
 

 

Ντμίτρι Σοστακόβιτς 

25 Σεπτεμβρίου 1906, Αγία Πετρούπολη - 9 Αυγούστου 1975, Μόσχα 

 
 

Από τους ΝΥ Times, στις 11 Αυγούστου 1975 οι εκτός σοβιετίας φιλόμουσοι μάθαιναν πρώτοι ότι ο Ντμίτρι Σοστακόβιτς πέθανε 

στις 9/8 στις 6.30μμ στα εξήντα εννέα του χρόνια, μετά από δεκαήμερη νοσηλεία για σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα που είχε 

αντιμετωπίσει. Το 1964 είχε ήδη υποστεί την πρώτη καρδιακή προσβολή. Η πραγματική αιτία θανάτου δεν είχε τόσο σχέση με 

την καρδιακή ανεπάρκεια, ήταν ο καρκίνος του πνεύμονα. Κηδεύτηκε με πολιτική κηδεία και τάφηκε στη Μόσχα. Από το 1965 ο 

συνθέτης αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, όπως η φλεγμονή του νωτιαίου μυελού, η οποία οδήγησε στην παράλυση του 

δεξιού χεριού του. Σαν να μην έφτανε αυτό, ακολούθησαν δύο εμφράγματα. Το 1967 έσπασε το πόδι του και από τότε έμπαινε 

συχνά και για μεγάλα διαστήματα στο νοσοκομείο. Στα τελευταία κουαρτέτα και στην 14η Συμφωνία είναι σαφής η αγωνία ενός 

επερχόμενου θανάτου. Τον περιγράφει με πολλούς ηχητικούς τρόπους.  

Δεν είχε ποτέ σταματήσει να συνθέτει. Το τελευταίο έργο του ήταν η σονάτα για βιόλα και πιάνο, έργο 147, που ολοκληρώθηκε 

τον Ιούλιο του 1975. Ο συνθέτης άφησε πίσω τα δυο του παιδιά και την τρίτη σύζυγό του Ιρίνα Σουπίνσκαγια, με την οποία 

διάνυσαν την κοινή τους ζωή από το 1962, πολύ αρμονικά. Η σύζυγός του τον φρόντισε με αφοσίωση. Σε επιστολή προς τον φίλο 

του Ισαάκ Γκλίκμαν, γράφει ότι «το μόνο της ελάττωμα είναι ότι είναι 27 ετών. Από όλες τις άλλες απόψεις είναι θαυμάσια: 

ευφυής, πρόσχαρη, ειλικρινής, άμεση και αξιαγάπητη».  

 

1974-1914 

Η επίσημη ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην Πράβδα τρεις ημέρες μετά τον θάνατό του, επειδή το κείμενο έπρεπε να ελεγχθεί και 

να γίνει αποδεκτό από τον Μπρέζνιεφ. Ο συνθέτης νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Κούντσεβο, στα δυτικά περίχωρα της πόλης. 

Ήταν το επίσημο νοσοκομείο του Κρεμλίνου. 

 

Τη ζωή των καλλιτεχνών συνήθως την παρακολουθεί το κοινό από τις αυτοβιογραφικές περιγραφές και τις συνεντεύξεις αλλά με 

τον Σοστακόβιτς σχεδόν όλα στηρίζονταν σε υποθέσεις, αφού δεν μιλούσε εύκολα, παρέμενε διακριτικός, αφοσιωμένος στο 

γράψιμο. Tο βλέμμα του ήταν πάντα ουδέτερο, ο εσωτερικός του κόσμος έμοιαζε κλειδωμένος, έστεκε σαν να μην έχει 

συναισθήματα. 

 Ήταν μεγάλος στην ηλικία όταν οι ειδικοί άρχισαν να μιλούν διακριτικά για τον αυτισμό του, ειδικότερα για το σύνδρομο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/9_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1975
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1


 

Ασπεργκερ από το οποίο εξαρτιόταν η επικοινωνία του με τους άλλους. Την κατάσταση αυτή οι επιστήμονες την έχουν 

χαρακτηρίσει ως το σύνδρομο των μεγαλοφυών, αναφέροντας πλήθος προσωπικοτήτων με υψηλό δείκτη νοημοσύνης και 

εντυπωσιακή δημιουργικότητα, μεταξύ αυτών αναφέρονται ο  Νεύτωνας, η Μαρία Κιουρί, ο Μότσαρτ, ο Μπετόβεν, ο Δαρβίνος, 

ο Μαρκ Τουαίην,ο Γούντι Άλλεν, ο Χίτσκοκ. Ο γιατρός Hans Asperger που ανακάλυψε το σύνδρομο υποστήριζε ότι στην 

επιστήμη και στην τέχνη, μια μικρή ποσότητα αυτισμού είναι απαραίτητη. Η απομάκρυνση από την καθημερινότητα και από τα 

απλά πρακτικά ζητήματα που μας θέτει, είναι ο τρόπος για να προσεγγίσεις ένα θέμα με πρωτοτυπία σαν να δημιουργείς από την 

αρχή παρθένους τρόπους με όλες τις επιδεξιότητες να διοχετεύονται εκεί. Σε όλα τα άλλα θέματα που αφορούσαν την αγωνία και 

τους αγώνες του Σοστακόβιτς να ζήσει και να επιβιώσει μουσικά, οι πολίτες ήξεραν μόνο ό,τι διαδιδόταν. Στις εποχές που 

επερχόταν πάντως ισορροπία στη σχέση με τις εξουσίες τιμήθηκε με κάποιες κρατικές διακρίσεις. 

