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Sammanfattning 

Denna uppsats är en studie av Dimitri Sjostakovitjs första pianokonsert i c-moll, op. 35 och de 

musikaliska citat den innehåller. Konserten skrevs i ett kulturellt och politiskt sammanhang 

präglat av förtryck och censur av konstnärer, författare och tonsättare och i studien läggs 

därför stor vikt vid den omgivning verket komponerades i. Flera av de citat som finns i 

konserten bär på ett oppositionellt eller provokativt budskap, vilka lyfts fram i resultatet. 

Studien görs utifrån dessa citerade motiv och deras källor, med bakgrund av Sjostakovitj och 

hans omgivning. I studien undersöks varför han gjort just dessa musikaliska val, men också 

vilka eventuella kompromisser han tvingats göra.  

 

Ett intressant material kommer fram av Sjostakovitjs politiska opposition, av Stalins 

maktutövande och inflytande i kulturlivet, samt hur dessa två krockar eller möts och resulterar 

i Sjostakovitjs musikaliska val. Studien ger både en djupare förståelse för det förtryck 

Sjostakovitj och hans kollegor arbetade under, men också ett bredare perspektiv för mig som 

musiker och i min interpretation av verket, som visar sig innehålla mycket mer än 

Sjostakovitj.
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1 Inledning och bakgrund 

Sjostakovitj levde under en tid helt präglad av Stalins diktaturregim och dess förtryck, 

förföljelse och kontrollerande av kulturlivet. Att genomföra en studie av Sjostakovitjs 

musikaliska gärning i kontext av hans första pianokonsert i c-moll och dess parodiska citat ur 

några av historiens viktigaste verk skulle därför, utan bakgrund av stalinismen och den 

socialistiska realism som rådde under Sjostakovitj verksamma tid, inte vara möjligt. 

Sjostakovitjs omgivning och bakgrund är helt avgörande för hans musikaliska gärning, då den 

dels har vuxit fram genom tvång och förtryck i de socialist-realistiska krav som ställdes på 

tonsättarens skapande, men också genom hans egen vilja att stå emot detta förtryck och tvång 

samt hans egna sätt att söka musikalisk frihet under förtrycket.  

 

Fundamentalt för att genomföra denna studie är också att bilda en uppfattning om Sjostakovitj 

person. Han var en försiktig, eller som han själv uttryckte det, feg, person som föredrog att 

backa sig ur eller kompromissa framför att konfrontera när det kom till ställningstaganden. 

Detta kan komma att visa sig spela en viktig roll i huruvida han gjorde musikaliska val i sitt 

komponerande. (Barnes, 2016)  

 

I denna uppsats undersöks Dimitri Sjostakovitjs första pianokonsert i c-moll, op. 35 utifrån 

det kulturella och politiska sammanhang som den komponerades i. Sjostakovitj är en 

intressant tonsättare under Sovjetunionens tid, då han använder musiken som verktyg för 

opposition. Han arbetar subversivt genom att placera ut dolda budskap i sina egna verk i form 

av citat och kommentarer av annan musik. Verket analyseras med fokus på motiv och citat 

samt att sätta dessa i sammanhang av den kulturella och politiska bakgrund som Sjostakovitj 

verkade i.  

 

Uppsatsen består av fem kapitel. I det första presenteras en historisk och politisk bakgrund för 

att ge en förståelse för det sammanhang med förväntningar, krav och ramar som Sjostakovitj 

och hans kollegor hade att förhålla sig till under denna tid. Det andra kapitlet består av min 

metod för undersökningen. Här tas också några av de källor som använts upp för att ge en bild 

av varför dessa källor är intressanta i undersökningen. I det tredje kapitlet presenteras 

resultatet av undersökningen: Sjostakovitjs sätt att använda sig av citat och satirer för att 

kritisera regimen i sin musik. Främst undersöks konserten, i kontext av den bakgrund vilken 

den skrevs mot. Där lyfts exempel fram på de motiv och citat som Sjostakovitj använt sig av 

som subversiv opposition. I kapitel fyra diskuteras resultatet och hur jag som musiker kan 

påverkas av att sätta ett verk i ett kulturellt och politiskt sammanhang, samt hur förståelsen för 

musiken och dess innebörd kan förändras i en interpretation av verket. 
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1.1 Lenin och konsten 

Dimitri Sjostakovitj verkade i ett politiskt och kulturellt sammanhang där de politiska 

makthavarna hade en nära relation med och var väl insatta i kulturlivet. Här nedan ges en bild 

av den omgivning han verkade i, för att nå en förståelse för Sjostakovitj som person och 

tonsättare.  

1922 bildas Sovjetunionen, en kommunistisk enpartistat med Vladimir Lenin i toppen med sin 

historia av folkmord och förföljelse av misstänkta kapitalister och regimkritiker. Detta 

markerar slutet på revolution och inbördeskrig som pågått i 5 år och resulterat i ca 20 miljoner 

döda. Lenin blev en symbol för den starke ledaren, blev ikoniserad och jämförd med Gud. 

