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Månedens tema 
Dmitrij Sjostakovitj : 5. symfoni, d-mol, opus 47 

 
Sjostakovitjs 5. symfoni fra 1937 er månedens tema for DR Klub Klassisk i oktober. 

Symfonien kan høres ved fredagskoncerten den 30. oktober kl. 19.30 og igen lørdag den 31. oktober kl. 15.00. 
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Intro: 
Dmitrij Sjostakovitj : 5. symfoni, d-mol, opus 47 

Af Jens Cornelius, DR  
 
Der blev lyttet med tårer i øjnene, og allerede inden symfoniens sidste sats var forbi, havde publikum rejst sig 
op. Øjenvidner til den første opførelse af Sjostakovitjs 5. Symfoni fortalte, at bifaldet varede en halv time. Ingen 
havde styr på, hvor mange gange Sjostakovitj blev kaldt frem på scenen. ¨ 
Året inden var Sjostakovitj blevet angrebet i den sovjetiske partiavis Pravda, endda på forsiden: "Forplumring i 
stedet for musik" hed omtalen af hans nyeste værker. Kendere af sovjetisk retorik mente at kunne se, at artik-
len var dikteret af Stalin personligt.  
Den slags kritik var et forvarsel om noget meget alvorligt. Sjostakovitj vidste, at hans næste store premiere ville 
blive nøje iagttaget. Derfor skrinlagde han sin nye Symfoni nr. 4, som var hans hidtil mest eksperimenterende. I 
stedet skrev han målrettet 5. Symfoni til en koncert i anledning af 20-året for den russiske revolution.  
 
En  journalist forsynede symfonien med undertitlen En sovjetkunstners svar på berettiget kritik. Symfonien teg-
ner en udvikling fra svære grublerier til en triumferende afklaring. Sjostakovitjs kritikere opfattede det som en 
indrømmelse. Han gav øjensynligt her et budskab om, at hans eksperimenter og ”forplumring” af musikken nu 
var lagt væk.  
 
Den nye symfoni levede kort sagt op til de kunstneriske krav fra Stalin: Sovjetisk musik skulle være tydelig og 
opbyggelig. Men samtidig tydede publikums følelsesladede reaktion på noget andet, nemlig at man opfattede 
symfonien som en personlig sejr for Sjostakovitj, og ikke for revolutionen.  
Den stormende folkelige begejstring gav de sovjetiske kommissærer mistanke om, at symfonien havde dobbelt-
bund, men efter nærmere undersøgelser kunne man ikke bevise noget. Sådan er musik heldigvis!  
 
Efter Sjostakovitjs død – og især efter Murens fald – er hele hans utrolige livsværk blevet taget op til revision i 
en grad, som ingen anden komponist har oplevet. I dag er den generelle opfattelse, at adskillige af hans værker 
er tvetydige, og at nogle ligefrem er fyldt med musikalske koder. Tag fx slutningen af 5. Symfoni. Er den pom-
pøs og buldrende, fordi systemets mænd kun forstod den slags? Det er blot en af de gåder, der gemmer sig bag 
Sjostakovitjs fantastisk medrivende 5. Symfoni. 



Fakta 
 

Dmitrij Sjostakovitj 
Russisk komponist og pianist. Vidunderbarn i klaver og kom-
position. Født i Skt. Petersborg. Studier i Skt. Petersborg og 
Moskva. 
 
5. symfoni, d-mol, opus 47 

Symfoni nr. 5 i d-mol op. 47 fra 1936/37 i fire satser. Varer ca. 

50 min. Førsteopført 21. november 1937 i Leningrad, nu Skt. 

Petersborg. Overvældende succes både fra publikums side og 

fra regimets side. 

Sjostakovitj skrev i alle genrer, herunder også film- og scene-

musik. I alt komponerede Sjostakovitj 15 symfonier  

Periode/ Stilart 

Neoklassik. Dvs. en objektiv musik, frigjort fra individet, som 

havde været i centrum under senromantikken, perioden lige 

før.  



