


Nikolai Andreevici Rimski-Korsakov s-a născut la 18

martie 1844 la Tihvin şi a murit la 21 iunie 1908 la Liubensk,

aproape de Sankt-Petersburg.

Membru al „Grupului celor cinci” (M. Balakirev, C. Kiui, M.

Musorgski, I.Borodin), este privit drept compozitorul care,

mergând pe drumul deschis de Glinka, a dezvoltat şi

consolidat opera naţională clasică rusă.

Destinat carierei militare, el devine ofiţer de marină, dar

adevărata sa vocaţie este muzica.

Cultura sa muzicală teoretică s-a străduit s-o completeze

singur.

Vigurosul său talent, puternic inspirat de legendele şi

melodiile populare ruseşti şi chiar orientale l-a făcut să dea

la iveală un mare număr de lucrări în care remarcăm bogăţia

inspiraţiei melodice şi excepţionalul talent de orchestrator.

BRATIN, Jack. Calendarul muzicii universale. Bucuresti : Ed. 

Muzicală, 1966.  pp. 72-73 

Н. А. Римский-Корсаков : aльбом. Cост., авт. вступ. ст. и текста 

А. КРУЧИНИНА, И. ОБРАЗЦОВА. М. : Музыка, 1988. 190 p. ISBN

5-7140-0092-7.

N. A. Rimski-Korsakov

Portret de  E. Vizeli



1871 – Rimski-Korsakov a fost profesor de

compoziţie şi instrumentaţie la Conservatorul

din Sankt-Petersburg;

1873-1884 – inspector al muzicilor

Departamentului Marinei;

1874-1881 – director al Şcolii libere de muzică;

1883-1894 – dirijor adjunct (alături de Balakirev)

al Capelei Imperiale; Dirijor al Societăţii Ruse a

concertelor simfonice (ca membru al cercului M.

P. Beliaev);

1889 – dirijează la Trocadero două mari

concerte de muzică rusă în cadrul Expoziţiei

universale de la Paris; (se va reîntoarce aici cu

Diaghilev, în 1907)

1890 – concerte de muzică rusă la Bruxelles, la

Teatrul La Monnaie.

Dicţionar de mari muzicieni. Coord. Antoine GOLEA, Marc VIGNAl. Trad. Oltea ŞERBAN-

PÂRÂU. Bucureşti : Univers Encicl., 2000. 542 p. (Larousse). ISBN 973-9436-96-X .



Personalitatea sa puternică s-a manifestat şi pe tărâmul pedagogiei şi teoriei

muzicale. El a format o întreagă pleiadă de muzicieni ruşi şi străini ca: A. Arenski,

A. Glazunov, A. Liadov, N. Miaskovski, I. Stravinski, S. Prokofiev şi Ottorino

Respighi;

A completat partitura operei Oaspetele de piatră după moartea lui Dargomîjski, a

revizuit şi a orchestrat operele Boris Godunov şi Hovanşcina ca şi Poemul

simfonic “O noapte pe muntele pleşuv”, rămase neterminate după moartea lui

Musorgski, iar împreună cu Glazunov, elevul său, a completat şi orchestrat opera

Cneazul Igor de Borodin, mort înainte de a fi terminat-o.

În domeniul muzical-didactic a alcătuit un Manual de armonie şi Principii de

orchestraţie;

 Cronica vieţii mele muzicale de N. A. Rimski-Korsakov reprezintă un

eveniment importatnt în literatura memoralistică muzicală mondială.

Fără îndoială, N. A. Rimski-Korsakov a fost cel mai important şef de şcoală al

Rusiei, de la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Ghid de concert. Alcăt. de E. PRICOPE [et al.]. Bucuresti : Ed. Muzicală, 1961. pp. 286-288



Creaţiile muzicale valoroase

15 opere: Pskoviteanka, Noapte de mai, Fata de zăpadă, Mlada (Noapte de

ajun, Sadko, Mozart şi Salieri, Logodnica ţarului, Povestea Ţarului Saltan,

Servilia, Kaşcei nemuritorul, Pan Voievod, Legenda oraşului nevăzut Kitej,

Cocoşul de aur;

Muzică simfonică: 3 Simfonii, tabloul simfonic Sadko, poemul simfonic Antar,

suitele Capriciul spaniol şi Şeherazada, tabloul simfonic Marele Paşte rus;

Muzică concertantă: Concertul pentru pian şi orchestră, Uvertură pentru pian

şi orchestră, pe trei teme populare ruse;

Muzică de cameră: Sextet de coarde, Cvintet pentru pian şi instrumente de

suflat, 2 cvartete de coarde;

Muzică vocală: circa 80 de romanţe, culegeri de cântece populare ruse pentru

voce şi pian (100 de cântece şi 40 de cântece), coruri.