Hans efterträdare Stalin jämfördes, i förhållande till Lenin, med Jesus. (Abrahamson, 2017) 

Under denna tid i Sovjetunionen var kulturlivet en lika viktig politisk fråga som andra 

samhällsområden, och man sökte förebilder som kunde representera de ideal som de politiska 

makthavarna ville eftersträva. En tonsättare som var en perfekt förebild var Ludvig van 

Beethoven. Han hade förankring i den västerländska traditionen men hade också en 

revolutionär sida. Denna blandning av tradition och revolution stämde perfekt överens med de 

ideal man ville sprida till folket. En av tonsättarens främsta beundrare under 20-talets Sovjet 

var Lenin. På Leninmuseet i Moskva finns en teckning av Lenin, där han sitter vid en 

grammofon och lyssnar på musik. “Lenin lyssnar på Appassionatan” är undertiteln. 

Appassionata-sonaten, Beethovens op. 57 var Lenins favorit bland Beethovens pianosonater. 

(Ekbom, 1977) Därför var det kanske inte en slump att just Beethoven var en av landets mest 

spelade kompositörer, lika mycket spelad som den ryske Tjajkovskij. Hans musik spelades i 

radio, i konserthus och på de otaliga Beethoven-festivaler som anordnades i landet under 

denna tid. Man kan tala om en Beethoven-yra i 20-talets Sovjet. (Ekbom, 1977) 

Ett annat exempel på Lenins inflytande i konsten berättar Sjostakovitj om i sina memoarer 

Vittnesmål. Lenin tyckte att operan var ”ett stycke överklasskultur” och att folket inte skulle 

behöva utsättas för den tunga börda det innebar att gå till operahuset och se en tragedi som 

vältrar sig i sorg och misär. Därför lät Zinovjev, en ära medarbetare till Lenin, stänga alla 

operahus i Leningrad. (Volkov, 1979) 

 

1.2 Stalin och konsten, socialistisk realism och censur 

Stalin hade precis som Lenin stort inflytande i kulturlivet i Sovjetunionen. Han tyckte att 

konsten var spretig och okontrollerad, och ville därför samla all konst under ett och samma 

socialistiska tak. Därför lät han, tillsammans med Andrei Zjdanov planlägga en stil som alla 

konstnärer, författare och tonsättare skulle uttrycka sig inom. På Marxist Internet Archives 

hemsida www.marxist.org, har ett tal publicerats från Författarkongressen 1934. Talet hölls 

av Zjdanov för att propagera för denna stil, kallad ”Socialistisk realism”. I talet uttrycker han 
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innebörden av den syn på Sovjetunionens konst och konstens samhällsfunktion, som kom att 

bli det klimat som Sjostakovitj och hans kollegor arbetade under. 

 

Den 8 augusti 1934 samlades politiker och författare, men också konstnärer och tonsättare, till 

Författarkongressen 1934. (Gorky, Radek, Bukharin & Zjdanov, 1977) 

 

Zjdanov var en högt uppsatt politiker, sekreterare i den kommunistiska centralkommittén och 

arbetade nära Stalin. Han hade i uppdrag att strukturera och kontrollera den Sovjetiska 

konsten och kulturlivet, för att se till att kommunistpartiets och Stalins politiska agenda 

efterföljdes och hyllades. (Goodman & Amishai-Maisels, 1995) I sitt tal riktar han sig främst 

till författare, men i praktiken kom innehållet även att rikta sig lika mycket till konstnärer och 

tonsättare. 

 

COMRADES, in the name of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union 

(Bolsheviks) and of the Council of People’s Commissars of the Union of Soviet Socialist Republics, 

permit me to convey to the first Congress of Soviet Writers and to all writers of our Soviet Union… 

(Gorky, Radek, Bukharin & Zjdanov, 1977) 

 

Han förklarar hur uppbyggandet av ett socialistiskt system är vägen till framgångsrik litteratur 

och konst, samt att det är en viktig byggsten i denna socialistiska uppbyggnad. Han förkastar 

också i sitt tal kapitalismen, och menar att den förstör konsten och författarna. Han menar att 

en författare måste ha en trygg kommunistisk grund att stå på för att kunna verka och hitta 

inspiration. Kapitalismen skulle göra författaren orolig och overksam.  

 

I dödlig terror av proletär revolution, utgör fascismen sin hämnd på civilisationen, vänder folket tillbaka 

till de mest otäcka och brutala perioder av mänsklig historia, bränner på bål och barbariskt förstör det 

mänskliga sinnets bästa verk. [min övers.] (Gorky, Radek, Bukharin & Zjdanov, 1977) 

 

 

Vidare förklarar han hur de ska använda konsten och litteraturen för att upprätthålla 

socialismen. Han berättar att Stalin kallat Sovjets författare för "ingenjörer av mänsklighetens 

själar", och frågar sig vilka plikter författarna förväntas sköta då de bär denna titel: 

 

