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Sammanfattning 

Franz Liszt levde under 1800-talet och var en av sin tids största pianovirtuoser och 
kompositörer. Vid 42 års ålder skrev han Pianosonat i H-moll som kom att revolutionera den 
klassiska sonatformen. Denna sonat möttes av hård kritik i början, men med tiden växte 
respekten för verket och idag anses det vara ett av Liszts viktigaste pianoverk. Detta arbete 
kommer att handla om just denna sonat. Uppsatsen innehåller en bakgrundsdel med en 
sammanfattad historik kring Liszts liv och stycket. Detta segment uppföljs av en analysdel där 
jag analyserar styckets form och skriver om mina interpretatoriska val och tips. Syftet med 
arbetet var att skaffa mig en stabil kunskapsgrund att utgå från när jag interpreterar verket. Jag 
kommer fram till att det är viktigt att man inte spelar alltför rubaterat och att man ska vara 
sparsam med alla redskap vi kan utrycka oss med som dynamik, accenter och tempi, eftersom 
risken med stycket är att man lätt tappar den röda tråden genom verket.  

En förhoppning är att denna uppsats ska ge andra pianister en större förståelse för Liszt och 
hans Pianosonat i H-moll för att få en bättre uppfattning av stycket och förhoppningsvis på så 
sätt nå en djupare interpretation och en mer genomarbetad konstnärlig instuderingsprocess. 
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1 Inledning och syfte 

Denna examensuppsats handlar om mitt konstnärliga arbete med Liszts Pianosonat i H-moll 
S.178, ett verk skrivet 18531 av den ungerska pianisten och kompositören Franz Liszt. Det 
sägs att Johannes Brahms somnade när han hörde sonaten första gången 1853. Det var ingen 
mindre än Liszt själv som satt vid klaviaturen den gången verket framfördes2. H-mollsonaten, 
som den brukar kallas, mötte en hel del hård kritik från sin samtids tonsättare och musiker, 
men trots det har stycket idag kommit att bli ett av pianolitteraturens mest respekterade och 
viktiga romantiska verk.3  
 
När Liszt komponerade denna sonat utvecklade han nya metoder, både fantasimässiga och 
tekniska, vilka jag kommer undersöka och försöka förklara. Dessa metoder var Liszts 
revolution mot de gamla metoderna och mottogs till en början på ett kritiskt sätt av hans 
samtid då stycket sågs som ”ny” musik, men idag långt senare tror jag att de flesta kan vara 
eniga om att just dessa metoder var utförda på ett genialiskt sätt.  
 
Pianosonat i H-moll S.178 är ett stycke som jag har studerat i flera omgångar. Första gången 
jag kom i kontakt med verket var 2011 och efter instuderingen spelade jag det på konsert vid 
flera tillfällen. Jag lade sedan ner stycket och spelade inte det på flera år.  
 
Under mitt andra läsår på Edsberg fick jag lust att ta upp sonaten igen. Anledningen till att 
uppsatsen handlar om just detta verk av Liszt berodde på flera saker. För det första ville jag 
arbeta med att få en djupare förståelse av sonaten eftersom jag älskar att spela verket och att 
jag aldrig slutar att fascineras av musiken. Dessutom är det ett verk som är känt som 
svårtolkat och det finns många skilda åsikter om vad musiken handlar om. Då Liszts musik 
ofta är programmusik menar många att denna sonaten till exempel är ett musikaliskt porträtt 
över Goethes Faust, medan andra menar att den handlar om John Miltons Paradise Lost.4 Har 
det någon betydelse om exakt vad stycket handlar om? Stycket kanske inte handlar om 
någonting och är enbart abstrakt och absolut?  
 
Det centrala syftet med arbetet är att få en bättre kunskapsbas att utgå ifrån vid 
interpretationen av verket. Jag tror det är viktigt att ha en stabil grund att stå på för att ens 
interpretation ska bli så övertygande som möjligt. 

