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De symfonieen van Andre] Bjely 

DE M E E S T E M E N S E N die de Russische schrijver Andrej Bjely (1880-1934) 

kennen, verbinden zijn naam met de roman  Petersburg (1913). Bijna nie

mand weet dat Bjely zijn literaire carriere begon met het schrijven van 

'symfonieen' waarin hij bepaalde precedes uit de muziek naar de litera

tuur probeerde te transponeren. Dat deze werken zo onbekend zijn is niet 

verwonderlijk: slechts een van de vier symfonieen die hij tussen 1899 en 

1907 schreef is vertaald in het Engels, en zelfs in Rusland zijn deze eerste 

literaire probeersels nog maar enkele jaren geleden heruitgegeven in een 

serie met de veelzeggende naam 'Het vergeten boek'. 

Aan het begin van de eeuw waren de symfonieen van Bjely in Rusland 

echter het onderwerp van menige felle discussie. Het verschijnen van de 

Tweede symfonie, die als eerste van de vier in 1902 het licht zag, zorgde 

voor een schandaal in universitaire kringen toen men ontdekte dat achter 

het pseudoniem Andrej Bjely, waaronder dit 'decadente' werk verscheen, 

Boris Boegajev schuilging, een eenentwintigjarige student natuurweten-

schappen en de zoon van een gerenommeerde professor in de wiskunde 

aan de Moskouse universiteit. In zijn memoires vertelt Bjely dat zijn do-

centen hem daarna weigerden tentamens af te nemen, omdat zij, de vrien

den van zijn vader, hem als een decadent en een verrader van het fatsoen-

lijke universitaire milieu beschouwden. 

Ook de literaire critici, die nog steeds uitgingen van de criteria van de 

Russische realistische literatuur en niet veel ophadden met de symbolis-

ten, stonden niet te juichen over deze en de latere symfonieen. Het meest 

voorkomende verwijt in de recensies - met koppen als 'Mystieke algebra' 

en 'Ziekelijke warboel' - betrof de onbegrijpelijkheid van het werk. Bjely 

was 'de onbegrijpelijkste van deze onbegrijpelijke modernen', zijn sym

fonieen maakten 'op iemand die niet gewend is aan decadent proza de in

druk van het geraaskal van een krankzinnige', ze waren 'een lavastroom 

van waan, een zee van ongecoordineerde, losse beelden en voorstellingen'. 

En dat zijn ze inderdaad - een stroom losse beelden, niet zozeer met 

elkaar verbonden door verhaallijnen, die slechts op de achtergrond sche-

meren, maar door eindeloze variaties van steeds dezelfde beelden, door 


