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Två körarrangemang
efter Alexander Davidenko
(1899-1934) [20´]
Symfoni nr 9. Op. 70 [27´]
Allegro
Moderato
Presto
Largo
Allegretto – Allegro
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Eugène Tzigane, dirigent
Eugène Tzigane är verksam på orkester- och operascener över hela
världen. Efter att 2008 ha erhållit andrapris i dirigenttävlingen Solti
Competition i Frankfurt blev Tzigane inbjuden till Nordwestdeutsche
Philharmonie, där han sedan var chefdirigent mellan 2010 och 2014.
Tzigane examinerades i dirigering från Juilliard School i USA och studerade senare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 2015 gjorde
han svensk operadebut med Carmen på Kungliga Operan.
Det finns ett före och ett efter
Klockorna som för snart en månad sedan ringde in 2017 klämtade
för en på flera vis pessimistisk värld. Ett sätt att närma sig förståelsen av den egna tillvaron är som bekant att studera historien. I år är
det 100 år sedan ryska revolutionen ägde rum och startskottet gick
för Sovjetunionens bildande. Det är även 100 år sedan USA gick in i
första världskriget på Storbritanniens, Frankrikes och Rysslands sida,
vilket ledde till att de två imperierna Österrike-Ungern och Osmanska riket kollapsade. Vid freden i Versailles straffades Tyskland, så
småningom kom Adolf Hitler till makten där och ungefär samtidigt
blev Josef Stalin ledare i Sovjet. Följderna av vad som skedde 1917
präglar alltjämt människors livsvillkor i världen och samtliga musikstycken som uppförs vid kvällens konsert går att knyta till tiden före
och efter det dramatiska året.
Schicksalslied
Körverket Schicksalslied börjar i en bokhylla. Efter framgångarna med
verket Ein deutsches Requiem 1868 besökte Johannes Brahms en
kväll sin vän Albert Dietrich. I vännens boksamling fann han en text av
poeten Friedrich Hölderlin och fick genast idén till en tonsättning. Det
visade sig svårare än väntat. Den melankoliska dikten börjar i hopp
inför livet, stannar upp i reflektion och slutar i ödesmättad uppgivenhet. Brahms fick problem med slutet – kanske för att han genom
Hölderlins ord fick syn på egna existentiella tvivel. Kanske för att han
helt enkelt inte tyckte om det. Det tog honom hur som helst tre år att
skriva musik som förhöjde Hölderlins text utan att vara den otrogen.
Resultatet blev ett genomarbetat och mångbottnat samspel mellan
text och musik, med ett särdeles skarpsynt slut. När den avslutande
epilogen plockar upp första versens toner sker det i dur istället för i
moll. Blåsinstrumenten fungerar som en ljus motkraft till det dystra i
texten och istället för att text och musik imiterar varandra får Brahms
dem att samverka. Förmodligen är det en förklaring till den oemotståndliga kraft som uppstår när körens vilda ljudbild förenas med
orkestern och de tillsammans berättar om människans medfödda
hemlöshet:

Brahms, Strauss och Sjostakovitj.indd 2

Sparbanksstiftelsen Norrland satsar på regional utveckling och kultur.
Stiftelsen har inköpt två kvalitetsfioler som får disponeras av NorrlandsOperan i Umeå, en raritet tillverkad i Mantua Camilli Skola ca 1745
och en svensktillverkad fiol av Jan Larsson från Malung.
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”De tyna, de falla
de lidande mänskor
från timma till timma
nedåt i blindhet,
likt vattnet som slungas
från klippa till klippa
år efter år mot okända djup.”
Det faktum att världen vid tillkomsten av Schicksalslied ännu inte
hade upplevt världskrigen sätter det i en särskild dager. Med vår
tids ögon på historien tycks titeln till det undersköna körverket
förutspå ett mörkt väderomslag. Stycket uruppfördes 1871 i
Karlsruhe, alltså ett knappt halvsekel innan första världskrigets
utbrott.
Schicksalslied

Hyperions ödessång

Ihr wandelt droben im Licht
Auf weichem Boden, selige
Genien!
Glänzende Götterlüfte
Rühren euch leicht,
Wie die Finger der Künstlerin
Heilige Saiten.

Ni vandrar där uppe i ljus
på mjuka marker, saliga
genier!
Gudars glänsande luft
smeker er lätt
som en spelerskas finger
heliga strängar.