                                                
1 Walker, 1989, sid. 150 
2 Walker, 1989, sid. 229 
3 Walker, 1989 
4 Walker, 1989 
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2 Metod 

För att få en djupare förståelse av Liszt Pianosonat i H-moll behövde jag bland annat veta mer 
om kompositörens och verkets historiska bakgrund. Dessutom gjordes en övergripande 
musikteoretisk analys för att få en bättre bild över verket och dess detaljer. Hur jag gick 
tillväga för att ta reda på relevant information och hur min text är utformad följer nedan:  

2.1 Om bakgrund 
I Bakgrunden ges en sammanfattad historik kring Liszts liv och en fördjupning om sonatens 
tillkomst. För att hitta information om detta läste jag olika böcker som handlade om Franz 
Liszts liv och H-mollsonaten. Vid sökandet efter passande böcker läste jag 
innehållsförteckningen i de mest välkända böckerna för att välja ut vilka böcker som var 
relevanta att läsa. Jag fann några böcker som innehöll mycket bra fakta som jag utnyttjade 
mig mycket av, nämligen: Alan Walkers böcker Franz Liszt Vol.1 The Virtuoso Years, Vol. 2 
The Weimar Years och Reflections on Liszt, och Michael Saffles bok Franz Liszt, A Research 
and Information Guide. Ibland användes också pålitlig text från internet, t.ex. från 
britannica.com. Texten om Liszts liv är skriven i kronologisk ordning för att skapa en klar 
bild över Liszts liv.  

I texten om Liszts liv benämner jag hans namn som förnamnet Franz. Detta för att läsaren ska 
komma och känna sig närmre personen. I övrigt nämner jag Liszt vid efternamn. 

2.2 Om analys 
Analysen omfattar en övergripande bild av styckets byggstenar. Jag visar huvudmotiven som 
bygger upp stycket och även exempel på hur motiven används, t.ex. genom 
metamorfosmetoden av teman. Som hjälp till analysen läste jag litteratur som behandlade 
analys av stycket. Analyssegmentet börjar med en tabell som visar sonatens övergripande 
form, därefter kommer en motivisk och strukturell analys som visar hur olika motiv genomgår 
metamorfos genom stycket och hur jag interpreterar vissa delar.  
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Franz Liszt cirka 1860 
Foto: Franz Hanfstaengl (1804–1877) 

 

3 Bakgrund 

3.1 Franz Liszt (1811–1886) 

Franz Liszt föddes 22 oktober 1811 i 
kommunen Raiding (ungerska: Doborján) som 
idag ligger i Österrike, men ända fram till 
1921 tillhörde det Ungern. Franz pappa hette 
Adam Liszt och var anställd hos familjen 
Esterházy där han bland annat hade fått spela 
piano, gitarr, violin och cello. När Franz blev 
sex år brukade han lyssna med intresse när 
hans pappa Adam satt vid pianot och spelade. 
Vid sju års ålder fick han sina första 
pianolektioner av sin pappa och vid åtta kunde 
han komponera på ett grundläggande sätt. Han 
utvecklades snabbt och kom snart att betraktas 
som ett underbarn. En grupp ungerska 
magnater hade fått höra om pojken Franz och 
ville hjälpa honom. De erbjöd sig att sponsra 
hans musikaliska utbildning. Strax efter 1820 flyttade familjen Liszt till Wien och där 
fortsatte Franz sin utbildning i pianospel och komposition för Carl Czerny och Antonio 
Salieri. I Wien började Franz framträda alltmer och blev snart en lokal kändis. För att söka 
fler möjligheter och tillfällen fick Franz konsertera i utlandet och särskild succé fick han i 
Frankrike och England.5 Efter allt turnerande drabbades unge Franz av ett nervöst 
sammanbrott, och han drömde om att en dag bli präst.6 Franz var knappt 20 år fyllda och han 
hade redan publicerat ett stort antal pianostycken och skissat på en pianokonsert.7  

Vid vistelser i Paris träffade han tre personer som senare influerade honom mycket. En av 
dessa var Hector Berlioz. Franz hörde första framförandet av Berlioz' Symphonie Fantastique, 
som han senare transkriberade för piano. Han influerades av Berlioz uppfattning av den 
romantiska orkestern och även om det diaboliska inom musiken, vilket följde Franz i resten 
av hans liv. Franz kom även i kontakt med Frédéric Chopin som influerade honom med sin 
poetiska stil i musiken.8 Det var även i Paris han mötte violinvirtuosen Paganini, som sägs ha 

