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De Wolgaslepers Ilja Repin 1870-1873   Olieverf op linnen   131,5 × 281 cm Russisch Museum
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Ilja Repin
5 augustus (24 juli Gregoriaanse Kalender) 
1844, Tsoegoejev, Oekraïne (Russische Rijk) 

29 september 1930 Kuokkala (Finland)

Zelfportret, Ilja Repin (1878)



De Wolgaslepers 1870-1873  Olieverf op linnen,  131,5 × 281 cm  Russisch Museum, Sint-Petersburg



Ilja Repin

• Zijn vader, Efim Vasiljevitsj, was lijfeigene en boer.

• Diens dienst in het leger kocht hem vrij en hij werd paardenhandelaar

• Zijn moeder, Tatjana Stepanovna, leerde zichzelf lezen

• Ilja Repin werd in een legerplaats geboren

• 1857 opleiding in een iconenwerkplaats

• 1864 – 1871 Keizerlijk Academie van Beeldende Kunsten in Sint 
Petersburg



Rusland na 1856

• 1854- 1856  Krim Oorlog
• Alexander II  (1855 – 1881)
• Westen versus Slavofilie: 
• een Russische intellectuele en politiek-culturele 

beweging uit de negentiende eeuw, met sterke wortels 
in de literatuur, die zich verzette tegen de Westerse 
invloeden in Rusland en die vooral teruggreep op voor-
Petrische, oud-Russische waarden, de herontdekking 
van het Igorlied, de mythen over de 'Russische ziel', de 
verheerlijking van de mir, het natuurlijke christendom 
van de boeren en het idee van de eenheid aller Slaven 
(het 'panslavisme'), alles onder autocratisch leiderschap 
van de tsaar.



• Autocratie van de Tsaar

• Regeren bij Oekaze, legere en politie. 

• Er bestaat geen “wet”

• Geen bureaucratie, geen middenklasse

• Horigheid en lijfeigenschap

• Orthodoxe Kerk



• 1861 afschaffing van het lijfeigenschap

• 1881 wordt Alexander II vermoord

• Alexander III (1881 – 1914) was conservatief 



Bij de spoorweg (1868), 
Tretjakovgalerij, Moskou

Vasili Perov



llya Repin
(1844-1930)
Een Parijs Café
oil on canvas
120.6 x 191.8 cm.
Painted in 1875 





Gustave 
Courbet

De 
Steenkloppers

Verloren 
gegaan tijdens 
de Tweede 
Wereldoorlog



De Wolgaslepers 1870-1873  Burlaki na Volge, Бурлаки на Волге

Olieverf op linnen,  131,5 × 281 cm  Russisch Museum, Sint-Petersburg



Foto van Wolgaslepers  “Burlakken”, ca. 1900



• Vrouwen 
ontbreken op 
het schilderij, 
maar 
maakten 
vaak 
onderdeel uit 
van de 
“Burlakken”



Nederland





De scheepsjager (1984) van Maria Klinkenberg in Bareveld





("Burlak ('Soldier')")

Hij had moeite om modellen te vinden



Portret van een Kalmuk door Ilja Repin (1871)







Schets uit 1870.







Repins versie 
uit 1872

Let op het 
klimmen over 
de oever



De Wolgaslepers 1870-1873  Olieverf op linnen,  131,5 × 281 cm  Russisch Museum, Sint-Petersburg



Jozef Israëls (Groningen, 27 januari 1824 – Den Haag, 12 
augustus 1911)  Schipbreuk    1861







Kanin



Larka, 
jongeman

Een na laatste is een 
Griek













Monument in de Russische stad Samara aan de oever van de 
Wolga



Frederick Arthur Bridgman, Towing on the Nile, 1875.





A new "The 
Barge Haulers of 
Volga", a cartoon 
criticizing the 
Soviet 
domination of 
Eastern Europe 
(1958)







De Peredvizjnik

• Hij wordt beschouwd als de 
belangrijkste vertegenwoordiger 
van De Trekkers,  de 

Peredvizjnik

• “Maatschappij voor reizende 
kunstexposities”

• Een Russische kunstenaarsgroep 
die tot het Realisme wordt 
gerekend

Mecenas Pavel Tretjakov. Portret door Ilja Repin.

Veel kunstwerken werden gemaakt in opdracht van, en gekocht 
door, maecenas Pavel Tretjakov, wiens collectie later in de 
Tretjakovgalerij werd ondergebracht.