Att vara en ingenjör av människans själ innebär att stå med två fötter fast förankrade i det verkliga livet 

och detta betecknar ett uppbrytande med romanticism av den gamla typen, vilken avbildade ett icke-

existerande liv och icke-existerande hjältar, vilket leder läsaren bort ifrån den antagonism och det 

förtryck som vi finner i det verkliga livet in i en overklig värld, in i en värld av utopiska drömmar. Vår 

litteratur, vilken står med båda fötter fast förankrade på en materialistisk grund, kan inte vara fientlig 

mot romanticism, utan måste vara romantisering av en ny typ, revolutionär romanticism. Vi ser att 

socialistisk realism är grundmetoden för Sovjetiska "Belle lettres" och litterär kritik, och det förutsätter 

att revolutionär romanticism skall ingå i litterärt skapande som en komponent, för hela vårt partis liv, 

hela arbetarklassens liv och dess kamp består av en kombination av det hårdaste och det nyktraste 

praktiska arbete med en överlägsen anda av heroiska handlingar och magnifika framtidsutsikter. Vårt 

parti har alltid stärkts av dygden i att det har förenat och fortsätter att förena en grundlig affärsmässig 

och praktisk anda med bred vision, med en konstant längtan framåt, med en kamp för byggandet av ett 

kommunistiskt samhälle. Sovjets litteratur skall kunna porträttera våra hjältar; det ska kunna ge en 
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inblick i vår morgondag. Detta skall icke vara någon utopisk dröm, för vår morgondag förbereds redan 

idag, märkt av medvetet planerat arbete. [min övers.] (Gorky, Radek, Bukharin & Zjdanov,1977) 

 

Han avslutar talet: 

 

Organisera er kongress och Föreningen för Sovjetiska författares arbete i framtiden på så sätt att våra 

författares arbete kan anpassas efter de segrar socialismen har vunnit. 

Skapa verk av hög färdighet, av hög ideologiskt och artistiskt innehåll. 

Hjälp aktivt till att omforma folkets mentalitet i socialismens anda. 

Var i framkant av de som kämpar för ett klasslöst socialistiskt samhälle. [min övers.] (Gorky, Radek, 

Bukharin & Zjdanov, 1977) 

 

Efter Zjdanovs tal 1934 stod vissa arbetsuppgifter klara. Konstnärerna, kompositörerna och 

författarna skulle skapa konst som ledde folket in i en stolthet och idolisering av landet och 

dess hjältar samt en stark vilja att kämpa och arbeta för dessa och samtidigt bort ifrån 

kapitalism, individualism och drömmar om ett annat liv. Zjdanovs uppgift var att kontrollera 

att detta genomfördes, och framförallt att förhindra de konstnärer som tycktes verka i en 

annan riktning. För att förhindra det hade han det starkaste verktyget, censur. Stalin lät 

censurera allt som ansågs kunna skada landet eller skada folkets bild av landet, och Zjdanov 

skulle kontrollera konsten. För att censuren skulle vara ett säkert och effektivt verktyg att få 

bort alla möjliga hot mot partiet, använde man sig av skräck, hot och våld.  

Sjostakovitj själv beskriver i termer av skräck och press uppifrån, hur konstnärer, författare 

och tonsättare som misstänkts för att inte följa Stalins riktlinjer, kunde få ”besök om natten”.  

  

En konstnär som inte gjorde porträttet så likt ledaren som möjligt, försvann för alltid. På samma sätt 

gick det med författaren, som använde ”grova ord”. Ingen tog upp en konstnärlig diskussion med dem 

eller bad dem att förklara sig närmare, Den, som gjorde det, fick besök om natten. Basta. 

Det här var inte fråga om enstaka fall, inte några undantag. Ni måste förstå det. Det spelade ingen roll, 

hur publiken tog emot ens arbete eller om kritikerna tyckte om det. 

Allt sådant saknade avgörande betydelse. Det fanns bara en fråga om liv eller död: tyckte ledaren om 

ditt opus? Jag understryker detta: liv eller död, ty vi talar här om liv eller död, bokstavligen, inte 

bildligt. Det är detta ni måste inse. [min övers.] (Volkov, 1979, s. 130)  

 

Censur i 1900-talets Sovjet innebar alltså inte bara att verk förbjöds att framföras, eller att 

texter förbjöds att publiceras. Det kunde också innebära försvinnande och död.  

 

Tiden under Stalin präglades också av ett subtilt judehat. Redan i början på 1900-talet, under 

sin studietid ska Josef Stalin ha uttryckt ett hat mot judar (Conquest, 1991). Han ansåg att 

judar stod nära kapitalismen och därför skulle utgöra ett hot mot kommunismen. Stalin 

hämtade många av sina idéer om judar från Karl Marx. I Marx skrift "Om judefrågan" 1844, 

finns resonemang och uttalanden som kan tolkas som antisemitiska (Marx, 1844). 

 

Vad som är abstrakt i den judiska religionen, föraktet för teori, konst, historia, för människan som 

självändamål, det har blivit penningmänniskans verkliga medvetna ståndpunkt och hennes dygd. T.o.m. 

de närmaste relationerna mellan människorna, mellan man och kvinna o.s.v., blir till en handelsvara! 