                                                
5 Saffle, 2009 
6 Searle, Franz Liszt – Hungarian composer 
7 Saffle, 2009 
8 Searle, Franz Liszt – Hungarian composer 
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inspirerat honom så mycket med sin bländande spelteknik på violin att Liszt senare själv ville 
bemästra vartenda speltekniska svårighet vid pianot.9 Efter att ha hört Paganini spela sitt 
stycke La Campanella blev Franz så inspirerad att han komponerade en fantasia över verket.10 
 
I början av 1833 träffade han grevinnan Marie d’Agoult, som då var olyckligt gift, och det tog 
inte lång tid innan hon rymde tillsammans med Franz till Schweiz.11 Runt 1835 föddes deras 
första barn Blandine följt av Cosima (1837) och Daniel (1839). Både Blandine och Daniel 
dog vid väldigt ung ålder, så därför har Cosimas namn varit det mest omtalade namnet av 
Franz' barn i musikhistorien.12  
 
1839 besökte Franz Ungern för första gången sedan sin barndom. Detta var en viktig händelse 
då han fick många intryck från den ungerska folkmusiken vilket la grunden till hans Ungerska 
Rapsodier och andra verk som var komponerade i ungersk stil.13 Vid 1840-talet hade Franz 
framgång varit så stor att han hade konserterat i nästan varenda stad i Europa.14 Han var så 
respekterad och dyrkad att universitet i Königsberg utnämnde honom till doktor i musik och 
invånarna i Budapest gav honom ett ”hederssvärd” för att de såg honom som en hjälte.15 
 
Marie d’Agoult och Franz började med tiden bråka mycket med varandra och 1844 skiljdes 
de. Trots de tråkiga förändringarna i Franz liv komponerade han mycket ny musik vid denna 
tid. Året efter skilsmässan åkte Franz till Weimar för en anställning som kapellmästare. 1847 
åker han på en turné i Ukraina.16 Där träffade han Prinsessan Carolyne von Sayn-Wittgenstein 
som han blev förälskad i. Hon övertalade honom så småningom att lämna livet som 
konserterande virtuos för att istället koncentrera sig på sitt komponerande. Han lyssnade på 
henne, och under några månader slutade han konsertera helt och hållet. De bosatte sig i 
Weimar och Franz ägnade sin tid till dirigering och komponerande. I mer än tio år bodde 
Franz i ett hus som kallas Altenburg. Under denna perioden var han som mest produktiv och 
han komponerade bland annat: 12 symfoniska poem, Faustsymfonin, Dantesymfonin, 
Totentanz, reviderade versioner av de Transcendentala Etyderna och Paganini Etyderna, 
Pianokonsert Nr. 1 & 2, de två första böckerna av Années de Pèlerinage och inte minst 
Pianosonat i H-moll som kan ses som hans största bedrift från de åren.17 Franz hade skissat på 
många av verken innan perioden i Weimar, men trots det var hans produktivitet under denna 
perioden minst sagt häpnadsväckande.18 

                                                
9 Saffle, 2009 
10 Searle, Franz Liszt – Hungarian composer 
11 Walker, 1983 
12 Saffle, 2009 
13 Searle, Franz Liszt – Hungarian composer 
14 Saffle, 2009 
15 Walker, 1983 
16 Saffle, 2009 
17 Walker, 1989 
18 Searle, Franz Liszt – Hungarian composer 
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Som konsertproducent hade Franz presenterat Wagners Tannhäuser och Lohengrin för 
Weimars invånare, men reaktionerna var mycket negativa. Trots detta blev Franz en av 
Wagners stora beundrare och beskyddare. Wagner kom att bli en av Franz' närmaste vänner. 
Franz' konstnärliga aktiviteter var inte så omtyckta i Weimar och kritiken från lokala politiker 
och musikkritiker växte med tiden. En annan av Franz' produktioner var Cornelius Barber of 
Baghdad, och denna produktion blev mottagen med en sådan kritik att han blev uppmanad att 
lämna sin post i Weimar. Han flyttade då till Rom och fick uppdrag av katolska kyrkan att 
komponera kyrklig musik. Efter drygt 10 år i Rom accepterade han en inbjudan av 
storhertigen i Weimar att återvända för att undervisa och bo i det lilla huset Hofgärtnerei. Han 
fick även uppdrag i Budapest och hade kvar uppdrag i Rom så nu fördelade han sin tid mellan 
Budapest, Rom och Weimar.19 Under åren hade hans dotter Cosima bekantat sig med Wagner. 
De var båda olyckligt gifta och blev så småningom älskande. De gifte de sig år 1870.  
 
