

όπως και στον Καστσέι. Αλλά πέρα απ’ αυτό δεν έχω απολύτως τίποτα κοινό με 

τον διινδυσμό. Και η διαφορά έγκειται όχι μόνον στο ρυθμό, αλλά και στην αμεί-

λικτη λογική των αρμονικών μου συνδυασμών, στην αόρατη παρουσία των τονι-

κών σε κάθε στιγμή και στην αψεγάδιαστη διεύθυνση της φωνής. Στο διινδυσμό οι 

οξείς συνδυασμοί γίνονταν ως επί το πλείστον με καλλιτεχνική απερισκεψία και 

καπρίτσιο». 

 Ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ ήταν ταυτόχρονα προοδευτικός και συντηρητικός συνθέ-

της. Διατηρούσε την τάση του για πείραμα υπό συνεχή έλεγχο. Όσο πιο ριζοσπαστικές 

γίνονταν οι αρμονίες του τόσο περισσότερο τις επέβαλε σε αυστηρούς κανόνες. Απο-

καλούσε αυτήν του την ανάγκη για έλεγχο την «μουσική του συνείδηση», όπως φαίνε-

ται στη σύγκριση που έκανε ο ίδιος της μεθόδου του με εκείνη του Βάγκνερ, γραμμένη 

επί ευκαιρία της μελέτης του στο Ζίγκφριντ το 1901: 

«Όπως πάντα μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα η μουσική του Βάγκνερ και έπρεπε 

να τη συνηθίσω. Τώρα που τη συνήθισα λίγο άρχισε να μου αρέσει, αλλά και πάλι 
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ένοιωσα κάτι παραπλήσιο στην αγανάκτηση. Άρχισα να αγανακτώ μ’ όλα αυτά τα 

χοντρά λάθη για το αυτί και με το συνεχές πέρασμα των ορίων αυτού που είναι 

δυνατόν στην αρμονία-για να το θέσω πιο απλά την ανοησία και την ψευτιά που 

βρίσκεις στρωμένη γύρω από το Ζίγκφριντ σε κάθε βήμα...είναι δυνατόν το μου-

σικό μου αυτί να είναι καλύτερο από του Βάγκνερ;…όχι. Σίγουρα όχι καλύτερο, 

ίσως πολύ χειρότερο. Αλλά εγώ έχω μουσική συνείδηση στην οποία είμαι υπά-

κουος, ενώ ο Βάγκνερ παραπέταξε τη δική του συνείδηση στην αναζήτηση της 

νεωτερισμού και του πομπώδους…Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ορίσεις τα όρια 

του τι είναι δυνατόν στη μουσική. Είναι εξαιρετικά πολύπλοκο ερώτημα στο οποίο 

όλα πρέπει να συνυπολογιστούν: όχι μόνον η αρμονία αλλά οι μελωδικοί και ρυθ-

μικοί παράγοντες. Δεν ελπίζω να λύσω το πρόβλημα, αλλά αισθάνομαι ότι έχω 

δίκιο» (Maes, Francis, 2002: 181–184) 
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2.3. ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ 

 

 Οι όπερες του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ βαρύνουν σε σημασία πολύ περισσότερο από 

τις συνθέσεις του σε άλλους τομείς. Τα καθαρά ορχηστρικά έργα για τα οποία είναι κα-

λύτερα γνωστός- «Σεχραζάντ», «Ισπανικό Καπρίτσιο» και «Πασχαλινό Πανηγύρι»- εί-

ναι στη ουσία λαμπρά χρωματισμένα μωσαϊκά. Αν και οι θεματικές ιδέες στερούνται 

οργανικής συνοχής, είναι συνήθως εντυπωσιακές και ερεθιστικές. Ο συνθέτης τις 

αναδεικνύει με τη συχνή αντιπαράθεση καθαρά ορχηστρικών ομάδων (όπως στο 

άνοιγμα της τρίτης κίνησης του «Αντάρ», όπου η μελωδία παίζεται απ’ όλα τα ξύλινα 

σε οκτάβες ενώ δύο κόρνα παραλείπουν τις διακοσμητικές νότες) απέναντι σε ένα 

υπόβαθρο καθαρά χάλκινων συγχορδιών με κύμβαλα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα 

