
MAAR�T OLLII A 

ekä pianoa soittimena että virtuoosipianisti

säveltäjää tuon soittimen mestarillisena käsittelijä

nä voidaan tarkastella laajemmalti romanttisen 

aikakauden ihanteiden kulminaatioina. Fredfric 

Chopin, Robert Schumann ja Franz Liszt voidaan 

kaikki nähdä omalle ajalleen tyypillisinä hahmoina. Jokainen 

on ravallaan romanttisen ihmiskäsi tvksen selkeä personoituma. 

Jotain aikakauden ja sen musiikki-ihanteiden monimuoroi

suudesta kertoo kuitenkin se, että säveltäjinä tai pianisteina 

näitä kolmea on turha yrittää asettaa samalle viivalle, sen 

verran erilaisia heidän persoonalliset taipumuksensa, henkilö

kohtaiset mieltymyksensä ja tyylilliset erityispiirteensä ovat. 

Yhtä kaikki, romanttisen pianomusiikin suurmiehiä jokainen 

tavallaan. Ilman näiden kolmen laajaa tuotantoa ja alulle 

panemia esityskäytäntöjä olisi piano soittimena suuresti poik

keava siitä, jonka tänä päivänä tunnemme. He eivät antaneet 

teknisen osaamisen vähentää tulkintansa voimaa. Vaikuttava, 

värikylläinen ja teeskentelemätön pianismi oli heidän lähtö

kohtanaan, eivätkä he myöskään tinkineet piirun vertaa hen

kilökohtaisista taiteellisista tavoitteistaan tai vahvasta 

muusikkoudesta. Tämän päivän musiikkimaailma luonnolli

sesti kiittää näitä visionäärejä heidän loputtomasta halustaan 

uudistua ja ponnistella aikakautensa populistisen konsertti

kulttuurin karikoiden läpi. Maine, kunnia ja yksilöllinen 

karisma olivat nousseet konsertoivien artistien keskuudessa 

arvoon arvaamattomaan, kun myös valveutuneella keskiluok

kaisella konsertti yleisöllä oli sanansa sanottavana siihen, m·1ra 

se halusi konserttilavoilla kuulla. Niihin joutuivat kurkot

tamaan myös suuret pianovirtuoosi t turvatakseen elinkeinonsa 

ja mahdollisuutensa omistautua soittimelleen ja omalle 

ilmaisutarpeelleen. Joillekin heistä - useimmiten niille her

kille sieluille, jotka tänä päivänä muistamme parhaiten hei

dän suurenmoisesta musiikistaan - tämä ulkoisten arvojen 

välttämätön korostaminen muodostui kuitenkin elämän pi

tuiseksi taisteluksi omasta arvosta ja taiteellisesta arvokkuu

desta sekä päättyi valitettavan usein tuskalliseen subjektin 

tyhjyyteen ja loputtomaan maailman ja itsen välisen rauhan

teon etsimiseen. Erityisesti tämän tiedostaen täytyy edellä 

mainittuja kolmeasäveltäjää kiittää vielä siitä rikkaasta piano

tuotannosta, joka on paljastanut sekä kuulijoille että 

myöhemmille pianisteille syviä, henkilökohtaisia maailmoja, 

vaikeita uskonnollis-filosofisia kysymyksenasetteluja ja jo

tain siitä monimuotoisesta kekseliäisyydestä, joka näiden tai

teilijoiden lahjaksi oli tullut. 



P 
uhdas romantiikka sijoite
taan kaikkein useimmin 
pianomusiikissa juuri Fre
deric Chopinin teoksiin. 
Chopin syntyi Varsovassa 

1810 puolalaisen äidin ja ranskalaisen 
isän jälkeläisenä. Nuori mies sai koto
aan vankan taidekasvatuksen: äiti opet
ti hänet laulamaan ja soittamaan pia
noa, isä puolestaan piti huolen poikan
sa kirjallisista opinnoista ja kielten 
opetuksesta. Frederic olikin lapsesta 
saakka sekä suuri kirjallinen että mu
siikillinen lahjakkuus. Jo seitsemän 
vanhana hän raapusti runoja, impro
visoi ja sävelsi pieniä tanssikappaleita 
kuten marsseja ja poloneeseja pianol
le. Vuotta myöhemmin, 1818, hän 
esiintyi ensimmäisen kerran julkisesti 
pianosolistina. Poika itse valitsi mu
siikin kohtalokseen jo nuorella iällä. 
Hän jatkoi piano-opintojaan pääosin 
omatoimisesti. Kouluvuotensa hän 
opiskeli Varsovan konservatoriossa, 
konsertoi ja kirjoitti musiikkia omaan käyttöönsä. Ensim
mäisten opusten joukosta kannattaa poimia Mozartin Don 
Giovannin teemaan sävelletty La ei darem Ja mana -variaatiot 
op. 2 (1830), pianosonaatti nro 1 c-molli op. 4 (1827) ja 
yhdeksän masurkkaa opp. 6 ja 7. 

Chopin matkusti Wieniin 1829 ja antoi kaupungissa kaksi 
onnistunutta konserttia. Schumann kuuli Chopinin soittavan 
La ei darem Ja mana -variaatiot ja osoitti kunnioitustaan 
tämän musiikillista neroutta kohtaan kirjoittamassaan kuu
luisassa artikkelissa "Ein Opus II". Allgemeine musikalische 
Zeitung -lehdessä julkaistu artikkeli on merkittävä siinäkin 
mielessä, että se on Schumannin ensimmäinen julkaistu kriit
tinen essee musiikista. Chopinia pidettiin yleisesti nationa
listisena säveltäjänä, koska puolalainen karaktääri hallitsi niin 

voimakkaasti hänen teoksiaan ja tyyliään. Tämä leima 
himmensi hieman virtuoosin karismankilpeä. Chopinin mat
ka kohti Euroopan musiikkipiirien ydintä jatkui kuitenkin 
väistämättömänä hänen saatuaan erinomaiset arvostelut Pa
riisin konsertista 1832. 

HERKKÄ SALONKIMUUSIKKO 
JA "ULKOPUOLINEN" 

Kun Chopin syksyllä 1836 tapasi kirjailija George Sandin, 
hän oli nauttinut jo puolen kymmentä vuotta suunnatonta 
menestystä Pariisin musiikkipiireissä yhtä lailla kuin kau
pungin seuraelämän pyörteissä. Vakava sairaus alkoi kuiten
kin vaikuttaa hänen työskentelyynsä jo varhain, ja hänen 
terveytensä heikkeni pelottavan nopeasti. 1838 tuli lopulli
nen diagnoosi: tuberkuloosi. Keväällä 1839 Sand kirjoitti 
ystävälleen kuvauksen rakastajastaan: " .. tämä Chopin on kuin 
enkeli. Hänen ystävällisyytensä, hellyytensä ja kärsivälli
syytensä suorastaan huolestuttavat minua joskus, koska tulen 
ajatelleeksi kuinka hänen koko olemuksensa on liian heive
röinen, liian herkkä ja liian täydellinen toteutuakseen tässä 

karkeassa ja maallisessa elämässä." 
Vaikka on selvää, että Chopin tavoitte
li musiikkinsa kautta muutakin kuin 
Hoffmannin romantiikan aikakaudel

le lanseeraamaa ylevää "henkien valta
kuntaa", täytyy ymmärtää, että hän oli 
äärimmäisen herkkyytensä takia usein 
lähes ulkopuolinen aikalaistensa seu
rassa. Vaikka hän toistuvasti muistut
tikin nauttivansa muiden 
aikalaismuusikoiden ystävyyttä ja ar
vonantoa, ei hän kui renkaan välittänyt 
toisten sävellyksistä samoin kuin nämä 
antoivat arvoa hänen omillensa. Toki 
Chopin arvosti Lisztin tulkintoja teok
sistaan, mutta tämän omat tuotokset 
kiinnostivat häntä vain niukalti. 

Herkkyys manifestoitui pidemmän 
päälle myös Chopinin tavassa suhtau
tua julkisiin esiintymisiin. Ajan myö
tä konserteista suurten yleisömassojen 
edessä muodostui hänelle henkilö
kohtainen painajainen. Chopin pyrki 
rajoittamaan konserttiesiintymisensä 

yhteen tai kahteen vuodessa, ja välillä hän esiintyi vain 
säestäjänä tai kamarimuusikkona. Koko uransa aikana hän 
soittikin yhteensä vain noin 30 konserttia! Tuskin kukaan 
muu pianisti on saavuttanut samanlaista maailmanmenestystä 
näin vähillä konsemiesiintymisillä. Hyvänä vertauslukuna 

lienevät ne sadat, elleivät peräti tuhannet konsertit, jotka 
toivat mainetta nuorelle Franz Lisztille. Mutta Chopin ei 
ollutkaan kuka tahansa virtuoosi, vaan kaikki tiesivät, ettei 
hän koskaan soittanut kahdesti samalla tavalla. Esiintyvänä 
muusikkona Chopin oli Schubertin hengenheimolainen. Mo
lemmat esiintyivät mieluusti ystäville ja pienemmille jou

koille kori- ja salonkikonserteissa. Selvää on, että myös Cho
pinin mieltymys pieniin ja vapaisiin muotoihin sekä hänen 
musiikkinsa tyyli herkkine nyansseineen ja sostenuto
harmonioineen sopi paremmin tämän kaltaisiin konsertteihin. 

