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LKMS Bilaga till medlemsutskick i samband med Francisca Skooghs spelafton den 12

november.

Något om verken som spelas. Kvällens föreställning kretsar mycket kring Robert Schumann

och hans första pianosonat.

Staffan Storm, Unbekanntes Blatt aus Endenicher Zeit

2018

Robert Schumann led troligen av bipolär affektiv sjukdom (manisk-depressivsjukdom). Under

senare delen av Schumanns liv försvårades sjukdomen och den 27 februari 1854 försökte han

begå självmord, och intogs på mentalsjukhuset i Endenich.

Skoogh skriver i sin programtext: ”Storms verk är musikaliska betraktelser över valda utsnitt

ur två textkällor – ett brev från Robert Schumann till Joseph Joachim skrivet i januari 1854,

dagarna precis innan Robert Schumanns sammanbrott, och fragment ur ett skrivark från

Schumanns sista tid i livet som patient på sjukhuset i Endenich:

I.

(An Joseph Joachim)

Düsseldorf d. 6ten Jan. 1854

Zum neuen Jahr den ersten Gruß, lieber Joachim! Möge es uns oft zusammenführen! (…)

Nun - wo ist Johannes? Ist er bei ihnen? Dann grüßen Sie ihn. Fliegt er hoch – oder nur

unter Blumen? Lässt er noch seine Pauken und Trompeten erschallen? Er soll sich immer

an die Anfänge Beethovenschen Symphonien erinnern; er soll etwas Ähnliches zu machen

suchen. Die Anfang ist die Hauptsache; hat man entfangen, dann kommt das Ende wie von

sich selbst entgegen. (…)

Ich komme immer in guten Humor, wenn ich Ihnen schreibe; eine Art Arzt sind Sie für

mich.

Ein unbekanntes Blatt aus Schumanns Endenicher Zeit

II

Lieber Julie, wie habe ich mich über Deinen Brief gefreut und dass es Dir so gut in Berlin

gefällt und Du beim Onkel Woldemar so fleißig bist. Die Mama schreibt es mir schon. Du

spielst schon ziemlich schwere Compositionen, den ersten Geburtstagsmarsch schrieb ich”

III.

”Wie dank’ ich Dir für Deine Gaben, Du Holde, die Du mir gesandt

Für Ewigkeit schließt uns [ein] Band”

I kompositionen vävs också in den harmonisering som Schumann gjorde av koralen Wenn

mein Stündlein vorhanden ist,1 under vistelsen på Endenich“:

1
Texten är tillskriven Nikolaus Herman (ca 1480-1541). Melodier finns i åtskilliga versioner, bl.a. i J.S.Bachs

vokalverk.

Anders Bergström�
2018-11-09
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Debussy Images II

1 Cloches à travers les feulles 2 Et la lune descend sur le temple qui fut 3 Poissons dór

1907

Images för piano utgavs i två häften om vardera 3 stycken, 1905 och 1907. De ska inte

förväxlas med Images för orkester, som tillkom under åren 2015-12. Images betyder bilder

och Debussy var ofta inspirerad av bilder. Inte så att hans musik försöker återge konkreta

skeenden, utan snarare de avtryck de sätter i själen.

Det ovan sagda hindrar inte att man i det första stycket, Klockor (hörda) genom löven,

mycket väl kan föreställa sig klockklang filtrerad genom trädgårdens grönska. Debussy lär ha

haft kyrkklockorna i Rahon, en by i franska Jura, i tankarna. Där bodde den nära vännen

Louis Laloy,2 som skulle komma att bli Debussys första levnadstecknare. Och där lär Debussy

ha upplevt den klockringning som ljuder från Alla helgons dag till dödsmässans slut dagen

därpå, som i romersk-katolska länder kallas Alla själars dag. Allt enligt Laloy. Stycket börjar

med en två takters inledning av en fallande och stigande heltonsskala, som fortsätter när temat

hörs, ett tema som nog ska ge känslan av en klockringning (se övre notsystem):

Det är inte svårt att tänka sig att mellanstämmans heltonsskala av trioler ska återge de

filtrerande löven.3 Temat fortsätter med nya klockklanger:

I slutet av första delen hörs ett bredare tema:

I styckets mellandel byts både tonart, taktart och tempo. Temat går fortfarande i fyrtakt, men

nedteckningen av bakgrundens skimrande tonlager underlättas säkert av den nya taktarten.

Det melodiska temat bygger på den pentatoniska skalan e, fiss, giss h, ciss.

En mycket förkortad första del återkommer och avslutar.