Om komponisten 
 
Dansk Wikipedia  
Meget kort omtale af komponisten.  

 
Engelsk Wikipedia  
Omfattende gennemgang af komponistens liv og virke 
med referencer, noter og bibliografi.  

 
 
 
 
 
 

Om værket 
 
Engelsk Wikipedia  
Fyldig indføring i værket, satsbetegnelser, tilblivelse, 
værkgennemgang, modtagelse og forslag til indspilnin-
ger. 

 
 

Overblik 

Links og litteraturhenvisninger 
Links & litteratur er udvalgt specielt til brug i bibliotekernes lytteklubber.  
Listen er ikke udtømmende - der findes andet, som man selv kan opsøge, hvis man vil. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Sjostakovitj
https://en.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Shostakovich
https://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No._5_(Shostakovich)


Om komponisten 
 
Levinsen, Jakob 
Klassisk musik : alt hvad du skal vide når du lytter. - 
Gyldendal, 2006. - 391 sider.  
(78.9) 
FAUSTNR.: 26512468 
Guide til at opleve klassisk musik. 
Heri side 335-341.  
Indeholder også oversigt over Sjostakovitjs væsentlig-
ste værker. 
 
Naur, Robert 
Veje til den klassiske musik. - Gyldendal, 1973. - 235 
sider, illustreret.  
(78.9) 
FAUSTNR.: 01411675 
Europæisk musikhistorie fra gregoriansk kirkesang til 
Stockhausen i form af komponistportrætter. 
Heri side 185-186.  
   
Rasmussen, Karl Aage  
Musik i virkeligheden : essays om musik og mennesker. 
- Gyldendal, 2008. - 241 sider.   
(78.9) 
FAUSTNR.: 27413935 
Heri side 132-145: Sjostakovitj og hans bugtaler. 
 
Ryom, Peter 
Musikkens stilarter : klassisk musik fra oldtid til nutid - 
Gyldendal, 1992. - 275 sider, illustreret. 
(78.9) 
FAUSTNR.: 07353863 
Heri s. 237- 238.   

 
 
Steensen, Steen Chr. 
Gyldendals bog om klassisk musik. - Gyldendal, 2003. - 
402 sider, illustreret. 
(78.9) 
FAUSTNR.: 24942872 
Om den klassiske musiks historie fra middelalder til i 
dag med socialhistorisk samt kulturhistorisk vægtning. 
Operaen omtales kun perifert. Med biografier og gen-
nemgang af en lang række værker samt musikalsk ord-
bog. 
Heri side 204-205 + side 297-298: Dmitrij Sjostakovitj. 
 
Thompson, Wendy 
Store komponister : en illustreret gennemgang af mere 
end 100 berømte komponisters liv og vigtigste værker 
og deres betydning. - Aschehoug, 2002. - 256 sider, 
illustreret. 
(78.9) 
FAUSTNR.: 24366189 
Heri side 232-233. 
 
Wenzel Andreasen, Mogens 
Politikens introduktion til klassisk musik : komponister-
ne, værkerne og teorien. - Politiken, 1997. - 352 sider, 
illustreret. 
(78.9) 
FAUSTNR.: 20809329 
Heri side 310-311 + side 314 -317. 
 
 
 

Uddybende læsning 



Om værket 
 
Koncerthaandbogen : orkester- og vokalmusik. - Gjel-
lerup, 1956-59. - 3 bind, illustreret. 
Bind 3 : Det 20. aarhundredes musik.  
(78.08) 
FAUSTNR.: 02336707 
Heri side 402-407. 
 
Musikken har ordet : 36 musikalske studier / redige-
ret af Finn Gravesen. - Gad, 1993. - 366 sider, illustre-
ret. 
(78.9) 
FAUSTNR.: 20490454 
Til musikforståelse, gennem analyser af musikalske 
sammenhænge og oplevelser præsenterer bogens 31 
forfattere værker fra middelalderens motetter til nuti-
dens film- og popmusik. 
Heri side 114-12: Om Sjostakovitjs 5. symfoni. 
 
