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Inledning
Syfte
Jag har i det här arbetet utforskat omständigheterna kring tillkomsten av Mahlers första
symfoni. Speciellt fokus har legat på verkets litterära och musikaliska inspirationskällor. I slutet
resonerar jag kring huruvida det är programmusik eller inte, samt hur jag som interpret ska
ställa mig till detta. Målet har varit att förstå hur jag ska förhålla mig till det
programmusikaliska innehåll som Mahler en gång angav och sedan strök. Som en del av
processen kommer jag att framföra den strukna satsen, Blumine.

Begreppet programmusik
Nationalencyklopedin beskriver programmusik som ”musik med en deklarerad förbindelse till
ett utommusikaliskt innehåll, i motsats till absolut musik.” Programmusik har funnits länge och
ett känt exempel från barocken är Antonio Vivaldis violinkonserter De fyra årstiderna. Andra
halvan av artonhundratalet var programmusikens blomstringsperiod och genren nådde sin
höjdpunkt med Franz Liszts och Richard Strauss tondikter. När jag använder ordet
programmusik syftar jag på rent instrumental1 musik, där det finns tydliga exempel på att
musiken skildrar ett händelseförlopp och där detta uppenbart är kompositörens egen intention.

Översättningar
Jag har i den här texten valt att översätta titlar, brev och citat från tyska och andra språk till
svenska, så långt detta är möjligt. Jag har dock behållit italienska namn på satser i Mahlers verk
och översatt endast den tyska delen. Detta i analogi med Mahlers eget tillvägagångssätt när han
framförde första symfonin i Budapest. Ibland har jag inte haft tillgång till de tyska
originaltexten och då översatt den engelska översättningen i Henry-Louis de La Granges eller
Donald Mitchells böcker. Om inget annat anges är den svenska översättningen min egen.

1 Så gott som all vokalmusik är ju mer eller mindre automatiskt programmusik eftersom den alltid
beskriver något, därför är det i den här texten ointressant att prata om vokalmusik som programmusik.

2

Bakgrund
Mahler och litteraturen
Redan som litet barn hade Gustav Mahler livlig fantasi. I sin Mahlerbiografi berättar HenryLouis de La Grange hur den lille gossen Gustav brukade hitta på och berätta historier om
musiken. För att skapa en imponerande och mystisk stämning stängde han fönstren och drog för
gardinerna. Sedan beskrev han musiken, för sin familj och sina vänner, i sagor han själv tänkt
ut. Mahlers vän Natalie Bauer-Lechner berättar bl.a. att han om Beethovens variationer på
sången Jag är skräddaren Kakadu2 hittade på hela den stackars skräddarens livshistoria. Med
inlevelse berättade Mahler om skräddarens fattigdom, olyckor och lidande från vagga till grav.
Den sista variationen beskrev Mahler som en parodisk begravningsmarsch där äntligen
”tiggaren är kungars jämlike”3. Är denna tanke ett första frö till den berömda tredjesatsen i
första symfonin?
Från tidig ålder var litteraturen, vid sidan av musiken, Mahlers främsta intresse. Han slukade
böcker och för att få läsa i fred klättrade han ibland ut på taket. Där kunde han sitta ostörd i
timmar och läsa. Men en dag blev han upptäckt och fick sig ett rejält kok stryk av sin far.
Därefter byggdes vindsfönstret för och Mahler fick hitta andra platser att läsa på.4 Om man läser
den unge Mahlers brev kan man ana en man uppfylld av passion, som tillbringat många timmar
med att läsa romantiska författare. Som nittonåring skrev han exempelvis dessa rader till sin
barndomsvän Josef Steiner:

Käre Steiner! Du vill veta vad jag gör här? Några få ord torde räcka. Jag äter och dricker, vakar
och sover, gråter och skrattar. Jag har stått på bergens toppar, där gudarnas andar andas. Jag har
vandrat över ängar, vyssjad av koskällors klang. Ändå har jag inte kunnat undfly mitt öde. Tvivel
följer mig längs vägen. Inget kan göra mig verkligt lycklig och tårar ackompanjerar mitt
lycksaligaste leende.5

Ytterligare ett citat från Mahler får belysa hans kärlek till böckerna:

2
3
4
5

Pianotrio Op 121a, variationer över ”Ich bin der Schneider Kakadu” i gmoll.
HLG sid 20
HLG sid 17
Brevet skrevs 17 till 19 juni 1879 och finns återgivet i HLG sid 55-57. Översättning (från engelska):
Niklas Tamm.
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Jag slukar fler och fler böcker! De är de enda vänner jag kan ta med mig! Och vilka vänner! Min
Gud, vad skulle jag göra utan dem! Jag glömmer bort allt som pågår runtomkring mig när en sådan
röst från 'vårt eget folk' ljuder. De blir mer och mer förtrogna och trösterika, mina bröder, och
föräldrar, och älskade. 6

Under hela livet fortsatte Mahler att läsa. Bland hans favoriter fanns Johann Wolfgang von
Goethe, Fjodor Dostojevskij, Miguel Cervantes m.fl. Under sin tid i Hamburg började Mahler
läsa Friedrich Nietzsche och ta intryck av dennes filosofi. Texten till fjärde satsen i Mahlers
tredje symfoni är en dikt ur Nietzsches Also Sprach Zarathustra. Senare kom dock Mahler att
helt ändra inställning till Nietzsche, från att ha varit en stor beundrare till att avsky dennes
texter. Alma Mahler skriver i sin bok ”... vid åsynen av min kompletta Nietzscheupplaga ryckte
han förfärad till och krävde omgående att den skulle kastas på elden”.7
Mahler beundrade och tog intryck av författaren (och kompositören) Ernst Theodor Amadeus
Hoffman, 1776-1822. Enligt de La Grange har Hoffmans groteska fantasivärld mycket
gemensamt med Mahlers musik8. Vid det andra framförandet av sin första symfoni hade Mahler
döpt fjärde satsen till Todtenmarsch in Callots Manier9, en hänsyftning till Hoffmans debutverk
Fantasiestücke in Callot's10 Manier.
Hoffman var i sin tur inspirerad av den 13 år äldre Jean Paul (Johann Paul Friedrich Richter).
Jean Paul, 1763-1825, var på artonhundratalet en populär tysk romantisk författare. Idag är han,
till skillnad från Hoffman, i det närmaste bortglömd. Bland Jean Pauls kulturhistoriska
gärningar kan nämnas att det var han som uppfann och myntade ordet ”dubbelgångare”
(”Doppelgänger”). Hans litteratur har inspirerat till många musikaliska verk, bl.a. Robert
Schumanns Papillons11. Jean Paul skrev förordet till Hoffmans ovan nämnda debutroman. Även
Jean Paul var en av Mahlers absoluta favoriter och en viktig inspirationskälla.
Men det var inte bara de stora författarna som intresserade Mahler utan han fascinerades
tidigt även av folksagor och sägner. Som vuxen kom Mahler att under många år komponera
sånger till texter från samlingen Des Knaben Wunderhorn: Alte Deutsche lieder (ungefär
Gossens ymnighetshorn: gammaltyska sånger).
6
7
8
9
10
11

HLG sid 100
AM sid 19
HLG sid 103
Dvs. Begravningsmarch i Callots manéer
Jacques Callot, 1592-1635, fransk tecknare och grafiker
I artikeln http://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Paul 19 april 2014, finns en lång lista på verk inspirerade
av Jean Paul
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Ung och passionerad, uppfylld av litteratur och sagor, samt ofta Wertherskt12 förälskad,
ägnade Mahler mycket tid åt att skriva själv. Förutom hans många brev, vilka ofta är utformade
nästan som korta romaner, var det framförallt poesi han skrev. Mahlers kärleksdikter till
Josephine Poisl och Johanna Richter är välskrivna, välrimmade och fulla av målande
beskrivningar.13