Chopin onnistuikin henkilökohtaisten tukijoidensa avus
tusten turvin omistautumaan päätoimisesti sävellystyölleen, 
vaikka hänen tiedetään myös opettaneen varsin paljon. Cho
pinin kiinnostussävellystyöhön jatkui sairaudesta huolimatta 
kiihkeänä ja loppumattomana aina siihen saakka kunnes hä
nen ja George Sandin suhde kariutui 1847. Tämän jälkeen 
Chopinin terveys rapistui nopeasti ja säveltäminen muuttui 
vastenmieliseksi. Viimeiset konserttinsa hän soitti vallanku
mouksen kynnyksellä Pariisissa helmikuussa 1848 ja Britan
niassa muutamia viikkoja myöhemmin. Palattuaan Pariisiin 
1849 sairaus sai hänestä lopulta voiton ja Chopin kuoli 
lokakuun 1 7. päivänä. Hänet haudattiin oman toivomuksensa 
mukaisesti Mozartin Requiemin sävelten soidessa. 

SAMETTISET 
SOINTIVÄRIT 

Tärkeimmät vaikutteet Chopinin omintakeisen tyylin 
löytymiselle ovat puolalaisen syntyperän lisäksi häntä edeltä

neet pianisti-säveltäjät John Field (1782-1837) ja Johann 



CHOPIN OLI KOSMOPOLIITIN LUONTEESTAAN HUOLIMATTA MIELELTÄÄN VAHVASTI PUOLALAINEN. 

Nepomuk Hummel (1778-1837), jotka omalla toiminnal
laan rakensivat siltaa Mozartin ja Clementin edustamasta 
klassismisra kohti Chopinin (ja myös Lisztin) romanttista 
pianotyyliä. Field ja Hummel korostivat musiikissaan selkey
den, kirkkauden ja eleganssin ihanteita. Field oli ensimmäi
nen säveltäjä, jolle pedaalin käyttö oli olennainen osa pianon 
soittoa. Fieldin säveltämissä nokrurneissa on muitakin suora
naisia esikuvia Chopinin vastaaville teoksille, esim. vasem
man käden suuret, rullaavat arpeggiot ja viitteet tempo rubaton 
käytöstä. 

Puolalaiset kansantanssit ja melodiat olivat kuitenkin tär
kein Chopinin tyyliä muokannut yksittäinen tekijä. Hän 
tunsi myös maanmiestensä ja -naistensasävel tämiä masurkkoja, 
poloneeseja ja nokturneja, joiden lumo säilyi hänen mieles
sään läpi pitkien poissaolon vuosien. Hän lainasi suoraan 
kansantansseisra niille tyypillisiä rytmejä, melodioita ja 
harmonioira. Chopin oli kosmopoliitin luonteestaan huoli
matta mieleltään vahvasti puolalainen. Asteikon ylennetty 
neljäs aste, lyydisen moodin tunnus, on tyypillinen sekä 
puolalaiselle kansanmusiikille että Chopinin masurkoille. Ja 
vasta Chopinin käsissä poloneesisra, juhlallisesta kul
kuemuotoisesra tanssista, mii todellinen puolalaisen nationa
lismin symboli. 

Ilman 1800-luvun alkuneljänneksellä tapahtuneita pianon 
rakenteellisia muutoksia Chopinin pianotyylin kehittyminen 
olisi ollut täysin mahdotonta. Chopinin käytössä olleet 
pehmeävasaraiset pianot olivat sointimaailmaltaan juuri sä
veltäjän ihanteita vastaavia. Kukaan toinen säveltäjä, ei edes 
Liszt, kyennyt hyödyntämään noiden soitinten samettisra 
sointi väriä raidokkaammin ja yhtä korkeisiin poeettisiin sfää
reihin kohoten kuin Chopin. Chopinin tärkein merkitys piano
musiikin kehityksessä lienee juuri tässä: hän ei koskaan täh
dännyt musiikillaan orkestraalisten sointien suuntaan, vaan 
keskittyi hyödyntämään soittimensa omat erityiset voimava
rat syvällisimmällä mahdollisella ravalla. Hän ymmärsi täy
dellisesti aikansa pianoa soittimena, käsitteli sitä nimenomai
sesti sooloinstrumenttina ja pyrki aina tuomaan esiin tämän 

kosketinsoittimen runnusomaisimmat ja ilmaisuvoimaisim
mat piirteet. 

IRTI 
TEMPOSTA 

Chopin ei koskaan kiinnosrunutohjelmamusiikin kuvailevista 
tekniikoista. Hänen melodiansa ovat itsessään riittäviä: lyyri
siä, sensitiivisiä, täynnä suloa ja tunteen ilmaisua. Chopin oli 

taitava improvisoija ja pitikin temaattisra transformaatiora 
itselleen parempanasävell ystekniikkana kuin fragmentaatiora 
tai varsinaisia kehitteleviä muotoja. Kromatiikka korvaa hä
nen sävellyksissään usein kehittelyn ja tuo teemoihin vaihtu
vuutta ja muuntelua. Dissonansseja Chopin viljelee vapaasti, 
uskaliaasti ja toisinaan jopa tarkoituksellisesti kuulijoitaan 
shokeeraten. Heleet ja ornamentit lisäävät improvisatorisra 
vaikutelmaa. 

Tiukka kontrapunkri ja polyfonia ovat Chopinin musiikissa 
harvinaisia. Ja vasta täsmälleen oikeanlaisen tempo rubaton 
herättämänä Chopinin tekstit syttyvät täyteen hehkuunsa. 
Chopin itse on kuvannut tätä musiikilleen tyypillistä 
karakteristiikkaa tarkasti: säestävä käsi pysyttelee tiukasti 

kiinni tempossa, kun taas melodiakäsi hellittää irti temposta 
kiihdyttääkseen vain hetkisen kuluttua huomaamatta jälleen 
takaisin kohtia tempoa ja täydellistä synkronisaatiorasäestävän 
käden kanssa. Harvat ovat ne pianistit, jotka ovat tempo rubaton 
kätketyn logiikan tavoittaneet Chopinin itsensä tavoin! 

MINIMALISMIA JA 
SUURIA SIELUNMATKOJA 

Chopinin mittava soolopianoruoranto käsittää 26 preludia, 
27 etydiä, 21 nokturnia, 4 impromptua, 16 poloneesia, 61 
masurkkaa, 20 valssia, 3 sonaattia, 4 balladia, 4 scherzoa, 
fantasioita, variaatioita, rondoja, marsseja ja lukuisia yksittäi
siä kappaleita sellaisilla nimikkeillä kuin esim. Barcarolle (op. 
57, op. 60), Bolero (op. 19) ja Tarantella (op. 43). Orkes
terisäestyksellisistä teoksista merkittävimmät ovat konsertot 

f- ja e-molli ja Grand polonaise Es-duuri. Pianotrioja Chopin 
kirjoitti kolme kappaletta. 

Preludir op. 28 käsittää lyhyen kappaleen jokaisessa duuri
ja mollisävellajissa. Ne on järjestetty duuri-molli -pareiksi 
rinnakkaissävellajeittain. Nämä ihasruttavat sävellykset si
sältävät joitain Chopinin hurmaavimmisra oivalluksisra ja 
osoittavat miniatyyrimuotojen suvereenia hallintaa. Ne ovat
kin olleet esikuvana monelle jälkipolven säveltäjälle. Chopi
nin nokrurnit puolestaan ovat introspektiivisiä sielunmatkoja 
"syville vesille". Niiden harmoniat ovat kompleksisempia 
kuin esikuvana olleiden Fieldin vastaavien kappaleiden. Mu
siikki huokuu nostalgiaa ja vaatii esittäjältään myös huikeita 
improvisatorisia kykyjä. 

Sonaatit eivät olleet Chopinin omin sävellysmuoro. 
Konventionaalinen tyyli ja moniosainen rakenne eivät sopi

neet erityisemmin säveltäjän esteettiseen ajatteluun. Hän 
löysi kuitenkin toisen suuren muodon, joka sopi paremmin 
hänen sävellystyylilleen ja ihanteilleen -balladin. Chopinilla 
ei liene varsinaista edeltäjää romanttisten instrumen
raaliballadien säveltäjänä. Näille yksiosaisille, suurimuotoisille 
teoksille on ominaista teemojen jatkuva transformaatio, 
kromaattinen monimuotoisuus ja transpositio. 

Etydit op. 10 ja 25, joista ensimmäinen kokoelma on 
omistettu Franz Lisztille ja jälkimmäinen tämän muusalle ja 
rakasterulle, kreivitär Marie d'Agoultille, sisältävät molem
mat 12 harjoitelmaa. Chopin oli ilman muuta ensimmäinen 

pianisti-säveltäjä, joka kirjoitti soittimelle teknisiä harjoitelmia 
unohtamatta niiden musiikillista arvoa. Jokainen etydeistä on 
erittäin vaativa teknisesti ja näiden virtuoosikappaleiden nä

ennäinen musiikillinen helppous on koitunut petolliseksi 
monelle alkutaipaleella olevalle pianistille. Chopinin 
pianististen tutkielmien pedagoginen ja musiikillinen arvo 
tunnustetaan edelleen vertaansa vailla olevaksi. Erydeissä 

tiivistyykin koko säveltäjämesrarin intuitiivinen nerous ai
doimmillaan. 