Från 1870 började Franz ägna mer tid åt undervisning.20 En av många som sökte sig till 
honom var Edvard Grieg, som åkte ända från Bergen till Rom för att ta en lektion. Han tog 
med sig sin Sonat för Violin och Piano i G dur. Vid lektionen hade Franz bett Grieg att spela 
upp stycket för honom vilket Grieg gjorde. Franz blev imponerad av styckets originalitet. 
Lektionen slutade med att Franz själv spelade stycket a prima vista utan ett enda fel.21 

 
Now you must bear in mind, in the first place, that he had never seen nor heard the 
sonata, and in the second place that it was a sonata with a violin part, now above, 
now below, independent of the piano part. And what does Liszt do? He plays the 
whole thing, root and branch, violin and piano, nay, more, for he played fuller, 
more broadly. The violin got its due right in the middle of the piano part. He was 
literally over the whole piano at once, without missing a note, and how he did play! 
With grandeur, beauty, genius, unique comprehension. I think I laughed—laughed 
like an idiot.22 

Vid Griegs andra möte med Franz tog Grieg med det opublicerade manuskriptet till sin 
Pianokonsert i A-moll. Denna gång hade Grieg inte övat på det, så Franz tog manuskriptet 
och spelade det a prima vista samtidigt som han pratade och gav kommentarer om 
kompositionen.23 

                                                
19 Searle, Franz Liszt – Hungarian composer 
20 Saffle, 2009 
21 Walker, 1996 
22 Monrad-Johansen, 1934, sid. 140 
23 Walker, 1996 
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Franz Liszt i Mars 1886 
Foto: Gaspard-Félix Tournachon ”Nadar” 

(1820–1910) 

Franz sista år var olyckliga. Hans hälsa blev 
sämre och han blev deprimerad. Wagners 
plötsliga död 1883 påminde Franz om livets sista 
skeenden, samtidigt blev hans sista 
kompositioner för piano harmoniskt 
kontroversiella. Musiken kunde bland annat vara 
atonal som i Bagatelle sans tonalité som han 
komponerade 1885.24 Året 1886 påbörjade han 
vad som blev hans sista turné. Han stannade 
bland annat i London, där han inte hade varit på 
45 år, och spelade flera konserter. Sista konserten 
hade han i Luxemburg, sedan åkte han till 
Bayreuth.25 Väl i Bayreuth, där han skulle spela i 
det nybyggda operahuset Festspielhaus, träffade 
han sin dotter Cosima. Vid denna tid hade han 
blivit väldigt sjuk och fått hög feber. Han hann 
lyssna på två av Wagners föreställningar innan 
han gick bort 31 juli 1886 strax innan midnatt.26 

3.2 Pianosonat i H-moll, S.178 
Pianosonaten i H-moll färdigställdes 2 februari 185327 och kom att bli ett av romantikens 
viktigaste verk enligt mig. Den komponerades under en hektisk period i Liszts liv. Det var 
ungefär nu hans älskarinna, prinsessan Carolyne von Sayn-Wittgensteins man Nicholas 
Wittgenstein oväntat hade anlänt i Weimar för att konfrontera henne. Detta ledde till orolig 
stämning vid Altenburg där de bodde. Trots dessa distraktioner som pågick i Liszts liv, blev 
den fulländade sonatens slutresultat mästerligt och visar inte några symptom på 
tankspriddhet.28  
 
Sonaten publicerades 1854 och var dedikerad åt Robert Schumann, som en tack-gest efter att 
Schumann hade dedikerat sin Fantasi i C dur åt Liszt 1839. Schumann mottog aldrig kopian 
av stycket, som Liszt hade skickat hem till honom, eftersom han låg inne för psykisk vård i 
Endenich. Istället gick Clara Schumann igenom stycket och skrev sedan följande i hennes 
dagbok:29 

                                                
24 Saffle, 2009 
25 Searle, Franz Liszt – Hungarian composer 
26 Saffle, 2009 
27 Liszt, 1853 
28 Walker, 1989 
29 Walker, 1989 
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Nothing but noise — there is not a wholesome thought in them; everything is 
confused; there is no sign of any clear harmonic progression. And to crown all I 
must write and thank him [i.e., the dedication to Robert] — it really is dreadful30 

