
De Russische dirigent is al meer dan een 
kwarteeuw niet meer weg te denken uit  
de hoogste regionen van de dirigenten-
wereld. Gergiev heeft al heel wat watertjes 
doorzwommen, maar hij blijft tot op vandaag  
een dirigent die de muziek kan laten klinken 
alsof die ter plekke gecomponeerd wordt.  
In z’n beste momenten kan Gergiev een 
orkest zo inspireren en op sleeptouw nemen 
dat het publiek de vonk van het moment 
mee ondergaat. Zoiets kunnen alleen  
de beste dirigenten. Gergiev heeft alles om 
ons mee te nemen naar dat moment waarop 
je vergeet dat je in een concertzaal zit, maar 
gebiologeerd luistert naar een verhaal dat 
aan elkaar hangt van emoties.

Want Gergiev is een man van emoties, hoe 
koel hij soms ook kan overkomen. En Gergiev 
is een Rus pur sang, opgegroeid in het com-
munisme waar cultuur en muziek belangrijk 
waren omdat ze beschouwd werden als pila-
ren onder een trots nationalisme. Veel meer 
dan een internationale uitstraling moest de 
ernstige kunstmuziek de gemiddelde Rus een 
ziel bieden, een doel om voor te vechten. 
Muziek was identiteit, en identiteit werd ver-
dedigd. Dus werd de muziek ook verdedigd. 
Als echo van de ziel van een volk.

In die wat dubbelzinnige ‘volksverheffende’ 
functie van muziek is Gergiev grootgebracht. 
Hij had een haat-liefde-verhouding met de 

status die muziek in de Sovjet-Unie had.  
Voor hem had muziek zelf een ziel, en mocht 
die ziel niet misbruikt worden voor macht 
vermomd als een onwrikbare identiteit.

Na de val van het communisme kreeg  
Gergiev de kans en de vrijheid om het 
orkestleven in Rusland, en dan vooral in 
Sint-Petersburg, nieuw leven in te blazen.  
Het Westen zag in hem de grote vernieuwer 
en tegelijk ook de man die met het wegval-
len van het juk van het communisme ook  
de vergeten muziek uit de Russische traditie 
zou doen herrijzen.

ORKEST MET WERELDKLASSE 

Begin jaren ‘90 begint Valery Gergiev aan z’n 
veroveringstocht van zijn vaderland en van 
heel Europa. Hij vormt het oude en stoffige 
Kirov-theater om tot de parel die het Mariinsky- 
theater tot op vandaag is. Hij breekt met de 
traditie dat alle opera’s in het Russisch gezongen 
worden. Fidelio van Beethoven en Otello van 
Verdi klinken in hun oorspronkelijke taal. Voor 
veel Russen gaat er een nieuwe wereld open. 
Gergiev dirigeert een integrale Ring van  
Wagner. Die operacyclus is voor het eerst sinds 
de Revolutie opnieuw te horen in Rusland.

Gergiev verricht baanbrekend werk. Hij laat 
niet alleen de Russen nieuwe muziek horen, 
zoals opera’s van nog levende Russische 
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componisten en muziek die door 
de communisten was uitgegomd, 
hij laat ook West-Europa in de eu-
forie van de nieuwe openheid naar 
Rusland een diepe rijkdom aan 
Russische muziek ontdekken. Met 
z’n verbluffende orkest dat hij heeft 
opgebouwd tot een ensemble met 
wereldklasse krijgt Gergiev de kans 
om de ene cd-opname na de ande-
re te maken. Het ondertussen ter 
ziele gegane Philips-label geeft aan 
Gergiev carte blanche. In enkele 
jaren tijd bouwt Gergiev een disco-
grafie uit die tot op vandaag uiterst 
boeiend en verrassend blijft.

De muziekliefhebbers smullen van 
het Russische gevoel dat Gergiev in 
z’n interpretaties laat horen. Plots 
lijkt het wel alsof alleen Russen de 
ware ziel van Russische muziek kun-
nen blootleggen. Er ontstaat een 
fascinatie voor die cultuur die meer 
dan 70 jaar weggedrukt werd door 
een eentonig en grijs communis-
tisch cultuurbeleid. De vaderlandse 
muziek die Gergiev laat horen zit 
vol wonderlijke tradities, kleuren en 
klanken.

CONTROVERSE

Gergiev is ‘hot’ en Westerse or-
kesten staan te drummen om hem 
als gastdirigent of muziekdirecteur 
binnen te halen. Op voorwaarde dat 
ze hem kunnen betalen natuurlijk. 
Rijk gemaakt door de belangstelling 
uit het Westen, daarna aan de borst 
gedrukt door datzelfde Westen, en 
ondertussen heeft Gergiev de evo-
lutie in z’n eigen Rusland ook goed 
in het oog gehouden.

In het Westen krijgt Gergiev soms 
kritiek en tegenkanting, vooral voor 
zijn politiek slaafse houding ten 
aanzien van het huidige Russische 
regime. Regelmatig worden zijn 
concerten verstoord door critici en 
tegenstanders. Maar muzikaal blijft 
hij hoge toppen scheren. In Rotter-
dam en München drukt Gergiev een 
blijvende stempel op de orkesten. 
Ze beleven onder zijn leiding 

echte hoogdagen. Het verhaal van 
Gergiev bij het London Symphony 
Orchestra is minder eenduidig. Z’n 
Mahler-cyclus wordt niet door ieder-
een gesmaakt, en de chemie tussen 
hem en de orkestleden is verre van 
optimaal. Gergiev verlaat Londen 
een beetje in mineur. Hij wordt in 
2017 in Londen opgevolgd door 
Simon Rattle, tot grote vreugde van 
de musici en het publiek.

Muzikaal zit er na 25 jaar ‘maestro’ 
of ‘tsaar’ Valery Gergiev nog geen 
sleet op hem noch op z’n gewel-
dige Russische orkest. Op hun 
best zorgen ze voor opwindende 
concerten waar je als luisteraar  
aan overgeleverd bent. Bij zoveel 
Russische zielsbeleving blijft  
niemand onbewogen.

Jouw energie, elke dag beter

Haal meer uit de zon, 
om minder te betalen
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