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I 

Sammanfattning 

I detta examensarbete analyseras den ryska kompositören Nikolai Medtners Sonata 
Reminiscenza Op. 38 no. 1 från ett harmoniskt, motiviskt och strukturellt perspektiv. 
Denna analys innefattar också reflektioner kring några av författarens 
interpretationsmässiga val. Syftet med studien är att undersöka hur styckets form och 
harmonik kopplar det samman såväl med den klassiska kompositionskonstens regler som 
med Medtners artistiska/poetiska mål. Studiens resultat påvisar att verket är såväl 
kompositionstekniskt fulländat som känslomässigt rikligt. Sonatformen är på ett 
sofistikerat vis implementerad i verkets struktur och återfinns som en integrerad del i 
musikens narrativ. 

 

Nyckelord: Nikolai Medtner, Vergessene Weisen, Sonata Reminiscenza, Op. 38 no. 1, 
funktionsanalys, formanalys, motivanalys, sonatform 
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Inledning 

I detta examensarbete ska jag analysera Nikolai Medtners Sonata Reminiscenza Op. 38 
no. 1 från ett harmoniskt, motiviskt och strukturellt perspektiv, och relatera detta till min 
egen process i att instudera och interpretera stycket och dess poetiska innehåll. 

Till min hjälp har jag använt mig av harmonisk analys, formanalys och motivanalys, för 
att ta reda på hur de olika delarna i verket kan tänkas relatera till varandra och vilken 
funktion de fyller, för att på så sätt få hjälp att bilda mig en uppfattning om verkets 
musikaliska arkitektur och innehåll. Jag kommer även att nämna och diskutera några av 
mina interpretationsmässiga val. 

Syftet med arbetet är att undersöka hur styckets form och harmonik kopplar det samman 
såväl med den klassiska kompositionskonstens regler som med Medtners 
artistiska/poetiska mål.  

När jag började studera Sonata Reminiscenza hade jag knappt hört talas om Medtner, och 
när jag började läsa om honom och hans liv lärde jag mig att han var en synnerligen 
hantverksskicklig kompositör som sällan lämnade något åt slumpen. Med detta i åtanke 
kändes det extra spännande att verkligen dyka ner på djupet i och undersöka hur Medtner 
komponerat detta mycket vackra och känslosamma verk. 

Om Nikolai Medtner 

Nikolai Medtner, född 5 januari 1880 och död 13 november 1951, var en rysk 
senromantiker, samtida med Rachmaninoff och Scriabin. Han föddes i Moskva av 
föräldrar med utländsk härkomst, modern med svensk/tysk bakgrund, fadern av danskt 
påbrå, och började spela piano vid sex års ålder. Under sitt trettonde levnadsår antogs han 
till Moskvakonservatoriet och år 1900 utexaminerades han och belönades med 
guldmedalj som ”årets mest framstående pianist”. Han hade redan börjat förbereda sig för 
en karriär som konsertpianist när han insåg att hans sanna kall var komposition, varefter 
han i stort sett övergav sin pianistkarriär, och hängav sig åt sitt komponerande på heltid.1  

Hösten 1921 flydde Medtner landet med sin fru, för att undkomma de konsekvenser som 
ryska revolutionen fört med sig, och bosatte sig i Berlin. Omkring 1926, efter svårigheter 
att få genomslag för Medtners kompositioner, flyttade de vidare till Paris i hopp om bättre 
lycka, men även denna stad blev en besvikelse. År 1935 bosatte han sig slutligen i 
London.2 På grund av att hans musik inte uppnådde någon större framgång i 
musikvärlden tillbringade Medtner många år av sitt liv i fattigdom.3 År 1942 drabbades 
Medtner av en hjärtattack under tiden han komponerade sin tredje pianokonsert, men 
överlevde; likväl led han av dålig hälsa de sista åren av sitt liv.4 

