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Tangomusikere ble 
undertrykt og igno-
rert i Sovjetunio-
nen, og melodiene 
deres ble glemt. Nå 
prøver kjennere i 
Moskva og Berlin å 
løse gåten om den 
melankolske musik-
ken. 

MUSIKK
Av Jens Malling 

«Utomljonnoje solntse» – den 
utmattede solen – var blant de 
mest populære sangene i Sov-
jetunionen i 1937. Den herjet i 
året da statsterroren og Kom-
munistpartiets selvdestruk-
sjon kulminerte. 

Overalt i danseres-
tauranter, kroer og 
konsertsaler kun-
ne man høre det 
diabolske mu-
sikkstykket, 
komponert av 
polske Jesji Pe-
tersburskij. 

Det var bak-
grunnsmusikken 
for redslene: fryk-
ten for at det 
hemmelige politi-
et skulle banke på 
døra om natta; skueprosesse-
ne mot en rekke høytstående 
bolsjeviker; torturen i kjelle-
ren til KGBs hovedkontor; 
massehenrettelsene av uskyl-
dige i utkanten av Moskva. 

– Det er et veldig dystert 
stykke med en ubønnhørlig 
tangorytme. Alt er i moll. Når 
man virkelig lytter til tonene 
og analyserer komposisjonen, 
kan man bli skremt, sier 
Dmitrij Dragilev, ekspert på 
russisk tango, da vi møter 

ham på en isbar i bydelen 
Weissensee i Berlin. 

– Stykket handler om kjær-
lighet og avskjed. Den er 
monstrøs. Det er ingen nor-
mal kjærlighetssang. Selv de 
mest dystre tangoene av Os-
kar Strok er ikke like maka-
bre, sier Dragilev. 

Kjente toner
Med tanke på samfunnet den 
ble skrevet i, blir det tydelig at 
melodien også handler om å 
ikke lykkes med å ville det 
gode – om kjærlighet til høye 
idealer som forrådes. De får et 

avgjørende knekk da det 
sovjetiske samfunnet 

i 1937 blir trukket 
inn i spiralen av 
terror. 

– Petersbur-
skijs melodi har 
gått inn i musikk-

historien. Alle rus-
sere kjenner den. 

Igjen og igjen 
dukker den opp i 
filmer og med nye 
fortolkninger, sier 
Dragilev, som 
blant annet har 

skrevet boka «Den russiske 
tangoens labyrinter».

Han spiller og komponerer 
selv musikk i denne sjange-
ren, og opptrer ofte med or-
kesteret sitt i den tyske ho-
vedstaden. 

Mer melankoli
Russisk tango hadde sin stor-
hetstid på 1920-, 1930- og 
1940-tallet, men står i dag i 
skyggen av sin mer kjente ar-
gentinske utgave, innrømmer 

han. Den østeuropeiske vari-
anten har egne kjennetegn. 

– Russisk tango er mer me-
lodisk enn den argentinske. 
Den er mer melankolsk. San-
gene knytter an til den rike 
russiske tradisjonen for ro-
manser. Denne innflytelsen 
blandes ofte sammen med 
elementer fra sigøynermu-
sikk og folkesanger. Dessuten 
er den ikke like rytmisk preg-
nant. Argentinere mener de 
russiske komposisjonene er 
vakre, men vanskelige å dan-
se til. Russisk tango er mer 
egnet til konserter, sier Dragi-
lev. 

En annen musiker som har 
russisk tango på repertoaret, 
er Jan Osin. Vi treffer ham i 
hjembyen Moskva. 

– Den tekniske delen og 
bruken av instrumenter var 
ganske enkel. Det er gitarer, 
klarinetter, piano og trommer. 
Hele ideen var at alle skulle 
kunne spille og være med. 

Alle som kunne spille litt gi-
tar, kunne sette seg ned 
sammen med vennene sine, 
synge og opptre med denne 
musikken. Det var veldig ut-
bredt. Musikk var en del av 
dannelsen, spesielt blant 
medlemmer av intelligentsia-
en, sier han.

Nye kabareter og teatre
Dragilev forteller at tangoens 
blomstring i Sovjetunionen i 
begynnelsen av 1900-tallet 
svarte til «the roaring twenti-
es» i Vesten, kjennetegnet av 
et forsøk på å etablere en sorg-
løs tilværelse der man kunne 
glemme redslene fra første 
verdenskrig. 

– Man glemmer ofte at 
1920-tallet var en renessanse i 
Sovjetunionen. Tiåret var pre-
get av den nye økonomiske 
politikken, som innebar at 
privat næringsvirksomhet og 
handel var tillatt. Det gjorde 
at kabareter, teatre og danse-

saler skjøt opp, forteller han.  
Det fantes også nyrike som 

ville bruke penger, sier han. 
– Et nytt borgerskap oppsto. 

Med dette utgangspunktet ble 
tangoen populær. Nye stykker 
ble komponert. Musikerne tok 
opp temaer fra andre land. Si-
tuasjoner som var fremmede 
for Russland. Matroser i Mar-
seille, en kro i Argentina eller 
et snuskete bordell. 

Russisk tango når imidler-
tid sitt høydepunkt først se-
nere – kort tid etter at «Utoml-
jonnoje solntse» ble en hit i 
1937, i fortolkningen til Alek-
sandr Tsfasman.

Dette musikalske gjennom-
bruddet henger også sammen 
med de voldsomme politiske 
omveltningene. 

– De mest kjente sovjetiske 
tangoene ble skrevet i 1939–
40. Polakkene – mange av jø-
diske opprinnelse – ankom-
mer Sovjetunionen. Blant 
dem kunne man finne talent-

n Sovjetiske tangosangere og -komponister forsvant i Gulag-leire   n Nå hentes musikken deres fram igjen

FEST: I Sovjetunionen var det en parallell til Vest-Europas «roaring 
twenties». I denne perioden blomstret tangoen. 
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Russisk tango: 
n Hadde sin storhetstid fra 
1920- til 40-tallet i Sovjetunio-
nen. 
n Regnes som mer melankolsk, 
mindre rytmisk og vanskeligere 
å danse til enn den argentinske 
tangoen. 
n De største tangomusikerne, 
som Oskar Strok og Eddi 
Rosner, ble undertrykket av 
sovjetiske myndigheter. 

På sporet av russisk tango

POPULÆR: «Oh, Donna 
Clara» var en av de 
mest berømte tango-
ene i Sovjetunionen. 