Första symfonin
Enligt Guido Adler14 började Mahler komponera sin första symfoni 188515. 1887 ska Mahler ha
visat sina första skisser till denna tillsammans med Totenfeier16 och de första
Wunderhornliederna för sin vän Max Steinitzer. Detta efter att denne en kväll berömt hans
språkliga begåvning och rekommenderat honom att bli författare. Mahler svarade att han ”måste
komponera” varpå han spelade sina utkast till symfonin. Steinitzer höll med17.
Mahler var 1886-88 dirigent vid den berömda Leipzigoperan. Under den här tiden upplevde
han en stor framgång då hans färdigställande av Carl Maria von Webers opera Die drei Pintos
firade stora triumfer. Inspirerad av detta, och även av sin kärlek till Marion von Weber18,
komponerade Mahler entusiastiskt på sin första symfoni. Största delen av arbetet gjordes under
några intensiva månader tidigt under året 1888, precis efter premiären av Die Drei Pintos. En
sen kväll rusade den lycklige Mahler till paret Webers hem för att spela upp den äntligen
fullbordade första satsen av symfonin. Makarna Weber stod på var sin sida om honom vid
pianot och hjälpte honom att spela de många A:na i introduktionen innan de alla tre gick ut på
en promenad i den Leipzigska natten.19
Symfonin fullbordades i Budapest 1888, dit Mahler flyttat samma år för att jobba i stadens
anrika operahus. Den uruppfördes i samma stad året därpå, den 20 november 1889, med Mahler
själv på dirigentpulten. Mahler fortsatte att revidera och bearbeta den inför de fyra första
framförandena. Den största ändringen var strykandet av en hel sats inför fjärde framförandet.
Men även andra ändringar gjordes, såsom ändringar av satsbeteckningarna, en strykning av ett
långt parti i finalen samt en ökning av orkesterns storlek och som konsekvens av detta en lång
12 Syftar på Johann Wolfgang von Goethes roman Die Leiden des jungen Werthers från 1774 om den
unge och olyckligt förälskade Werther.
13 Dikterna finns att läsa på tyska och i engelsk översättning i Apendix 4 till HLG.
14 Gudio Adler, 1855-1941, österrikisk musikforskare.
15 HLG sid 746, Donald Mitchell skriver år 1884.
16 Blivande förstasatsen i andra symfonin.
17 HLG sid 172
18 Marion var gift med Carl von Weber som var sonson till Carl Maria von Weber och initiativtagaren till
projektet med Die Drei Pintos.
19 HLG sid 176-177
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rad förändringar i orkestreringen.20 Också inför att verket trycktes 1899 och 1906 gjorde Mahler
vissa revideringar.
Själva uruppförandet blev ingen succé och framförallt de sista två satserna blev dåligt
mottagna av publiken. För att förklara musiken tillhandahöll Mahler programkommentarer vid
de två närmast följande framföranden i Hamburg och Weimar. Vid det fjärde framförandet, i
Berlin 1896, var dessa borttagna. Symfonins form, liksom dess satsbeteckningar, hade nu fått
sitt slutgiltiga gestalt.