Kvinnan schackras bort. 
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Judens chimära nationalitet är köpmannens, över huvud penningmänniskans nationalitet. (Marx, 1844) 

 

Marx menar, antisemit eller inte, att judar är kapitalister och står i nära relation till 

borgerlighet. Detta resonemang lär ha eldat på Stalins jude-förakt. (Conquest, 1991) 

Parallellt med att Stalin utvecklade en stark nationalism för Sovjet, kom han också att mer och 

mer beundra Adolf Hitlers användning av antisemitism. Hitler började med att, genom sin 

propaganda, skapa ett avstånd mellan judar och icke-judar. När avståndet var tillräckligt stort 

och relationen till judar blev mer distanserad kunde han sprida negativa föreställningar om 

judar, skapa ett "vi och de”, för att till slut avhumanisera, demonisera dem och på så sätt göra 

förföljelsen och förintelsen legitim. Det var denna metod som Stalin såg upp till och ville 

applicera på sitt folk, om än inte i lika stor utsträckning. (Conquest, 1991) 

 

Eftersom antisemitismen, om än subtil, var tongivande i samhället Sjostakovitj verkade i, är 

också en liten introduktion till den judiska folkmusiken relevant i sammanhanget att 

undersöka Sjostakovitjs musik mot bakgrund av hans omgivning. 

 

Judisk folkmusik har vissa kännetecken i form av rytm, melodi och harmonik. Den ska 

representera mänskliga känslor, gråt, skratt och klagan, vilket ofta violinen står för att 

uttrycka. Melodin har därför ofta ett sound som ligger nära den mänskliga röstens skratt, gråt 

och sång. I judisk folkmusik är känslan av vemod central, man delar inte upp karaktärer i 

komik eller tragedi utan låter ofta dessa två blandas med varandra. Musiken håller sig 

visserligen ofta inom molltonarter, men i judisk folkmusik associeras inte molltonarterna lika 

starkt med sorg, utan ofta används de molltonarterna i festmusiken som ett uttryck för glädje.  

Judisk folkmusik är till för att dansas till, då den spelas på fester och bröllop, och ofta är det 

vals eller polka som dansas. Därför är också denna rytm, med tyngd på de betonade 

taktdelarna, gärna också med förslag i melodin för att förstärka gravitationen mot slaget, ett 

kännetecken i musiken. (Romer, 2017)  

 

Musik liknande judisk folkmusik, musik innehållande dessa kännetecken, var alltså 

provocerande under Stalinismen. Att citera judisk folkmusik var att röra vid ett väldigt 

känsligt ämne, som Sjostakovitj uttrycker det i sina memoarer. (Volkov, 1979, s. 188) 

 

 

1.3 Sjostakovitj 

 

I sina memoarer Vittnesmål (Volkov, 1979) berättar Sjostakovitj att han har glömt bort det 

mesta av sin barndom. Han säger att hans barndom var medioker, och att den är ointressant 

för hans senare liv. Men han minns några få händelser, som när han såg en vagn med döda 

barn som skjutits ned från ett träd av soldater, eller när en kosack mördade en pojke på öppen 

gata med ett svärd: ”Jag glömde inte den där pojken. Och jag kommer aldrig att göra det. Jag 

försökte flera gånger skriva musik om det När jag var liten skrev jag ett pianostycke, som jag 
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kallade ’Begravningsmarsch till Minnet av Revolutionens Offer’. Senare skulle mina andra 

och tolfte symfonier hänsyfta på samma händelse. Och inte bara de.” (Volkov, 1979, s. 45) 

 

I Sjostakovitjs beskrivningar av hemmet och barndomen tycks det inte som att politik var 

något som diskuterades i familjen.  Ändå blev Sjostakovitj en tydlig motståndare till Lenins 

och Stalins kommunism. Starka händelser som de ovanstående verkar varit av stor vikt, då 

han använt dem i sin musik från barn till vuxen ålder, gällande att skapa sig en kritisk blick på 

Sovjet och kommunismen. 

 

När Sjostakovitj beskriver Partiet och Stalin är det med skräck, kontroll och censur. Han 

beskriver att han inte kunde sova på nätterna, istället klädde han sig i rock och kostym, tog på 

sin hatt och gick ut och ställde sig vid hissen. Där väntade han hela natten, bara för att han var 

rädd att bli väckt ur sin säng av en soldat som skulle föra bort honom. Han hade ju hört sina 

vänner få besök om natten, så detta var hans största skräck. Denna typ av beteende får 

Sjostakovitj att kalla sig själv feg. (Barnes, 2016)  

 

Ett annat tillfälle av feghet är när han går med i kommunistpartiet. 1960 får han en förfrågan 

om att besöka Partiets byggnad för ett möte med generalen, där han ska få äran att gå med i 

Partiet. Sjostakovitj försöker undvika mötet till det yttersta, då han vet att det egentligen inte 

rör sig om en förfrågan, utan ett krav från Partiet som kommer få konsekvenser om det inte 

uppfylls. Han hittar på ursäkter att han är sjuk, att han inte har fina kläder nog för mötet, men 

får som svar att de skickar en doktor som ska bota honom, och en kostym som passar. Till slut 

tvingas han gå dit. Sjostakovitj berättar att han övervägde att ta sitt liv istället för att skriva på 

pappret: ”Självklart övervägde jag självmord. Men ett fysiskt självmord var jag för feg för att 

kunna genomföra. Så istället begick jag ett moraliskt självmord.” (Volkov, 1979) 

Sjostakovitj opposition är till stor del vag, sällan uttryckt i klarspråk. Men det finns anledning 

att tro att han av säkerhetsskäl valde att uttrycka sig milt om just detta. Dock finns det citat i 

hans memoarer som ger en tydlig bild av hans opposition. 

