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 Inleiding 
In dit onderzoek heb ik uitgerzocht in welke mate het regime van Augustus overeenkwam met dat 
van Stalin, waarbij ik me gericht heb op de mate van repressie binnen beide regimes, en dan vooral 
de invloed daarvan op kunstenaars. In dit geval heb ik gekeken naar de posities van de componist 
Dmitri Sjostakovitsj en de schrijver Titus Livius; in hoeverre waren zij vrij om te 
schrijven/componeren wat zij wilden? In hoeverre werd hun werk beïnvloed door hun (politieke) 
omgeving? 
Bij dit onderzoek heb ik gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Zo heb ik, om meer te weten 
te komen over Sjostakovitsj, eerst het boek Sjostakovitsj gelezen, uit de componistenreeks. In dit 
boek wordt aan de hand van brieven, recensies, ooggetuigenverslagen en composities een beeld 
geschetst van Sjostakovitsj' persoonlijkheid en zijn leven in de cultuurpolitiek van de Sovjet-Unie. 
Nadat ik deze informatie tot mij heb genomen, heb ik de roman The noise of time van Julian Barnes 
gelezen. In dit boek, dat ik in het Engels gelezen heb, wordt op fraaie wijze een portret geschilderd 
van deze componist. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van het Pensum Livius, waaruit ik 
verscheidene verhalen van Livius gelezen en vertaald heb. In hetzelfde boek heb ik gelezen over 
Livius' leven, werken en schrijfstijl. Na al deze informatie te hebben verzameld, heb ik het 
onderstaande onderzoek geschreven. 

Levensloop 
Voor ik ga kijken naar de verschillende overeenkomsten en verschillen tussen Livius en 
Sjostakovitsj zal ik eerst wat meer uitleg geven over deze twee heren en over hoe zij hun leven 
hebben doorgebracht. 

Dmitri Sjostakovitsj 
Dimitri Sjostakovitsj is geboren in 1906 te Sint-Petersburg, hoofdstad van het toenmalige Rusland.   
In zijn jeugdjaren was Sint-Petersburg voor Dmitri een grote inspiratiebron, met haar sombere, 
maar toch romantische sfeer. Naast Petersburg had ook Dmitris vader een zekere invloed op zijn 
muzikale voorkeuren, zo liet hij hem bijvoorbeeld kennis maken met de operamuziek,                 
waar Sjostakovitsj later over zei:'Er ging een nieuwe wereld voor me open, de wereld van de 
orkestmuziek, een wereld van nieuwe klankkleuren...'1. In de familie Sjostakovitsj was muziek een 
dagelijks bestanddeel van het gezinsleven. Hierdoor kreeg Dmitri al vroeg een groot plezier in het 
bespelen en improviseren op de piano. Gaandeweg werd duidelijk dat componeren hem in het bloed 
zat, en zo begon hij al op jonge leeftijd met het componeren van stukken.                                     
Toen in 1917 de revolutie begon had niemand kunnen zeggen hoe veel invloed dat uiteindelijk zou 
hebben op Dmitris leven. Hij zei hierover aan het eind van zijn leven; 'Ik ben ervan overtuigd dat 
het de revolutie is geweest die mij tot componist heeft gemaakt.2' 
Ondanks alle aanvaringen die Sjostakovitsj later zou krijgen met het regime is hij altijd in Rusland 
blijven wonen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Prokofjev en Stravinsky. In het begin van de    
Sovjet-Unietijd was hij ook zeer voor Lenins beleid. Dit gevoel zou veranderen toen Stalin de 
macht greep en op geweldadige wijze de Sovjet-Unie vele jaren zou regeren. 