Musikaliska citat
Ett kännetecken för Mahlers musik i allmänhet och inte minst för första symfonin är att musiken
är fullspäckad med citat från och allusioner till andra musikaliska verk. Det tydligaste
musikaliska citatet i första symfonin är Broder Jakob i moll, i tredje satsen21. Ernst Schulz var
son till en av Mahlers hyresvärdar i Prag under dennes tid som dirigent vid Neues Deutsches
Theater 1885-86. Schulz berättar i sina memoarer hur barnen i samma hus sjöng Broder Jakob i
timmar.22 Kanske hade det något att göra med Mahlers val att använda detta tema i musiken.
Norman Lebrecht påstod vid en föreläsning23 att symboliken ska läsas som Mahlers bearbetande
av sin olyckliga barndom där mer än hälften av hans syskon hade dött som små barn (Broder
Jakob symboliserar barndomen, valet att iscensätta den som en makaber begravningsmarsch i
moll symboliserar döden).
Utöver Broder Jakob finns många andra citat. Bland annat lånar Mahler material från sig
själv. Från sången Maitanz im Grünen, skriven 1880 och senare omarbetad och utgiven som
Hans und Grethe finns åtminstone tre motiv i symfonin. Två av dessa är tydligt urskiljbara i
symfonins scherzo (se notexempel 1a-d), som även påminner om scherzot i Hans Rotts
symfoni24. Ännu intressantare än de två motiven i scherzot är dock frasen ”Guckst doch hinüber
20 För uttömmande redogörelse kring orkestreringens förändring se Donald Mitchells bok ”The
Wunderhorn Years”, bland annat kan nämnas att träblåssektionen utökades från tredubbelt träblås till
fyrdubbelt, och att tre horn lades till. Även om orkestreringen ändrades så var grundstrukturen mer
eller mindre färdig.
21 Jag använder satsnummer och beteckningar från den slutgiltiga versionen av symfonin när inget annat
anges.
22 HLG sid 142
23 Norman Lebrecht i English Bookshop i Zürich. Föreläsningen i sin helhet finns här:
https://www.youtube.com/watch?v=wmdmK6N0uSA
24 Hans Rott var studiekamrat med Mahler i Wien och en nära vän. Rott studerade orgelspel för Anton
Bruckner och var en begåvad kompositör. Emellertid fick han aldrig något erkännande och framförallt
Johannes Brahms såg ingenting av värde i hans musik. Rott hade inte Mahlers starka personlighet utan
blev sinnessjuk efter alla motgångar och slutade på mentalsjuk. Han dog av tuberkulos, endast 25 år
gammal.
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zum Hänselein!?” i vers två av sången. Det är bara en liten variation över första versens ”Wer
sorgen hat der lass' sie daheim!” för att passa texten. Men med exakt samma melodi börjar Ging
heut' Morgen über's Feld, den andra sången i cykeln Lieder eines fahrenden Gesellen
(notexempel 2a-2b). Denna sångcykel skrev Mahler 1884, mestadels till egna dikter25, för att
uttrycka sin kärlek till Johanna Richter. Både andra sången och delar ur fjärde sången i samma
cykel, Die zwei blauen Augen har använts i första symfonin. Själva expositionen i första satsen
bygger på Ging heut' Morgen über's Feld och delar ur Die zwei blauen Augen fungerar som trio
i tredje satsen. Mahler har alltså använt material från sig själv, som i sin tur är lånat från honom
själv en gång till.
Ytterligare en av Mahlers tidiga kompositioner användes vid komponerandet av symfonin.
För en galaföreställning 1884 skrev Mahler scenmusik i form av sju tableaux vivants, baserade
på Joseph Viktor von Scheffels vid den tiden mycket populära poem Der Trompeter von
Säkkingen. I en samtida recension26 berömdes Mahlers stora tekniska kunskap och begåvning
som orkestratör. Där underströks också de höga kraven som ställdes på solotrumpetarens
virtuositet. Partituret gick förmodligen förlorat när teatern i Kassel förstördes under andra
världskriget. Det enda nu kända temat från musiken är ett tema ur första satsen, Werners
serenad, som citerats av Max Steinitzer i en tidningsartikel27. När partituret till den strukna
satsen Blumine (se nedan) i den första symfonin återupptäcktes visade sig satsens början
överensstämma exakt med detta citat och det verkar därför mycket sannolikt att Blumine
egentligen ursprungligen är serenaden ur Der Trompeter von Säkkingen. Eventuellt är satsen
något omarbetad. Till och med den lilla sättningen har emellertid behållits, vilket tyder på att
Mahler har stoppat in serenaden ur Der Trompeter von Säkkingen, en av sina första framgångar
som kompositör, mer eller mindre i sitt originalformat.28
Men Mahler använde inte bara material från sig själv och Broder Jakob. Åtminstone tre
andra förebilder har citerats. I sista satsen finns mängder av citat från Franz Liszts
Dantesymfoni. Även släktskapet mellan en passage i sista satsen och graaltemat i Wagners
Parsifal syns tydligt29. Likheten mellan inledningarna av Mahlers första och Beethovens nionde
symfoni brukar ständigt påpekas. De La Grange nämner också likheterna med Haydns
stråkkvartett op 72, nummer 230. Emellertid förefaller det mig mer sannolikt att inspirationen
25
26
27
28
29

Den första sångens verkar dock vara delvis hämtad ur Des Knaben Wunderhorn. Jämför HLG sid 742.
HLG sid 716
Steinitzer gjorde en pianotranskription av den här satsen vilken Mahler senare fick honom att förstöra.
DM sid 218
En analys av alla teman i sista satsen finns här: http://gustavmahler.com/symphonies/No1/MusicalAnalysis-Of-Fourth-Movement-From-The-Inferno-To-Paradise.html
30 HLG sid 751
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skulle vara Beethovens fjärde symfoni snarare än Haydns stråkkvartett (se notexempel 3).
Finns det någon röd tråd bland allt lånat material? Dels verkar nästan alla citat komma från
musik som har en sångtext eller en handling. Texterna i respektive verk skiftar, men det mesta
hör till en värld mellan sagan och legenden. Trots att Mahler vid den här tiden ännu inte aktivt
lämnat den judiska tron så kan flera citat associeras med kristendomen. Men det finns också en
annan röd tråd, något som inte har något som helst att göra med vare sig sagor, sånger eller
legender. I nästan varje melodi Mahler har lånat till första symfonin, antingen från sig själv eller
någon annan, finns intervallet ren kvart på ett exponerat ställe. Vad Mahler än ville säga med
alla citat och anspelningar så valde han alltså samtidigt ut bitar som motiviskt är besläktade. På
så vis fortsatte han Beethovens och Brahms tradition att bygga upp en hel symfoni kring en
central byggsten.