 
1 Boyd (2001: 219ff). 
2 Gingsburg Grigorjev & Platek (1977: 512). 
3 Alexeev (1994). 
4 Boyd (2001: 219ff). 
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Som kompositör var Medtner uttalat konservativ, och ville inte ha mycket att göra med 
impressionisternas och modernisternas uppluckrande av den klassiska harmonikens och 
kontrapunktens regler; regler han betraktade som ”musikens eviga lagar”.5 Denna nya 
riktning som den samtida modernistiska konstmusiken utvecklats i förfärade honom, och 
han stannade inom de västerländska 1800-talsromantikernas harmoniska ramar genom 
hela sitt liv. Detta, tillsammans med hans tidiga bemästrande av kontrapunkt, gör Medtner 
till mer av en sen arvinge till Beethoven än ett syskon till Rachmaninoff och Scriabin, 
trots att även Medtners musikaliska rötter fortfarande återfinns i den ryska kulturen.6 
Medtners konservativa inställning var förmodligen anledningen till att han hade svårt att 
få genomslag för sina kompositioner i västvärlden under en period av intensiv musikalisk 
utveckling och experimentering. Pianot fanns med i nästan allt han komponerade,7 och 
även om han inte fick ett lika stort genomslag för sina kompositioner som sina kollegor, 
hade han likväl en cirkel av beundrare, och pianister som Emil Gilels, Sviatoslav Richter 
och Vladimir Horowitz har framfört hans verk. 

Om Sonata Reminiscenza 

Bakgrund 
Sonata Reminiscenza är det första verket i en cykel om åtta stycken vid namn Vergessene 
Weisen (”Bortglömda visor”) Op. 38. Sonaten består av endast en sats och är melankolisk 
och reflekterande till sin karaktär. Sjungande legatomelodier dominerar genomgående 
genom hela satsen.  

Relation till verket 
När jag började spela Sonata Reminiscenza hade jag knappt hört talas om Medtner, och 
det var min pianoprofessors förslag att jag skulle spela stycket. Vilken fantastisk upptäckt 
detta stycke var! Samtidigt som det är oerhört intellektuellt stimulerande att studera 
hantverket bakom noterna, är det framförallt ett synnerligen expressivt och vackert, 
poetiskt stycke, och en verklig utmaning att ta sig an, trots att det saknar virtuosa 
fyrverkerier. För min egen del har jag länge arbetat med att utveckla den muskulära 
friheten i mitt spel, och detta stycke hjälpte mig mycket på den punkten, då det innehåller 
många utmaningar såsom långa linjer och stor sångbarhet, kontrapunkt och flera skikt 
som ska spelas med olika klangfärg och dynamik, samt stor, sångbar romantisk klang, 
som enbart kan lösas med en fri spelteknik. Det blev ett ypperligt tillfälle att fortsätta 
utveckla det som engelsktalande pianister kallar ”finger independence” och mjukheten i 
både handled och fingrar. Ju mer jag fick ut spelet i fingertopparna och ju mer jag kunde 
avaktivera min arms tendens att försöka trycka ner tangenterna istället för fingrarna, desto 
bättre blev spelet och desto lättare blev det att ”släppa taget” om gamla spänningar. Detta 
är dock ett område jag fortfarande kan utvecklas på. Svårigheterna i stycket antar många 
olika skepnader; ibland är det en överstämma som ska spelas mycket starkt medan en 
annan stämma spelas mycket svagt, ibland är det melodiska linjer som utan skarvar ska 

 
5 Ibid.  
6 Alexeev (1994).  
7 Morris (1996: 316).  
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vandra mellan de olika händerna, ibland är det motoriskt utmanande figurer som ska 
spelas med säkerhet; men oavsett svårighetens natur har de ovan nämnda principerna 
varit vad som övergripande behövt appliceras för att göra framsteg med de olika 
utmaningarna. 

Vad gäller interpretation så har jag försökt bilda mig en egen uppfattning om hur jag 
tycker att stycket ska spelas, snarare än att referera till inspelningar. Den enda inspelning 
jag lyssnat på i sin helhet är en liveinspelning i Moskva från 1968 med Emil Gilels. I 
många stycken jag studerat tidigare har jag utgått från en inspelning eller flera för att 
bilda mig en uppfattning om hur stycket kan låta och vad jag uppskattar och inte 
uppskattar, men den här gången bestämde jag att jag skulle bygga min tolkning på egen 
hand. 