 
Första framträdandet hölls i Altenburg för Liszts vänner och det var ingen mindre än Liszt 
själv som satt vid pianot. William Mason som var en elev till Liszt skrev som ögonvittne om 
detta första framträdandet av stycket. Han berättar att Liszt hade uppmanat Brahms, som 
också var där, att spela upp ett av hans nykomponerade stycken. Men Brahms hade varit så 
nervös att Liszt då sa att han själv skulle spela det istället. Liszt tog då Brahms rörigt skrivna 
manuskript och ska ha spelat Brahms Scherzo i Ess-moll helt fantastiskt samtidigt som han 
pratade och gav kommentarer om musiken. Efter detta hade någon uppmanat Liszt att spela 
upp sin Pianosonat i H-moll och det gjorde han. Vid något tillfälle medan han spelat stycket 
hade han blickat åt där Brahms satt och sett att han satt i sin stol och sov. Liszt hade då spelat 
klart sonaten och sedan lämnat rummet utan att säga ett enda ord.31 
 
Ungefär fyra år efter att sonaten publicerades skulle stycket ha premiär i Berlin 1857, och det 
var ingen mindre än Liszts elev Hans von Bülow som spelade. Han hade förberett stycket i två 
år med Liszts vägledning men trots det blev sonaten hårt kritiserad av de konservativa 
musikkritikerna. En av dessa kritiker var Otto Gumprecht som skrev för Nationale Zeitung. 
Gumprecht skrev att denna sonat var:32 ”an invitation to hissing and stamping”.33 En annan 
kritiker, Gustav Engel skrev: ”not only had it nothing to do with beauty, but it conflicted with 
nature and logic”.34 Som motreaktion höll Charles Ives inte med om vad kritikerna sa och 
uttalade sig att det var fel på deras öron.35 

Under sina år som turnerande virtuos hade Liszt upptäckt Schuberts Wanderer-Fantasie och 
spelat den mycket. Hur det stycket har influerat Liszt kan man inte förbise. Likt Wanderer-
Fantasie komponerade han sin sonat i fyra satser som var ihopkopplade. Liszt utnyttjade 
också, likt Schubert, tekniken ”metamorfos av teman” samt att inkludera en fuga mot slutet av 
stycket, men det som skiljer Liszts stycke från Schuberts är att han utvecklar sonatformen 
drastiskt.36 Sonaten är en halvtimmes oavbruten musik då styckets fyra satser är sammansatta 
så att de tillsammans bildar en enda sats. Det unika med stycket är att satserna tillsammans 
följer sonatformen. Liszt hade alltså tillämpat sonatformen över hela stycket, från början till 
slut. Vanligtvis brukar endast första satsen i en sonat vara komponerad efter sonatformen, som 
kort sagt är exposition, genomföring och återtagning.37 Det finns också de som ser stycket 
                                                
30 Litzmann, 1918, sid. 74 
31 Walker, 2009 
32 Walker, 2009 
33 Lipsius, 1893, sid. 323 
34 Walker, 2010, sid 87 
35 Walker 2009 
36 Walker 2009 
37 Jacobson, Sonata form – Musical form 
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som fyra separata satser, attacca mellan satserna, och att sonatformen återfinns i mindre 
segment inom sonaten. Med dessa tankar tillsammans om sonatens form kan man alltså säga 
att det är en sonat inuti en sonat.  

Sonaten har visat sig kräva tid för att uppnå lyssnarens fulla uppskattning, även för dem som 
senare blev styckets beskyddare. För t.ex. Béla Bartók tog det flera år innan han började gilla 
stycket. I början, när han fortfarande var student, tyckte han att första halvan av stycket var 
”kallt och tomt”. Med åren som gick märkte han att han blev mer och mer förtjust i verket. 
När han senare pratade med Dohnányi, som hade konserterat med stycket, blev han förbluffad 
att Dohnányi hade genomgått samma sak.38 En annan mästare som uppskattade stycket var 
Ferruccio Busoni, som till en början ogillade både stycket och dess kompositör. Med tiden 
blev Busoni mer och mer förtjust i Liszts musik och blev senare en av sin tids största Liszt-
tolkare. Historiskt sett verkar denna sonat kräva mycket tid innan man uppskattar den, men 
det hör nog till styckets öde och natur. Kanske var det därför stycket mottogs med en stor 
kritik under styckets första 100 år. Det var först efter andra världskriget som stycket sågs som 
ett av Liszts stora mästerverk för piano.39 

 Programmusik eller inte? 