TROCAN, Lelia, CÂRŢU, Emil. Enciclopedie de muzică universală : memento pentru

discofili (de la muzica barocă la cea contemporană). Bucureşti : Ed. Encicl., 2000. pp. 170-

171. ISBN 973-45-0307-3.



OPERA









„Nici o lucrare nu mi-a mers atît de uşor şi atît de 

repede ca Fata de zăpadă...

Niciodată n-am manifestat în orchestraţie predilecţia 

pentru efecte pretenţioase, neprovocate de însăşi baza 

muzicală a lucrării, ci am preferat întotdeauna 

mijloacele simple. 

Este neîndoielnic că orchestraţia Fetei de zăpadă a 

fost pentru mine un pas înainte din mai multe puncte de 

vedere, de pildă în ceea ce priveşte forţa sonorităţii. 

Nicăeiri, pînă atunci, n-am reuşit să realizez asemenea 

intensitate şi strălucire a sunetului ca în corul final; atîta 

suculenţă, catifilare şi plenitudine ca în melodia (re 

bemol major) din scena sărutului. Mi-au reuşit şi unele 

efecte noi, ca de pildă tremolo în acorduri la  trei flaute 

care acompaniază cuvintele ţarului: În zorile trandafirii, 

cu o cunună verde.”

N. Rimski-Korsakov
(din „Cronica vieţii mele muzicale”)



„La etapa actuală nu se mai pot scrie opere în asemenea forme; e necesară o 

înţelegere exhaustivă a textului, o perfectă adecvare a muzicii la conţinutul ei...”

N. Rimski-Korsakov



ARII DIN OPERE



„Muzica transmite starea sufletească  atît de precis şi exact încît uneori, şi 

chiar adesea, îţi lipsesc cuvintele necesare pentru a descrie şi reda această 

stare sufletească.”

N. Rimski-Korsakov





PIESE ORCHESTRALE

„...am compus Capriciul spaniol utilizînd schiţele mele 

pentru Fantezia pentru vioară, cu caracter de virtuozitate, 

pe teme spaniole proiectată. După socotelile mele, 

Capriciul trebuia să strălucească prin virtuozitatea coloritului 

orchestrei şi cred că nu m-am înşelat...

Capriciul este o strălucită compoziţie pentru orchestră. 

Alternarea timbrului, alegerea fericită a motivelor melodice şi 

a desenelor figurative care corespund fiecărui gen de 

instrumente, micile cadenţe de virtuozitate pentru 

instrumentele solo, ritmul instrumentelor de percusiune etc., 

reprezintă aici esenţa însăşi a lucrării, iar nu podoabele ei, 

adică orchestraţia.Temele spaniole, mai ales acelea cu 

caracter de dans, s-au pretat de minune la utilizarea unor 

efecte orchestrale variate. În genere, Capriciul este, fără 

îndoială, o piesă pur exterioară, vioaie şi strălucitoare.”

N. Rimski-Korsakov

RIMSKI-KORSAKOV, Nicolai Andreevici. Cronica vieţii mele muzicale.

Trad. din lb. rusă de L. RUSU. Bucureşti : Ed. Muzicală, 1961. 441 p.



„Melodiile create în stil popular pot cuprinde, fără îndoială, celule 

motivice şi formule existente în multe şi variate motive populare.”

N. Rimski-Korsakov 





CÂNTECE ŞI ROMANŢE





„Resimţind că procedeul nou de compoziţie este adevărata muzică vocală şi 

fiind mulţumit de primele mele încercări în această privinţă, compuneam o 

romanţă după alta pe cuvinte de A. Tolstoi, Maikov, Puşkin etc.”

N. Rimski-Korsakov



REPERTORIU PENTRU COR





ÎN CULEGERI

„Ascultam deci, atent vocile creaţiei populare şi luam cîntecul sau mă 

inspiram din el...”

N. Rimski-Korsakov 



LUCRĂRI PENTRU PIAN



„Cronica vieţii mele muzicale a fost dusă pînă la sfîrşit. 

Dezordonată, nu peste tot egal de amănunţită, este scrisă într-un stil prost, 

uneori chiar direct seacă, dar conţine numai adevărul şi în aceasta va 

consta interesul ei.”

N. Rimski-Korsakov 



PRELUCRĂRI PENTRU ACORDEON



PRELUCRĂRI PENTRU BAIAN



PRELUCRĂRI PENTRU VIOARĂ 



LITERATURA DE REFERINŢĂ

„Străbătute de un suflu 

poetic autentic, operele 

lui Rimski-Korsakov sunt 

orchestrate cu strălucire 

şi talent. Rimski a fost 

un maestru al culorii 

orchestrale şi al picturii 

muzicale.”