R
oberr Schumann oli 
saksilaisen kirjailijan, 
kusrancajan ja kirjakaup
piaan August Schuman
nin nuorin lapsi. Hän 

syncyi Zwickaun kaupungissa 1810 ja 
aloitti formaalit opinconsa paikallisis
sa oppilaitoksissa ja paikaJlisten muu
sikoiden opasruksella. Ensimmäiset sä
vellykset syncyivät vuonna 1822. Cho
pi nin tapaan Schumann osoitti jo var
hain musiikillisen lahjakkuuden lisäksi 
vahvoja kirjallisia raipumuksia. Täsrä 
muodostuikin Schumannille elämän 
pituinen rasapainoilu säveltämisen ja 
kirjoirtamisen välillä. Hän onnistui 
kuirenkin myöhemmässä vaiheessa 
hankkimaan irselleen menestystä mo
lemmilla saroilla. Kirjallinen innostus 
vaikutti luonnollisesti Schumannin 
tapaan käsitellä musiikkia ja toisaalta 
pääosa hänen julkaistuista kirjoituksis
taan käsicrelee musiikkia. 

Vuodet 1826-27 koituivat railak-
kaalle nuorelle opiskelijalle 
kohralokkaiksi. Schumann oli ottanut ravakseen nautiskella 
varsin runsaasti alkoholia opiskelun ja ryönteon lomassa. 
Hänet tunnettiin naiskauneuden ysrävänä, eikä hän yrittänyt
kään hillirä sokeaa hurmioitumistaan kauniisiin nuoriin 
neitosiin. Ensin mainirusra pahasta tavastaan Schumann pääsi 
ajan myötä eroon, mutta maksoi kuitenkin kovan hinnan 
iloluontoisesta elämästään, kun kävi ilmi, että hän oli hank
kinut itselleen syfilis-tarcunnan. 

Vuoden vierähdettyä vauhdikkaasti Schumann palasi 1828 
kurinalaiseen elämään ja aloitti opiskelun Leipzigin yliopiston 
lakiriereellisessä tiedekunnassa. Kiinnostus lakiopintoihin 
tyrehtyi kuitenkin alkuunsa, kun Schumann samana vuonna 
kuuli 9-vuotiaan Clara Wieckinsoittoa. Lumoutunut Schumann 
järjesti saman rien tapaamisen tämän itseoppineen musiikki
pedagogi-isän Friedrich Wieckin(l 785-1873) kanssa,jaaloicri 
pianonsoiton opiskelun hänen johdollaan. Seuraavien kuukau
sien aikana säveltäjä luonnosteli joukon teoksi� joista vain 
kahdeksan poloneesia pianolle on julkaistu poscuumisti. 
Schumann hylkäsi yliopiston 1830 ja tuli enenevässä määrin 
tyytymättömäksi myös Friedrich Wieckin oppeihin. Hän 
siirtyikin pian Heinrich Dornin( 1804-92) sävellysoppilaaksi. 
Dom opetti Schumannille tiukan kurinalaista koncrapunktia, 

mutta piri tämänsävell yksiä naiiveina ja teennäisinä. Schumann 
sai kuitenkin cuon vuoden kuluessa valmiiksi ensimmäisen 
opuksensa, joka oli reema ja variaarioira nimestä ABEGG, 
Mera Abeggin mukaan. Tämä melko lyhyt teos on viitteellinen 
Schumannin myöhempää ruorancoa ajatellen: läpi koko sävel
täjän uransa hän rranslirceroi erilaisia nimiä musiikillisiksi 
moriiveiksi ja piilotti näitä motiiveja teoksiinsa. 

DAAVIDIN 
LIITTOLAISET 

Osicrain säveltäjänä kokemiensa perrymysren rakiaSchumann 
kääncyi yhä enemmän kirjalliseen työhönsä. Schumannin 

kriittiset esseet johdarcavar lukijan 
siihen fancasiamaailmaan, jossa sävel
täjä vietti suuren osan ajastaan. Toi
saalta nämä artikkelit ovat musiikilli

sesti ajatellen erittäin kiehtovia ja in
formatiivisia. Schumannn tekee kir
joituksissaan erittäin osuvia huomioi
ta aikalaisyhteiskunnasraan ja oman 
aikansa saksalaisesta musiikkimaail
masra. Hänen päärelmänsä ovat kui
tenkin varsin subjektiivisesti pai
notruneita. Tämä käy ilmi esim. 
flktionaalisten Daavidin liittolaisten 
( Davidsbiindler) keskustel uisra. 
Liittouman jäsenet puoltavat kirjoi
tuksissa vahvasri Schumannin omia 
musiikillisia periaatteita ja Schu
mannin oma hahmo on liittouman 
itseoikeutettu johtaja. Kirjoirukset 
vilisevär fikriivisiä nimiä, joira Schu
mann keksi ysrävilleen, cyörovereilleen 
ja itselleen: useimmin esiincyvät 
Floresran (incohimoinen ja ulospäin-
suuncautunut) ja Eusebius (unelias ja 

sisäänpäinkääncynyr), jorka kuvaavat Schumannin oman per
soonan eri puolia. Kirjoirusten kautta hän uskalsi esittää 
vastineita mm. niille kommencaareille, joita hänen teoksis
taan kirjoi terciin. Hahmot siirtyivät myös musiikkiin; kappa
leiden nimet vaativat usein "salapoliisityötä" ja Schumannin 
syvän ajatusmaailman sekä laajan ystäväpiirin tuncemista, 
kuren esim. Oavidsbi.indlerränze op. 6 ja Carnaval op. 9 

osoi navat. 
Schumannin oma pianonsoirro hankaloirui opiskel uvuosien 

jälkeen. Hänen oikean kätensä sormer toimivar huonosti ja 
lihasten coiminrakyky heikkeni encisesrään. Syyksi on usein 
epäilty jonkinlaista mekaanista laitetta, jonka avulla Schu
mannin tiedetään yrittäneen parancaa soirrotekniikkaansa. 
Todellinen syy lienevät kuitenkin olleet ne sivuvaikutukset, 
jotka seurasivat hänen vakavan sairautensa hoidosta. Schumann 
ymmärsi nopeasti, ettei konsemipianistin ura hänen kohdal
laan rullut missään nimessä kysymykseen ja paneutui yhä 
suuremmalla tarmolla sävellyksiinsä ja kirjoitustyöhönsä. 
Friedrich Wieck, Schumann ja eräät heidän ysrävisrään perus
tivat Ntut Ztirschrift fiir Musik -lehden vuonna 1835, ja 
lehdesrä tulikin pian tärkeä julkaisukanava Schumannille. 
Hän toimi noin vuosikymmenen ajan lehden päätoimittajana. 

Schumannin ja Clara Wieckin suhde lämpeni vähitellen 
vuosien kuluessa ja yhdeksän vuoden ikäero ei tuntunut 
haittaavan suhteen kehittymistä. Vaikka Clara olikin paris
kunnan tavatessa vasta lapsi, kasvoi hän nopeasti kiinni ai
kuisten maailmaan huiman konsemikarriäärinsä ja sitä seu
ranneen menestyksen myötä. Toisaalta myös Schumannin 
lapsenomainen ajatusmaailma varmasti lähensi näitä herkkiä 
muusikoita toisiinsa. Pian molempien täytyi tunnusraa, ecrei 
kyseessä ollut enää puhcaasti ammarillinen liicro. Schumannin 
hurmioiruneesta rakkaudesta kertovat jälkeen jääneet kirjeet, 
päiväkirjamerkinnär ja runot, joira hän Claralleen kirjoitti. 
Luonnollisesti myös Davidsbi.indler-henkilögalleriasta löytyi 
pian vastine Claran tytrömäiselle hahmolle. Pariskunta päätti 31 
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avioitua jo vuonna 183 7, mutta sinetti liitolle saariin vasta 
1840, koska Friedrich Wieck epäröi pitkään tyttärensä luo
vutramisrahenkisesri ja taloudellisesti epävakaana pitämälleen 
säveltäjälle. Wieckillä tiedetään olleen myös omia intressejä 
Claran menesryksekkään uran suhteen. Lupa avioitumiseen 
heltisi lopulta vasta pitkien ja raskaiden lainopillisten 
kiemuroiden jälkeen. Vaikeudet kuitenkin vain lujittivat 
Robertin ja Claran päätöstä. 