2
Louis Laloy (1874-1944) hade många strängar på sin lyra. Han var både musikvetare och sinolog. Han skrev

böcker om Debussy, Ravel, Stravinsky, Satie, Dukas och Rameau och talade förutom franska 7 språk, engelska,
tyska, italienska, ryska, latin, grekiska och kinesiska.
3

Notbilden är förenklad. Debussy har genomgående i Images II tre notsystem. I dessa ligger notexemplets två
översta notbilder i huvudsak i originalets översta diskantsystem och notexemplets nedersta system i originalets
mellansystem. Dessutom har Debussy ett tredje notsystem i basklav.
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Vad kommer först, ett styckes titel, eller dess musik? I det andra stycket, kom nog musiken

till först. Den har en speciell östasiatisk atmosfär och sinologen Laloy föreslog den poetiska

titeln, Och månen sänker sig över templet som en gång var. Laloy tillägnades för övrigt

stycket. Debussy hade på världsutställningen i Paris hört en gamelanorkester, både 1889 och

1900. Musiken gjorde stort intryck på honom.4 Debussy har i flera av sina verk hämtat inspi-

ration från indonesisk musik. Gamelanorkestrarna domineras av slaginstrument, t.ex. xylofon-

och marimbaliknande instrument, och dessas klanger kan anas i musiken.

Det inledande temat anslår tonen för hela stycket:

Temat återkommer i styckets slut.. Andra pregnanta inslag är följande:

och nästa som innehåller två olika fraser, som senare dyker upp skilda från varandra.

Ett nytt tema inleder ett längre mittparti. Det är naturligtvis de ackord som klingar under

temat och som är så typiska för Debussy, som skapar den alldeles speciella atmosfären:

Detta parti kan betraktas som ett genomföringsparti eftersom fraserna B, C och D här dyker

upp i nya sammanhang. I en 12 takter lång avslutning hörs på nytt temana A-D.

Kanske är Guldfiskar det mest spelade stycket i Image II. Utan att vara pianist kan nog de

flesta lyssnare ana att solisten ställs inför stora utmaningar. Mot ett skimrande tremolo-

ackompanjemang utbreder sig efter några takter temat:

Det fortsätter i ungefär samma stil:

Helt annorlunda är temat i mellandelen:

4
Gamelan är en orkesterform som förekommer på Bali och Java. Musiken används inom teater, dans och i

sakrala och profana riter.
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”Som om guldfiskarna nästan hoppade ut ur vattenskålen”, som en kommentator uttryckte sig.

Ytterligare några teman som liknar de två första följer här, först:

och sedan:

Hela stycket, som säkert vill ge en bild av ljuset brytning och glitter i en skål med simmande

guldfiskar, är ett virtuosnummer i den högre skalan.

Kent Olofsson/Francisca Skoog, Play always as if in the presence of a master

Variations & Fragments for piano and electronics

Skoogh skriver i sin programtext: “I Play always as if in the presence of a master, Variations

& Fragments for piano and electronics har Olofsson och jag arbetat med mina möjligheter att

skapa en egen värld kring Schumanns sonat op. 11. En värld där jag får vara fri från krav om

perfektion och en närmast terapeutisk lek med elektronik och kommunikation mellan honom,

Schumann och mig. Den geniala musikern med kontroll och överlägset virtuost spel drivs av

den klassiska musikkulturen men också av oss musiker själva. Dessa båda verk är ett försök

till uttryck kring känslor av otillräcklighet och maktlöshet som kanske inte får så mycket

utrymme annars. Hur kan det komplexa förhållandet mellan pianisten, krav på perfektion i

liveframförandet och verket breddas?”

Schumann, Pianosonat fiss-moll op. 11

1 Introduzione: Un poco Adagio – Allegro vivace

2 Aria: Senza passione, ma espressivo

3 Scherzo e intermezzo 4 Finale: Allegro un poco maestoso

1835

Verket är en kärleksförklaring till den kvinna som fem år senare skulle bli hans hustru.

Schumann hade i början av året slagit upp sin förlovning med Ernestine von Fricken Han hade

insett att det var Clara Wieck som han ville ha. Henne hade han träffat 7 år tidigare när han

påbörjade sina pianostudier för Claras far Friedrich Wieck. Clara, som nu var 16 år, fick sig

verket tillägnat; undertiteln var Clara zugeeignet von Florestan und Eusebius, och

publicerades första gången anonymt 1836, när Claras far hade förbjudet dem att träffas. De

två namnen syftar på Schumanns två alternativa jag, Florestan och Eusebius. De för-

kroppsligar tonsättarens sammansatta personlighet, det dionysiska och apolloniska, alltså det

djärva, utåtriktade respektive det eftertänksamma och introverta. Och växlingen mellan dessa

karaktärsdrag finns tydlig i musiken. Verket är också Schumanns första flersatsiga verk
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Första satsen är en omarbetning av ett 1832 skrivet karaktärsstycke för piano, Fandango,

RSW: Anh: F15. Detta var i sin tur inspirerat av ett tidigt stycke av Clara, Le ballet des

revenants, från hennes Quatre pièces carachtéristiques, op 5 som utgavs 1833. Satsen börjar

med en långsam introduktion, som alltså Schumann kompletterat sitt Fandango-material med.

Först hörs ett punkterat tema till brutna triolackord i vänsterhanden:

Temat gör en utflykt i A-dur och följs därefter av ett mer lyriskt tema, också i A-dur:

Detta andra tema ska visa sig ligga till grund för andra satsens huvudtema. Inledningen, som

säkert representerar Eusebius, slutar med kvintfall från ciss till fiss.