Analys 

En modifierad sonatform 
I samband med att jag började studera in stycket märkte jag att det hade en ovanlig form. 
Man kunde utläsa skelettet av en klassisk sonatform, men vilka teman som hade vilken 
funktion, var genomföringsdelen började, och andra frågor, tycktes till en början sakna 
självklara svar. Efter att ha analyserat och funderat en del började styckets struktur 
emellertid klarna, och jag upptäckte att stycket har en mycket intressant modifierad 
version av sonatformen, som är tätt sammanvävd med dess poetiska innehåll. 

Den klassiska sonatformen är uppbyggd av tre delar; expositionen, genomföringen och 
återtagningen. I expositionen presenteras verkets tematiska material: först ett huvudtema i 
grundtonarten, följt av en överledning som leder in i ett nytt tema av en annan karaktär, 
det så kallade sidotemat. Sidotemat presenteras i en annan tonart än huvudtemat, 
vanligtvis dominanten. Om sonaten är i moll används ibland tonikans dur-parallell (till 
exempel C-dur om sonaten är i a-moll). Efter detta följer ofta ett efterspel som avrundar 
expositionen och i majoriteten av de klassiska sonaterna kommer här ett repristecken som 
indikerar att hela expositionen ska spelas igen. 

Efter expositionen kommer genomföringen, där kompositören har fria tyglar att bearbeta 
de olika temana och motiven från expositionen, ge dem nya emotionella uttryck, utföra 
spännande modulationer och utforska mer avlägsna tonarter, med mera, för att till sist 
återvända till grundtonarten och påbörja återtagningen. Återtagningen är uppbyggd på 
samma sätt som expositionen, och precis som expositionen börjar återtagningen med 
huvudtemat i verkets grundtonart, men denna gång följer även sidotemat och efterspelet i 
grundtonarten. Ibland förlängs verkets avslut med en coda. 

Nedan följer en strukturell översikt över hur Medtners sonat är utformad, efter vilken jag 
kommer att analysera de olika delarna mer i detalj och motivera varför jag har delat upp 
stycket på det sätt jag gjort. Som läsaren kan se, är det en del saker som skiljer sig från 
den klassiska sonatformsmallen jag nyss beskrev:  
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Exposition 
Del/tematiskt material Harmonisk utveckling Takt 

Reminiscenza-temat t 1-16 

Huvudtemagrupp (huvudtema, risolutotema, lusingandotema) t -> S 17-40 

Överledning D och t -> DD 41-60 

”Meditativa” temat DD -> d 61-76 

Slutgrupp (dansant tema, huvudtemat) d 76-91 

Sekundär exposition/”repris” 
Överledning (förlängd) D och t -> d 92-115 

Sidotema d 115-132 

Ny slutgrupp (risolutotemat och lusingandotemat) d 132-150 

Reminiscenza-temat d 151-166 

Genomföring 
Svegliando: Motiv från överledningen och slutgruppen sn -> (DD)[sk] 167-196 

Kontrapunktisk sammanflätning av huvudtemat och 
meditativa temat 

(D)[sk] -> sk 197-212 

Sammanträngning av H.T., M.T., tillsammans med motiv från 
överledningen 

(D)[sk] -> t 213-228 

Bearbetning av Reminiscenza-temat Otydliga funktioner, slutar på 
(D)[sk] 

229-248 

Uppbyggnad och klimax baserad på det sammanträngda 
huvudtemat och motiv från överledningen 