LUONNEKUVIA JA 
DRAAMALLISIA KOKONAISUUKSIA 

1830-luku oli Schumannille pianomusiikin vuosikymmen. 
Tutustuminen Claraan oli varmasti suuri innoittaja, kuten 
myös Chopinin kuuleminen ja tapaaminen 1830. Omasta 
konsertti urasta 1 uopuminen puolestaan vapautti Schumannille 
aikaa kirjoittaa uutta musiikkia omalle soittimelleen. Vuosi
kymmenen aikana syntynyt pianomusiikki käsittääkin lähes 
kaikki Schumannin mesrarillisimmar teokset tälle soittimelle: 
Papillons op. 2 (1829-31), Carnaval op. 9 (1833-35), Sinfo
niset etydit op. 13 (1834-37), Davidsbiindlertänze op. 6 
(1837), fantasia C-duuri op. 17 (1836-38), Kreisleriana op. 
16 (1838) ja Lapsikuvia op. 15 (1838). Edellisten lisäksi 
syntyi lukuisia pienempiä kappaleita ja kokonaisuuksia kuten 
fan rasiakappaleira, arabeskeja, nove l lettej a, romansseja, in rer
mezzoja, toccata op. 7 jne. 

Schumannin pianomusiikki on hänen omalle sävelkielelleen 
luonreenomaisrajakappaleervaihrelevarsuhreellisenhelpoisra 
lasrenkappaleisra suuriin konserttireoksiin. Suurin osa kap
paleista on ns. karakräärikappaleira, ja nämä kappaleet ovat
kin Schumannin tärkeintä antia romanttiselle pianokirjal
lisuudelle. Usein lyhyehköt kappaleet on niputettu suurem
miksi kokonaisuuksiksi tai sarjoiksi. Jotkut kappaleista ovat 
kuitenkin irseriirtoisia ympäröivästä kokonaisuudesta huoli
matta ja niitä voidaanesittäämyös yksinään. VaikkaSchumann 
itse sanoikin Karnevaalisraan op. 9, että sen muodostamalla 
"kokonaisuudella ei ole minkäänlaista taiteellista arvoa ja että 
vain osien avaamat välähdyksenomaiset sielunmaisemat ovat 
merkityksellisiä", lienee totuus kuitenkin toisenlainen. Kar
nevaali, kuten myös muut Schumannin ns. suuret pianosarjar, 
ovat varmasti enemmän kuin pelkästään osiensa summa. Ne 
tarjoavat kumulariivisesri etenevän kontrasrien rasa
painottelun, joka on kokonaisuutena väljempi ja vapaampi 
kuin klassisen sonaatin vastaava muotoajattelu. Sonaatti
ajattelun tapainen muodon ykseys ei ollut Schumannin sarjo
jen päämääränä, mutta siiri ne muodostavat koherentreja 
kokonaisuuksia, jotka kärsivät draamallisesti osien poisjär
rämisesrä. 

Hyvin lyhyitä kappaleita sisältäviä sarjoja ovat mm. Lapsi
kuvia, Papillons, Davidsbiindlertänze ja Waldszenen op. 82. 
Album för die Jugend op. 68 on kokoelma ihastuttavia 
lasrenkappalei ta. Suurimuotoisempia karakräärikappalei ta 
löytyy sarjoista Fantasiestiicke opp. 12 ja 111, Kreisleriana, 
Nachrsriicke op. 23, Novelletten op. 21 ja Faschingsschwank 
aus Wien op. 26. Kaksi ensin mainittua syntyivät E.T.A. 
Hoffmannin fikriivisesrä kapellimestari Kreislerisra kirjoit
tamien kertomusten innoittamana. 

1830-luvun kuluessa Schumann reki kokeiluja myös perin
teisellä sonaattimuodolla ja suurilla sinfonisilla muodoilla. 

Hän piri kuitenkin Chopinin tapaan niiden formaaleja peri
aatteita ja sävellysrekniikoira sopimartomina omalle persoo
nalliselle ilmaisutavoitteelleen. Schumannin kolmesta piano
sonaarisra käy ilmi ensimmäisen osan sonaattimuodon vaike
us Schumannille: hän ei kyennyt kehittelemään tyydyttävästi 
esittelyjaksojen remaattisra materiaalia, josta johtuen kappa
leet jäävät ilmaisuvoimalraan varsin pinnallisiksi. 

Sch umannin rärkeimmiksisuurim uotoisiksi pianoreoksiksi 
jäivät pianokonsertto a-molli op. 54, joka heijastelee säveltä
jän suuresti ihailemaa Beethovenin "Keisarikonserttoa", fan
tasia C-duuri ja Sinfoniset etydit. Fantasia on laajuutensa ja 
moniulotteisuutensa puolesta "sinfoninen" kunnianosoitus 
Beerhovenille ja paljastaa uskomartomalla ravalla romantti
sen sävelajattelun ytimen. Sinfoniset etydit muodostaa mas
siivisen kokonaisuuden variaarioisra, jotka Schumann sävelsi 
Herr von Frickenin teemaan. Säveltäjä lainasi myös Paganinin 
ja Beethovenin 7. sinfonian teemoja kahteen myöhempään 
erydikokoelmaansa. 

MESTARIN 
SULJETTU MAAILMA 

Avioiduttuaan Claran kanssa Schumann kääntyi myös kama
rimusiikin pariin. Vuodesta 1840 kehkeytyikin Schumannin 
an1111s mirabilis, jonka aikana hän avasi tekstin ja musiikin 
liiton täydellisimmillään. Hän löysi nyt lyyrisen muusansa, 
johon oli aiemmin viitannut pianoreosrensa kautta, Heinen, 
Riickertin, Eichendorfin ja monien muiden teksteistä. Syntyi
vät suuret laulusarjar kuten Liederkreis op. 39, Dichrerliebe 
op. 48 ja Frauenliebe- und leben op. 42. Pianisrisesri nämä 
liedit esittelevät suuren määrän vaihtelevia säesrysryylejä ja 
poeettisuudellaan lumoavia vasramelodioira. Schumann kir
joitti melkein aina liedeihinsä preludin ja postludin pianolle, 
vaikka ne joskus häiritsevätkin näiden herkkien sävel runojen 
haavoittuvaista kokonaismuotoa. Muutamia vuosia myöhem
min, 1842, syntyivät pianokvintetto Es-duuri op. 44 ja sa
maan sävellajiinkirjoirertu pianokvartettoop. 47 sekä fantasia
kappaleira pianorriolle op. 88. Sekä kvintetto että kvartetto 
ovat pianisrisesri erinomaisia. Sävelräjänuransa loppupuolella 
Schumann sävelsi vielä kolme pianorrioa opp. 63, 80 ja 110. 

Vuodesta 1844 Schumannit viettivät viisi kuukautta kon
semikirtueella Venäjällä. Robert matkusteli elämänsä aikana 
niukasti verrattuna moniin kosmopoliirrikollegoihinsa. Hän 
ei tuntenut tarvetta matkustella ruokkiakseen näillä 
markustuskokemuksilla omaa luovuutraan. Henkilökohtai
set kokemukset ja mielikuvitusmarkar olivat hänelle riittäviä 
inspiraation lähteinä. Markat tulivat ajankohtaisiksi vasta 
Claran myötä. Clara oli kysytty solisti ympäri Eurooppaa, ja 
hänen henkilökohtainen menestyksensä oli raskas painolasti 
Schumannin harteilla. Venäjän-kiertueen aikana Schumann 
vajosi syvään masennukseen ja myöhemmin saman vuoden 
elokuussa koki hermoromahduksen. Claran rohkaisemana hän 
uppourui toivuttuaan sinfoniaruorantoonsa ja ooppera
projekreihin. Ollessaan terveenä Schumann sävelsi aktiivises
ti ja tuotteliaasri, mutta sairauden vaikutukset alkoivat näkyä 
hänen työskentelyssään. 

Vuonna 1850 Diisseldorfin kaupunki palkkasi Schumannin 
musiikkielämänsä johtoon, mutta hänen työhönsä oltiin tyy
tymättömiä lähes ensimmäisistä päi visrä lähtien. Schumannin 



mielenterveys heikkeni tasaiseen tah
tiin eikä lääkehoidoilla ollut näkyvää 

apua asiaan. Clara oli sokea miehensä 

vaikeuksille selviytyä työtehtävistään 

ja syytti tämän kollegoja jatkuvista 
vastoinkäymisistä. Jopa syvän apatian 

keskellä Schumann onnistui kuiten

kin kirjoittamaan musiikkia yhä edel
leen. Vuonna 1854 väsynyt mestari 

lopulta luovutti ja pyysi tulla sisään

otetuksi laitoshoitoon. Lääkärit kiel
täytyivät ensin hänen pyynnöstään ja 

suosittelivat yksinkertaisesti vuode

lepoa. Vasta itsemurhayritys epätoi

voisen taiteilijan heittäydyttyä Reinin 

aaltoihin vakuutti myös ympäristön 

hänen vakavasta avuntarpeestaan. 

Schumann vietti viimeiset elinvuo

tensa yksityisessä mie Ii sairaalassa Bon
nin lähettyvillä. Hän ei tavannut mui

ta kuin läheisimpiä ystäviään kuten 

Brahmsia ja viulisti Joseph Joachimia. 
Claran vierailut saivat hänet täysin pois 

tolaltaan, ja tämä pysyikin poissa mie-

hensä luota aivan hänen kuolemaansa edeltäneisiin pa1v11n 
saakka. Robert Schumann kuoli heinäkuun 29. päivänä 1856 

omaan, yksinäiseen maailmaansa sulkeutuneena. 