De Zaporozje-Kozakken schrijven de Turkse sultan een brief  Ilja Repin 1880-1891 Olieverf op linnen  203 × 358 cm
Russisch Museum  Sint-Petersburg 



Antwoord van de Zaporozhian Kozakken toont 
een zogenaamd historisch tableau, gevestigd in 
1676, en gebaseerd op de legende van 
Kozakken die een beledigend antwoord stuurt 
op een ultimatum van de sultan van het 
Ottomaanse rijk , Mehmed IV 



De brief van Mehmet IV luidde:

• “ Ik de sultan, heer van de hoge poort, zoon van 
Mohammed, broer van de zon en de maan, 
kleinzoon van de stadhouder van God, heerser van 
de koninkrijken van Macedonië, Babylon, 
Jeruzalem, Groot- en Klein-Egypte, keizer der 
keizers, koning der koningen, buitengewoon ridder, 
nooit verslagen, standvastige bewaker van het graf 
van Jezus Christus, vertrouweling van God zelve, 
hoop en troost der Moslims, de schrik en grote 
beschermheer der Christenen - ik beveel u, 
Zaporozje-Kozakken, u vrijwillig en zonder 
tegenstand aan mij te onderwerpen, en op te 
houden met mij lastig te vallen met uw aanvallen.” 

Mehmed IV, Ottoman Sultan 1648–1687



Het antwoord van de Kozakken was:

Jij Turkse duivel, broer, kameraad van de vervloekte duivel en compagnon van 
Lucifer zelf. Wat voor een ridder ben jij, voor de duivel, als je met je blote kont niet 
eens een egel kunt doden. Wat de duivel schijt eet je leger op. Jij klootzak, jij zult 
geen Christenzonen aan je onderwerpen. Wij zijn niet bang van je leger, we zullen je 
bevechten te land en ter zee, jij hoerenjong.

Jij Babylonische keukenjongen, raddraaier van Macedonië, varkenshoeder van 
Groot- en Klein-Egypte, bierbrouwer van Jeruzalem, zwijn van Armenië, Tartaarse 
bok, dief van Podolië, beul van Kamjanets, nar van de hele wereld en de 
onderwereld en daarbij de domkop van God, neef van de vleesgeworden satan en 
angel in onze penis. Varkenskop, paardenkont, slagershond, ongedoopte 
wenkbrauw, neuk je moeder.

Aldus verklaren wij, Zaporozje-Kozakken, jij gladjanus. Je bent niet eens in staat 
de varkens van de Christenen te hoeden. Nu gaan we ophouden. De datum kennen 
we niet want we hebben geen kalender. De maan staat aan de hemel, het jaar is 
des heren en we leven op dezelfde dag als jij. Kus onze reet. 



Kozakken zijn een traditionele gemeenschap van 
mensen die leven in het zuidelijke steppegebied 
van Oost-Europa en Aziatisch Rusland. Ze staan 
bekend om hun onafhankelijke levenswijze en 
militaire vaardigheden, vooral wat betreft hun 
rijkunsten.





• Nikolai Gogol schreef het verhaal Taras Bulba







(oblast Vologda, 8 december 1855 – Moskou, 1 oktober 1935) 
was een Russisch schrijver en journalist. 



(oblast Vologda, 8 december 1855 – Moskou, 1 oktober 1935) 
was een Russisch schrijver en journalist. 

Giljarovski werd geboren in een Kozakkenfamilie. In 1877 ging 
hij voor een militaire opleiding naar Moskou, waarna hij vocht 
in de Russisch-Turkse Oorlog (1877-1878). 
Schreef vooral over het dagelijkse leven in Moskou
Hij stond ook model voor de figuur van Taras Boelba op het 
Gogol-monument in Moskou. 

Vladimir Giljarovski





Klein-formaat
(67 x 87 

centimeter) 
uit 1880, thans in 

de collectie van de 
Tretjakovgalerij.



De 
onvoltooide 
versie, thans 
in het 
kunstmuseum 
te Charkov.





In 1889 
begon hij nog 
een tweede 
versie op 
groot 
formaat, 
welke nooit 
werd voltooid 
en waaraan 
hij het 
werken in 
1893 staakte





Member
s of the 
1907 
Duma 
drafting 
a reply 
to 
Stolypin



A 1923 Russian cartoon 
parody of the painting, 
"Bolsheviks writing a 
Reply to Englishman 
Curzon"







Nihilistische student

Ilja Repin
1883
Medium oil on canvas
Dimensions height: 35 cm 
(13.7 in); width: 27 cm (10.6 in)
Collection 
Far Eastern Art Museum 



Religieuze processie in het gouvernement Koersk



Hij werd niet verwacht

Tussen 1884 en 1888
oil on canvas
height: 160.5 cm width: 167.5 cm 
Collection 
Tretyakov Gallery 











Modest Moussorgsky, Tretyakov Gallery, Moscow (1881)
Mikhail Glinka composing the opera Ruslan and Ludmilla (1887) 
(painted thirty years after Glinka's death)



De Vijf

Mily Balakirev (top)
César Cui (upper left)
Modest Mussorgsky (upper right)
Nikolai Rimsky-Korsakov (lower left)
Alexander Borodin (lower right)



Nikolaj Korniljevitsj Bodarevski

• (Odessa, 6 december 1850 – aldaar, 1921) was 
een Russisch (Oekraïense) kunstschilder en 
portrettist. 

• Meisje ui Oekraine
• 1892
• Medium oil on canvas
• Dimensions height: 97 cm (38.1 in); width: 

57 cm (22.4 in)
• Collection Private collection



Oekraiense ganzenhoedster