 

Hitler är kriminell, självklart- men det är också Stalin. Jag upplever en evig smärta över dem, som dödades 

av Hitler, men jag känner ingen mindre smärta över alla, som torterats, skjutits eller svultit ihjäl. Det fanns 

miljoner av sådana i vårt land… (Volkov, 1979) 

 

Sjostakovitj tar också ställning mot antisemitismen som var närvarande i samhället, och 

berättar att han dömer en människa utifrån hans inställning till judar. Han säger upp 

bekantskap med vänner som uttryckt antisemitism. Men framförallt hans användande av 

judisk folkmusik i sin egen musik, är en markör mot antisemitismen som rådde. Citat eller 

imitationer av judisk folkmusik återfinns i många av hans kompositioner i sin andra pianotrio, 

i hans stråkkvartetter och i hans första violinkonsert, men den viktigaste referensen till judisk 

folkmusik var hans sångcykel ”Från judisk folkpoesi” komponerad 1948 där han använder 

texter fån en samling av judiska folksånger. Opuset framfördes några gånger privat, men 

kunde inte framföras officiellt förrän efter Stalins död. (McBurney, 2019) 

 

 

 Den är så mångfacetterad, kan synas glad när den är tragisk. Det är nästan alltid en fråga om skratt genom 
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tårar. Denna kvalitet hos den judiska folkmusiken kommer nära mina idéer om hur musik borde vara /…/ 

Judarna har plågats så länge, att de lärt sig dölja sin förtvivlan. De uttrycker den i dansmusik. (Volkov, 

1979, s. 188) 

 

Med bakgrund av Stalins makt över kulturlivet, möjlighet att stänga ner operahus och 

censurera opus, tillsammans med tonsättarnas och konstnärernas underläge i förhållande till 

Stalin kan vi konstatera att Sjostakovitj och hans kollegor alltid var bakbundna i sitt arbete. 

Man måste förstå de begränsningar som rådde för att kunna förstå Sjostakovitj musikaliska 

val. Eller som Sjostakovitj sade: ” Vi talar här om liv eller död, bokstavligen, inte bildligt. Det 

är detta ni måste inse.” (Volkov, 1979, s. 130) 

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att få en större förståelse för Sjostakovitjs musikaliska val och 

ställningstaganden som en förtryckt, censurerad och bakbunden kompositör. Jag tror att utan 

en djupare inblick i hans politiska, kulturella och historiska sammanhang kommer man aldrig 

att helt kunna förstå och vara mottaglig för hans musik. Mitt mål är också att som musiker 

bredda min musikaliska arbetsbänk genom att känna till alla de olika genrer, kulturer och 

kompositörer som man faktiskt samverkar med i en interpretation Sjostakovitjs första 

pianokonsert. Konserten är inte bara en rysk pianokonsert, utan ett kollage av folkmusik från 

olika kulturer, Beethovens välkända teman och Sjostakovitjs biografi. 

 

2 Metod 

I denna undersökning använder jag flera olika typer av källor som jag sammanställer till den 

analys av Sjostakovitjs första pianokonsert i c-moll som undersökningen resulterar i. I min 

analys är det samhälleliga, politiska och historiska sammanhanget så pass tongivande för 

resultatet att jag har valt att lägga större vikt vid det än vid den traditionella teoretiska 

analysen. Istället är analysen motivbaserad, då det visar sig till stor del vara genom motiven 

som Sjostakovitjs politiska och kulturella sammanhang kommer fram. Jag kommer att ge 

notexempel både ur konserten och de andra musikstycken som Sjostakovitj har citerat ur. 

Utifrån dessa jämför jag både hur själva notbilderna ser ut men sätter dem också i en 

samhällelig kontext för att kunna nå en djupare förståelse för de musikaliska val som 

Sjostakovitj gjort i verket. 

 

De källor jag använder för att måla upp konsertens politiska och kulturella omgivning kan i 

vissa fall vara intressanta att undersöka i sig. Ett exempel är min extremt partiska källa; 

Marxist Internet Archive (MIA, www.marxist.org) från vilken jag har hämtat en 

http://www.marxist.org/
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transkribering av ett tal som en av de viktigaste kulturledarna under Stalinismen höll, en slags 

manual till konstnärerna, tonsättarna och författarna i landet hur de skulle uttrycka sig för att 

följa Stalins ideal. Det står på marxist.org att sidan bygger på volontärer som samlar och 

publicerar material inom marxismen och kommunismen. De har över 180 000 dokument 

samlade på 63 olika språk. Att det än idag finns ett så stort engagemang för marxism och att 

bevara marxistiskt material är häpnadsväckande.  