KÄTKETTYJÄ LAINAUKSIA, 
SALATTUJA OIVALLUKSIA 

Robert Schumannin musiikillisen ajattelun voidaan sanoa 

kulkeneen aina pianistisesti, vaikka hänen tuotantonsa 
käsittääkin myös muuta kuin pianomusiikkia. Piano oli 

Schumannille enemmän tapa käyttää tietynlaisia musiikillisia 

värisävyjä kuin pelkkä soitin. Tarkka pedaalimerkintöjen 
noudattaminen ja rytmi sen analyysin tekeminen ovatkin olen

naisen tärkeitä Schumannin musiikkia tulkittaessa. Säveltäjä 

käyttää usein tehokeinoina mm. synkopoinria ja päällek
käisrytmejä. 

Bach oli tärkeä vaikuttaja Schumannille, varsinkin myö
häiskaudella. Schumann tutustui hänen teoksiinsa Mendels
sohnin välityksellä. Myös Beethoven, Schubert, Chopin, Pa

ganini, Weber, Hummel ja säveltäjäClara Wieck ovat erittäin 

näkyviä esikuvia. Schumann lainasi ahkerasti toisten teoksis

ta, välillä kätkien lainauksensa huolella, välillä täysin avoi

mesti. Claralta hän lainasi lukuisia teemoja ja motiiveja, ja 

Claran sävellykset innoittivat häntä kirjoittamaan samanlai
sia teoksia (esim. pianokvartetto). Ilman Claran perään

antamatonta kannustusta Schumann olisi luultavasti koko

naan luopunut halustaan kirjoittaa suurimuotoisia sävellyk

siä. 

Suurin osa Schumannin tuotannosta on ns. ohjelmallista 
musiikkia, mutta useissa tapauksissa "ohjelmat" eivät ole 

ollenkaan yksiselitteisiä. Monet kappaleiden nimistä ovat 

myöhempiä lisäyksiä, joilla ei ole suoraa yhteyttä itse teosten 

syntyhistoriaan. Schumann onnistui salaamaan suuren osan 
kaikkein persoonallisimmista musiikillisista oivalluksistaan 

muulta maailmalta. Useat assosiaatiot todellistuvatkin vain 

hänen yksityisessä ajatusmaailmassaan, 

sisäisissä tuntemuksissaan ja hänen 
oman elämänsä merki tyksellisimmissä 

tapahtumissa. Siksi jälkipolvien on 

ollut vaikea tavoittaaSchumannin mu

siikin syvintä olemusta kattavasti ja 

yksiselitteisesti. Osa Schumannista ja 

hänen tuotannostaan tulee säilymään 

meille ikuisena mysteerinä. 

V 
aikka Franz Liszcin 

karriäärille ja tuotan

nolle voidaankin lan

gettaa monenlaisia ar

voja tai ottaa ne myös 
niiltä pois, on säveltäjän kahtia jakau

tunut persoona jaksanut ihmetyttää 

musiikin historioitsijoita ja kuulijoita 
kautta koko modernin ajan. Hänen 

elämänsä oli täynnä toisiaan vastaan 

hyökänneitä oppositioita, kuten oli 

myös aikakausi, jonka henki löi tymäksi 

hänet on helppo lukea. Liszt hyväksyi velvollisuudentuntoisesti 

kaikki hänelle taiteilijana asetetut vaateet, ja kuitenkin jos
sain sielun syvyydessä tämä yksinäisen tien kulkija kaipasi 

ennen kaikkea vapautta. Hän hamusi askeettista pappiselämää 

ja samalla kuitenkin kaikkea, mitä elämällä oli hänelle tarjota. 

Hän oli rauhaton ja häilyvä leonardiaaninen moni taituri, joka 

eli vaarallisesti - ainoana toiveenaan edelläkävijän osa ja 

loputon edistyminen kaikessa, mihin hän tarttui. Mutta mitä 
oli jäljellä näistä silloin, kun mestarin käsi kirjoitti ikuisen 

Rooman kiveyksillä askeettisen pianomeditaation Harmaat 

pilvet ja seuraavan: "Tyytyminen vähään tässä maailmassa on 
elämisen taitoa"? 

ONNEN 
SUOSIKKI 

Lisztin ensimmäinen pianonsoiton opettaja oli hänen isänsä 

Adam, joka poikansa syntymän aikoihin 1811 oli juuri jättä
nyt tehtävänsä ruhtinas Esterhazyn hovin raha-asiain valvoja

na ja siirtynyt käskynhaltijaksi toisille tiluksille. Vähältä siis 

piti, ettei Franz Liszt nähnyt päivänvaloa samassa linnassa, 

jossa Haydn oli suorittanut yli neljän vuosikymmenen uskol

lisen palvelun. Adam Liszt oli elätellyt itsekin toiveita 

virtuoosin elämästä, mutta siirsi nyt haaveensa jälkikasvuun. 
Heiveröinen ja sairaalloinen poika osoittikin äärimmäistä 

musiikillista herkkyyttä, ja hänen hauras olemuksensa ja 

suunnattomat lahjansa herättivät pelonsekaista kunnioitusta 

lähipiirissä. Franzin suuren musiikillisen kiinnostuksen näh

dessään Adam Liszt otti vuonna 1821 virkavapaata omasta 
työstään ja lähti poikansa kanssa Wieniin etsimään opettajaa, 

joka voisi johdattaa lahjakkaan lapsen kohti uraa, josta hän oli 

itsekin uneksinut. Adam Liszt valitsi Czernyn vastaamaan 

poikansa piano- ja Salierin tämän sävellysopinnoista, koska 
tiesi edellisen olleen Beethovenin oppilaana ja jälkimmäisen 

tämän opettajana. Beethoven itse oli tässä vaiheessa jo kuuro 
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ja erisräyrynyr muusra maailmasta, muna keväällä 1823 
hänen sekä isä ja poika Liszrin kerrotaan ravanneen. Perär
römäksikin väireryn tapaamisen yhteydessä Beethovenin ker
rotaan sanoneen nuorelle rulkirsijalleen: "Mene, oler onnen 
suosikki ja ruler ruonamaan onnea muillekin. Ei ole mitään 
sen kauniimpaa ... ". 

Vajaassa vuodessa Ferenc Liszr, yksiroisravuorias lapsi Un
karista, valloini Wienin diabolisella rairuruudellaan, ja en
simmäisestä julkisesta konsertista seurannur innosrus oli val
rava. Pienen rairurin kykyjä veikkailtiin jumalallisiksi. 
Imartelur liikunivar Liszriä vain vähän, ja määrärieroisesri 
(sekä isänsä suosiollisella avusruksella; rämä luopui lopulra 
kokonaan omasta urastaan poikansa hyväksi) hän suuntasi 
katseensa kohri muiden Euroopan kaupunkien konsertrisaleja. 
Pariisin, Lontoon, Miinchenin, Srungartin ja Srrasbourgin 
valloiruksen jälkeen koko maanosa puhui jo "uudesta 
Mozartisra" ja "pianon Orfeuksesra". Liszr improvisoi seura
piiri-illoissa ja harrasti kaikenlaista akrobatiaa soinimensa 
ääressä räynäen salongin, oopperatalon ja konserttisalin roi
sensa jälkeen fanaanisisra ihailijoisraan. 

LUOMISHALUA JA 
HENGELLISIÄ HARJOITUKSIA 

Vuoreen 1827 mennessä Liszr alkoi kuitenkin väsyä ainaiseen 
markusreluun ja konserroinriin, ja virtuoosin kulni sai luvan 
väistyä yhä kasvavan luomishalun rielrä. Liszrin isä kirjoini 
näihin aikoihin Czernylle hirunen huolra, muna myös ylpeyr
rä äänensävyssään: "Purzi runree intohimoa vain sävel rämiseen. 
Hänen nelikärinen sonaaninsa, rrionsa ja kvinrerronsa 
ruonaisivar Teille mielihyvää. Hän rekee päivinäin kaksi 
rumia harjoiruksia, yhden runnin prima visraa, ja kaiken 
muun aikansa hän omistaa sävelrämiselle." Liszr pääryi hävir
rämään ensimmäiset sävellysyrirelmänsä, muna viisiroisra
vuorias "aloinelija" koki nopean kypsymisen, kun hän vielä 
samana vuonna onnisrui julkaisemaan kokoelman harjoi
relmiaan nimellä Erudes en douze exercises, josra myöhem
min (1838) ruli laajennenuna Erudes rranscendanres 
(Transsendenraaliser erydir). Liszrin kokoelma on täydellisen 
virtuoosinen reos, jossa hyödynnetään kaikkia pianon mah
dollisuuksia. Se mullisti yhtäaikaa sekä ranne-, kyynärpää enä 
hartiarekniikan ja loi uuden sävellysryylin, jolle Liszr pysyi 
uskollisena vuosikymmenien ajan. 

