
Pianotrio’s van Tchaikovsky en Bloch 

Tchaikovsky heeft zijn leven lang gevochten tegen wat hij zelf noemde ”onvermogen 
om in het algemeen een goede greep op de vorm te behouden. Ik heb tegen deze 
aangeboren zwakheid gevochten en – daar ben ik trots op - niet zonder goede 
resultaten. Toch zal ik mijn graf ingaan zonder ook maar iets geproduceerd te 
hebben dat een perfecte vorm heeft.“ Dilettantisme was hem een gruwel: “Men moet 
zichzelf overtreffen, wil men niet in dilettantisme vervallen, waarvan zelfs iemand zo 
begaafd als Glinka niet verschoond is gebleven…” 

Hoewel Pjotr Iljitsj Tchaikovsky in de regel tot de westers georiënteerde 
Russische school wordt gerekend, zoals overigens de meeste van zijn vakbroeders 
in Moskou, stond zijn muziekkunst in feite niet erg ver af van de idealen van het 
zogenaamde Machtige Hoopje. In 1869 ontmoette hij Balakirew, de eigenlijke 
grondlegger van deze Petersburgse nationale school. Balakirew zag wel wat in de 
jonge Tchaikovsky en had hem het liefst bij zijn groep gehad. Maar het grootste 
probleem was in zijn ogen dat Tchaikovsky een formele conservatoriumopleiding had 
genoten en dat druiste in tegen zijn idealen van een ongecultiveerde, oorspronkelijke 
Russische toonkunst.  

Hoe groot de invloed van Balakirew op Tchaikovsky is geweest, blijkt uit de 
ontstaansgeschiedenis van Tchaikovsky eerste werkelijk succesvolle partituur, het 
orkestwerk Romeo en Julia. Tchaikovsky wist in de jaren vlak voor 1870 dat hij vast 
zat. Het componeren verliep niet goed en hij schijnt vooral moeite gehad te hebben 
met het opzetten van een nieuwe partituur. Waar begin je mee? Balakirew gaf hem in 
een brief als antwoord, dat hij zelf altijd vanuit een literair concept werkte. Dat trof 
Tchaikovsky en het resultaat was een nieuwe compositie die hij binnen zes weken 
voltooide, inderdaad op basis van een literair concept, namelijk Shakespeare's 
onvergetelijke verhaal over Romeo en Julia. 

Voor Tchaikovsky was elke compositie in hoge mate een reflectie van zijn 
innerlijke roerselen en zelfs menigmaal autobiografisch te noemen. Niet alleen elke 
melodie, ja elke nuance daarvan, met de harmonieën die erbij horen, maar ook de 
gehele structuur van een stuk muziek is daardoor afhankelijk van een al dan niet 
benoembaar emotioneel programma. Vandaar wellicht ook Tchaikovsky worsteling de 
perfecte vorm te vinden. Het gevolg van zijn manier van componeren, een conflict 
tussen de ideale vorm en de ideale inhoud, is in zijn laatste drie symfonieën goed te 
horen, maar niet minder in menig kamermuziekwerk, zoals het Pianotrio in a, dat tot 
stand is gekomen door een voor Tchaikovsky zeer emotionele gebeurtenis, de dood 
van Nikolaj Rubinstein.  

Het Pianotrio in a, opus 50, werd namelijk in 1881/82 gecomponeerd in 
‘herinnering aan een groot kunstenaar’: de pianist, componist en 
conservatoriumdirecteur Nikolaj Rubinstein (1835-1881). Hoewel Tchaikovsky enkele 
malen wanhopig is geworden van Nikolaj Rubinsteins despotische houding, was hij 
hem veel dank verschuldigd. Zonder hem was Tchaikovsky als componist nooit zo 
snel in het centrum van de aandacht gekomen. Het was ook op verzoek van Nikolaj 
Rubinstein dat Tchaikovsky zijn Eerste Pianoconcert geschreven heeft, al wilde 
Rubinstein het werk zelf niet spelen tenzij grotendeels herschreven. Tchaikovsky 
weigerde, maar bleef zijn liefde en bewondering voor de oprichter van het Moskouse 
conservatorium behouden, zoals uit het Pianotrio blijkt.    

Daarom is dit werk één omvangrijk ‘in memoriam’, één grote elegie geworden, 
opgebouwd uit twee omvangrijke delen: de eigenlijke elegie (Pezzo elegiaco: 
Moderato assai) en een Thema met twaalf variaties en een coda. Het eerste deel is 



kenmerkend voor de grootse en vaak hypersensitieve stijl van Tchaikovsky. Het 
thema van de variaties zou volgens Tchaikovsky’s broer Modest verwijzen naar 
Rubinsteins liefde voor de volksmuziek en met name een uitje van de docenten van 
het conservatorium in 1873 naar het platteland, waar Rubinstein de boeren vroeg 
voor hem te zingen en te dansen. De variaties zouden daarbij voor wie hem gekend 
heeft stuk voor stuk herinneringen aan Rubinstein oproepen.  