Detta kvintfall transponerat upp en kvint till giss-ciss bildar nu inledning till det egentliga

huvudtemat. Nu är det Florestan som talar:

Det första motivet, förlagt till vänsterhanden, utgör en direkt kopia av temat i Claras stycke

(se ovan), och kan sägas utgöra ett slags motto för hela verket. Fortsättningen i högerhan-

den,är det sk. Fandango-temat, som säkert ska representera Schumann (Florestan) Även det

kan vara inspirerat av Clara eftersom det har samma rytmiska mönster som ett senare tema i

Claras verk. Fandango-tema dominerar sedan praktiskt taget hela expositionen i vilken

Schumann också hinner med en utflykt i ess-moll!

Först i de sista takterna hörs ett sidotema i A-dur:

Expositionen har repristecken, men det är vanligt att man bortser från detta i inspelningar.

Genomföringen börjar med huvudtemat i en utveckling som snart får en hisnande känsla av

baktakt p.g.a. betoningarna på svag åttondel i vänsterhanden:

Mitt i denna medryckande och rivande musik hörs plötsligt i vänsterhanden introduktions-

temat (notex.1 ovan) i ett något långsammare tempo. Men det utgör bara en kort episod som

bryter det musikaliska flödet innan det snabbare tempot återkommer.
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Den korta återtagningen börjar med huvudtemat. Nu hörs kvintmottot, Claras tema från

hennes op. 5:4 (se ovan), för första gången samtidigt med Fandangotemat:

Man behöver kanske inte vara freudian för att tolka detta som en vink om en förening i

vardande. Sidotemat klingar nu i tonikan, fiss-moll. Under ritardando och diminuendo leds

satsen till ett lugnt slut.

Den korta långsamma satsen, Aria, är formmässigt betydligt enklare uppbyggd med sin

tredelade struktur. Den utgör också en stark kontrast mot första satsens oro. Huvud-temat,

som antytts redan i första satsens introduktion, är baserat på en då opublicerad sång, An Anna,

från 1828. Den börjar som en vacker kantilena:

men snart får den inslag av vemodet från första satsens introduktion. Ungefär samtidigt som

Schumann skriver sin sonat arbetar Clara med sin pianokonsert. Det kan knappast vara en

tillfällighet att även Clara bygger sin andra sats på An Anna-melodin.

Mellandelens tema i F-dur spelas i vänsterhanden:

Satsen slutar som den började med första delens återkomst.

Även den rörliga mellansatsen har klar klassisk formbyggnad även om det finns ett

överraskande inslag. Man anar ett femdelat scherzo med två trior som modell, alltså med

formmönstret ABACA. Den inledande scherzo-delen har temat förlagt till basstämman:

På första trions plats (B) finns ett Più allegro med en synkoperad melodi:

Den andra trion (C) är ersatt med ett intermezzo:

Temat ska spelas skämtsamt, men pompöst. Kanske vill Schumann här parodiera italiensk

opera buffa, som han inte hade så mycket till övers för. Om så är fallet kan det förklara

satsens överraskning, ett recitativliknande avsnitt som plötsligt bryter musikflödet. Det ska

spelas ad libitum scherzando. När den avslutande scherzodelen återkommer börjar den i ”fel”

tonart, vilket kanske också är ett skämt, som snabbt rättas till.
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Finalen måste tekniskt vara en stor utmaning för pianisten. Den är också en utmaning för

den som letar efter ett formmönster. Men Charles Rosen5 vet hur det ligger till, ett sonarondo

utan genomföring, inte ovanligt hos Mozart. Ett stort antal teman följer på varandra i

okonventionell följd. Och när allt material är presenterat, kommer en ny runda med alla

temana i samma följd. Sedan följer en coda.

Ritornellen, eller tema A, hörs omedelbart i satsens början:

Temat skulle utan vidare också kunna bilda 6 takter i 2/4 takt, vilket ger Schumann möjlighet

att leka med metriken.

Tema B är kort, men innehåller en rytmisk figur som ligger till grund för nästa tema:

Rytmen i den fallande upptakten återfinns alltså i tema C:

Detta tema får stort utrymme i olika skepnader.

Ett kort tema D är nära lierat med C och dyker första gången upp inne i C för att andra gången

föregå C. Det är rytmiskt mycket mindre komplicerat än de ovan nämnda:

Dessa 4 teman inleder första ronden i ordningen ABCDCABDC. Därefter följer ytterligare 5

teman i ordning EFGHI.

Sluttemat, I, som markerar att första ronden är slut, är mjukt och lyriskt i Eusebius anda:

Sedan börjar en andra omgång med alla 9 temana i samma ordning följd av en ganska lång

koda. A hörs sammanlagt 5 gånger varav sista gången i codan. Tonarten är nu en triumfartad

Fiss-dur.

Yngve Bernhardsson

5
Charles Rosen (1927-2012), framstående pianist men kanske mest känd för sitt författande av legendarisk

musiklitteratur. Författare till The Classicasl Style (1971) och Sonata Forms (1980). I den senare boken finns en
noggrann genomgång av finalsatsen i Schumanns fiss-mollsonat.