 
 

Συμφωνία αρ.13 

Ο δύσκολος αυτός άνθρωπος αγαπήθηκε από τους Ρώσους του καιρού του κυρίως για τη Συμφωνία αρ. 7 γνωστή ως Συμφωνία 

του Λένινγκραντ, την οποία συνέθεσε κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου για να τιμήσει την πνευματική αντίσταση 

της πόλης στην ναζιστική πολιορκία. Ο  Σοστακόβιτς στρατεύτηκε δημιουργικά για να υμνήσει την ηρωική αντίσταση των 

κατοίκων του Λένινγκραντ απέναντι στην ανελέητη πολιορκία των ναζιστικών δυνάμεων. Στο ημερολόγιο του γράφει: Πριν από 

μια ώρα τελείωσα το δεύτερο μέρος του νέου έργου. Αν όλα πάνε καλά και καταφέρω να γράψω το τρίτο και το τέταρτο μέρος, 

θα έχω έτοιμη την Εβδόμη Συμφωνία μου. Σε ραδιοφωνική εκπομπή συμπληρώνει: Γιατί τα λέω αυτά; για να μπορέσουν να 

μάθουν οι κάτοικοι του Λένινγκραντ που με ακούν τώρα, ότι η ζωή στην πόλη μας συνεχίζεται. Ο καθένας από μας εκτελεί το 

καθήκον του. Οι εργαζόμενοι στον Πολιτισμό εκπληρώνουν το καθήκον τους με ανιδιοτέλεια, όπως και όλοι οι Λενινγκραντινοί. 

 
Συμφωνία του Λένινγκραντ, έργο 60 

https://www.youtube.com/watch?v=nOKL_q-Ribs&feature=youtu.be 

Γράφει ο Σοστακόβιτς: Ακόμα και σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς του πολέμου διδάσκονται και παίζονται νέα μουσικά έργα. 

Νέα θεατρικά έργα ανεβαίνουν στα θέατρα. Οι ζωγράφοι δημιουργούν καινούργιους πίνακες. Καλλιτέχνες και συγγραφείς, μαζί 

με όλους τους συμπατριώτες μας, βοηθάμε τον Κόκκινο Στρατό να διώξει τον εχθρό.  

Άρχισα να δουλεύω την 7η Συμφωνία μου στις 19 Ιουλίου 1941. Δούλευα μέρα-νύχτα. Τις ημερομηνίες τις θυμάμαι καθαρά. Το 

πρώτο μέρος είχε ολοκληρωθεί στις 3 Σεπτεμβρίου, το δεύτερο στις 17 και το τρίτο στις 29. Ήθελα να συνθέσω ένα έργο για τη 

ζωή μας αυτή την στιγμή, σήμερα. Ενώ δούλευα ακούγονταν οι βολές αντιαεροπορικών και οι εκρήξεις από οβίδες. Αλλά δεν 

σταμάτησα. Στην πόλη επικρατούσε αγωνιστικός παλμός. Γυναίκες, παιδιά, γέροι, αντιδρούσαν παλικαρίσια. Θα θυμάμαι για 

πάντα τις ηρωικές γυναίκες μας, που χωρίς να σκέφτονται τον εαυτό τους, πάλευαν να αχρηστεύουν τις βόμβες. 

Η 7η Συμφωνία ολοκληρώθηκε το Δεκέμβρη του 1941 στο Κουίμπιτσεφ και η πρεμιέρα της έγινε στην ίδια πόλη στις 5 Μαρτίου 

1942 από την ορχήστρα του θεάτρου Μπολσόι και μαέστρο τον Σαμουήλ Σαμοσούντ, και μεταδόθηκε ραδιοφωνικά.  

https://www.youtube.com/watch?v=nOKL_q-Ribs&feature=youtu.be


 

Στις 29 και 30 Μαρτίου παίχτηκε στη Μόσχα, ενώ δεκάδες συναυλίες ακολούθησαν στην Ευρώπη και την Αμερική. Η 

αμερικανική πρεμιέρα της Συμφωνίας αρ.7, οδήγησε τους Leopold Stokowski, Artur Rodziński και Serge Koussevitzky στο… 

ρινγκ αφού προσπάθησαν πολύ ώστε να είναι αυτοί που θα την διευθύνουν. Η τύχη ήταν με το μέρος του Arturo Toscanini, ο 

οποίος την διηύθυνε στις 19 Ιουλίου 1942 με την ορχήστρα του N.B.C και σε ραδιοφωνική μάλιστα ταυτόχρονη μετάδοση. 

 

Παίρνοντας μεγάλο ρίσκο, οι υπεύθυνοι προγραμματισμού της Ρωσίας κατάφεραν να παιχτεί η Συμφωνία και στην πολιορκημένη 

πόλη του Λένινγκραντ. Η εξάντληση όμως των μουσικών από την ταλαιπωρία της πολιορκίας ήταν τόσο μεγάλη, που 

διαδραματίστηκαν τραγικά γεγονότα. Στην πρώτη πρόβα, όταν έφτασε η στιγμή να ακουστεί το πρώτο σόλο της τρομπέτας, δεν 

ακούστηκε τίποτε.  «Λυπάμαι μαέστρο, από την κακουχία δεν έχω σταγόνα δύναμης στους πνεύμονές μου… εξαντλήθηκα πια» 

είπε ο τρομπετίστας και ξέσπασε σε κλάματα καταρρέοντας.  

Ο κόσμος κατάφερε να προσθέσει λίγο φαγητό στο συσσίτιο των μουσικών και η προετοιμασία της ορχήστρας έφερε εν τέλει 

άψογα αποτελέσματα στην συναυλία.  