Titus Livius 
Over Livius leven is weinig bekend. Hij werd geboren rond 64 voor Christus in Patavium (Padua). 
Hij behoorde tot een welgestelde familie, en het werd van hem verwacht dat hij op zijn 16e naar 
Rome zou gaan om daar zijn opleiding te voltooien, maar dat is niet zo gegaan, waarschijnlijk door 
de onveilige situatie op dat moment in Rome. Pas toen alle burgeroologen waren afgelopen           
en Augustus als alleenheerser aan de macht kwam, vertrok Livius naar Rome. 
Daar begon hij aan zijn grootste en bekenste werk: Ab urbe condita. Hierin beschrijft hij de hele 
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geschiedenis van Rome vanaf de stichting tot aan 9 voor Christus.Terwijl hij in Rome woonde 
raakte hij bevriend Augustus en onderhield hij ook een goede band met de rest van het hof. Livius is 
dan ook een pattriottische schrijver, en wilde net als keizer Augustus het Romeinse volk normen en 
waarden bijbrengen en het volk de grootsheid van het Romeinse rijk laten zien. 'Hij (Livius) wilde 
herinnerd worden als de geschiedsschrijver die in fraaie bewoordingen het vroege verleden van 
Rome voor een breder publiek toegankelijk had gemaakt. Livius wilde in zijn verhaal zijn 
vaderlandsliefde laten doorklinken'3 

Mate van repressie 
Op het eerste gezicht lijken zowel Augustus als Stalin beide alleenheersers, die als enige doel 
hadden om hun eigen ideologie te verspreiden, maar als je dan verder inzoomt zie je dat er toch 
meer verschillen zijn dan je aanvankelijk dacht. Zo wil ik graag focussen op het feit dat deze twee 
alleenheersers beide op een heel andere manier regeerden en hun macht lieten zien. Dit zou dan ook 
een verklaring kunnen zijn voor het feit dat Livius en Sjostakovitsj, beide kunstenaars die in een 
alleenheerschappij leefden, op verschillende manieren omgingen met de Macht. 
Augustus maakte namelijk veel gebruik van propaganda, en wilde graag overbrengen wat een goed 
leider hij was, onder andere door vele bouwwerken met afbeeldingen van zijn overwinningen neer 
te zetten en te laten zien dat hij gezorgd had voor vrede in het Romeinse rijk, d.m.v. de Pax 
Romana.  Hierdoor was het voor Augustus ook niet nodig om vaak hard op te treden tegen 
verzetsstrijders, die waren er, mogelijk door zijn goede bewind, ondanks dat hij dicator was, 
namelijk niet zo veel. Livius zag Augustus dan ook heel anders dan wij hem nu zien. Voor hem was 
Augustus een goede heerser, die net als Livius zelf graag wilde laten zien hoe goed het Romeinse 
rijk vroeger wel niet was en dat de oude normen en waarden overgebracht moesten worden aan het 
volk. Dit kan je als een reden zien voor het feit dat Livius en Augustus goede vrienden zouden 
worden. 
Ook was in die tijd geschiedsschrijving iets heel anders dan dat wat wij nu voor ogen zien. In die 
tijd was het doel niet om de historische waarheid te achterhalen, maar om een literair werk te 
presenteren, gebaseerd op secundaire bronnen en met de meest aansprekende en leerzame versie 
van het verhaal. Livius creȅerde met zijn klassieke volzinnen en visualisering, door Quintilianius 
lactea ubertas4, romige overvloedigheid genoemd, een poȅtisch en spannend verhaal. Dit merk je 
ook aan het feit dat voor Livius zijn werk een soort opera was; 'Livius orkestreert zijn verhalen als 
waren het symfonieȅn van Sjostakovitsj, met een overdaad aan schetterend koper'5 Hierdoor hadden 
Livius en Augustus én een gezamenlijk doel, namelijk het bijbrengen van de grootheid van het 
vroegere Rome, én hoefde Augustus minder bang te zijn voor slechte propaganda over hem, omdat 
feiten nou eenmaal niet belangrijk waren in die tijd. 
Stalin had, in tegenstelling tot Augustus, een heel andere aanpak. Terwijl Augustus op 
propagandistische wijze het volk ervan wilde overtuigen dat hij het goed met hen voorhad en voor 
vrede en rust in het Romeinse rijk wilde zorgen, toonde Stalin zijn macht door middel van het 
verspreiden van angst binnen de Russische bevolking, zo ook bij Sjostakovitsj.                                                          
Zo begint de roman The noise of time met Sjostakovitsj die met zijn koffer in de hand staat te 
wachten tot 'The Power' hem op komt pakken. 'They always came for you in the middle of the night. 
And so, rather than be dragged from the apartment in his pyjamas,... he would go to bed fully 
clothed, lying on top of the blankets, a small case already packed on the floor beside him. He barely 
slept, and lay there imagining the worst things a man could imagine.'6. Je ziet hier dat de angst om 
opgepakt en eventueel vermoord/gevangengenomen te worden, zoals veel van zijn vrienden, 
collega's en vroegere mentoren, zich stukje bij beetje door Dmitris hele leven verspreidt. 
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In de tijd van Stalins regime was het voor kunstenaars heel gevaarlijk om zo maar te maken wat je 
maar wilde. Alles wat je maakte moest vaderlandslievend en pro Stalin zijn, en de gevolgen als er 
ook maar schijn was dat je dat niet deed, waren niet mals. Sjostakovitsj was hier zich zeer van 
bewust, wat je ook terugziet in dit tekstfragment, waar je zijn mogelijke gedachtegang leest: 'Why, 
comrade Shostakovich, does your new symphony not sound like your wonderful 'Song of the 
Counterplan'? ...We know that you are well capable of writing music which pleases the masses.                             
So why do you persist with your formalist quacks and grunts which the smug bourgeoisie who still 
command the concert halls merely pretend to admire?'7. De schrijver laat hier zien dat Sjostakovitsj 
zich zeer bewust was van het feit dat hij zeer nauwlettend in de gaten werd gehouden, waar ik later 
bij overeenkomsten en verschillen verder op in zal gaan. 
Hieruit kan je concluderen dat hoewel beide schrijvers moesten oppassen met wat ze schreven, de 
situatie in werkelijkheid voor Sjostakovitsj een stuk gevaarlijker was dan die van Livius. 