Programmusik är en typ av instrumental klassisk musik som försöker skildra en berättelse 
genom enbart musiken. Berättelsen själv kan ibland ges till publiken genom programbladet, 
som kan hjälpa till att framkalla fantasifulla korrelationer mellan musiken och berättelsen.40 
Ett klassiskt exempel är det symfoniska verket Don Quijote av Richard Strass som är en 
direkt skildring av Miguel Cervantes roman Don Quijote.  

Inget annat verk av Liszt har attraherat lika mycket intresse från musikforskare som 
Pianosonat i H-moll.41 Det finns delade meningar ifall det är programmusik eller dess motsats 
absolut musik (kallas också abstrakt musik). Ett omdiskuterat ämne har varit vad musiken 
skulle handla om ifall det var programmusik, trots att Liszt själv inte hade uttryckt något i 
frågan. Liszt kallade stycket bara för en ”sonat”. Ett populärt förslag är att sonaten är ett 
musikaliskt porträtt av Goethes Faust där Faust, Margareta och Mefistofeles är representerade 
som olika motiv och teman genom stycket.42 En annan åsikt är att stycket representerar Eden, 
med teman och motiv som symboliserar Gud, Lucifer, Adam och Eva samt ormen. Pianisten 
och kritikern Louis Köhler, som var god vän med Liszt, såg sonaten som ”en heroisk själ i en 
värld full av stridigheter”.43 Man skulle kunna tolka det som att Liszt var den heroiska själen 

                                                
38 Suchoff, 1976, sid. 453–454 
39 Walker, 2009 
40 Program music 
41 Walker, 1989 
42 Ott, 1981, sid. 30–38 
43 Walker, 2009 
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och på så sätt blir stycket ett självporträtt där olika motiv och teman representerar olika sidor 
av hans personlighet. Det finns mängd med olika teorier om vad musiken handlar om, och om 
jag ska nämna en sista teori som är rätt så känd så är det att sonaten handlar om det gudomliga 
och diaboliska baserat på bibeln och John Miltons Paradise Lost.44 

Med tanke på att så många stycken av Liszt är programmusik, t.ex. Dantesonaten, 
Faustsymfonin, kan man kanske dra slutsatsen att det inte vore orimligt att Sonaten också är 
programmusik? 

 Egna upplevelser av verket 

Eftersom det inte finns några dokumentationer som visar att Liszt skrev stycket som 
programmusik efter någon av den skönlitteratur som ovan nämnts, finns heller inget svar på 
vad som är rätt eller fel. I detta fall är det varje musikers och lyssnares uppgift att själv få 
tolka hur man ser detta verk, alltså ifall man ser verket som programmusik eller något annat.  
Vissa menar att musiken i detta verk är absolut musik utan någon utommusikalisk mening och 
inget annat. Då min generella uppfattning om musik är att den oftast är programmusik är det 
inte överraskande att jag i mitt fall har upplevt att H-mollsonaten handlar om just Goethes 
Faust. Kanske blev min åsikt tidigt påverkad av vad jag hade fått höra från olika erkända 
musiker, vid mästarklasser och seminarier, men idag har fått jag insikten att det inte är så 
enkelt som att musiken enbart handlar om Faust. Mellan alla teorier jag har nämnt har de 
gemensamt att de alla på ett eller annat sätt berör det goda och onda. Avskalat porträtterar ju 
Goethes Faust bland annat godhet, ondska, mänsklighet och kärlek. Just godhet och ondska 
kan appliceras på nästan allt här på denna jord, inte minst på H-mollsonaten som jag idag mer 
upplever som en kamp mellan det goda och onda. 