Schonberg Harold

SCHONBERG, Harold C. Vieţile marilor compozitori. 

Bucureşti : Lider, 2008. p. 334. ISBN 978-973-629-200-2.





„...Un exemplu adecvat de melodie instrumentală de mare 

virtuozitate îl poate constitui binecunoscuta piesă „Zborul 

bondarului” din opera lui Rimski-Korsakov „Povestea ţarului 

Saltan”.      

O largă popularitate au căpătat-o creaţiile simfonice ale lui 

Rimski-Korsakov. O mare parte din ele sunt legate de un 

anumit program literar, compozitorul manifestînd un, interes 

deosebit pentru subiecte din basme. În creaţia lui Rimski-

Korsakov basmele ruse şi orientale au căpătat un colorit nou, 

neobişnuit...

Un strălucit model de suite – îl constituie suita simfonică 

„Şeherazada” de Rimski-Korsakov, avînd ca subiect  

poveştile orientale „O mie şi una de nopţi”. 

O trăsătură caracteristică a acestei suite constituie 

dezvoltarea largă a imaginilor muzicale, datorită cărui fapt  

„Şeherazada”  se apropie de genul simfoniei.”

STOLEAR, Zinovii.  Ce este muzica? : mijloacele de expresie şi 

genurile muzicale. Ch. : Cartea moldovenească, 1976. 72 p.



„Perioada muzicii noastre, a muzicii libere, a muzicii cu jocuri sonore  şi schimbări 

de stări sufleteşti, a muzicii cu utilizarea tuturor mijloacelor tehnice variate, a muzicii 

care a luat forme variate şi interesante, a muzicii expresive – această perioadă a 

început  cu Haydn şi Mozart..”

N. Rimski-Korsakov



„În bogata creaţie a lui Rimski-Korsakov, cel mai 

tînăr compozitor din „grupul celor cinci” lucrările 

simfonice ocupă un loc important. Militînd pentru o 

artă realistă, izvorîtă din viaţa, tradiţiile şi muzica 

poporului rus şi a altor popoare, Rimski-Korsakov 

aduce o contribuţie deosebit de importantă la 

dezvoltarea simfonismului clasic rus. Orchestrator 

neîntrecut (tratatul său de orchestră îşi păstrează 

valoarea şi astăzi) posedînd o înaltă măestrie a 

dezvoltării simfonice şi a descrierilor sonore, 

Rimski-Korsakov îmbogăţeşte patrimoniul culturii 

muzicale ruse şi universale cu pagini simfonice şi 

programatice strălucitoare şi vii.”

VARGA, Ovidiu, ŞTEFĂNESCU, Ioana. Curs de istoria muzicii

universale (Secolul XIX-XX). Bucureşti, 1966, vol. 2, p. 20.

http://www.pptbackgrounds.net/note-old-paper-download-backgrounds.html
http://www.pptbackgrounds.net/note-old-paper-download-backgrounds.html


„Enescu l-a cunoscut personal pe Rimski-Korsakov la Paris, când el    

avea doar 20 de ani. În repertoriul său a figurat şi celebra compoziţie a 

lui Rimski-Korsakov, Marele Paşte rus.” 

DOROŞ, Vasile. George Enescu în constelaţia muzicii universale = George Enescu  dans la 

constellation de la musique universelle. Trad. în lb. fr. G. CLUCK, M. COJAN. Bucureşti : 

RAO, 2005. pp. 264-266. ISBN 973-576-810-0 .













„Însă în decembrie al aceluiaşi an, 1958, 

publicului chişinăuian i se face un cadou de toată 

frumuseţea – spectacolul Logodnica ţarului de 

N. Rimski-Korsakov în viziunea a doi maeştri 

invitaţi să preia conducerea artistică a teatrului: 

dirijorul I. Alterman şi regizorul V. Navroţki. 

…Sub bagheta noului dirijor V. Saviţcaia a creat 

o lucrare captivantă, rolul Marfei înscriidu-se 

printre cele mai reuşite din repertoriul artistei. Nu 

numai splendida voce, ce suna minunat mai ales 

în pianisimo notelor acute, dar şi chipul scenic 

creat  de artistă impresiona spectatorul, care 

avuse parte atunci şi de reuşitele evoluări ale 

partenerilor reputatei soprane: T. Alioşina 

(Liubaşa),  F. Kuzminov (Greaznoi), G. Efimov 

(Ivan Lâkov) sau I. Gheil (Bomelii).”

DĂNILĂ, Aurelian.  Valentina Saviţcaia. Ch. : Carter 

Moldovei, 2007. pp. 15-16. ISBN 978-9975-60-137-5.
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