 

Jag har till stor del använt mig av Sjostakovitj memoarer Vittnesmål, nedtecknade av Solomon 

Volkov (1979). Memoarernas autenticitet har varit omdebatterad av främst ryska musikvetare 

vid tiden då den publicerades, men har av de flesta ändå konstaterats autentiska. Sjostakovitj 

ska ha krävt att memoarerna skulle publiceras först efter hans död då de har ett mycket kritiskt 

innehåll mot Stalin och regimen. Därför var memoarerna såklart provocerande då de 

publicerades, och det är troligt att det också är därför ryska musikvetare ställde sig kritiska 

mot dem under den tiden.  

 

När jag jämför Sjostakovitjs motiv använder jag mig av utdrag ur konsertens partitur och 

jämför med de verk de är citerade ur, då endast de nödvändiga delarna. Ibland en melodi och 

ibland en mer generell teknik, ackompanjemangsfigur eller liknande. Jämförelserna av 

notbilder gör jag för att ge en klarare bild av Sjostakovitjs citationsmetodik. De musikaliska 

citat jag valt att lyfta fram är de som jag tycker spelar en viktig roll i Sjostakovitjs subversiva 

symbolism, det finns flera citat som jag valt att inte lyfta fram då de inte tillför något mer i 

resultatet. 

3 Resultat 

Resultatet av min undersökning kommer att presenteras i två delar. Det har visat sig vara ett 

mönster i Sjostakovitjs kompositioner att placera ut citat från andra verk i sin egen musik för 

att föra fram ett budskap. Jag har valt att först ta upp några exempel från andra verk av 

Sjostakovitj för att ge en bild av hur han återkommande använder sig av denna metod. 

 

Den andra delen av resultatet består av exempel på motiv i hans första pianokonsert som är 

citerade ur andra verk. Alla citat tas inte upp, men jag har försökt att visa ett så brett urval 

som möjligt av citat från olika genrer, kulturer och kompositörer. (Övergripande analys, sats 

1, se bilaga 1) 

 

3.1 Citat i andra verk av Sjostakovitj 

I sin femtonde och sista symfoni, op. 141 använder han rikligt med citat. Han citerar bland 

annat Wagners Tristan och Isolde, det välkända Tristanackordet i slutet på fjärde satsen (takt 



12 

 

113 i violinstämman). Han citerar också Rossinis William Tell Ouvertyr (i första satsen takt 

12). 

 

Ett annat exempel finns i hans åttonde stråkkvartett, där han använder en då mycket välkänd 

hyllningssång till Lenin som ett tema, en sång som sägs ha varit Lenins favorit. Texten 

handlar om vilken hjälte Lenin är för folket: 

 

Kedjorna var tunga på fötterna 

Men folket bröt dem med stolthet 

Så länge leve hjälten som för oss 

Har offrat sitt trofasta liv, 

Lenin! 

Hjälten som bara levde för sitt folk (Rossa, u.å.) 

 

I sin andra pianotrio kan man säga att han citerar judisk folkmusik, då han använder den 

typiska oop-pah rytmen som ackompanjerar en dansant melodi. Samma tema återkommer 

också i den åttonde stråkkvartetten, ett av många exempel på när Sjostakovitj citerar sina egna 

tidigare verk. I kvartetten finns också ett självcitat från hans första cellokonsert. 

 

Han använder också, som många tidigare kompositörer gjort, sina initialer för att göra ett 

tema: DSCH (D, S eller Ess, C och H) 

 
Även detta tema återfinns i den åttonde stråkkvartetten (takt 1-3, sats 1 i cellostämman och 

takt 4-6 i violin 2). 

3.2 Citat i konserten 

Här kommer jag att presentera några exempel på de citat som finns att hitta i konserten och 

som Sjostakovitj hämtat ur olika intressanta källor. 

3.2.1 Beethoven op. 57 ”Appassionatan”  

Redan i takt 5 presenterar Sjostakovitj ett citat som, i kontext av Beethoven-yran i Sovjet på 

1920-talet, lär ha känts igen av de flesta lyssnare. Tonarten är c-moll, och det första temat han 

presenterar i verket är ett nedåtgående c-mollackord, från g till c, med kvinten punkterad och 

tersen en sextondel. I Beethovens opus 57, Appassionatan, finner man samma huvudtema, 

presenterat i första takten. Sonaten går i f-moll, och här är första temat ett nedåtgående f-

mollackord, från c till f, där kvinten är punkterad och tersen en sextondel.  
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Så här ser det nedåtgående, punkterade f-mollackordet ut, i Beethovens op. 57, som är satsens 

huvudtema (Beethoven, 1807): 

 

 
 

Motsvarande tema i konserten presenteras i takt 5, efter den korta introduktionen 

(Sjostakovitj, 1933): 

 
 

I Beethovens opus 57 presenteras temat ensamt, unisont i höger och vänster hand. Dynamiken 

är pianissimo, Beethovens svagaste dynamiknotation. En mörk och uppmärksamhetskrävande 

öppning, en öppning som man kommer ihåg.  