Samaan aikaan, kun Liszrin luova innosrus puhkesi kuk
kaansa, koki hän myös vahvan uskonnollisen kriisin, joka 
saarroi saada alkunsa liikarasiruksen ja rurhuudenrunreen 
seurauksena, jorka molemmat olivar luonnollisena seuraukse
na kuudesta virtuoosin ammatille omisrerusra vuodesta. Hän 
runsi uuden kursumuksen papin ammatissa ja omisraurui 
päivinäin runrikausia rukoilemiselle ja kirkossakäynneille. 
Liszrin isä vasrusri poikansa käänrymysrä hengellisiin harjoi
ruksiin. "Kuulur Taiteelle, er Kirkolle'', oli hänen viimeisiä 
ohjeitaan pojalleen ennen kuolemaansa. Isän kuolema, heikko 
terveys ja ensimmäinen penymys rakkaudessa esrivär Liszrin 
roraalisen omisraurumisen uskonnollisille opinnoille. Muura
mana seuranneena vuorena hän sävelsi vain vähän musiikkia ja 
keskinyi openamiseen roimeenrulonsa rurvaamiseksi. Kiih
keän nuorukaisen ruskaa ja murruneisuuna on helppo ym
märtää. Hän löysi hengenheimolaisiaan vain kirjallisuudesta, 

filosofiasta, uskonnosta ja musiikista opiskellen raivokkaasti 
raamarrua, Homerosra, Plaronia, Lockea, Byronia, Hugoa, 
Lamartinea, Chareaubriandia, Beethovenia, Bachia, H ummelia, 
Mozartia ja Weberiä. Aponi Lammenaisin sanoissa Liszr kuuli 
omien ajarusrensa kaiun: "Taide raiteen vuoksi on vain mieler
römyynä. Ihmisolennon, jonka kehirysrä se ilmentää, räydel
lisryminen on sen ravoire." 

TAPAAMISIA 

1830-luku roi kuitenkin uuden käänteen rullessaan ja Liszr 
pääsi vähitellen jaloilleen "hengen kuumeen koenelemuksis
ra". Mm. moner musiikilliset rapaamiser innosrivar Liszriä 
palaamaan säveltämisen pariin. Berlioz, Paganini, Chopin, 
Mendelssohn - muuraman kuukauden sisällä Liszr solmi 
ysrävyyssuhreer 1830-luvun merkinävimpien säveltäjien kans
sa. Paganinin tekninen ylivertaisuus viulunsoirossa ällisryni 
Liszriä siinä määrin, enä hän pääni ravoirella samaa reknisrä 
helppouna ja luonrevuuna pianon ääressä. Lainaten Pagani
nin h-molli-viulukonserrosra La Campanella -melodiaa, hän 
säveltää 18 34 rai rurillisen Grand fantasia de bravouren op. 2. 
Edellinen vuosi oli ruonur rullessaan kohraamiser Berliozin ja 
Chopinin kanssa. Chopinin kuuleminen roi lisää lyyristä ro
manrrisuuna Liszrin soirroon ja sävellyksiin. Orkesterin ja 
orkesrraarion nerona Berlioz oli puolestaan suuri esikuva 
Liszrille. On kiinroisaa asenaa vasrakkain nämä kaksi huimaa 
rairuria. Liszr reki rranskriprion Berliozin Fanrasrisesra 
sinfoniasra pian sen ilmestymisen jälkeen, ja vuonna 1844 
kuultiin samassa konsertissa sekä 1 50-päisen sinfoniaorkeste
rin versio enä Liszrin yksin pianolla esinämä versio räsrä 
reoksesra. Jopa Berlioz irse kuunreli henkeään pidä näen niirä 
ihmeellisiä orkesrraalisia soinrivärejä, joira Liszr soi nimellaan 
jäljineli. Hän pitikin rärä nimenomaisesti "rulevaisuuden 
pianistina". Liszr kirjoini läpi elämänsä rranskriprioira ja 
soviruksia roisren sävelräjien reoksisra. Näirä on säilynyt 
jälkipolville yli neljäsataa kappalena. 

Musiikilliseen tapaamiseen lisäksi myös romanrrinen rak
kaus roi uurra paloa Liszrin elämään ja ryöhön. 1834 hän rapasi 
kreivitär Marie d'Agoulrin. T ämä runneniin inrelligenrrinä, 
joka kirjoini poliinisia kirjoiruksia salanimellä ja piri kirjal
lista salonkia hälvenrääkseen ikävysrymisrään Pariisin hie
nosroseurapiireissä. Liszr heinäyryi intohimon pauloihin epä
röimänä. "Vain Te koko maailmassa merkirsene minulle elä
mää ( ... ) Sallikaa minun olla hullu, mieletön ( ... ) Meidän on 
elenävä koko elämästämme, koko rakkaudesramme, kaikista 
vasroinkäymisisrämme" kirjoini eksraaninen Liszr kreivir
rärelle. 1835 kreivirärjäni aviomiehensä ja muuni Liszrin luo. 
T ämä yhteiselo jarkui noin yhdeksän vuona. Kreivitär 
d' Agoulrisraruli FranzLiszrin kolmen lapsen Blandinen( 1835-
62), Cosiman(l83 7-1930) jaDanielin(l839-59)äiri. Rakasra
vaisren kirjeenvaihro rodisraa aidosta inrohimosra ja keskinäi
sestä arvosruksesra. Julkista mielipidenä ja sosiaalista 
säädyllisyynä uhmaten Liszr vei kreivinären pois Pariisista 
Geneveen, josra he ersivär yhreisrä rulevaisuuna. 

VAELL USV UOSIA 

Uudella inrohimolla oli vaikuruksensa niin Liszrin musiikil
liseen kuin myös kirjalliseen ruoranroon. Liszr kirjoini artik-



keleita useisiin eurooppalaisiin lehtiin ja keskusteli innok
kaasti artikkeleiden sisällöstä kreivittären kanssa. Yhdessä he 
jakoivat tiedonhalun ja uppoutuivat pianoon, säveltämiseen 
jakirjallisiinmestareihin. "Pianon Paganini" koki herkistävän 
shokin, joka avasi hänelle yhteyden luonnon ja sen kauneuden 
kanssa. Byronin panteistinen uskontunnustus, jonka Liszt 
valitsi yhteen Annees de pelerinagen kappaleeseen, kuvastaa 
säveltäjänsyvimpiä tuntemuksiaosuvasti: "I live not in myself, 
but 1 become portion of that around me." Pianisti, joka oli 
tähän saakka enemmän tai vähemmän tukahduttanut säveltä
jän itsessään, antoi nyt ammattitaitonsa niiden vuoroin 
lyyristen, vuoroin värikkäiden säkeiden käyttöön, joista koos
tuvat sellaiset teokset jakokoelmat kutenApparition, Annees 
de pelerinage, Harmonies, Consolations, Nocturnes de reves 
d'amour ja Legendes. Liszt koki nyt pianon hienostuneemmin 
virtuoosisena soittimena, joka oli kuin luotu poeettisen ilmai
sun välineeksi. 

Geneven rauhaisa elämä kantoi hedelmää. Musiikin kirjoit
tamisen lisäksi Liszt myös soitti jälleen, ja paluu kon
serttilavoille tuntui luonnolliselta. Hän esiintyi enenevässä 
määrin myös kapellimestarina. Lisztin maine oli 1830-luvun 
lopussa sellainen, että yksi ainoa konsertti-ilmoitus sai välit
tömästi liikkeelle enemmän kuulijoita kuin saleihin mahtui. 
Myös muut säveltäjät arvostivat hänen häikäiseviä kykyjään 
suunnattomasti. "Tavalliset mittapuut eivät sovellu tähän 
tapaukseen", kirjoitti Schumann erään 1838 Wienissä kuule
mansa konsertin jälkeen ja jatkoi: "Tuota soittoa ei voi miten
kään kuvailla: se täytyy kuulla." 

Liszt lähti seuraamaan haluaan kulkea "uusilla seuduilla, 
monissa eri historian ja runouden pyhittämissä paikoissa". 
Herkät tunteet ja syvät kokemukset päätyivät ajallaan uusiin 
sävellyksiin. Sveitsi, Ranska ja Italia muun muassa wieniläisin 
ja lontoolaisin välisoitoin tarjosivat Lisztille taianomaisia 
elämyksiä ja suunnatonta suosiota. Liszt itse kuvasi kokemus
matkojaan vaelluksenomaisiksi. Kokemuksensa hän muunsi 
musiikilliseen muotoon ja keräsi niitä mm. Annees de 
pelerinage -kokoelman sivuille. Nämä ns. matkakertomukset 
ovat kuitenkin enemmän humanistin kuin matkailijan vaiku
telmia maailmasta, koska niihin sisältyy etupäässä muistoja 
lukukokemuksista ja muista taiteellisista tai arkkitehtonisista 
elämyksistä, jotka ovat herättäneet säveltäjän musiikillisen 
ajatuksen. Sivut ovat olemukseltaan henkilökohtaisia, kuin 
otteita päiväkirjasta. Varsinkin kokoelman toinen vihko to
distaa erinomaisesti kirjallisuuden ja kuvataiteen pääsystä 
musiikkiin. Kappaleetsisältävätviittauksialtalian renessanssi
taiteen kulta-aikaan, Danteen (Fantasia quasi sonata), Pet
rarcaan (sonetit), Rafaelloon (Sposalizio) ja Michelangeloon (Ii 
Penseroso). Lisztin musiikki ei kuitenkaan ole suoranaisesti 
ohjelmallista, vaan pikemminkin impressionistista tai 
elämyksenomaista viitoittaen tietä tulevalle säveltäjäpolvelle, 
kuten Ravelille. Annees de pelerinagen kolmannesta vihkosta 
löytyvä Les jeux d'eaux ala Villa d'Este (Villa Esten suihku
lähteet) on tärkeä edeltäjä impressionistiselle tyylikaudelle ja 
tarkemmin Ravelin Jeux d'eau -pianokappaleelle. 