Overeenkomsten en verschillen 
Hieronder zal ik een aantal overeenkomsten en verschillen tussen Sjostakovitsj en Livius 
schematisch neerzetten, om ze vervolgens daaronder uit te werken. 

 Livius Sjostakovitsj 
Vóór het toenmalige regime Gedeeltelijk (men weet niet 

zeker of Livius het eens was 
met alles wat Augustus deed) 

Gedeeltelijk (Sjostakovi wtsjas 
in het begin aanhanger van de 
ideeȅn van Lenin, maar dat 
veranderde toen Stalin aan de 
macht kwam) 

Vriendschap met leider Ja (zie repressie binnen regime) Nee 
Opgegroeid in een rumoerig 
tijdperk 

Ja Ja 

Vanaf het begin midden in  het 
politieke spel 

Nee Ja 

Lid van politieke partij Nee Ja 
 
Opgegroeid in een rumoerig tijdperk 
Beide kunstenaars zijn opgegroeid in een rumoerige tijd. In het Rome van de tijd van Livius was er 
veel onrust, zeker na de moord op Caesar, omdat een groot deel van het volk meer macht aan de 
burger wilde. Hetzelfde gold voor Rusland. Het volk was alle Tsaren zat, maar terwijl het volk 
graag meer democratie wilde, kwam in beide landen uiteindelijk een alleenheerser aan de macht. 

