Russisk orkesterkoncert i det
klassiske
amfiteater
i
Palmyra –
et magtfuldt fingerpeg om håb
for fremtiden
Den 5. maj, 2016 – Torsdag gav det russiske Mariinsky Teater
Orkester i det klassiske amfiteater i den syriske by Palmyra
en smuk koncert, betitlet, ”Med en bøn for Palmyra – Musik
genopliver de klassiske mure”. Indtrykket af koncerten
opløfter allerede millioner af mennesker verden over.
Begivenheden var dedikeret til mindet om dem, der har mistet
deres liv til terrorister.
Koncerten var i særdeleshed til minde om Dr. Khaled al-Assad
(1934-2015), den syriske arkæolog, der var kustode for
Palmyra-antikviteterne i 40 år, og som blev offentligt
halshugget sidste august af IS, efter at have nægtet at give
dem adgang til at ødelægge stadig flere statuer. Og ikke
mindst til minde om den unge russiske specialstyrke-officer,
Aleksandr Prokhorenko, der blev dræbt i midten af marts, efter
at have tilkaldt russiske luftangreb på sin egen position, da
han var omringet af IS under slaget om Palmyra. Han er
posthumt blevet udnævnt til russisk helt, og hans legeme blev
returneret hjem i dag.
Orkestrets dirigent Valery Gergiev ledede programmet, med
hovedaktørerne Pavel Milyukov, førsteviolin og Sergei
Roldugin, cello, sidstnævnte den kunstneriske direktør i Sankt
Petersborgs Musikhus. I den officielle russiske delegation
fandtes også direktøren for Sankt Petersborgs Eremitagemuseum,
Mikhail Piotrovsky. Blandt publikum var også repræsentanter
fra Kina, Zimbabwe og Serbien.

Det klassiske program omfattede Johann Sebastian Bachs
Chaconne, Sergei Prokofievs Første Symfoni, og et uddrag af
den moderne russiske komponist Rodion Schedrins (enkemand
efter den berømte russiske ballerina Maya Plisetskaya) opera,
”Ikke blot kærlighed.” Da Gergiev introducerede programmets
musikstykker, påpegede han, at Prokofiev skrev sin symfoni ”i
hyldest til fortidens store mestre – Mozart, Haydn,
Beethoven,” hvis værker udtrykker ”optimisme og håb.”
Ved åbningen af begivenheden hilste den russiske præsident
Vladimir Putin alle velkommen via live video fra Sotji. Han
talte imod terrorisme og udtrykte påskønnelse af koncerten,
som han kaldte et ”tegn på taknemmelighed, erindring og håb.”
Han sagde, ”Jeg ser dette som et minde om alle ofrene for
terroren, uanset tiden og stedet for forbrydelserne mod
menneskeheden, og, selvfølgelig, som et håb, ikke blot for
genopførelsen af Palmyra som et kulturelt aktiv for hele
menneskeheden, men for den moderne civilisation, under denne
tids skrækkelige tilstand, som er skabt af den internationale
terrorisme.
Putin takkede musikerne og støtteaktørerne. ”Dagens aktioner
involverede større ulejlighed og farer for alle, ved at
befinde sig i et land i krig, tæt på, hvor fjendtlighederne
stadig pågår. Det har krævet stor styrke og personligt mod fra
jer alle. Mange tak.” Gregiev er en nær medarbejder til Putin,
og cellist Roldugin en god ven.
Dirigent Gergiev talte før musikken – på russisk og engelsk.
Han sagde, ”Vi protesterer imod barbarer, der ødelagde
vidunderlige verdenskulturelle monumenter. Vi protesterer imod
henrettelse af folk her på denne storartede scene,” idet han
refererede til Islamisk Stats offentlige massedrab i
amfiteatret sidste november. Gregiev er musikdirektør for
Munchen Philharmoniske Orkester, så vel som dirigent for
Mariinsky Teater Orkesteret.
Publikum fyldte amfiteatret. Sammen med lokale syrere, og

militært personel fra både Syrien og Rusland, inkluderede
notabiliteterne den russiske kulturminister Vladimir Medinsky,
der har ledet indsatsen for at redde og restaurere
antikviteterne fra Palmyra. Han var rørt til tårer over
begivenheden.
Takket være superstærk optagelse, er selve koncerten, og
billeder af den storslåede opsætning i Palmyra-ruinerne, nu
bredt internationalt tilgængelig. Begivenheden er dagens
hovednyhed i Rusland, og videoen breder sig hastigt verden
over. RT udsendelsen af koncerten kan findes her:
https://www.youtube.com/watch?v=9b0hFIf4Zaw