 Svårigheter och problemlösning 

Efter att ha övat stycket i omgångar, första gången när jag var sexton, så har jag lärt mig den 
speltekniska biten till en nivå där jag känner att det inte är ett hinder för musicerandet. Den 
största svårigheten i detta stycket har för mig aldrig legat i hur man spelar vissa svåra 
passager i tempo och med rätt toner, utan snarare i den musikaliska strukturen. Första gången 
jag spelade stycket på en masterclass var för Francesco Libetta och han berättade för mig att 
det inte är lätt att hålla ihop stycket musikaliskt från sin början till slut45. Han gav mig dock 
ett tips om ”mind-set” som jag än idag inte har glömt. Det var att föreställa mig att sonaten 
var ett barn i början av stycket och att barnet hade blivit vuxen i slutet. Han menade att ett 
barn är enklare i tankesättet och då ska man spela och frasera på ett enkelt sett och att man 
mot slutet gradvis ökar musikaliska intensiteten genom att spela mer agogiskt och rubaterat 

                                                
44 Walker,2009 
45 F. Libetta, personlig kommunikation, 7–10 augusti 2011 
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när det tillåts. Walker skriver i Reflections on Liszt46 om svårigheter och om vilken inställning 
man måste ha för att lösa vissa musikaliska problem. Han menar att man behöver vara en 
strateg som planerar långt fram i tiden med en god överblick. De flesta fällorna ligger i första 
halvan av stycket. Där är det lätt att rubatera för mycket på de dekorativa passagerna för att 
man vill spela melodiskt och vackert. Risken blir att sonatens totallängd blir för lång och då 
kommer saker och ting ha svårt för att hänga ihop och lyssnaren blir lätt uttråkad av att 
stycket aldrig tar slut. Gemensamt för de stora musikerna som har gjort omtyckta inspelningar 
av sonaten är att de oftast inte överstiger 30 minuter. En inspelning som är ett bra exempel på 
att stycket kan upplevas som långtråkigt ifall man spelar för långsamt och rubaterat är en 
liveinspelning med Ivo Pogorelich (2012). Där spelar han stycket på drygt 50 minuter, vilket 
är fullständigt vansinnigt i min mening. Pogorelich val av extremt långa tempi leder till att 
styckets storform faller isär och att det är omöjligt att finna en röd tråd. 
Nedan följer exempel på några inspelningar och deras längd: 
 
Krystian Zimmerman  30:31 
Vladimir Horowitz (1932)  26:30  
Vladimir Horowitz (1977)  30:00  
Arthur Rubinstein  26:49 
Sviatoslav Richter  29:23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Walker, 2009 
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4 Analys 

Nedan följer en motivisk och strukturell analys av Pianosonat i H-moll S.178 viktigaste delar: 

4.1 Tabell över sonatens övergripande form 

Lento Assai I: Allegro II: Andante III: Fugato IV: Allegro Prestissimo 

Introduktion Exposition Genomföring  Återtagning Coda 

Takt 1  Takt 32 Takt 331 Takt 460 Takt 533 Takt 682 
 

4.2 Motivisk och strukturell analys 

 
Stycket är huvudsakligen uppbyggt med hjälp av dessa tre motiv (a, b och c) som alla först är 
med i introduktionen. Med ”metamorfos av teman”, inverteringar av motiv, diminution, 
augmentation och kontrapunkt byggs stycket upp till sin väl genomarbetade helhet. 

 

I expositionen visas ett bra exempel ”metamorfos av tema” där motiv (b) och (c) kombineras. 
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Efter en lång genomföringsdel där motiv (a) mullrar i basen 
med vänsterhanden kommer Grandioso, som kan ses som 
sidotema. Temat i överstämman kan tolkas vara taget ur den 
gregorianska sången ”Crux Fidelis”. Jag försöker spela detta 
med något heligt och gudomligt i tankarna. 

 
 

 

Sedan följer ett lyriskt tema som man vid första anblick tror att man inte hört tidigare i 
sonaten, men när man tittar närmare ser man att överstämman är en augmenterad version av 
motiv (c). Eftersom det ursprungliga motivet (c) låter som något diaboliskt tror jag att man 
ska spela detta lyriska tema som om det vore något diaboliskt som har förklätt sig till något 
gott. Jag tolkar detta temat lite som en karaktär som är god på utsidan, men ond på insidan. 
Alltså någon man inte kan lita på. 
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När Andante sostenuto (andra satsen och långsamma satsen) kommer har man kommit 
ungefär till hälften av stycket. Detta är ett mycket lugnt gående tema som för mig känns 
berättande likt en berättarröst i en saga. Enligt Walker (2009) är det här ett viktigt parti där 
man antingen lyckas eller brister i förhållande till vad man spelat innan. Om man har tagit för 
mycket tid på sig att spela allt innan Andante sostenuto är risken att verket tappar sin röda tråd 
och att det blir långtråkigt.47 
 
 
 
 
 

 
 
Klimaxen i långsamma satsen är Andante sostenuto temats återtagning. Denna klimax kan 
även ses som hela verkets klimax rent dynamiskt med fff. Efter klimaxen börjar andra satsen 
röra sig mot ett lugn. Men när man minst anar det återtas styckets mystiska inledande tema 
(a).  