Vanaf het begin midden in  het politieke spel 
In tegenstelling tot Sjostakovitsj, die vanaf zijn geboorte in de Russische hoofdstad heeft gewoond, 
woonde Livius het eerste deel van zijn leven buiten Rome, waardoor je zou kunnen concluderen dat 
hij 'naiever' was dan Sjostakovitsj. Omdat Sjostakovitsj al van kleins af aan in de hoofdstad woonde 
was hij zich veel vroeger bewust van het politieke spel om hem heen, hij zat er midden in.         
Livius daarintegen vertrok pas toen hij volwassen naar Rome, en eenmaal daar wilde hij zich 
volledig focussen op zijn werk en niet op de politiek. 
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Lid van politieke partij 
Livius is ondanks het feit dat hij het (deels) eens was met Augustus nooit lid geworden van een 
politieke partij. Dit zou zijn omdat hij zoals hij zelf zei compleet gefocust wilde zijn op 'zijn 
roeping'; het schrijven van geschiedenis, en wees hij elke vorm van politieke activiteit af. Daar 
tegenover staat dat Livius Augustus wel wilde helpen met het creeren van een goede staat. 'Livius 
wilde Augustus met voorbeelden uit het verleden helpen zijn nieuwe staat te verwezenlijken'8         
Ook Sjostakovitsj wilde aanvankelijk niks te maken hebben met een partij die onschuldige mensen 
vermoordde. Hoe komt het dan dat hij uiteindelijk in 1961 tóch lid wordt van de communistische 
partij?                                                                                                                                                  
Ten eerste wordt Sjostakovitsj' persoonlijkheid vaak genoemd als reden, hij wordt door de assistent 
van Stravinsky als volgt beschreven: '...maar ook is hij de schuchterste en meest nerveuze man die 
ik ooit heb gezien..., hij rookt de ene sigaret na de andere, trekt voortdurend zijn neus op om zijn 
bril omhoog te werken en maakt nu eens een strijdlustige indruk, dan weer lijkt hem het huilen 
nader te staan dan het lachen.'9 Door zijn persoonlijkheid zou hij sneller kunnen bezwijken voor 
het gezag en om niet in problemen te komen zich dan maar aan te sluiten bij de partij. 
De laatste zin uit het voorgaande citaat zou ons ook al meer uitleg kunnen geven; hij maakt bij de 
assistent namelijk een vrij tegenstrijdige indruk. Dit zie je vaker terug in Sjostakvovitsj leven, dat 
hij op het ene moment volledig lijkt te rebelleren tegen het regime, en anderzijds precies doet wat 
hem door het regime gevraagd wordt. In het boek Sjostakovitsj wordt dit verschijnsel 'kussend 
spuwen' genoemd. In dit boek, en ook in de roman van Julian Barnes, zie je dit heel vaak 
terugkomen, zoals in de paar volgende voorbeelden. Aan de ene kant zie je dat hij zich heel 
gehoorzaam gedraagt zoals toen hij na een heleboel haat en kritiek overzich heen te hebben gehad 
zijn 4e symfonie en later ook het stuk Tahiti Trot heeft teruggetrokken, waar hij zich als volgt voor 
verondschuldigde: 'Ik beschouw het als een politieke vergissing van mijn kant dat ik dirigent Malko 
toestemming gaf  mijn orkestratie Tahiti Trot te arrangeren..., aangezien het stuk de indruk zou 
kunnen wekken dat ik voorstander ben van het lichte genre.'10 
Daarnaast zei hij terwijl hij bezig was met het schrijven van een nieuw operastuk: 'Waar was ik mee 
bezig?.., wie zou deze opera opvoeren? Het onderwerp was niet heroisch, noch 
vaderlandslievend.'11 ' Hieraan zie je  zoals ik eerder ook al zei dat hij zich hevig bewust was van 
het feit dat er in die tijd bepaalde dingen van je verwacht worden als componist en o wee als je je 
daar niet aan houdt. Een eerdere opera; Lady Macbeth of Mtsensk, een opera die eerst publiekelijk 
toegejuicht werd en beschouwd werd als een patriottisch meesterwerk door de Pravda, werd nadat 
de opera ook in de rest van de wereld bekend werd door datzelfde tijdschrift 'non-political and 
confusing,...it tickled the perverted taste of the bourgeois with its fidgety neurotic music.'12 
genoemd. Daaraan zie je dat je als artiest in die tijd nooit veilig bent, en eerst gezien kan worden als 
een van de beste componisten in jouw land, om vervolgens uitgejouwd te worden door datzelfde 
land. Ook moest Sjotakovitsj onder druk verscheidene van zijn favoriete componisten beledigen in 
speeches en artikelen, om zo zijn eigen hachje te redden. 
Maar daar tegenover staat dat hij ook dingen gezegd en gecomponeerd heeft die lijken te duiden op 
een anti-regime gevoel. Zo zei hij ooit over zijn 5e symfonie: 'Het zal iedereen duidelijk zijn, denk 
ik, wat er in de vijfde gebeurt. De vreugde is geforceerd; onder bedreiging afgedwongen. Het is 
alsof iemand je met een stok op de rug timmert en roept: 'jouw taak is om te juichen''13 Hij lijkt hier 
te willen zeggen dat hij om te componeren wel mee moet werken met het regime, ookal wil hij dat 
zelf misschien niet. Jaren later schrijft Sjostakovitsj zijn 10e symfonie, waar hij later over heeft 
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gezegd dat hij daarmee een muzikaal portret van Stalin uit wilde beelden: 
'Deze muziek -toornig, geweldadig, wreed-opdringerig- kan ongetwijfeld als de verklankte 
belichaming van een kwade macht worden opgevat.'14 En dat is ook het mooie van componeren, dat 
ieder in een stuk kan horen wat hij/zij wil. Zo kon Sjostakovitsj blijven componeren met de schijn 
dat hij heel braaf het regime volgde, maar stiekem ook zijn woede en afkeuring van het regime kon 
laten blijken. Waarom Sjostakovitsj uiteindelijk partijlid is geworden is dus niet helemaal duidelijk. 
Uit het feit dat hij een nerveuze man was zou je kunnen verklaren dat hij sneller begaf onder druk 
en daarom lid is geworden, anderzijds zou je kunnen zeggen dat hij dit deed als dekmantel zodat hij 
kon blijven componeren. Wel weten we dat hij zeer onder druk werd gezet om voorzitter van de 
componistenbond te worden, waarvoor hij lid moest zijn van de partij. 
Vervolgens zou ik af willen sluiten met een couplet uit een oud soldatenlied dat genoemd wordt in 
The noise of time, en volgens mij heel goed weergeeft hoe het Rusland van die tijd eruitzag: 