τελικά tutti της Σεχραζάντ, όπου το θέμα σε unisono τρομπόνια συνοδεύεται 

ταυτόχρονα από ένα συνδυασμό μοτίβων στα έγχορδα, άλλο ένα σύνολο μοτίβων 

εναλλασσόμενων με χρωματικές κλίμακες στα ξύλινα κι ένα τρίτο μοτίβο ρυθμών στα 

κρουστά με γκλισάντο στην άρπα. Άλλα τέτοια περάσματα μπορούν εύκολα να 

συναντηθούν στις όπερες. Η ακολουθία της πριγκίπισσας στη «Μλάντα», η σκηνή του 

λιμανιού στο «Σάντκο», η γαμήλια ακολουθία στο «Χρυσό Πετεινάρι» δε στερούνται 

λαμπρότητας. Επιπλέον οι όπερες πρόσφεραν πεδίο για μεγαλύτερη ποικιλία 

ορχηστρικών εφέ - φανταστικά, αισθησιακά, χοντροκομμένα κι αστεία. 

 Το καλύτερο φωνητικό γράψιμο του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ βρίσκεται στις όπερες 

κι όχι στα τραγούδια με συνοδεία πιάνου. Ήταν παραγωγικός αλλά όχι μεγάλος τρα-

γουδοποιός. Τα πρώτα του τραγούδια τείνουν να είναι δηλωτικά, με τη φωνή να υπερ-

καλύπτεται από το πιάνο, ενώ τα τελευταία του κομμάτια είναι πιο μελωδικά στη φωνή 

αλλά αδυνατίζουν λόγω πιο συμβατικής παρουσίας του πιάνου. Οι συνθέσεις του για 
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σόλο πιάνο που περιλαμβάνουν μερικές καλοφτιαγμένες φούγκες είναι αμελητέας αξί-

ας. Το ίδιο και η λίγη μουσική δωματίου. Ακόμα και τα καλύτερα τραγούδια του, όσο 

ωραία κι αν είναι, δεν αγγίζουν το επίπεδο της μεγάλης άριας της Μάρφα στη «Νύφη 

του Τσάρου», ή την μουσική της Φεβρόνιγια στο Κιτέζ. 

 Σαν συνθέτης όπερας ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ υπέφερε από μία φαινομενικά πα-

ραλυτική ανικανότητα: έλλειψη δραματικής δύναμης και συγκεκριμένα ανικανότητα να 

δημιουργήσει χαρακτήρες με ήχο. Σε όλες τις 15 όπερές του δεν υπάρχουν περισσότε-

ροι από 3-4 στέρεοι χαρακτήρες, πραγματωμένοι με όρους μουσικής: Ιβάν ο Τρομερός 

στη Νύφη του Πσκοφ, ο ψυχικά βασανισμένος μέθυσος Γκρίσκα Κουτέρμα στο Κιτέζ, 

και η Παρθένα Φεβρόνιγια στην ίδια όπερα. Μπορούσε να προμηθεύσει τους χαρακτή-

ρες στο λιμπρέτο, τους τενόρους εραστές και τις απλές Ρωσίδες ηρωίδες, με κατάλληλη 

και συχνά λυρικά όμορφη μουσική, αλλά αυτή η μουσική δύσκολα φαινόταν να πηγά-

ζει από τον εσωτερικό κόσμο του χαρακτήρα. Οι όπερες του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ παρα-

δόξως είχαν επιτυχία, επειδή ήταν συνειδητά τις περισσότερες περιπτώσεις μη δραμα-

τικές όπως κατ’ επανάληψη τόνιζε σε εισαγωγές στις παρτιτούρες, «θεωρούσε την όπε-

ρα πρώτα και κύρια ένα μουσικό έργο». Αντί για δράματα δημιουργούσε μουσικοεικο-

νικά παραμύθια. Αντί για χαρακτήρες ευχάριστες φανταστικές μαριονέτες. Σ΄ αυτόν 

τον τομέα ήταν ο κορυφαίος, πραγματικά μοναδικός. Ανακάλυψε μάλιστα ένα τύπο 

ρυθμικά ακριβούς και σύντομης ανάσας μουσικής που υποδήλωνε τις κινήσεις της μα-

ριονέτας. Συνέδεσε αυτή τη μουσική για παράδειγμα με τον Τσάρο στην «Κόρη του 

Χιονιού» και με τον «Τσάρο Σαλτάν». 