Jean Paul
Redan tidigare har Mahlers intresse för Jean Paul nämnts. Jean Pauls viktigaste verk är Titan,
som handlar om den unge prins Albano de Cesaras uppväxt och förvandling från barn till mogen
man. Bruno Walter beskriver hur Mahler var särskilt fascinerad av den själviske, hånfulle,
våghalsige och självplågande Roquairol, prins Albanos motpol. Enligt Walter så var Roquairols
personlighet en av inspirationskällorna till begravningsmarschen i första symfonin. Bruno
Walter säger också att Mahler, när han döpte sin första symfoni till Titan,”manifesterade sin
kärlek till Jean Paul”.31 Emellertid skriver Natalie Bauer-Lechner, en av Mahlers närmsta vänner
och en av de viktigaste källorna till kunskap om honom, att folk ”...kopplar samman [Mahlers]
Titan med Jean Pauls. Men allt han hade i sinnet var en kraftfull, hjältelik individ, dennes liv
och lidande, kamp och förlust inför ödets verk.”32
Mahlers favoritroman av Jean Paul (enligt Bruno Walter) var dock inte Titan utan Siebenkäs,
vars fullständiga titel är Blumen-, Frucht- und Dornenstücke oder Ehestand, Tod und Hochzeit
des Armenadvokaten F. St. Siebenkäs im Reichsmarktflecken Kuhschnappel. När Titan spelades i
Hamburg 1893 kallades del 1 (sats 1–3) för 'Aus den Tagen der Jugend', Blumen-, Frucht und
Dornstücke. Även namnet på den ursprungliga andra satsen i symfonin, Blumine, är hämtat från
Jean Paul. Herbst-Blumine var den titel under vilken Jean Paul i tre band lät publicera sina
samlade kortare verk från olika tidskrifter.

31 Citatet finns återgivet i DM, sid 302
32 HLG sid 749

8

Blumine
Som tidigare nämnts fanns i de första versionerna av symfonin en femte sats, Blumine, mellan
dagens första och andra sats. Blumine förefaller vara en sats ur ett tidigare verk av Mahler som
letat sig in i symfonin. Efter tre framföranden bestämde sig Mahler för att ta bort Blumine ur
symfonin, samtidigt som titeln Titan ströks och de beskrivande satsbeteckningarna togs bort.
När Blumine återupptäcktes av Donald Mitchell 1966 var det naturligtvis en sensation. Sedan
första framförandet efter återupptäckten (18 juni 1967 vid Aldeburgh Festival) har många
konsertframföranden gjorts av första symfonin med Blumine instoppad på sin originalplats
mellan första och andra satsen. För mig har ett sådant framförande musikhistoriskt intresse, men
jag är av den bestämda uppfattningen att Mahlers vilja generellt ska respekteras. Tillkomsten av
symfonin är en lång process och efter det fjärde framförandet och tryckningen visade Mahler
aldrig några tecken på att vilja återinföra Blumine i verket. Redan så tidigt som 1893 finns också
tydliga tecken på att han hade börjat tveka om Blumine33.
Blumine förtjänar absolut att spelas idag, men jag tycker att detta ska ske som ett fristående
stycke, inte som en del av symfonin. Det är också så jag kommer framföra det vid min
examenskonsert.