Schicksallos, wie der schlafende
Säugling, atmen die himmlischen
Keusch bewahrt
In bescheidener Knospe
Blühet ewig
Ihnen der Geist,
Und die seligen Augen
Blicken in stiller,
Ewiger Klarheit.

Ödesfritt, som det sovande
barnet, andas de himmelska.
Kyskt i skydd
av den blygsamma knoppen
blommar evigt
själen hos dem,
och med saliga ögon
blicka de stilla
i evig klarhet.

Doch uns ist gegeben,
Auf keiner Stätte zu ruhn,
Es schwinden, es fallen
Die leidenden Menschen
Blindlings von einer
Stunde zur andern,
Wie Wasser von Klippe
Zu Klippe geworfen,
Jahr lang ins Ungewisse hinab.

Men oss blev det givet,
att ingenstädes få ro.
De tyna, de falla
de lidande mänskor
från timma till timma
nedåt i blindhet,
likt vattnet som slungas
från klippa till klippa
år efter år mot okända djup.

Text Friedrich Hölderlin

Översättning Erik Blomberg
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Är konstnärligt skapande viktigare än etik?
När historien bakom kvällens andra stycke tar sin början ligger
Europa söndertrasat. Året är 1945 och dagen innan Richard
Strauss skrivit klart Metamorfoser för 23 stråkinstrument har
Wiens operahus bombats av nazisterna. Likt flera andra tonsättare har Strauss inte opponerat sig mot regimen, något som kan
vara svårt för en eftervärld att begripa och som gett minnet av en
del tonsättare en frånstötande eftersmak. Naziväldet satte högt
värde på kultur och ville ge den samma status i civilisationen som
den haft i antikens Grekland. Men som bekant var långt ifrån alla
musiker välkomna. Fel härkomst och fel musik rensades ut. Återstoden – icke-judar med rätt typ av musikaliskt uttryck – kunde
acceptera ideologin och fortsätta skapa, eller protestera och bokstavligen tystas. Strauss verkar ha gjort det förstnämnda. Förstod
han och de andra musiker som inte motsatte sig regimen vilka
konsekvenser deras uteblivna protester skulle få? Är konstnärligt
skapande viktigare än etik? Och kan man betrakta också icke-valet
– att stå tyst – som ett val?
Mot vapnen hade konsten ingenting att sätta emot
Strauss hade judiska släktingar vilka han genom att vara regimen
till lags nog hoppades kunna skydda. Han var givetvis även mån
om att få fortsätta komponera. En brevväxling från 1935 med den
judiska författaren Stefan Zweig – då Strauss librettist – vittnar
dock om att Strauss kan ha varit en tyst dissident, en mumlande
kritiker. I breven avvisade han nazismen, men avslöjades av
Gestapo och fick omedelbart lämna den så kallade Riksmusikkammaren, för vilken han två år tidigare av Joseph Goebbels blivit
utsedd till ledare. Tre år senare hade hans opera Friedenstag,
Fredsdagen, premiär. Operan utspelar sig under trettioåriga kriget
och handlingen tar pacifistisk ställning. Det kunde regimen inte
acceptera och så fort världskriget brutit ut ställdes alla föreställningar in. Strauss måste ha insett det ofattbara – mot vapnen
hade konsten ingenting att sätta emot. Metamorfoser får mot den
bakgrunden konturerna av ett sorgens avgrundsvrål. Verket är
en känslosam gestaltning av smärta och desillusion. Ändå tycks
Strauss tonvärld vilja övertyga om ljusets kraft. Mitt i skärande
förtvivlan skildrar Metamorfoser den förmåga människan trots
allt ständigt tycks finna i tider av kaos: att inför en sargad samtid
samla sig. För vad har vi annat att tillgå när världen står i brand,
än hoppet? Med den frågan klingar tonerna från de 23 stråkarna
ut.
Sjostakovitj och kommunismen
Liksom Strauss präglades Dimitri Sjostakovitj av den miljö i vilken
han levde och verkade. Han försörjde sig som tonsättare åt den
ryska kommunistiska staten och år 1934 hade hans nationalis-
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tiska opera Lady Macbeth från Mzensk urpremiär. Föreställningen
hyllades, men det politiska läget hårdnade snabbt, och efter att
Josef Stalin sett föreställningen två år senare fick Sjostakovitj
plötsligt kraftig kritik för att operan inte var tillräckligt folklig. De
därpå följande åren genomförde Stalin omfattande censureringar
där flera av Sjostakovitjs tonsättningar förbjöds. Sjostakovitj
biföll emellertid Stalins musikaliska preferenser och 1941 fick
han Stalinpriset. Andra världskriget hade brutit ut och sommaren
1942 dånade den propagandistiska Leningradsymfonin i högtalare över de tyska trupperna vid frontlinjen. Hans nionde symfoni
skulle bli ännu en hyllning till den ryska nationen. I november 1945
uruppfördes stycket av Leningrads filharmoniska orkester, och för
dagens öron går det inte att ta miste på styckets storvulna bombasm. Vid uppförandet i Leningrad uteblev dock hyllningskören
– verket var inte tillräckligt patriotiskt. Året därpå upprättades ett
register över förbjudna verk i vilket förutom den nionde symfonin
också den sjätte och åttonde hamnade, och strax blev Sjostakovitj avskedad från sin tjänst som professor.
Likt ett pärlband mellan olika tider
Långt senare, 1962, skrev han ett arrangemang av två körverk
signerade proletärtonsättaren Alexander Davidenko. Davidenko,
medlem i både Röda Armén och i organisationen Ryska Associationen för Proletära Musiker, hade skrivit originalstyckena 1927.
Det hade då gått tio år sedan ryska revolutionen och körverken
skrev han till minnet av den kommunistiska kampen. Likt ett pärlband mellan olika tider arrangerades så Davidenkos revolutionsstycke på nytt av ingen mindre än Sjostakovitj. Sjostakovitj hade
överlevt världskriget och levde nu i ruinerna av det samhälle som
för Davidenko varit det viktigaste av allt. I Sjostakovitjs arrangemang möter vi samma omfattande känsloregister som i Brahms
Schicksalslied – men med en helt annan undertext. Vad tänkte
Sjostakovitj när han omarbetade stycket vars tonsättare arbetat
för att upprätthålla den politiska kraft som censurerat honom?
Blev arrangemanget ett slags svar till historien? Måhända en väg
till försoning? Frågan om musicerandets förhållande till mänskligt
och moraliskt ansvar präglade såväl Sjostakovitjs som Strauss
och Davidenkos liv. Alla tre hade en totalitär regim att förhålla sig
till. Vad gjorde – och gör – krigen med musiken? Med den frågan
fortsätter temat för kvällens konsert att vara ständigt aktuellt.