 Ο Ρίμσκυ-Κόρσακωφ χρησιμοποίησε μία διπλή μουσική γλώσσα: πρώτον, 

διατονική και λυρική εκφρασμένη με τα ιδιώματα της ρώσικης παραδοσιακής 

μουσικής, που συχνά αντέγραφε ή μιμούνταν παραδοσιακές μελωδίες, για να εκφράσει 

τους ανθρώπινους χαρακτήρες. Δεύτερον, χρωματική και υψηλά τεχνητή συχνά 
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θρώπινους χαρακτήρες. Δεύτερον, χρωματική και υψηλά τεχνητή συχνά βασισμένη σε 

ολοτονική κλίμακα, μία κλίμακα εναλλασσόμενων τόνων και ημιτονίων, ακόμα και μία 

κλίμακα που ανακάλυψε ο λιμπρετίστας Μπέλσκυ, ή παίζοντας με αρμονική ευστροφί-

α, π.χ. εναλλασσόμενες συγχορδίες αρθρωμένες σε δύο κοινές νότες, σε δύο μεθ’ εβδό-

μης βαθμίδες με διαφορά διαστήματος αυξημένης τέταρτης για τα μη πραγματικά φα-

νταστικά όντα. Οι κούκλες κατοικούν σε έναν κόσμο-τον κόσμο της «Νύχτας Μαΐου», 

«Παραμονή Χριστουγέννων», «Σάντκο», «Τσάρος Σαλτάν», «Χρυσό Πετεινάρι»-στο 

οποίο «η κοινοτυπία και η πεζότητα είναι άρρηκτα συγκεχυμένη με το φανταστικό, η α-

θωότητα με την επιτήδευση, το ρομαντικό με το κωμικό και η ομορφιά με το παράλογο». 

Ακόμα και το Κιτέζ παρά τα μυστικιστικά ύψη του και ψυχολογικά του βάθη ανήκει σε 

κάποιο βαθμό στον ίδιο κόσμο. 

 Η δυαδικότητα του μουσικού στυλ του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ ταιριάζει με τις πα-

ράδοξες αντιφάσεις της προσωπικότητάς του: αν και ψυχρός κι αντικειμενικός σε ασυ-

νήθιστο βαθμό, ένας θρησκευτικός σκεπτικιστής όχι μόνον χαιρόταν να απεικονίζει 

θρησκευτικές τελετές αλλά ήταν ικανός πλήρους υποταγής στο φυσικό νατουραλιστικό 

μυστικισμό που τον διακατείχε κατά τη διάρκεια της σύνθεσης της «Κόρης του Χιο-

νιού». Αναγνώριζε αυτήν την αντίφαση όπως πολύ καθαρά αναγνώριζε όλα του τα 

σφάλματα, τις αδυναμίες και τα όρια του. Τίποτα δεν τον ενοχλούσε περισσότερο απ’ 

το να τον θεωρούν διάνοια και τράβηξε την ανελέητη αυτοκριτική σ’ ένα σημείο επι-

κίνδυνα κοντά στον δημιουργικό εκμηδενισμό. Στα γραπτά του ή στις συζητήσεις με 

φίλους του, όχι μόνον τους εφιστούσε την προσοχή αλλά υπερέβαλε για τους υποσυ-

νείδητους αντίλαλους ιδεών άλλων συνθετών και την υιοθέτηση των τεχνικών τους. 

Ούτε η χρήση των leitmotiv ούτε η ενορχήστρωση επηρεάστηκαν βαθιά από το Βά-

γκνερ όταν άκουσε το Ring. Ήδη είχε επινοήσει ένα διακριτικό και προσωπικό σχήμα 
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από μοτίβα-μινιατούρες στην Κόρη του Χιονιού και η ενορχηστρωτική του τεχνική α-

πλώς εμπλουτίστηκε χωρίς να τροποποιηθεί σημαντικά απ’ αυτήν του Βάγκνερ. 