Στο ημερολόγιο που βρέθηκε κατά την οπισθοχώρηση των κατακτητών, ένας Γερμανός στρατιώτης γράφει: « άκουσα τη 

μετάδοση της συναυλίας και κατάλαβα ότι το Λένινγκραντ δεν θα έπεφτε ποτέ». Ο Αλεξέι Τολστόι παραβρέθηκε σε μια από τις 

πρόβες. Συγκινημένος και εντυπωσιασμένος έγραψε στην εφημερίδα Πράβντα στις 16 Φεβρουαρίου: «Στο μεγάλο φουαγιέ είχαν 

βάλει τις καρέκλες για να εγκατασταθεί η ορχήστρα του Θεάτρου Μπαλσόι της Μόσχας, ορχήστρα από τις τελειότερες του 

κόσμου. Στο βάθρο ο μαέστρος Σαμοσούντ, ατημέλητος, ντυμένος με γιλέκο και πουκάμισο. Πίσω του, σε μια καρέκλα, καθόταν 

ο Σοστακόβιτς, νευρικός και ανήσυχος σαν μαθητής προσερχόμενος σε εξετάσεις. Ακουμπώντας πάνω στο δρύινο κιγκλίδωμα 

ένα ακροατήριο παρακολουθούσε σιωπηλό και μαγεμένο. Τώρα, αφού είχαν εφαρμοστεί οι τελευταίες λεπτομέρειες, θα 

παίζονταν επιτέλους και τα τέσσερα μέρη της Συμφωνίας. Με τα μαλλιά μέσα στον ιδρώτα, ο Σαμοσούντ σήκωσε τη μπαγκέτα  

και τα βιολιά άρχισαν να τραγουδούν πρώτα την ξέγνοιαστη ζωή των ευτυχισμένων ανθρώπων. Η Έβδομη Συμφωνία είναι 

αφιερωμένη στο θρίαμβο της ανθρωπιάς που κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Ας κατανοήσουμε τη μουσική φαντασία του 

Σοστακόβιτς, η οποία σ’ αυτές τις σκληρές, απειλητικές νύχτες στο Λένινγκραντ, μέσα στον κρότο των βομβών  που έσκαγαν και 

τις λάμψεις από τις φλόγες, δημιούργησε αυτό το έργο που είναι γεμάτο αλήθεια. 

 



 

 

  
 

Φωτογραφία αριστερά, το 1941, εποχή της έβδομης Συμφωνίας. Δεξιά, εθελοντής πυροσβέστης την ίδια περίπου εποχή, στη 

στέγη του Ωδείου, το οποίο προστάτευε. 

Έγραψε την πρώτη του Συμφωνία στα 19 του χρόνια, το 1925. Το έργο έκανε μεγάλη εντύπωση, ο συνθέτης, ένα απλό παιδί της 

ρωσικής επανάστασης, ήταν ακόμα σπουδαστής. Πήρε το δίπλωμά του στις 12 Μαΐου 1926. Ο προικισμένος αυτός νέος συνθέτης 

δεν κατάφερνε ήδη από πολύ νέος να συμφωνεί με τις απόψεις του κόμματος. Η πρώτη άγρια κόντρα ήρθε όταν συνέθεσε την 

όπερα Η Λαίδη Μάκβεθ του Mζενσκ, έργο 29. Βασισμένη σε νουβέλα του Νικολάι Λέσκοφ, η Λαίδη Μάκβεθ του Μτσενσκ 

ασχολείται με τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία της περιφέρειας. Ο Σοστακόβιτς ζωγραφίζει μουσικά τους θεσμούς, κυρίως 

την εκκλησία και την αστυνομία.  

Το έργο συζητήθηκε πολύ αρνητικά λίγα χρόνια μετά, όταν ο Στάλιν πήγε να παρακολουθήσει σε παράσταση της όπερας. Τότε η 

Πράβντα δημοσίευσε αυστηρό άρθρο με τίτλο «Σύγχυση αντί για μουσική», όπου χαρακτήρισε την όπερα μη σοβιετική, χυδαία 

και μικροαστική, δίνοντας μεγάλη σημασία στη στάση κατανόησης που εκφράζεται απέναντι στη δολοφόνο πρωταγωνίστρια. Η 

όπερα απαγορεύτηκε στη Σοβιετική Ένωση και ξαναπαίχτηκε το 1962 με...στολή παραλλαγής και τίτλο Κατερίνα Ιζμαϊλοβα. 

.   

Η όπερα παίχτηκε στην Μετροπόλιταν όπερα, με την Ορχήστρα του Κλήβελαντ και εκλεκτούς τραγουδιστές στις 5 Φεβρουαρίου 

1935, με μαέστρο τον Artur Rodzinski, εισπράττοντας κολακευτικά και ενθουσιώδη κριτικά σημειώματα.  

Το 1936 ήταν η αρχή μιας τραγικής και άσχημης συνολικά περιόδου που την αποκαλούσε χρονιά της Μεγάλης Τρομοκρατίας, 

στη διάρκεια της οποίας πολλοί φίλοι και συγγενείς του Σοστακόβιτς φυλακίστηκαν ή εκτελέστηκαν.Το μόνο αντιστάθμισμα 

στάθηκε η ευτυχία από τη γέννηση της κόρης του Γκαλίνα. Ο γιος του Μαξίμ γεννήθηκε δύο χρόνια αργότερα.  

Ακολούθησε μια προσπάθεια του συνθέτη να κατευνάσει τις επιθετικές κρίσεις της κομμουνιστικής εξουσίας που φαίνεται ότι 

απέδωσε το 1937με την ολοκλήρωση της Συμφωνίας αρ.5, έργο 47, έργο που αγαπήθηκε γενικώς πολύ. 



 

 

 
 

Με την κόρη του το 1945 

 

Το 1946 κατηγορήθηκε με οξύτατους τρόπους, για την Συμφωνία αρ.9, έργο 70, μι ύφεση μείζονα, που περιγραφόταν ως μια 

σαχλαμάρα. «Αυτά δεν είναι πράγματα σοβαρά και δεν εκφράζουν αυτό που επιθυμεί ο λαός για την πορεία της μουσικής». Το 

1948 μια νέα σκληρή κατηγορία οδήγησε τον συνθέτη σε τραγική ψυχολογική κατάρρευση. Καταγγέλθηκε και πάλι για 

φορμαλισμό στο πλαίσιο του «δόγματος Ζντάνοφ» που προκαλούσε τους αντιρρησίες ευθέως: «ή θα υπακούσεις και θα κάνεις 

αυτό που πρέπει, ή θα αναγκαστείς να το κάνεις, ή θα πάψεις να υπάρχεις». Με άλλα λόγια, το κόμμα αποφασίζει για κάθε έναν. 

