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Peter Tjajkovskij: Klaverkoncert nr. 1 
Kilde: DR 
 
Født 1840 i Votkinsk. Død 1893 i Skt. Petersborg 
Tjajkovskij er en af de mest populære komponister i verden. Han skrev melodisk, glansfuld musik, der er bevæ-
gende og fuld af spænding. Hans Violinkoncert og Klaverkoncert nr. 1 rummer al den begejstring, man kan op-
leve i en koncertsal, og balletterne Svanesøen og Tornerose er overdådige fejringer af alt, hvad der er skønt og 
smukt. 
 
En hørbar russisk stank 
Han blev uddannet efter vestlige principper, for dengang stræbte man i Rusland efter at blive anerkendt i Ve-
sten. Gradvist kom der flere russiske træk i hans musik, for eksempel folkemelodier og danserytmer. Mange var 
begejstrede, og han blev en stor stjerne i England og USA. Andre kritikere tog dog afstand fra den uorden, hans 
musik lavede i de akademiske normer. I Wien blev hans Violinkoncert kritiseret for at sprede ”en hørbar russisk 
stank”. 
 
Showmanship i melodierne 
Alt det er glemt i dag, hvor Tjajkovskijs musik nydes til morgen, middag og aften af publikum over hele kloden. 
Hvem kan stå for de melodier og det showmanship, han udfolder, især i orkesterværkerne. Mindre kendt er 
hans smukke operaer og de mange klaver- og kammerværker. 
 
Skjulte sin homoseksualitet 
Han var et yderst nervøst menneske, der oplevede voldsomme humørsvingninger og store livskriser. Tjajkovskij 
måtte skjule sin homoseksualitet, og måske er det den belastning, som ligger bag skæbnedramaerne i hans tre 
sidste symfonier, nr. 4, 5 og 6. I hver af dem er der et gennemgående tema, som ikke kan undslippes. Og i den 
sidste symfoni, Pathétique, klapper fælden. Tre uger efter uropførelsen døde Tjajkovskij af kolera, som han mu-
ligvis havde ladet sig smitte med frivilligt. 
 
Hvis du kun skal høre tre værker: 
Klaverkoncert nr. 1 
Verdens mest berømte klaverkoncert er et hit fra første takt. Begyndelsen med klaverets pompøse akkorder til 
den store melodi er et ikon for al klassisk musik. 
Nøddeknækkeren 
En utrolig opfindsom eventyrballet, hvor Tjajkovskij som en anden H.C. Andersen lever sig ind i barnets verden. 
Musikken stråler pragtfuldt som et pyntet juletræ. 
Symfoni nr. 6, Pathétique 
Tjajkovskijs sidste symfoni, som han kaldte Pathétique (”Den følelsesfulde”), er en kamp med skæbnen. Og det 
er Tjajkovskij, som taber kampen. Den hendøende slutning er ubærlig tragisk – hver gang. 
 
Hør Thomas Dausgaard fortælle om Tjajkovskij 
Thomas Dausgaard fortæller om Tjajkovskijs sidste 3 symfonier og hans forhold til skæbnen - i et interview fra 
2011 <Link> (scroll ned til bunden af artiklen) 
 

https://www.dr.dk/nyheder/kultur/klassisk/komponister/peter-tjajkovskij#!/


Tjajkovskijs Klaverkoncert nr. 1 
Jens Cornelius, DR 
 
”Jeg sætter mig ved klaveret hver morgen kl. 9, og de ærede muser har lært at møde op til tiden,” sagde Tjaj-
kovskij om sin arbejdsmetode. 
 
Den fantastiske Klaverkoncert nr. 1 af Tjajkovskij er et symbol på den klassiske musik. Med sin udadvendthed, 
de smægtende melodier og en brillant hovedrolle til solisten er den indbegrebet af ordet 'Koncert'!  
 
Klaverkoncerten blev hurtigt utrolig populær, og dens succes har helt overskygget Tjajkovskijs to øvrige klaver-
koncerter. Det skyldes nok i høj grad begyndelsen på koncerten, som er genial. Når Tjajkovskij lader strygerne 
vælte frem med deres store indledningsmelodi, mens klaveret banker sine akkorder i som akkompagnement, 
tager musikken fuldstændig magten over rumme. 
 
Oprindelig havde Tjajkovskij lavet klaverets indledning som akkordbrydninger med en harpelignende effekt. 
Den russiske pianist Alexander Siloti foreslog ham, at det ville virke bedre med de faste håndfulde af akkorder – 
og hvor havde han dog ret! Det er helt klart en mere effektiv og original løsning. Den flotte åbning varer 3-4 
minutter, og så sker der det mærkelige, at klaverkoncerten starter for anden gang. Tjajkovskij vender slet ikke 
tilbage til sit geniale åbningstema. I stedet præsenterer klaveret nu et helt nyt tema, og først nu starter klaver-
koncerten i sin officielle toneart b-mol. 
 
Det nye tema lyder som en folkesang, og det er det også. Melodien hedder Der kom en kosak fra Don, og Tjaj-
kovskij havde hørt den sunget af en blind tigger på en markedsplads i Ukraine. Sammen med endnu et lyrisk 
tema bygger Tjajkovskij en kæmpemæssig førstesats op, hvor de stille, melankolske passager hænger smidigt 
sammen med klaverets virtuose udfoldelser. 
 
I modsætning til den lange førstesats er 2. sats ganske enkel. Den er bygget over to melodier. Den første har en 
uskyldig, dagdrømmende karakter. I midterstykket af satsen skifter Tjajkovskij så til en fransk visemelodi, der 
hedder "Il faut s’amuser, danser et rire" (Man skal more sig, danse og le). Den drejer elegant musikken i retning 
af fransk cabaretstemning og er et af Tjajkovskijs vellykkede eksempler på tankeflugt i musikken. 
 
3. sats er en af de mest stormende finaler, man kan tænke sig. Karakteren er oprørsk og tempoet højt, og det 
stiger endda mod slutningen af satsen. Igen bruger Tjajkovskij en folkesang som hovedtema (den hedder Kom 
ud, Ivanka), og satsens energi stiger, så man kommer til at tænke på berusede, dansende kosakker. Afslutnin-
gen på det hele er en kolossal hymne – der ikke fejrer noget andet end klaverkoncerten selv. 
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Tchaikovsky Piano Concerto No 1 / Martha Arge-
rich, piano - Charles Dutoit, conductor 
<Youtube> 
 
TCHAIKOVSKY ~ Piano Concerto No. 1 in B-flat mi-
nor - LANG LANG / Järvi 
<Youtube> 
 
 

Video Litteratur 

https://www.youtube.com/watch?v=ItSJ_woWnmk
https://www.youtube.com/watch?v=Ybg2BEy_pu0