Programmusik
När första symfonin uruppfördes 1889 i Budapest, kallades den varken ”symfoni” eller ”Titan”.
Verket gick istället under namnet Symfonisk dikt i två delar. Den första delen bestod av tre
satser: 1. Introduktion och Allegro comodo, 2. Andante och 3. Scherzo. Den andra var tvådelad:
4. A la pompes funebres; och attacca 5. Molto appasionato. Trots att Mahler kallade verket
”symfonisk dikt” tillhandahöll han inget program. Den enda antydan som gavs publiken om vad
musiken eventuellt handlade om var titeln A la pompes funebres på den fjärde satsen. Detta
visade sig vara en titel som snarare vilseledde publiken än förberedde dem på vad som komma
skulle.
Det är intressant att läsa August Beers recension från uruppförandet där han bl.a. beskriver
första satsens vårkänslor, andra satsens (den blivande Blumine) serenadkaraktär och fjärde
satsens parodiska begravningsmarsch.34 Det verkar alltså som att Beer förstod ganska mycket av
Mahlers intentioner. Enligt Beer var mottagandet av symfonin35 ”lika kontrasterande som de två
33 DM sid 217
34 Recensionen finns i sin helhet återgiven i DM
35 Observera att Beer använder ordet ”symfoni”, trots att namnet vid den här tiden uppenbarligen var
”symfonisk dikt”. Även om Mahler försökte använda sig av den friare formen verkar publiken, eller
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delarna”. Han skriver att publiken ”lyssnade till den första delen med livfullt intresse och
belönade varje sats med varma applåder” men att efter begravningsmarschen ”förändrades
plötsligt stämningen och efter finalen hördes spridda, men tydligt hörbara protester”.
1893 i januari reviderade Mahler partituret. Nu fick symfonin titeln Symfoni ('Titan') i 5
satser (2 delar). Första delen kallades Från ungdomens dagar och bestod av satserna 1. Vår och
inget slut, 2. Blumine, 3. För fulla segel. Andra delen kallades Commedia humana (den
mänskliga komedin) och bestod av satserna 4. Begravningsmarsch i Callots manéer och 5. Dall'
Inferno al Paradiso (från helvetet till paradiset).
Vid framförandet i Hamburg i oktober samma år var titlarna ännu mer utvecklade. Återigen
kallade Mahler verket för tondikt: Titan, en tondikt i symfonisk form36. Första delen hette nu 'Ur
ungdomens dagar', blom-, frukt- och törnestycken och beskrevs på följande vis:

1. ”Vår och inget slut (Inledning och Allegro Comodo. Inledningen framställer
naturens uppvaknande ur den långa vinterdvalan),
2. ”Blumine” (Andante)
3. ”För fulla segel” (Scherzo).
Andra delen, fortfarande Commedia humana, innehöll långa förklaringar:

4. ”Strandsatt!” (en begravningsmarsch i ”Callots manéer”. Som förklaring av
denna sats tjänar följande: den yttersta idén till detta musikstycke erhöll
kompositören genom den i Österrike bland alla barn välkända parodiska bilden
”Jägarens begravningståg”, ur en gammal sagobok. Skogens djur eskorterar den
döde jägarens likkista till graven: hararna bär vimpeln, längst fram marscherar ett
kapell med böhmiska musikanter, ledsagade av katter, paddor, kråkor etc. Hjortar,
rådjur, rävar och andra fyrbenta och befjädrade skogsdjur ackompanjerar i komiska
poser följet. Här är stycket ibland avsett som ett ironiskt, lustigt stycke, ibland
skrämmande och kusligt. Sedan plötsligt...)
5. ”Dall' Inferno” (Allegro Furioso) följer därpå som ett plötsligt utbrott av
förtvivlan ur ett djupt sårat hjärta.
åtminstone Beer, ha förstått att det här var en symfoni och inget annat.
36 Valde Mahler alltså att kalla verket symfoni och sedan återgå till symfonisk dikt? Donald Mitchell
argumenterar för att så inte var fallet utan själva titeln ”symfoni” i manuskriptet från 1893 skulle
kunna vara ditskriven senare.
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Det är tydligt hur Mahler mentalt försökte förbereda publiken på de två sista satserna, de som
blev sämst mottagna i Budapest. Särskilt mycket möda lade han på att förklara ironin i
begravningsmarschen. Mottagandet blev knappast bättre än vid uruppförandet och de flesta
recensenter sågade Mahlers komposition. Bland annat skrev Joseph Sittard om den första
satsens titel Vår och inget slut, att en bättre beskrivning hade varit enbart de två sista orden. Han
skrev också att han, trots den långa och utförliga beskrivningen av fjärde satsen, ”inte alls
förstod denna Commedia humana. Efter den sista satsen bröt ”dånande applåder” ut från en del
av publiken, samtidigt som ”inte mindre energiska protester utbröt från resten av publiken”.37
De tredje framförandet i Weimar 1894 innehöll en del förändringar i programbeskrivningen,
men i det stora hela var det programkommentarer av samma stil som i Hamburg. Mottagandet
var återigen blandat och i ett brev till sin vän Arnold Berliner skrev Mahler följande: ”Min
symfoni mottogs delvis med rasande opposition, delvis med gränslös beundran”.
Inför det fjärde framförandet i Berlin 1896 valde Mahler att stryka alla titlar och
programkommentarer. Verkets namn var nu helt enkelt Symfoni i D-dur. Indelningen av verket i
två delar var borta liksom den ursprungliga andra satsen (Blumine). De övriga satserna hade
inga namn utan enbart italienska tempoangivelser. Det enda som återstod av programmusiken
var att den tredje satsens fördragsbeteckning var Alla marcia funebre. Denna kom sedan att
ändras i den första tryckta upplagan 1899 till Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen
(högtidligt och avmätt, utan att släpa). Liksom de tre första framförandena blev inte heller
Berlinkonserten någon större framgång. Över huvud taget blev få framföranden av Mahlers verk
några succéer under dennes livstid. Emellertid verkar det nästan alltid ha funnits en del av
publiken som var förtjust och uppskattade musiken, något som ofta glöms bort idag.
Vad vi tydligt kan se är att Mahler lade mycket energi på att försöka förklara satserna,
särskilt begravningsmarschen, efter misslyckandet vid det första framförandet. När detta inte
ledde till något avsevärt annorlunda mottagande valde han att istället stryka alla programtitlar.
Trots detta lät Mahler så sent som 1900 (genom sin vän Natalie Bauer-Lechner) sända en lång
och målande text till en kritiker38, där det visserligen beskrevs hur Mahler valt att stryka titeln
Titan och ta bort programkommentarerna men där samtidigt symfonin beskrevs i ett
programmusikaliskt språk.39