Τα περισσότερα από τα έργα του Σοστακόβιτς απαγορεύτηκαν τότε, πιέστηκε ασφυκτικά για να δηλώσει μετάνοια δημοσίως και 

ακόμα περισσότερο για να το αποφύγει.  

Σύμφωνα με μαρτυρία του σκηνοθέτη και ηθοποιού Γιούρι Λιουμπίμοφ, «περίμενε για τη σύλληψή του και για κάθε τι χειρότερο 

κάθε βράδυ στην πόρτα του ασανσέρ, ντυμένος με το κοστούμι, κρατώντας το καπέλο του κι ένα μικρό τσαντάκι, έτσι ώστε να 

μην αναστατωθεί περισσότερο η ήδη τρομοκρατημένη οικογένειά του» 

https://www.youtube.com/watch?v=Nc4ACiKe6m4 

Επιθετική ήταν και η επίπληξη στις 11 Φεβρουαρίου 1948 όταν η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος 

κατηγόρησε τους Σοστακόβιτς, Προκόφιεφ και Χατσατουριάν μαζί με τέσσερις ακόμα συνθέτες, για μουσική που εκφράζει 

ξεκάθαρα την αστική παρακμή. Ο Σοστακόβιτς υποσχέθηκε να "διορθώσει τα λάθη του". Τα επόμενα έργα του έπεισαν ως 

φαίνεται για τις σωστές διορθώσεις των λαθών του κι έτσι οδήγησαν στο βραβείο Στάλιν το 1950. 

Το 1957 το συχνά επανατροφοδοτούμενο αρνητικό κλίμα σε βάρος του ανεστράφη, μετά από μία ομιλία του Ντμίτρι Τσερπιλόφ, 

γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, σε συνέδριο σοβιετικών συνθετών στη Μόσχα. Ο Σοστακόβιτς και ο Χατσατουριάν 

επαινέθηκαν και εξελέγησαν γραμματείς της Ένωσης Σοβιετικών Συνθετών. 

 
 

1957. .Με τον συνθέτη και σπουδαίο καθηγητή Mikhail Fabianovich Gnessin 

Στα επόμενα χρόνια, ο Σοστακόβιτς χώριζε τις συνθέσεις του σε τρεις κατηγορίες, μιλώντας ως συνήθως, μεταξύ χιούμορ και 

σαρκασμού: 1. σε μουσική για τον κινηματογράφο, για να πληρώνει το νοίκι 2.σε δημοσιεύσιμα έργα, που διευκόλυναν και την 

επίσημη άποψη για το τι είναι καλή μουσική 3. στα σοβαρά έργα που γράφτηκαν για να μείνουν στο συρτάρι. Εδώ αναφερόταν 

σε έργα όπως το Κοντσέρτο για Βιολί αρ.1 αλλά και στα τραγούδια από την Εβραϊκή Λαϊκή Ποίηση.  Η εκφρασμένη οδηγία 

https://www.youtube.com/watch?v=Nc4ACiKe6m4


 

πρότεινε να γράφονται έργα με χρήση στοιχείων λαϊκής εντόπιας παράδοσης. Εκ του θέματός τους και μόνον, τα εβραϊκά 

τραγούδια τον έφεραν σε δύσκολη θέση απέναντι στους αντισημίτες. Τα εμπνεύστηκε, όπως έχει δηλώσει, από ένα βιβλίο με 

εβραϊκά ποιήματα που βρήκε σ ένα βιβλιοπωλείο το 1948. Τον εντυπωσίασαν και επηρεασμένος από τον ποιητικό τους ρυθμό, 

συνέθεσε αυτόν τον  κύκλο τραγουδιών που όμως παρουσιάστηκε και ηχογραφήθηκε μετά το θάνατο του Στάλιν. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1pVP0rivMs8 

Κατά καιρούς ο Σοστακόβιτς μελοποίησε ποιήματα εντελώς διαφορετικού είδους, σε στίχους Ράινερ, Μαρία Ρίλκε, σονέτα του 

Σαίξπηρ, στίχους από την γιαπωνέζικη παράδοση και ψαλμούς του Δαυίδ. Μεγάλοι ποιητές όπως ο Λόρκα και ο Απολινέρ 

τροφοδότησαν και τη δική του έμπνευση, ο Πούσκιν, ο Γεβγκένι Γεφτουσένκο και η Μαρίνα Τσβετάγιεβα αποθεώθηκαν από τα 

συγκλονιστικά μουσικά αποτελέσματα. Οι έξι Ρομάντζες σε ποίηση βρετανών ποιητών έργο 62, τα Ισπανικά τραγούδια έργο 100, 

οι τρεις Ρομάντζες σε ποιήματα του Πούσκιν έργο 46
α
 και τα Τέσσερα τραγούδια, έργο 86, αγαπήθηκαν ιδιαίτερα στη Ρωσία. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 70 ο Σοστακόβιτς συνέθεσε τα συγκλονιστικά έξι τραγούδια σε ποίηση της Μαρίνα Τσβετάγιεβα, 

για κοντράλτο και πιάνο, έργο 143
α
 τα οποία ενορχήστρωσε ευθύς αμέσως. Το 1975 συνέθεσε τον κύκλο τραγουδιών για μπάσο 

και πιάνο πάνω σε στίχους του Μιχαήλ Αγγέλου. 