Brahms, Strauss och Sjostakovitj.indd 5

Hedvig Ljungar

2017-01-25 13:44

Alexander Davidenkos sånger i svensk bearbetning
På den tionde versten*/ Na desyatoj verste
På den tionde versten från huvudstaden
hade en snöstorm rasat fram.
Den var älskad av olycksbådande fåglar
och kysst av dimman på myrens göl.
Under det djupa, mjuka, bländvita snötäcket
vilade nu nittio döda i rågsäckar.
I den kalla höstliga dimman betraktade de olycksbådande fåglarna
hur soldater med bleka och dammiga ansikten kom till gravkullen.
Länge stod de där sorgsna.
Innan soldaterna lämnade kullen hördes inom dem
en förbannelsens röst viska ett löfte om hämnd.
* Verst är ett gammalt ryskt längdmått, motsvarar 1066,8 meter.
Bakgrund:
Dikten Na desyatoj verste av P Ediet tillägnades offren för den
”blodiga söndagen” 9 januari 1905. Den var skriven under lagliga
förhållanden men blev kontroversiell då den publicerades i oppositionstidningen Det nya livet. På den tionde versten blev senare en
populär folksång i Sovjet.
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Upplopp på gatan/ Ulitsya Volunjetsya
Upplopp på gatan, ett högljutt väsen.
Likt vågor väller ett folkhav fram.
Hör upp, ni i era gråa paltor!
Kom ut och anslut er till oss!
Det är väl bättre än att bli sittande i unkna baracker?
Är det inte dags att spotta vår envåldshärskare i ansiktet?
Ljud, du dragspel, tralala.
Fader tsaren finns inte mer.
Tsarerna avsätter vi raskt.
Spela, spela du dragspel, spela!
Revolutionens steg, revolutionens flaggor:
det är folket som rör sig!
Röda banderoller och blodröda blommor.
Hej, lilla näktergal.
Seså, vandra duktigt vidare!
Slå sönder kronorna och bränn slotten.
Trummor, ljud högre!
Spela du dragspel, spela!
Ljud gladare du dragspel,
tralala, förtröttas inte, spela!
Text Mihail Shorin
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