37 Allt enligt Sittards recension som finns återgiven i DM på sida 238-241.
38 Ludwig Karpath, kritiker för tidningen Neues Wiener Tagblatt
39 HLG sid 749
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Ett mönster som upprepats flera gånger är att Mahler, medan han skapade sina tidiga
symfonier eller vid framföranden av dessa, skapade långa och målande programkommentarer.
På ett senare stadium bestämde han sig för stryka kommentarerna till förmån för rena tempooch karaktärsbeteckningar på italienska och tyska. I ett brev till musikkritikern Max Marschalk
efter det fjärde framförandet av första symfonin, i Berlin 1896, skrev Mahler att han hade valt
att kalla första symfonin för Titan på inrådan av sina vänner med avsikt att ”underlätta publikens
förståelse för hans verk”. Han betonade att titlarna och kommentarerna var efterkonstruktioner.
Han hade valt att stryka dem inför Berlinkonserten då han fann dem ”otillräckligt uttömmande”,
ej ”adekvat nog karaktäriserande” och att de hade ”vilselett publiken”. ”Det händer med varje
program!” var slutsatsen.40 Här har Mahler alltså redan tydligt vänt sig mot förklarande
programkommentarer. Men trots det höll han samtidigt på att komponera sin tredje symfoni där
han under den här perioden hade målande namn41 för alla satserna och tydliga programidéer. Till
slut publicerades emellertid även tredje symfonin utan beskrivande titlar.