 
 

Με τους Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, Βσέβολοντ Μέγιερχολντ, Αλεξάντερ Ρότσενκο. 

https://www.youtube.com/watch?v=vYnenmx591s 

 

 

Ο Σοστακόβιτς ταξίδεψε πολύ, συγκρινόμενος με άλλους σοβιετικούς καλλιτέχνες της ίδιας εποχής. Επισκέφθηκε τις Ηνωμένες 

Πολιτείες και μάλιστα τρεις φορές. Οι δυο πρώτες ήταν γι αυτόν οι πιο εντυπωσιακές. Η πρώτη φορά ήταν το 1949, χρονιά κατά 

την οποία χαλάρωσε η πίεση σε βάρος του, όταν στάλθηκε μαζί με άλλους δεκαεπτά ρώσους για να πραγματοποιήσει μια ομιλία 

στο Πολιτιστικό και Επιστημονικό Συνέδριο για την Παγκόσμια Ειρήνη που χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο 

Τεχνών, Επιστημών και Επαγγελμάτων. Τον Οκτώβριο του 1959, ο Σοστακόβιτς έφτασε στη Νέα Υόρκη για μια ουσιαστική 

επίσκεψη ενός μήνα, που αφορούσε το πλαίσιο πολιτιστικής συμφωνίας ανταλλαγής καλλιτεχνικών έργων μεταξύ Ηνωμένων 

Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης. Μαζί του ταξίδεψαν κι άλλοι συνθέτες του κόμματος όπως ο Καμπαλέφσκυ, καθώς και o 

μουσικολόγος  Μπόρις Γιαρουστόφσκι. Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε συμφωνικές ορχήστρες σε διάφορες πόλεις και άκουσε 

παρουσιάσεις πολλών νέων εκείνη την εποχή έργων. 

https://www.youtube.com/watch?v=1pVP0rivMs8
https://www.youtube.com/watch?v=vYnenmx591s


 

 
 

Ντίσνεϋ -Σοστακόβιτς - 1959 

 

Ο Σοστακόβιτς μέσα στο 1959 πραγματοποίησε κι άλλα επίσημα ταξίδια στο εξωτερικό. Παρακολούθησε το Ανοιξιάτικο 

Φεστιβάλ της Πράγας, τη σύνοδο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης στη Σουηδία, και το φθινοπωρινό φεστιβάλ της 

Βαρσοβίας. Mετά την είσοδο του στο Κόμμα, το 1960, πραγματοποιήθηκαν χωρίς δυσκολία παρουσιάσεις των έργων του, όπως 

της όπερας Λαίδη Μάκβεθ, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 4 Μαρτίου 1965, μετά από επεξεργασία, με τον νέο τίτλο 

της, ως «Καταρίνα Ισμαΐλοβα». Παίχτηκε επίσης η 4η Συμφωνία. Κάτι έδειχνε να αλλάζει, αλλά μετά από τόσα και τόσα, ο 

Σοστακόβιτς ήλπιζε μόνον… θεωρητικά, όπως έλεγε! 

 

 
Από τα μουσικά του ταξίδια, πολύ αργότερα  θυμόταν με συγκίνηση το ταξίδι στο Παρίσι το 1958 όπου γνώρισε πολύ 

σπουδαίους μουσικούς, την δεύτερη συνάντησή του με τον Μπέντζαμιν Μπρίττεν το 1966 στο Λίβερπουλ. Αναφερόταν συχνά 

στην ηχογράφηση του Κουαρτέτου αρ.8 με το κουαρτέτο Μποροντίν στο Εδιμβούργο και τη συνεργασία του με τον Χέρμπερτ 

φον Κάραγιαν το 1969. Όλα αυτά στάθηκαν μεγάλη παρηγοριά. Εκτιμούσε πολύ το ταξίδι στη Νέα Υόρκη που πραγματοποίησε 

μαζί με τον Μιχαήλ Λερμόντοφ τον Ιούνιο του 1973. Ήταν η τρίτη αμερικανική επίσκεψη η οποία του έδωσε την χαρά μια 

διαφορετικής αναγνώρισης: το Northwestern University του απένειμε τιμητικό διδακτορικό τίτλο για τις καλές τέχνες. Πάντως 

για πολλές από τις άλλες τιμές δεν φαίνεται να μίλησε σχεδόν ποτέ ενώ για πολλές σημαντικές γνωριμίες του αρκέστηκε να τις 

θυμάται με το πρόσωπο του αδιάφορο! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  



 

 
 

Borodin Quartet: (Rostislav Dubinsky - Yaroslav Alexandrov - Dmitri Shebalin - Valentin Berlinsky)  Στο Εδιμβούργο τον 

Αύγουστο του 1962, για την ηχογράφηση του Κουαρτέτου εγχόρδων αρ 8, op.110 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k2q98w_A9L8 

 

Το 1958 ο Σοστακόβιτς συνθέτει μια οπερέτα σε 3 πράξεις, με τίτλο Moskva-Cheryomushki, op.105. Το Cheryomushki είναι 

συνοικία νοτιοδυτικά της Μόσχας γεμάτη με φτηνές επιδοτούμενες κακοφτιαγμένες κατοικίες που χτίστηκαν το 1956. Το όνομα 

της συνοικίας χρησιμοποιήθηκε και σαν περιγραφική λέξη, συγκεκριμένα σαν περιγραφή ενός οικιστικού χάους. Το λιμπρέτο 

γράφτηκε από δυο πρωτοπόρους χιουμορίστες, τους Vladimir Mass και Mikhail Chervinsky και στόχευσε κατ ευθείαν πάνω στην 

αδιέξοδη τότε διαδικασία εύρεσης κατοικίας των φτωχότερων στρωμάτων. Οι λιμπρετίστες και ο συνθέτης, προσπαθούν να 

θίξουν με πικρό χιούμορ και συμβολισμούς την ανάγκη να οργανωθεί επιτέλους η ζωή των Μοσχοβιτών, με άξονα το σεβασμό 

στις βιώσιμες συνθήκες. Πρωτοπαίχτηκε στη Μόσχα στις 24 Ιανουαρίου 1959 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fQMjflI6dWI 
 