ORFEUS WEIMARISSA 

Välirikko Marie d'Agoultin kanssa johti Lisztin jälleen kerran 
uuteen käännekohtaan. Matkustusinto kasvoi kasvamistaan, 

ja Liszt heittäytyi täysillä "suuren eurooppalaisen" ja maail
mankansalaisen rooliinsa. Hän hautasi salaisen pettymyksen
sä ja melankoliansa sekä vähäksi aikaa myös luovan persoonan
sa virtuoosisuuden alle. Vuonna 1842 Liszt otti vastaan kapel
limestarin tehtävät Weimarin hovissa velvoitteenaan toimia 
Herderin, Wielandin, Goethen ja Schillerin maineikkaaksi 
tekemässä kaupungissa vähintään kolme kuukautta vuosit
tain. Keski-iän kynnystä lähestyvä säveltäjä kirjoitti pian 
kuuluisuutensa keskellä: "Päämäärä, joka minusta on ensisi
jainen ja kaiken yläpuolella juuri nyt, on valloittaa yleisö 
ajatuksilleni, kuten olen näiden viime vuosien ajan voittanut 
sen taiteilijapersoonallisuudelleni." Liszt uskalsi katsoa nyt 
myös kauemmaksi kuin välittömään kunniaan ja menestyk
seen. Hän uskalsi toteuttaa omia taiteellisia pyrkimyksiään 
yhä syvemmin. Seurauksena oli joukko 1800-luvun merkittä
vimpien joukkoon luettavia sävellyksiä, mm. keskeinen osa 
Lisztin orkesterituotannosta ja sellaiset pianistiset mestari
teokset kuten Danse macabre, h-molli-sonaatti ja loistelias 
pianokonsertto nro 1 Es-duuri. 

Lisztin elämässä oli rakkaussuhteita Marie d'Agoultin jäl
keenkin, muttei mitään pysyvämpää ennen kuin hän tapasi 
ruhtinatar Carolyne de Sayn-Wittgensteinin Kiovassa talvella 
1847. Yli kymmenen vuoden ajan ruhtinatar yritti saada 
avioeroa miehestään, jotta hän ja Liszt voisivat avioitua. 
Suunnitelman tiellä oli kuitenkin paavi, joka ei suhteen 
virallistamista puoltanut. Ruhtinattaren aviomies kuoli lo
pulta vuonna 1864, mutta tässä vaiheessa avioitumissuun
nitelmat Lisztin kanssa oli jo hylätty, ja molempien elämän 
olivat täyttäneet muunlaiset tavoitteet. Intellektuaalinen ys
tävyys säilyi kuitenkin pitkään rakkaussuhteen päättymisen 
jälkeen. 

Ruhtinatar suostutteli Lisztin luopumaan kokonaan esiin
tyvän taiteilijan urasta ja omistautumaan säveltämiselle. 
Syvästi uskonnollinen ja sekä kirjallisesti että filosofisesti 
lahjakas Carolyne tunsi suurta vetovoimaa kohti Lisztin 
mystistä ja samalla vaikutusvaltaista persoonaa. Ruhtinattaren 
suosiollisella opastuksella Liszt palasi jälleen kohti nuoruu
tensa valoa, katolista uskoa. Todisteena paluusta kohti us
konnollisuutta Liszt kokosi vuonna 1852 eräitä piano
kappaleita Lamartinelta lainatun otsikon "Harmonies 
poetiques et religieuses" alle. Jokainen näistä kappaleista 
todistaa hartaasta kristillisyydesta, ja kappaleista tunnetuin, 
Funerailles, ylistää lisäksi kolmea Unkarin 1848-1850 val
lankumouksen uhria, jotka olivat Lisztin ystäviä ja tukijoita. 
Kunnianosoitus synnyinmaalle ovat myös samoihin aikoihin 
syntyneet ensimmäiset eeppiset ja samalla virtuoosiset 
ilotulitukset, Unkarilaiset rapsodiat, jotka Liszt pohjaa 
mustalaiskul ttuurin musiikilliseenfolkloreen, lainaten mm. 
sille tyypillistä tanssi paria lassan ja friska. Yhteensä Liszt 
sävelsi kaksikymmentä näitä oikukkaita ja improvisatorisia 
kappaleita, jotka vaativat esittäjältään suurta mielikuvituk
sen voimaa ja eloisaa lyyrisyyttä. 

Weimarin vuodet muodostuivat Lisztilleuusien oivallusten 
ja valtavan tuotteliaisuuden ajaksi. Wagnerin tapaaminen 
Pariisissa 1840 ja tämän musiikin draamallisen ajattelun 
uutuus ajoivat myös Lisztiä yhä avantgardistisempaan suun
taan. "Tulevaisuuden musiikki" nousi säveltäjän päämääräksi 
entistä keskeisemmin. Pianon mekaaniset uudistukset ja 
muiden aikakauden säveltäjien teosten kantaesitysten johca-



LOPULTA KEVÄÄLLÄ 1865 LISZT VIHITTIIN PAPIKSI JA HÄN ASETTUI VATIKAANIIN. 

minen toimivat oivana ponnahduslautana Liszcin musiikilli
selle innovaciivisuudelle. 

Säveltämisen ja johtamisen rinnalla Liszc opecci koko ajan 
akciivisesci. Maailman johtavalla pianiscilla ja ihaillulla 
muusikolla riicci halukkaita oppilaita. Liszciä pidecciin kek
seliäänä ja järjestelmällisenä opeccajana. Soictocekniikan uu
distajana hänen oppinsa ja huomionsa olivat kysyccyä tavaraa 

myös pedagogisilla markkinoilla. Liszc suosi mestarikursseja 
yksicyistuntien sijasta. Hän kiersikin opeccamassa kursseja 
ympäri Eurooppaa aivan viimeisiin vuosiinsa saakka. Kuului
simpia Liszcin oppilaista lienee ollut pianiscivirtuoosi ja sävel
täjä Hans von Biilow, joka avioitui Liszcin cyccären kanssa. 

MUSIIKKIA 
KUULUISAAN AIHEESEEN 

Weimarissa Liszc ryhtyi toceuccamaan vuosikausia haavena 
ollucca Fausc-suunnicelmaansa. Aihe oli ollut runsaasti esillä, 
ja sävelcäjäc olivat kiinnostuneita runoelmasca jo ennen Goet

hen kuolemaa 1832. Icse Beethoven oli suunnitellut musiik
kia kuuluisaan aiheeseen vuoden 1825 tienoilla. Häntä seura
sivat Berlioz, Wagner, Schumann ja Gounod, jocka kaikki 
kirjoiccivac omac musiikilliset variantcinsa aiheesta. Liszc 
luopui oopperasuunnicelmiscaan codectuaan, eccä myycciä oli 
mahdotonta ciiviscää sarjaksi kohtauksia. Pickälliscen poh
dintojen jälkeen hän päätyi Faust-sinfoniaan, joca voisi luon
nehtia kolmen psykologisen kohtauksen sinfoniaksi. Kohta
ukset rakentuvat kolmen päähenkilön Faustin, Mefiscofeleen 
ja Margarecan ympärille. 

SävelcäessäänFausc-sinfoniaa Liszc sivusi fauscisca seikkailu
aan myös pianon ääressä. Syntynyt jäcciläismäinen ceos, 
sonaacci h-molli, on kuin Liszcin hyväscijäccö vircuoosin 
uralle ja rakkaalle soiccimelleen, jonka kanssa hän oli saavuc
tanuc valcavaa menescyscä. Valiceccavasci jälkipolvien käy
ceccävissä ei ole ainuccakaan konkreeccista viiccausta siihen, 
eccä ceos todellakin olisi kuvaus fauscisesca taistelusta ihmi
sen sisäiseen risciriicojen ratkaisemiseksi. Liszcin luonteen 
monipuolisuus, hänen kykynsä tulkita symboleja ja hänen 
ehdoccoman tarkat johtopäätöksensä auccavac tulkicsijoita 
kuitenkin ymmärtämään myös h-molli-sonaacin sisälcämiä 
epäsuoria viicceicä. Säveltäjä seuraa teoksessa Beethovenin 
myöhäiskauden esimerkkiä muokacen musiikillisen muo

don pickälci vastaamaan omaa ilmaisutarveccaan. Sonaatissa 
on vain yksi osa ja tämän osan sisällä kymmenen vapaasti 
syklistä kohtausta, jocka on kyckeccy ciiviisci yhteen. Kolme 
pääceemaa, jocka ilmaistaan ensimmäisessä kohtauksessa, 
läpikäyvät jatkuvaa cemaaccisca cransformaacioca sekä ryt
min, melodian eccä harmonian tasolla. Muodollisesti h
molli- sonaacci muistuccaakin enemmän sinfonista runoelmaa 
kuin sonaaccia sävellyscyypin perinteiseen rakenne
periaacceiden valossa. Vaikka sonaatin suora vertaaminen 
Faustin sisäisiin ristiriitoihin onkin kenties mielivalcaista, 
sen jännicceiden ja purkausten vuoroccelu, kuohuva rycmi
syys ja herkkä kontemplaacio aina cyveneen loppuun saakka 
ovac ilman muuta verrannollisia Faust-sinfoniaan. Vertaus
kuvallista on myös se, eccä Liszc osoiccaa hämmäscyccävän 
teoksensa Schumannille. Fauscinen ajaccelu seurasi Liszciä 
vielä myöhemminkin, esim. hänen sävelcäessään sinfoniset 
runoelmac Mefisto-valssi ja Procession nocturne. 