Van de twaalf variaties staat enkel de Wals (de zesde variatie) wat verder af 
van het thema. In de wals wordt immers de toen al zeer populaire opera Jevgenii 
Onjegin, en vooral de bekende wals aan het begin van de tweede akte, in 
herinnering gebracht. Aan het slot van de omvangrijke variatiecyclus, in de coda, 
wordt de elegische sfeer en het thema van het eerste deel hernomen; een 
meesterlijke wending die het overgewicht van de variaties in een klap doet vergeten 
en het gehele trio in het smartelijke perspectief van de aanleiding, de dood van 
Rubinstein plaatst.  
 Tchaikovsky schreef voor het Pianotrio overigens een bijna buiten proporties 
veeleisende pianopartij, wellicht denkende aan de afwijzing van zijn Eerste 
pianoconcert, maar niet zonder besef ook van zijn eigen pianistische capaciteiten (al 
werd de eerste uitvoering door de componist Tanejev gespeeld). De toentertijd 
bekende recensent en vriend van Tchaikovsky, Herman Laroche schreef over diens 
pianistische kwaliteiten onder meer:  

“Tchaikovsky speelde goed piano, met kracht en briljance kon hij de 
moeilijkste stukken aan. Naar mijn smaak in die tijd was zijn spel wat ruw, het 
ontbrak aan warmte en diepgang – precies het tegenovergestelde dus van wat de 
lezer zou verwachten. Het gaat erom dat Tchaikovsky als voor de pest zo bang was 
voor sentimentaliteit en als gevolg daarvan ook niet van overmatig expressief 
pianospel hield, […]. Het muzikale gevoel in hem werd beteugeld door een zekere 
kuisheid, en uit angst voor platvloersheid kon hij in de tegenovergestelde richting tot 
het uiterste gaan.“   

Ernest Bloch behoort tot die grote groep componisten in de twintigste eeuw, die zich 
niet bij de avantgarde heeft willen aansluiten maar zich evenmin van de nieuwste 
ontwikkelingen afzijdig heeft gehouden. Bloch studeerde viool en compositie in zijn 
geboortestad Genève en daarna in Brussel en Frankfurt. Zijn vroege composities 
getuigen van een grote nieuwsgierigheid naar al wat in die dagen nieuw en 
onbekend was: Wagneriaanse chromatiek, de orkestrale expansiviteit van een 
Richard Strauss, vervolgens de subtiele klankkleuren van Debussy en de 
blokakkoorden van Stravinsky.  
 In 1916 vertrok Bloch naar de Verenigde Staten, waar hij als dirigent, docent en 
componist spoedig in hoog aanzien stond en lange tijd gewoond heeft. Direct na de 
eerste wereldoorlog heeft Bloch zich met name ingezet om de joodse cultuur in zijn 
muziek tot klinken te brengen.  Enerzijds gebruikte hij daartoe een herkenbaar 
oriëntaalse melodiek, zoals in Schelomo voor cello en orkest (1916) en in Baal Shem 
voor viool en piano (1923), anderzijds koos hij zoals veel van zijn generatiegenoten 
een eerder neoklassieke vormgeving om daarmee zijn emoties enigszins te 
objectiveren, zoals in het Eerste Concerto Grosso (1925) en de Pianosonate (1935).  
 Maar ook in deze laatste categorie en in de vele andere composities die Bloch 
gedurende zijn lange en werkzame leven heeft geschreven, blijft de joodse sfeer, de 
joodse geest prominent aanwezig. Zelf schreef hij daarover in 1927: "Het is niet mijn 
verlangen een reconstructie te geven van de joodse muziek (...) Ik ben een jood. Ik 
streef ernaar joodse muziek te schrijven, niet om me zelf te verkopen, maar omdat 



het de enige manier is waarop ik vitale muziek kan voortbrengen. Zo ik dat zo wie zo 
kan... Het is de joodse ziel die mij interesseert, de complexe, brandende, opgejaagde 
ziel, die ik door de hele bijbel heen voel trillen (...) Dat is allemaal binnen in ons, in 
mij, het is mijn betere ego. Dat alles tracht ik in mijzelf te horen en om te zetten in 
muziek (...)" 

De Drie Nocturnes voor pianotrio zijn in 1924 voltooid en passen in een 
belangrijk oeuvre van klassiek-romantische joodse werken die in de eerste drie 
decennia van de twintigste eeuw het daglicht hebben gezien. Enerzijds passen de 
Nocturnes daarmee in een klassiek-romantische traditie, waarin expressiviteit het 
doel is (meer dan een neoklassieke of neobarokke vormbeheersing), anderzijds 
wordt de joodse identiteit van deze muziek nu eens nadrukkelijk dan weer meer 
verholen naar voren gebracht.  

In het eerste Andante is de atmosfeer afwachtend, betoverend; het is avond, 
de kaarsjes worden aangestoken en hier en daar wordt gezongen. Ook het Andante 
quieto concentreert zich op de avondzang, wellicht denkend aan een plechtige 
feestdag in het verschiet. Met het Tempestoso lijken we daadwerkelijk bij een feest 
beland te zijn. Of is het vooral de zinderende, onrustige maar onderhuidse opwinding 
voor een feest dat (wederom) nog komen gaat? 
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