Russia, my cherished mother, 
She doesn't take anything by force; 

She only takes things willingly surrendered 
While holding a knife to your throat.15 

 

Conclusie 
Uit dit onderzoek heb ik geleerd dat niet alles is wat je op het eerste gezicht denkt dat het is. Door 
dieper in te gaan op beide behandelde figuren zag ik dat vooral Sjostakovitsj veel gecompliceerder 
in elkaar zat dan ik aanvankelijk dacht. Uiteraard is The noise of time een roman en geen primaire 
bron, maar toch kreeg ik veel beter inzicht in hoe het er in die tijd voor een kunstenaar eruitzag en 
kon ik ook veel beter begrijpen waarom hij de keuzes die hij maakte gemaakt heeft. Ook was ik 
verrast te ontdekken dat Livius bevriend was met Augustus, en vond ik het interessant om meer te 
weten te komen over het leven van een schrijver in het Romeinse rijk. Door het lezen en analyseren 
van Livius' teksten viel me op hoe erg de geschiedschrijving van toen verschilt met die van nu. Mijn 
eindconclusie is dan ook dat het voor een kunstenaar veel invloed heeft onder wat voor poltieke 
omstandigheden hij/zij leeft, en dat dat Livius en Sjostakovitsj tot de kunstenaars heeft gevormd 
zoals wij ze nu kennen. 
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