 

I konserten presenteras temat först efter en kort introduktion som består av två gester i 32-

delar, första nedåtgående och andra uppåtgående skalor i piano och trumpet, båda i forte. Den 

korta introduktionen liknar ett sätt att fånga uppmärksamhet, men på motsatt sätt till 

Beethovens metod.  Orkestern svarar dessa gester med ett rytmiserat c-mollackord. Sedan 

börjar pianot med en basstämma på åttondelar i ett mörkt register, över vilken huvudtemat 

sedan presenteras. När huvudtemat i konserten väl presenteras, är det nära Beethoven i 

karaktär och dynamik. 
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Men det finns även en ytterligare liten hänvisning till Appassionatan här i introduktionen av 

konserten, nämligen orkesterns svar på de första gesterna i piano och trumpet (Sjostakovitj, 

1933): 

 
Detta kan liknas vid det motiv som vänsterhanden svarar huvudtemat med i Appassionatan, i 

takt 10 (Beethoven, 1807): 

 

 
I konserten är svaret visserligen i en punkterad rytm till skillnad från sonaten, men skulle 

kunna ses som samma motiv fast han har plockat bort en av de tre åttondelarna, vilket också 

styrks av att de båda är placerade i samma register och med ungefär samma dynamik, p och 

pp. 

3.2.2 Judisk folkmusik 

I konsertens första sats i takt 83 finns en hänvisning till judisk folkmusik. I pianostämmans 

vänsterhand finns en snabb Oom-pah-rytm i åttondelar, ett Bb-mollackord med växlande 

baston, Bb och kvint, samtidigt som höger hand spelar en melodi med snabba rörelser och 

betoningar på slagen, utskrivet med accenter. Höger hand har också i första takten förslag, 

vilket gör att betoningen ytterligare dras till slagets accentuerade not. Det går i moll, men 

melodin har en virvlande och ryckig karaktär som påminner om skratt. Vänsterhandens 

dansanta polka-rytm tillsammans med högerhandens skratt i moll och mänskliga karaktär i 

melodin, tyder på att detta är en imitation av judisk folkmusik.  

(Sjostakovitj, 1933) 
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Eftersom folkmusik traditionellt inte noteras i samma utsträckning som konstmusik, blir det 

lite svårt att ge ett specifikt notexempel, men jag vill ändå ta med ett exempel för att visa 

ungefär hur en sådan notbild kan se ut och vilka likheter som kan hittas. Detta är ett utdrag ur 

den judiska folksången Odessa Bulgar i ett arrangemang för violin och piano (Boosey & 

Hawkes 2013): 

 

 
 

Vänsterhandsackompanjemanget i Odessa Bulgar är nästan identiskt med det i pianostämman 

i konserten, där ett g-mollackord spelas med växlande grundton och kvint i basen, precis som 

i notbilden ovan. Melodin i konserten är vildare och mer virtuos, medan den är lugnare i 

Odessa Bulgar, men vi kan ändå känna igen betoningarna på slagen i melodin, här markerade 

med tenuto-streck. Denna melodi är också bara en slags grund, musiken brukar i sina festliga 

sammanhang få en betydligt mer livlig och virtuos karaktär. 

3.2.3 Österrikisk folksång 

I takt 65 (med upptakt) i konsertens fjärde sats kommer ett mycket sarkastiskt motiv i 

trumpetstämman (Sjostakovitj, 1933): 
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Detta motiv går att återfinna i den österrikiska folkvisan O du lieber Augustin, men med de 

nedåtgående åttondelarna inverterade samt dubblerat notvärde, och en variation av de 

fjärdedelar som följer i takt 2-4 (Nagel, 2016): 

 

 
 

Denna folkvisa handlar om den lustige Augustin som super sig full och somnar ute på 

gatorna, och ska fungera som en upplyftande, charmig karaktär i svåra tider. (Nagel, 2016). 

Det G#7-ackord noterat med fff som sedan kommer i pianostämman, och trumpetens kadens 6 

takter senare är i sig en slags imitation av en onykter, lustig karaktär (Sjostakovitj, 1933): 

 

 
 

3.2.4 Rage over a lost penny 

I konsertens fjärde sats finns en kadens för solopiano som känns väl igen från Beethovens op. 

129, Rondo a Capriccio eller ”Rage over a lost Penny” (Beethoven, 1795): 

 



17 

 

 
 

Konserten kadens i sats 4 från takt 73 Allegro con brio (Sjostakovitj, 1933): 

 

 
 

Vänsterhanden har samma ackompanjerande tonikaackord i åttondelar i de första två takterna 

av kadensen, sedan på dominant i takt 5 och 6, och avslutas i Sjostakovitjs version med en 

modulation till f-moll medan Beethoven stannar kvar i G-dur. Melodin är visserligen inte ett 

direkt citat av Beethovens, men en slags variation på detta. 