Mετά την ένταξη στο Κομμουνιστικό Κόμμα το (1960), δεν απομακρύνθηκαν εντελώς τα σκαμπανεβάσματα στη σχέση με την 

εξουσία. Η Συμφωνία αρ. 13 κατασχέθηκε από τον πρωθυπουργό Nikita Sergeyevich Khrushchev, το 1963 επειδή περιελάμβανε 

ποιήματα του Yevgeny Yevtushenko. Το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους, ο συνθέτης τιμήθηκε με δύο από τα υψηλότερου κύρους 

κρατικά βραβεία, τον τίτλο του Ήρωα της Σοσιαλιστικής Εργασίας και το παράσημο του Τάγματος  του Λένιν. Σε μια εορταστική 

συναυλία γενεθλίων που δόθηκε προς τιμήν του Σοστακόβιτς στη Μόσχα, ο συνθέτης Ντμίτρι Καμπαλέφσκι τον περιέγραψε ως 

τον μεγαλύτερο μουσικό της εποχής. Είναι η εποχή που ο γιος του συνθέτη Μαξίμ αποφασίζει να διευθύνει την πρώτη Συμφωνία 

του πατέρα του, εν συνεχεία παρουσιάζει το περίφημο δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο με σολιστ τον πατέρα του, ενώ ο Μτσλαβ 

Ροστροπόβιτς ερμηνεύει για πρώτη φορά το κοντσέρτο για τσέλο με τον Μαξίμ στο πόντιουμ. 

Το παγκόσμιο κοινό αγάπησε ιδιαίτερα τα έργα του για σόλο πιάνο, τα δύο κοντσέρτα για το όργανο αυτό και τη μουσική 

δωματίου. Τα Πρελούδια και οι Φούγκες, το κοντσερτίνο για δύο πιάνα, τα πρελούδια έργο 34, τα κουαρτέτα εγχόρδων οι δύο 

τζαζ σουίτες, παραμένουν πάντα υψηλά στην εκτίμηση κοινού και μουσικών, κάτι διόλου τυχαίο. 

https://www.youtube.com/watch?v=IzUK1gXIyVA 

 

Ο Σοστακόβιτς μίλησε ελάχιστες φορές για τις πρώτες μουσικές εμπειρίες του. Το 1959 δηλώνει: Στην πρώιμη παιδική μου 

ηλικία, μου άρεσε πάρα πολύ να ακούω μουσική. Ο γείτονάς μου σπούδαζε μουσική, και καθόμουν έξω από το διαμέρισμά του 

σαν χαμένος, ακούγοντας τον να παίζει, με το αυτί κολλημένο στην πόρτα του! είναι η πιο ισχυρή μνήμη της παιδικής ηλικίας 

μου. 

https://www.youtube.com/watch?v=k2q98w_A9L8
https://www.youtube.com/watch?v=fQMjflI6dWI
https://www.youtube.com/watch?v=IzUK1gXIyVA


 

Μερικά χρόνια νωρίτερα απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου λέει: δεν ξεκίνησα μαθήματα πιάνου πολύ νωρίς, παρά εννέα 

ετών. Δεν φάνηκε στην αρχή αν θα μπορώ να παίξω καλά πιάνο παρά όταν είχα ήδη προχωρήσει λίγο. Η πρώτη δασκάλα μου 

ήταν η μητέρα μου. Σε μερικές περιπτώσεις έδειχνα μια ικανότητα να θυμάμαι τι είχε παίξει η μητέρα μου στο προηγούμενο 

μάθημα και κάποιες φορές με τσάκωνε να παίζω τη μουσική του προηγούμενου μαθήματος ενώ προσποιούμουν ότι διαβάζω το 

νέο κείμενο που είχα μπροστά μου. Τόσο αφελής!!  

«Dmitri Dmitriyevich Shostakovich πρέπει να συνεχίσεις με έναν αξιόλογο καθηγητή», είπε η μητέρα μου σοβαρά, όταν ήμουν 

11 ετών. Μάλλον με είχε κρίνει ως ικανό… Η ζωή μας ήταν δύσκολη τότε. Τα οικογενειακά προβλήματα πήγαιναν πολύ πίσω. 

Ο Πολωνός στην καταγωγή παππούς και άλλοι της οικογένειας εξορίστηκαν στη Σιβηρία κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε 

απελευθερωτικό κίνημα. Ο πατέρας του επέστρεψε ευτυχώς στην Αγία Πετρούπολη και σπούδασε χημικός.  

 

Η μητέρα του, Sofia Vasilievna Kokoulina, ελληνικής καταγωγής, ήταν καθηγήτρια πιάνου. Το Κακούλιν προέρχεται από την 

ελληνική λέξη κακόβουλος. Οι πρόγονοι της μητέρας του Σοστακόβιτς εγκαταστάθηκαν τον 14ο αιώνα στη Ρωσία προερχόμενοι 

από την Ελλάδα μαζί με μια ομάδα μοναχών που επέβλεπαν τη μετάφραση ιερών βιβλίων από τα ελληνικά στα ρώσικα. Η ομάδα 

αυτή των Ελλήνων το 1525 έπεσε σε δυσμένεια επειδή επέκρινε τη διαφθορά που επικρατούσε στη ρώσικη εκκλησία. Ο τσάρος 

τους εξόρισε στη Σιβηρία ως «κακούς συμβούλους», εξ ου και το αρχικό οικογενειακό όνομα, το οποίο σταδιακά έγινε Κακούλιν. 

(Krzysztof Meyer, Shostakovitch, Paris, Fayard, 1994). 

 

Ο μικρός Ντμίτρι σκάρωνε μουσικά κομμάτια από τα έντεκα του χρόνια. Ήταν 13 ετών όταν έγινε δεκτός στο ωδείο της 

γενέτειράς του. Ο Aλ. Γκλαζούνοφ ήταν διευθυντής του ωδείου εκείνη την εποχή και οι συζητήσεις μαζί του επηρέασαν βαθιά 

τον νεαρό σπουδαστή.  