40 HLG sid 357
41 ”Vad blommorna berättar för mig”, ”vad natten berättar för mig”, ”vad barnet berättar för mig” etc.
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Min reflektion
Jag tror att skälet till att Mahler valde att stryka alla titlar först och främst var att han kände sig
missförstådd av publiken. Med tanke på hur mycket han filosoferade kring och diskuterade
litteratur och musik har jag svårt att tro att Mahler själv inte trodde att även hans musik skulle
bli diskuterad av framtidens musiker. Men titlar och förklaringar av musiken för någon som inte
är redo att förstå musiken ger inte någonting. Då visar det på en högre mognadsgrad att känna
igen de citat och referenser med vilka Mahler fyller sin musik. Att han kallade sista satsen i
första symfonin för Dall' Inferno al Paradiso var till exempel överflödigt. Den som förstod
musiken skulle naturligtvis känna igen de tydliga referenserna till Liszts Dantesymfoni och efter
det ger ju titeln mer eller mindre sig själv. Som om inte detta skulle vara nog har vi den kaotiska
starten som i jämförelse får Wagners Valkyrieritt att framstå som ”en ömsint sefyr, som leende
smeker vår kind”42. Den slutgiltiga bekräftelsen blir det triumferande slutet. Jag tror att Mahler
framförallt längtade efter att bli erkänd som kompositör. När han såg att
programkommentarerna inte hjälpte detta nämnvärt bestämde han sig för att låta musiken tala
sitt egna språk.
Det uppenbara citerandet från mängder av programmatiska musikstycken, de långa titlarna
och själva musikens karaktär, tycker jag talar sitt tydliga språk. Det är naturligtvis
programmusik. Men inte nödvändigtvis ett program i den meningen att ett särskilt
händelseförlopp beskrivs. Man kan inte följa en historia takt för takt. Mahlers berömda ord till
Jean Sibelius 1907 att ”en symfoni måste vara som världen och omfatta allting” uttalades nästan
20 år efter att första symfonin skrevs, långt efter att titlar och programkommentarer både
adderats till verket och sedan tagits bort på nytt. Här finns för mig essensen av Mahler.
För mig som interpret ger det naturligtvis en viss insikt i Mahlers tankevärld att läsa hans
programkommenterar och följa deras evolution. Men jag anser att det ger mer att identifiera de
musikaliska citaten och ta reda på allt Mahler har sagt och skrivit till sina vänner om musiken.
Jag tror alltså inte att själva programmet ger musiken något större värde och jag tycker vi ska
respektera Mahlers vilja att inte försöka höra första symfonin som en tonsättning av en roman.
Emellertid är jag övertygad om att den som verkligen vill förstå Mahler ska försöka leva sig
in i hela hans referensvärld. Att vara objektiv och vetenskaplig som Henry-Louis de La Grange
försöker vara, och ofta lyckas med, är bra. Men tar det slut där har man ändå inte förstått
Mahler. Nej, Mahlers musik handlar om att känna. Kärlek, förtvivlan, ironi, skönhet. Allting
42 Citat ur Joseph Sittards recension till framförandet i Hamburg 1893
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finns i musiken utan att någon behöver sätta ord på det. Detsamma gäller ett exakt återgivande
av varje dynamisk, färgmässig och tempomässig detalj i partituret. Utan att noggrant studera
dessa har interpreten inte gjort sitt jobb ordenligt. Men även om allt beaktas in i minsta detalj
kan framförandet lätt göras tråkigt och omahlerskt av någon som inte känner och förstår själva
musikens karaktär. Behöver jag som interpret läsa Jean Paul? Ja! Men inte för att koppla
konkreta toner till händelser eller personer i romanen utan för att förstå hela Mahlers
begreppsvärld. Inte objektivt utan med själen. Fast det räcker inte med Jean Paul. För att göra en
trovärdig tolkning och fylla musiken med mening tycker jag att man måste läsa Hoffman,
Goethe, Nietszche, Cervantes och Schiller etc. Du får aldrig sluta vara nyfiken. Du måste själv
bli den vuxne titanen som kan känna och ge liv åt Mahlers musik. För naturligtvis handlar
musiken om någonting.
Följden av det här blir att jag ser med nya ögon på Blumine och har en annan inställning till
stycket när jag framför det vid min examenskonsert. Hade verket fått leva kvar i symfonin hade
Mahler rimligtvis strukit själva namnet. Alla referenser till styckets ursprung som iscensättning
av von Scheffels poesi var för länge sedan borttagna redan vid framförandet i Budapest 1888.
För lyssnaren och interpreten är det egentligen inte väsentligt exakt vad stycket handlar om utan
att det handlar om något. Jag har kommit till insikten att min första intuitiva upplevelse av
Blumine var helt rätt. Jag såg bilder, och kände känslor utöver det rent musikaliska. Jag minns
exempelvis tydligt hur jag upplevde sensommarens första höstkänsla i a-mollpartiet. Om jag
idag känner exakt samma sak som Mahler gjorde är mindre viktigt. Men att jag upplever
musiken och att jag låter var och en i publiken uppleva musiken på sitt sätt, det är essentiellt.
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Appendix: Notexempel
1a. Från sången Maitanz im Grünen (Hans und Grethe)

1b. Början av sats 2 i (slutgiltiga versionen av) första symfonin

1c. Del av pianomellanspelet i sången.

1d. Användande av samma motiv i andra satsen av symfonin
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2a. Fras i mitten av sången

2b. Början av andra sången i Lieder eines fahrenden Gesellen. Samma tema är även huvudtemat
i symfonins första sats, introducerad av cellosektionen i takt 62.
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3a. Början av Beethovens symfoni nr 4.

3b. Början av Haydns stråkkvartett i d moll, Op. 76 nummer 2 (”kvintkvartetten”)

3c. Introduktionen till första satsen i Mahlers första symfoni.
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