4 Slutreflektion 

Efter att ha analyserat de här motiven ur Sjostakovitjs första pianokonsert kommer många 

intressanta saker fram. Varför han så tidigt i verket kopierar huvudtemat ur Lenins 

favoritsonat av Beethoven och sedan blandar in judisk folkmusik i samma verk är inte helt lätt 

att tolka. Det skulle kunna tolkas som en hyllning att citera huvudtemat ur Lenins favoritsonat 

av Beethoven så tidigt och tydligt i konserten. Men när vi vet lite mer om Sjostakovitjs syn på 

Lenin och framförallt Stalin verkar det otroligt. Det kan också vara en slags satir, om man 

tittar på hur temat sedan utvecklas och behandlas ganska brutalt med snabba tempon och 

”örfils-aktiga” accenter. När han sedan använder Beethovens op. 129 i kadensen behandlar 

han även det motivet ganska brutalt med mycket snabba tempon, ”slag-aktiga” ackord och 
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snabba tempo- och karaktärsväxlingar. Han avslutar också konserten oerhört sarkastiskt, 

temat går överdrivet snabbt och pianot tillsammans med orkestern har starkt accentuerade 

ackord i en dansant rondo-karaktär.  

 

Med tanke på antisemitismen som rådde, och tabun kring judisk folkmusik, måste vara en 

provokation att han sedan också tar in judisk folkmusik i verket. Men det rör sig inte om 

särskilt många takter, bara en liten hänvisning.  

 

Med den bakgrund vi nu fått förstår man att Sjostakovitj var bakbunden i sitt arbete.  

Att Sjostakovitj både som tonsättare och person var förtryckt och begränsad råder det ingen 

tvekan om. Det är också uppenbart att det påverkade hans musik. Hans musikaliska val var 

aldrig enkla. När han såg orättvisor ville han uttrycka dem i musik, som de mördade pojkarna 

han såg i sin barndom eller förtryck mot judar som han kunde känna igen sig själv i. Men att 

tonsätta dessa händelser och företeelser var alltid svårt och riskfyllt. 

 

”Jag behöver inte här nämna Stalin, Zjdanov eller Chrustjov. Alla känner deras missnöje med min musik. Borde 

jag vara upprörd? Det är en underlig fråga. Naturligtvis inte! Det skulle vara det enklaste svaret. Men det enkla 

svaret räcker inte. Dessa människor var inte vanliga bekanta, mannen på gatan. Det var män som hade 

obegränsad makt.” (Volkov, 1979, s. 129) 

 

Begränsningarna var ett faktum. Men han verkar aldrig ha givit upp att försöka uttrycka vad 

han ville. Istället blev han expert på att hitta subtila uttryck för sina känslor och upplevelser. 

Och kanske är det just detta som vi ser i hans första pianokonsert, Sjostakovitjs fantastiska 

förmåga att balansera på en skör tråd mellan sin musikaliska vilja och fara för livet.  

 

Det är spännande att ta del av den historia som ligger bakom Sjostakovitjs första pianokonsert 

som en musiker som känner till verket väl, genom att ha studerat och spelat det. Att också 

förstå under vilket förtryck och under vilka begränsningar detta humoristiska, samtidigt 

mörka och sarkastiska verk har vuxit fram gör såklart att intresset och fascinationen för 

Sjostakovitj som kompositör växer. Kanske påverkar också vetskapen om det breda 

sortimentet av musikgenrer i verket min relation till konserten och kompositören, när man 

förstår all den musik som verket innehåller och vet var den finns. 
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Bilaga 1 

Analys  

Sjostakovitj första pianokonsert i c-moll, sats 1 

Satsens övergripande uppbyggnad: 

 

INLEDNING 

Takt 1-3: 

Två stora, snabba gester i piano och trumpet, först C-Db, sedan från Db-C. Avslutas med c-

moll ackord i orkestern, med samma rytmiska punktering som huvudtemat. 

 

EXPOSITION 

Takt 4-5:  

Introduktion 

Takt 5-6: 

A Huvudtema i c-moll i pianostämman 

Takt 14-15: 

Huvudtema i c-moll i orkesterstämman 

 

GENOMFÖRING 

Takt 46: 

B Spegelvänt huvudtema i Eb-dur i pianostämman 

 

ÅTERTAGNING 

Takt 118: 

A Huvudtema i c-moll i orkesterstämman 

 

Takt 149-164: 

Överledning/modulation 

 

CODA 

Takt 165: 

Introduktion 

Takt 166-167: 

A Huvudtema i c-moll i pianostämman 

Takt 174-175: 

Kadens i pianostämman, förhållningston H med upplösning till C i trumpetstämman 


	1 Inledning och bakgrund
	1.1 Lenin och konsten
	1.2 Stalin och konsten, socialistisk realism och censur
	1.3 Sjostakovitj
	1.4 Syfte

	2 Metod
	3 Resultat
	3.1 Citat i andra verk av Sjostakovitj
	3.2 Citat i konserten
	3.2.1  Beethoven op. 57 ”Appassionatan”
	3.2.2  Judisk folkmusik
	3.2.3  Österrikisk folksång
	3.2.4  Rage over a lost penny

	4 Slutreflektion
	Referenser
	Bilaga 1