Ο πατέρας του πέθανε πριν ο Σοστακόβιτς αποφοιτήσει από το ωδείο και ο έφηβος γιος κέρδιζε χρήματα για τις σπουδές του 

παίζοντας πιάνο σε ταινίες βωβού κινηματογράφου, ανακουφίζοντας την μητέρα του που μεγάλωνε άλλα δυο μικρότερα παιδιά. 

Ολοκλήρωσε τις σπουδές πιάνου το 1923 και αποφοίτησε από την τάξη σύνθεσης το 1925. Εκτός από τη μουσική ασχολιόταν με 



 

πάθος με τον αθλητισμό. Έπαιζε για μεγάλα διαστήματα βόλεϊ, τένις και ποδόσφαιρο, αλλά ήταν και καλός σκακιστής, όπως και 

ο Προκόφιεφ. Μετά τη μουσική, το ποδόσφαιρο ήταν η αδυναμία του γιατί επιδρούσε θετικά στην ψυχολογία του. Τον 

προστάτευε από τον φόβο, τον βοηθούσε να συγκεντρώνεται, όπως ο ίδιος περιέγραφε. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 ως 

τον Ιούνιο του 1941, που η χιτλερική Γερμανία εισέβαλε στη Σοβιετική Ένωση, δεν έχανε ποδοσφαιρικό αγώνα. Αυτό  ήταν 

διασκέδαση, ικανοποίηση και εμπειρία που οδηγούσε στην έμπνευση, καθώς στο επίκεντρο των Συμφωνιών του ο συνθέτης 

τοποθετούσε πάντοτε τις ανθρώπινες δοκιμασίες, γράφει στο βιβλίο της με τίτλο Ο Σοστακόβιτς και το ποδόσφαιρο, η ιστορικός 

τέχνης Σοφία Χέντοβα. «Στη δύσκολη σταλινική περίοδο και στην κορύφωση των διώξεων της δεκαετίας του 1930 ανακάλυπτε 

στο ποδόσφαιρο την παλικαριά, τη γενναιότητα, την αυτοθυσία, τον έντιμο αγώνα, την ένταση των συναισθημάτων». 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ShmeTfrAWoc 

Το 1929 έγραψε μουσική για τον αθλητισμό, πάνω στο λιμπρέτο «Ντιναμιάδα» του σκηνοθέτη A. Ιβανόφσκι, με τον οποίο 

συναντιόταν στο γήπεδο. Στις 27 Οκτωβρίου 1930 έκανε πρεμιέρα η μουσική του ως μουσική μπαλέτου έργο 22, σε 37 σκηνές 

και με τίτλο «Χρυσός αιώνας». Μερικοί τίτλοι: Το ποδόσφαιρο, Ο χορός του νέγρου και δύο σοβιετικών ποδοσφαιριστών, 

Αθλητικός χορός, Μποξ, Δισκοβολία, Τένις, Ξιφομαχία. Εδώ περιγράφει μουσικά την ζωή των αθλητικών ομάδων και των 

αθλητών τους σε δύσκολες και πολύ πιεστικές συνθήκες. Ο Σοστακόβιτς είχε ήδη επιχειρήσει μια πολιτική εξιδανίκευση του 

αθλήματος, χαρακτηρίζοντας το ποδόσφαιρο ως το μπαλέτο των μαζών και ολοκλήρωσε την εξιδανίκευση μουσικά, αρμονικα.. 

 

 

 

 

Στο πρόγραμμα της πρώτης παράστασης γράφει, συγχέοντας κάπως τα πράγματα, ενδεχομένως και σκοπίμως: σκοπός μου ήταν η 

αντιπαράθεση δυο πολιτισμών. Το έκανα με έναν απλό τρόπο: Οι δυτικοευρωπαϊκοί χοροί εκφράζουν ένα πνεύμα φτηνού 

ερωτισμού που είναι γνώρισμα της σύγχρονης αστικής κουλτούρας. Εγώ είχα στόχο να εμποτίσω τους σοβιετικούς χορούς με 

στοιχεία του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής, που είναι ευεργετικά. Η μουσική μου χορεύεται αλλά είναι και δραματικά 

έντονη και επεξεργασμένη συμφωνικά. 

 

Ο Χρυσός αιώνας παίχτηκε τα πρώτα δυο χρόνια 18 φορές αλλά όταν άρχισαν οι υποτιμητικές κριτικές υποχώρησε και το 

ενδιαφέρον του κοινού και των θεάτρων. Ο συνθέτης πίστευε ότι αν κάτι δεν ήταν αντάξιο του στόχου του, αυτό ήταν ο τρόπος 

παρουσίασης, χορογραφικά - σκηνοθετικά και όχι η μουσική. Στις προσεχείς δεκαετίες βέβαια ο Χρυσούς αιώνας αναρριχήθηκε 

σε μια από τις πιο αγαπητές δημιουργίες του σε όλο τον κόσμο. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=ShmeTfrAWoc


 

Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι λίγοι είναι οι συνθέτες που γνωρίζουμε ότι ήταν φανατικοί του ποδοσφαίρου και σίγουρα είναι 

τρεις: Ο Dmitri Shostakovich και οι βρετανοί Michael Laurence Nyman και Sir Edward William Elgar . Ο Τσέχος Bohuslav Jan 

Martinů  επίσης συνέθεσε το 1924 ένα συμφωνικό έργο με τίτλο Ημίχρονο, και με υπότιτλο: ρόντο για μεγάλη ορχήστρα.  

https://www.youtube.com/watch?v=Iyjm4URo0IE 

Στις 17 Ιουνίου 1941 σε επιστολή περιέγραψε στον Βαλεντίν Ναουμόβιτς τις εντυπώσεις του από τη νίκη της ομάδας του Ζενίτ 

επί της Σπαρτάκ, η οποία έμελλε να είναι η τελευταία. Για τις 22 Ιουνίου 1941 είχε εισιτήρια για να παρακολουθήσει τους αγώνες 

Σπαρτάκ Μόσχας - Σπαρτάκ Λένινγκραντ και Ζενίτ Λένινγκραντ - Σπαρτάκ Χάρκοφ.  