 

 

 
                                                
47 Walker, 1989 
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Detta tema leder sin tur till tredje satsen som är en trestämmig fuga med diabolisk karaktär. 
Här används motiv (b) och (c) mot varandra som fugasubjekt på ett motoriskt sett. 

Få andra kompositörer under 1800-talet försökte sig på att introducera en fuga i en sonat. 
Anledningen är att det är väldigt svårt på ett strukturellt plan var i sonaten man för in den. I 
Liszts fall utnyttjar han fugasektionen som en genomföring som leder till den stora 
återtagningen. 
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Mot slutet i fugan inverterar Liszt subjektet (b) och låter det inverterade subjektet spelas mot 
samma subjekt (b) som inte är inverterat. 

 

 

 

Codan består av ett Prestissimo av oktavpassager. Även här genomför han metamorfos på 
motivet (b). Speltekniskt kan man nog säga att detta är styckets svåraste ställe. Det gäller att 
inte spela alltför snabbt. Jag tror att det är viktigare att kanske spela lite långsammare, men 
med en prestissimo-energi istället för att spela prestissimo-tempo och spela en massa fel. 
Effekten blir att när man spelar lite mer kontrollerat fast med rätt energi så uppfattas det som 
mer virtuost än ifall man spelar för fort med en massa feltoner. 
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Efter Prestissimo kommer en återupptagning av Crux fidelis-temat i fff. Det byggs upp mot 
ett Fiss-dur-ackord uppföljt av en paus med fermat. Här är det viktigt att verkligen ta tid så att 
det hinner bli helt tyst samtidigt som man håller kvar i den musikaliska spänningen. Efter 
fermatet kommer den lugna berättarrösten tillbaka igen, i form av en återtagning på Andante 
sostenuto-temat, och på ett nästan tröstande sätt hittar musiken tillbaka till ett lugn. 

Som ett gammalt minne kommer det diaboliska motivet (c) tillbaka och stycket avslutas med 
(a) motivet, likt hur stycket börjar, som följs av fem ackord i harmonisk progression och ett h 
i lägsta oktaven som en punkt för att stycket är slut följt av ett fermat på pausen. Jag tror det 
är viktigt vid slutfermatet på pausen inte släppa den musikaliska spänningen för snabbt. 
Snarare tror jag att effekten blir bättre ifall man siktar på att kunna hålla den så lång tid man 
kan, utan att det upplevs konstigt av publiken.  
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5 Slutreflektion 

Efter att ha skrivit detta arbete är jag säker på att min förståelse för Liszt och hans Pianosonat 
i H-moll har breddats. Det har fått mig att se Liszt och verket i nytt ljus och jag känner mig nu 
mer säker i hur jag vill interpretera stycket. Angående hur man tolkar stycket på ett bra sätt 
tror jag att man först ska sätta sig in i ämnet lika mycket som jag gjort för detta arbete. Sedan 
tror jag det är viktigt att man inte spelar alltför rubaterat. Av egen erfarenhet tror jag att 
dagens pianister tenderar att rubatera alldeles för mycket. Man får sätta upp tydliga hållplatser 
som man ständigt siktar mot, t.ex. en klimax, eller en sats. En tumregel jag kom på för att 
hålla ihop ett sådant långt verk musikaliskt är att vara sparsam med alla redskap vi kan 
uttrycka oss överlag med, som exempelvis dynamik, accenter och rubatering. Risken är att 
stycket blir mättat på uttryck, vilket paradoxalt leder till att det kommer kännas uttryckslöst.  
Ifall man sparar på effekterna tror jag att de kommer upplevas starkare eftersom de då 
kommer som överraskningar.  
 
Själva processen med arbetet, att läsa för att skriva om Liszt och verkets bakgrund, analysera 
stycket, och sedan få spela det på konsert har varit ett lärorikt projekt. Jag kommer att utnyttja 
erfarenheterna och kunskaperna jag fått av att skriva detta arbete till framtida stycken som jag 
kommer att studera in. 
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