 Το δικό του στυλ διαφανές και βασισμένο στην τολμηρή πρωταρχικών οργανι-

κών χρωμάτων επάνω σ’ ένα πλαίσιο άριστα ορισμένου τρόπου γραφής των μερών και 

της αρμονίας, βασίζονταν στον Γκλίνκα, τον Μπαλάκιρεφ, Μπερλιόζ και Λιστ. Το με-

τέδωσε απευθείας σε δύο γενεές Ρώσων συνθετών, από τον Λιάντοφ (1855) και τον 

Γκλαζούνωφ (1865), στο Μουσόργκσκυ (1881), το Στραβίνσκυ (1882) και τον Προκό-

φιεφ (1891), που ήταν όλοι του μαθητές του, ενώ η γενικότερη επιρροή του είναι προ-

φανής, αν και λιγότερο τονισμένη στην ορχηστρική μουσική του Ραβέλ, του Ντεμπισύ, 

του Ντουκάς και του Ρεσπίγκι (Grove, George, Sir, 1980–1995: 32–34). 
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Μέσα από αυτήν την έρευνα μπορεί κάποιος να καταλήξει σε ένα γενικότερο 

συμπέρασμα. Η υπόθεση του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ κινείται συνεχώς σε αντίθετους πό-

λους: την πρόοδο και τον συντηρητισμό, τον συνεχόμενο πειραματισμό και την πλήρη 

αδράνεια, την διάλυση της παλιά του εικόνας και τη συνεχόμενη επαναδημιουργία της. 

 Είναι ο τελευταίος απόγονος της γενιάς των Πέντε που μυήθηκε στα ιδανικά 

της, δηλ. στην ελεύθερη δημιουργία μουσικής βασισμένη στη λαϊκή παράδοση, χωρίς 

τους κανόνες και τα συστηματοποίηση που είχε επικρατήσει στην ακαδημαϊκή Δυτική 

Ευρώπη. Ο ίδιος λιποτάκτησε» και έγινε ένθερμος υποστηρικτής των ακαδημαϊσμού. 

Παράλληλα, όντας μία από τις ηγετικές φυσιογνωμίες στον «Κύκλο του Μπελιάγεφ», 

ενθάρρυνε τους νέους συνθέτες να λειτουργήσουν κατά τη δικά του πρότυπα, και μετέ-

δωσε αυτή φιλοσοφία και στους μαθητές του. 

 Ωστόσο μέχρι το τέλος της ζωής του, είναι εμφανής στα έργα του ο απόηχος της 

ομάδας των Πέντε. Όσο κι αν προσπαθούσε να αποτινάξει από πάνω του το παρελθόν, 

συνεχώς επέστρεφε στην παλιά θεματολογία. Η ακαδημαϊκή του κατάρτιση μπορεί να 

τον προίκισε με ισχυρά όπλα και λαμπρά ορχηστρικά έργα, παρ’ όλα αυτά του δη-

μιούργησε μεγάλες ανασφάλειες. Με το πέρασμα του χρόνου γινόταν όλο και πιο αυ-

στηρός κριτής του εαυτού του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναθεωρήσει και να επα-

νεκδώσει το μεγαλύτερο μέρος του έργου του παραπάνω από μία φορά. 

 Θα μπορούσε κάποιος να πει πως αυτή η διαδικασία της συνεχόμενης αναθεώ-

ρησης τον κρατούσε σε ισορροπία. Τα παλιά μοντέλα, σε συνδυασμό με την ολοένα πιο 

βελτιωμένη ακαδημαϊκή τεχνική του, του έδιναν μία στερεή βάση για να κάνει πειρα-

ματισμούς και να εισάγει καινοτομίες. Ήταν ταυτόχρονα προοδευτικός και συντηρητι-
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κός. Μπορεί με το έργο του να μην έφερε ριζοσπαστικές αλλαγές, όμως οι καινοτομίες 

του άφησαν μεγάλο στίγμα στη Ρωσική μουσική. Η φιλοσοφία των Πέντε, η λαϊκή και 

θρησκευτική παράδοση, η ακαδημαϊκή αρτιότητα, οι επιρροές από τον Ύστερο Γερμα-

νικό Ρομαντισμό, ο αντίκτυπος των πολιτικών αναταραχών και της λογοκρισίας, και οι 

επαφές με τα καλλιτεχνικά κινήματα της εποχής είναι τα στοιχεία που αποτελούν την 

πολύτιμη κληρονομιά του Ρίμσκυ-Κόρσακωφ. Γι αυτό το λόγο μπορούμε να ισχυρι-

στούμε με βεβαιότητα πως υπήρξε ο ενωτικός σύνδεσμος μεταξύ της γενιάς των Εθνι-

κών Σχολών και του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού και της νέας γενιάς του Ρώσικου μο-

ντερνισμού και του Ιμπρεσιονισμού. 
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