Το πρωί της ίδιας ημέρας, καθ' οδόν για τη μικρή αίθουσα του Ωδείου του Λένινγκραντ, έμαθε ότι ξέσπασε ο πόλεμος. 

 

 

Σε μια συνέντευξη των τελευταίων ετών ο συνθέτης μιλάει και για την κριτική, πολιτική και καλλιτεχνική, εμπειρία συχνά 

τραγική στην πορεία της ζωής του, ξεχωρίζοντας την κριτική από τη χρήση της. Ποτέ δεν τον ενοχλούσε αυτή καθ’ αυτή η 

κριτική, λέει. Το έργο μου έχει επικριθεί πολύ από τότε που άρχισα να γράφω μουσική. Μερικά από αυτά που έχουν γραφτεί 

αναφέρονται, το παραδέχομαι, σε έργα που ήταν κακά. Το τι θα είναι κακό όμως προϋποθέτει να γράψεις έργο πρώτα… και ποιος 

κλείνεται και υποφέρει για να γράψει ένα κακό έργο; Είναι δυνατόν; Αλλά και ποιος μπορεί να πει ότι η καριέρα μου υπέφερε εξ 

αιτίας της κριτικής; Τα έργα μου παίζονται. Άρα το ότι επικρίνεται ένα έργο, δεν σημαίνει ότι οι μουσικοί σταματούν να παίζουν 

τα άλλα.  

Η Τατιάνα Νικολάγιεβα μεταγενέστερα τον συμπληρώνει:  

Ήταν δοσμένος στη σύνθεση. Κλεινόταν στο δωμάτιο του και δεν ήθελε να ακούει ούτε τη σκόνη. Πρώτα βέβαια κάρφωνε τη 

σύνθεση στο μυαλό ακριβώς όπως τελικά την έγραφε στο πεντάγραμμο. Εντυπωσιακό! Ακόμα κι όταν εκεί που βρισκόταν δεν 

είχε πιάνο, άκουγε τόσο μοναδικά, που οι νότες που έγραφε ήταν αυτές που είχε συλλάβει. Ήταν όμως έτοιμος να πετάξει κάτι αν 

το ξανάβλεπε και δεν του άρεσε. Δεκάδες έργα πέταξε χωρίς να λυπηθεί. 

 

 Δεν έλεγε ποτέ αυτό που συνηθίζουν οι συνθέτες: τα καλά δικά μου, άρα τα δικά σου όχι τόσο καλά. Ήταν καλόκαρδος, 
έτοιμος να καταλάβει, ήταν τρυφερός, πράος και ειρηνικός χαρακτήρας. Έλεγε, θα μας κρίνουν πρώτα και μετά θα 

καταλάβουμε εμείς τι ακριβώς συνθέσαμε, έτσι δυστυχώς είναι τα πράγματα…. Μέχρι λοιπόν την στιγμή της κρίσης μας θα 
είμαστε δίκαιοι και με τους καλύτερους και με τους χειρότερους. Δεν ξέρουμε σε ποιους ανήκουμε, αλλά η ζωή θα μας δώσει 

https://www.youtube.com/watch?v=Iyjm4URo0IE


 

κι άλλες ευκαιρίες.  
Ο συνθέτης για χρόνια ταλαιπωρήθηκε από μη αναστρέψιμα προβλήματα υγείας αλλά παρέμεινε όσο περισσότερο μάχιμος 

μπορούσε. Έλεγε συχνά κάνοντας χιούμορ ότι από την φυματίωση, που την πέρασε νικώντας την στα σημεία, φάνηκε η γερή 

κράση του απέναντι στα άρρωστα πράγματα.  Σκεφτόμουν  τις απόψεις του και χαμογελούσα όταν αναφερόμουν στις δικές μου 

συνθέσεις, που δεν είναι ούτε σπουδαίες ούτε μοναδικές. Όταν ήθελα - δεν ήθελα να τις παρουσιάζω στο κοινό… Θυμάμαι πόσο 

του άρεσε μια από αυτές: η Μουσική Στιγμή έργο 20… με πίεζε να του πω πότε θα παίξω το κοντσέρτο μου επίσης. 

  

 
 

Ο Σοστακόβιτς, λέει η Τατιάνα Νικολάγιεβα, ήταν τόσο απογοητευμένος με τις σκληρές πολιτικές καταστάσεις που τον 

αφορούσαν και τον πίεζαν ανυπόφορα, που έγραψε για να αντιδράσει, τα 24 Πρελούδια και Φούγκες (έργο 87), αν και 

σκεφτόταν, ήδη από την πρώτη σελίδα, ότι σίγουρα θα πολεμηθεί με κάποιον τρόπο. Εύρισκε πάντοτε ψυχραιμία για όλα αυτά 

που συνέβαιναν και έπρεπε να τα αντιμετωπίζουμε.  

Την παραμικρή λεπτομέρεια του κάθε κομματιού του έργου 87 την μοιράστηκε μαζί μου. Εγώ ήμουν πάντα έτοιμη να του δώσω 

κουράγιο αλλά έτοιμη και για αυστηρή κριτική. Τα έπαιξα το 1952 στο Λένινγκραντ σίγουρη ότι θα μείνουν αθάνατα, γιατί 

πίστευα ότι είναι μεγαλείο αυτή η μουσική, χτίζει μέσα μας την ηρεμία και την ισορροπία. Πέρα από αυτό το γεγονός, κρατήσαμε 

μέχρι το τέλος την βαθιά εμπιστοσύνη του ενός στον άλλο. Η ιστορία ευτυχώς για τη μουσική, τον δικαίωσε. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dQPS7CmZlHM 
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