Ottaway, Hugh 
Shostakovich symphonies. - British Broadcasting Cor-
poration, 1978. - 68 sider, noder, illustreret.  
(99.4 Sjostakovitj, Dmitrij) 
FAUSTNR.: 02307014 
BBC music guides 
Heri side 7-9 + s. 24-29. 

Om perioden 
 
Ryom, Peter 
Musikkens stilarter : klassisk musik fra oldtid til nutid. - 
Gyldendal, 1992. - 275 sider, illustreret. 
(78.9) 
FAUSTNR.: 07353863 
Heri side 217-218.   
 
Vinther, Orla 
Musikhistorien / redaktion: Ib Thorben Jensen og Jør-
gen Andresen. - Folkeskolens Musiklærerforening, 
2001-2005. - 10 bind, illustreret + cd.  
Musik som kunst, håndværk, klang, magi, kommunika-
tion og eksperiment og musikkens funktion i samfund, 
religion og kultur. 
[Bind] 7: Nyere tid 1. - 2003. - 191 sider. 
(78.9) 
FAUSTNR.: 24658260. Også med andre Faustnumre. 
Heri side 112-114.: Neoklassik... 



Shostakovich against Stalin : the war symphonies / a 
film by Larry Weinstein. - Decca Music Group, p 2005. - 
1 dvd-video (76 min. (dokumentar)) (70 min. (audio)) + 
1 kommentarbilag. 
Russisk tale. Undertekster på engelsk, fransk, tysk, itali-
ensk, spansk og kinesisk. 
(99.4 Sjostakovitj, Dmitrij) 
FAUSTNR.: 25997395 
Af indholdet: Shostakovich wartime radio broadcast ; 
Shostakovich chronology.  
Indholder desuden uddrag af Dmitrij Sjostakovitjs sym-
fonier. 
 
Shostakovich: Symphony no. 5 / created by Michael 
Tilson Thomas with the San Francisco Symphony. - San 
Francisco Symphony, 2009. - 1 dvd-video (ca. 109 
min.).  
Engelsk tale. Undertekster på engelsk, tysk, fransk, 
spansk og kinesisk. 
(99.4 Sjostakovitj, Dmitrij) 
FAUSTNR.: 28382448 
Musik: Live-optagelse, Royal Albert Hall, London 1. 
september 2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musik 
Youtube 
Symfonien i sin fulde længde med Thomas Søndergård 
og DR SymfoniOrkestret fra 2012. 
 
Søndagsklassikeren/DR 
Et panel lytter til fem indspilninger af Sjostakovitjs 
5.symfoni. DR-udsendelse 21.juni 2015. 
 
 

Diskuter fx relevansen af at kende til et værks tilblivel-
se og kontekst i samtiden. Udformede Sjostakovitj 5. 
symfoni, som han gjorde, af frygt for regimet eller øn-
skede han simpelthen et stilskift til en mere ”klassisk” 
og enkel stil? 
 
Diskuter fx Sjostakovitjs mangfoldige virke som kompo-
nist af film- og varietémusik samtidig med hans kom-
poneren af vældige symfonier og alvorlige strygekvar-
tetter. 
 
Sammenlign og reflekter fx over den nutidige danske 
kompositionsmusiks ”politiske” eller kulturelle betyd-
ning i samfundet? 
 
Se film (DVD) om Sjostakovitj og kombiner med cd-
lytning. 
 
Lyt til (dele af) Søndagsklassikeren. 

Inspiration til debat 

Film om komponisten Inspiration 

Dmitri Sjostakovitj (t.h.) sammen med dirigent for The Georgian State Symphony Orchestra, Jemal Gokieli 

https://www.youtube.com/watch?v=kvVFax9ObDQ
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p2/soendagsklassikeren-92/#!/