ALKUSOITTO 
JUMALAISEEN NÄYTELMÄÄN 

Vuonna 1855, samana vuonna jolloin Liszc kirjoicci Fausc
sinfonian viimeiset soinnut, hän occi viimeisen kerran uuden 
suunnan sävelcäjän urallaan. Alkoi luova kausi, jonka voidaan 
sanoa jatkuneen aina sävelcäjän kuolemaan saakka. Kääntymi
nen kohti uskonnollista pohdiskelua suuntasi pianon drama
turgin ja suuren orkes ceri runoi Ii jan kohc i sakraal im usi ikkia -
messuja, oratorioica ja psalmeja. Sakraalimusiikin lisäksi Liszc 
viimeisteli toisen suureen kirjalliseen teokseen, Dante 
Alighierin jumalaiseen niiytelmåä"n, pohjautuvan orkesceri
sävellyksensä, Dante-sinfonian. 

Kolme vuocca myöhemmin, 1858, säveltäjä erosi Weimarin 
virastaan. Hän vecäycyi Roomaan 1861 harjoiccamaan uskon
nollisia opintoja koettuaan ensin suuren surun poikansa Da
nielin kuoleman johdosta. Vuocca myöhemmin kuoli vielä 
Liszcin cycär Blandine, ja ikävässään Liszc turvautui cyö
celiääseen ja mieciskelevään elämään, johon oli kenties jo 
pitkään tuntenut kaipausta. Micä hän eniten kaipasi, oli 
kuitenkin sisäinen rauha. Harmaantuneella mestarilla ei ollut 
enää kunnianhimoa villicä kansanjoukkoja, vaan hän jatkoi 
cyöcään lähes erakoituneena ja soicci vain ystävilleen. Silloin 
tällöin hän vielä sentään innostui hyväntekeväisyyskonsercisca 
tai vastaavasta, muccei enää usein. Matkustaminen tuntui 
kuitenkin edelleen olevan Liszcille elintärkeä tapa kokea 
maailmaa ja itseä. Hän eli kuin pyhiinvaelcaja konsanaan -
nuoccivihko, raamattu ja rukouskirja mackakumppaneinaan. 
Lopulta keväällä 1865 Liszc vihicciin papiksi ja hän asettui 
Vatikaaniin. Resignoitunuc askeecci kurkocci kohti hengellis
tä kohoamista vaipuen samalla yhä syvemmälle yksinäisyy
teen ja materiaaliseen niukkuuteen. Suuri osa musiikista, 
jonka Liszc kirjoicci viimeiseen parinkymmenen elinvuocensa 
aikana, jäi hänen omanaelinaikanaan tuntemaccomaksi. Teoksia 
säilyi myös julkaisemaccomina aina viime vuosikymmeniin 
saakka. 

KYSYMYKSIÄ JA 
VASTAUKSIA 

Liszc kirjoicci viimeiset vuotensa vain itselleen. Musiikki, joca 
hän kirjoicci, ei miellyccänyc hengellistä säätyä sen enempää 
kuin maallikoicakaan. Liszcin harras sielu paistaa kuitenkin 
näiden kappaleiden harvaakin harvempien nuoccien läpi pal
jaana ja käsinkoskecelcavana. Tyylillisesti Liszc lähestyi loppu
vuosinaan vahvasti modernismia. Vuoden 1860 jälkeen koko
sävelasceikko, ylinousevac intervallic ja runsas kromaciikka 
esiintyivät yhä useammin hänen teoksissaan. Myös harmoni
oiden ristiriita kasvoi ja Liszc tuntui hylkäävän cradicionaali
sec harmoniasäännöc ja tonaliceecic varsin cietoisesci. Roman
tiikan väripalecci oli Liszcin osalca ammennettu kuiviin. 

Liszcin erinomaisimpiin pieniin karakcäärikappaleisiin kuu-
1 uvac myöhäisinä vuosina sävellecyc kolme pianoceosca N uages 
gris (Harmaat pilvet), La lugubre gondola (Pahaenteinen 
gondoli) ja Schlafloss: Frage und Antworc (Uneton: Kysymys 
ja vastaus), jocka ovac suurelle yleisölle varsin tuntemattomia. 
Myös Weinachcsbaum CToulupuu), kahdentoista kappaleen 
pianosarja, on osoitus uudesta piccoreskiscä ilmaisupyrki
myksescä, jossa musiikin materia on ohentunut melkein "läpi-



näkyväksi". Kaikki edellä mam1tut kappaleet ovat täynnä 
eksperimentaalisia kokeiluja harmonian, kromatiikan ja 
modulaatioiden saralla ja päätyvät modernin ilmaisun äärira
joille. Kappaleet ovat kuin kiviä, jotka Liszt halusi singota 
tulevaisuuden avaruuteen, kuin kokeillakseen kuinka ne 
puhkaisevat tuon tuntemaccoman tyvenen pintaa. Kappaleita 
ei olluc tarkoitettu Lisztin omille aikalaisille, vaan kenties 
hänen lapsenlapsilleen. Ne enteilivät Barc6kia ja Schönbergiä 

ja heijastelivat Lisztin mahdollisuucca sävelcää yleisöstä 
huolehtimana. 

Uuden, "elävän" musiikin kielen etsintä muodostui 
ahdistavaksi kokemukseksi sävelcäjän viimeisinä elinvuosina, 

vaikka hän oli jo vuonna 1873 tunnustanut, eccä toivoi 
"tonaliteetin lakkauccamista". Lisztin merkitystä rohkeana 
edelläkävijänä ei pidä koskaan unohtaa. Hän oli suunnannäyt

täjä, jonka keksintöihin seuraavat sukupolvet sitoutuivat va
rauksecca. Lisztin tulevaisuuden musiikkia koskevien ajatus
ten huipentuma oli ilman muuta Bayreuthin vihkiminen. 
Wagner, joka oli avioitunut suuren kohun saaccelemanaLisztin 

tyccären Cosiman kanssa ja joka suuresti ihaili säveltäjä
kollegansa musiikillisia saavutuksia henkilökohtaisista eri
mielisyyksistä huolimacca, halusi ehdottomasti osoittaa kun-

nioitusta mestarille yli seitsemänsadan kutsuvieraan edessä. 
Illallisilla, jotka seurasivat hänen oman tetralogiansa esitystä 
Wagner lausui messiaanisin äänenpainoin: "Tässä on se, jolle 
on käännytettävä suurin kunnia. Kun kaikki pilkkasivat 
minua, hän tunnusti järkähtämäccömän uskonsa minuun. 
Ilman häntä ette ehkä tänään olisi kuullut ainoatakaan 
nuottiani. Siitä, mitä minulla on ja mitä olen, olen kiitollisuu
den velassa hänelle." 

Nyt Liszt saattoi vihdoin ajatella, eccei hänelcä puuccunut 

mitään. Katkeruus, joka oli vallannut säveltäjän silloin tällöin 
hänen ajatellessaan, että nuorempi sukupolvi saaccaisi hänen 
musiikkinsa hylätä, väistyi. Franz Liszt esiintyi viimeisen 
kerran julkisesti Luxemburgissa 1885. Kuollessaan heinä
kuussa 1886 hän jätti jälkeensä vakavan ja uskomattoman 

vaihtelevan tuotannon. Hänen nimeämisensä uuden musiikin 
henkiseksi isäksi ei liene liioitelcua. Kului kuitenkin vuosi
kymmeniä ennen kuin Lisztin ennen näkemätön suuruus 
tunnustettiin ja hänen saavutuksensa saivat niille kuuluvan 
lopullisen arvon. Ehkä tänä päivänä muistamme mestarin 

myös hänen henkisestä virtuositeetistaan ja yhdymme siihen 
spontaaniin löytämisen riemuun, jonka vain todelliset etsijät 
saavuttavat: 

Oi Luojan kirkkaus, jonka kautta nå'in tuon 

totuuden vallan riemujuhlan, mulle 

suo voima laulaa, millaisena nå'in sen! 

37 


	ChopinSchumanjaListz.pdf-1
	ChopinSchumanjaListz.pdf-2
	ChopinSchumanjaListz.pdf-3
	ChopinSchumanjaListz.pdf-4
	ChopinSchumanjaListz.pdf-5
	ChopinSchumanjaListz.pdf-6
	ChopinSchumanjaListz.pdf-7
	ChopinSchumanjaListz.pdf-8
	ChopinSchumanjaListz.pdf-9
	ChopinSchumanjaListz.pdf-10