DDp -> D 249-275 

Återtagning 
Huvudtemagrupp t -> S 276-299 

Nytt cantando-tema dP 300-321 

Överledning, (förlängt + klimax) dP och tp -> D 322-361 

”Meditativa” temat T (som dominant till s) -> D 362-379 

Sidotemat D -> t 379-396 

Slutgrupp (dansanta temat och huvudtemat) t 396-413 

Reminiscenza-temat t 414-429 

Expositionen 

Reminiscenzatemat 
Stycket börjar med en introduktion på 16 takter, avgränsad med ett dubbeltaktstreck (en 
praxis som Medtner använder genom hela kompositionen tillsynes för att hjälpa 
tydliggöra strukturen för pianisten). Denna introduktion, bestående av ett tema jag valt att 
kalla ”Reminiscenzatemat”, tycks mig vara reflekterande till sin karaktär, likt någon som 
sorgset ägnar sig åt gamla minnen kring en tid som flytt; som på något sätt summerar 
berättelsen som nu komma skall. Detta tema är en enkel melodi av fjärdedelar omgivna 
av ackompanjerande figurer, som fyller i harmoniken. I och med att harmoniken enbart 
använder funktioner inom a-molls skala, och att melodiken vandrar genom a-molls 
skaltoner, får man just en känsla av att något blir etablerat, och när temat senare 
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återkommer kommer det 
att agera som hörnstenar, 
både i styckets form och i 
berättelsens flöde, som 
ramar in verket och dess 
olika delar. Här i 
introduktionen, vid 
reminiscenzatemats första 
presentation, har kompositören angett ”sempre espressivo e disinvolto”, ”simplice” och 
”una corda e poco Pedale”. Tillsammans med harmoniken stödjer detta att karaktären ska 
vara lugn och enkel. Jag tänker också att den kanske till en början ska vara lite lätt 
trevande för att så sakteliga locka in lyssnaren i berättelsens stämning. Den största 
svårigheten i detta tema är att göra en så pass enkel, långsam linje av stegvis vandrande 
fjärdedelar att sjunga med vacker frasering genom de ackomanjerande figurerna, 
samtidigt som sextondelarna behöver spelas synnerligen svagt utan att förlora kärnan i 
klangen. Totalt är det fyra skikt som behöver gestaltas: melodin i fjärdedelar, den löpande 
sextondelsfiguren, synkoperna som med lätt betoning ekar högerhandens melodi, samt 
bastonerna. 

Huvudtemagruppen 
När Reminiscenzatemat nått sitt slut, kommer tre teman, ”huvudtemat”, ”risolutotemat” 
och ”lusingandotemat” som jag tillsammans kallar ”huvudtemagruppen”, eftersom flera 
gemensamma motiv och element binder dem samman, och det sista temat avslutar 
gruppen med en fullständig kadens (på dursubdominanten, D-dur).  

Det första temat; ”huvudtemat” (takt 17-24) är som namnet antyder verkets verkliga 
huvudtema; den första takten innehåller ett motiv som utgör fröet till en stor del av 
verkets innehåll, detta motiv har jag kallat ”A”. Detta motiv upprepas och bearbetas i 
huvudtemats tre första takter, och den fjärde takten leder sedan över till ett nytt motiv i 
högerhanden, samtidigt som A upprepas i vänsterhanden. Huvudtemat avslutas med ett 
par sorgmodiga terser, återigen baserade på A. Eftersom detta är verkets viktigaste tema 
som här introduceras, och med 
utgångspunkt i instruktionen 
concentrando (meno mosso), 
(koncentrerat och mindre 
rörligt), väljer jag att spela det 
rätt så stadigt, utan rubato, för 
att lyssnaren ska kunna förstå 
temats utformning rytmiska 
utformning, och på så sätt ge 
mig utrymme att variera mig 
och ge det en böjligare 
utformning senare i kom-
positionen när den emotionella spänningen höjs (till exempel när huvudtemat gör sin 
intensiva återentré efter genomföringens avslutande fortissimoarpeggion).  

Motivet i höger-handens tre sista takter blir sedan utgångspunkten för nästa tema i 
huvudgruppen; ett tema markerat a tempo risoluto (takt 24-32), ”risolutotemat”. Ett a-
mollarpeggio leder upp till motivet som nu står i diminution, och sedan spinns vidare 
ytterligare tre takter för att på så viss bilda hela det nya temat. Detta temas bestämda, 
trotsiga karaktär kräver verkligen en stor sångbarhet och melodistämman måste sjunga 
med stor klang långt ut i salen medan de tjocka ackorden hålls tillräckligt mycket i 
bakgrunden för att inte överrösta den. Mina händer är inte tillräckligt stora för att nå alla 

Figur	  1:	  Reminiscenzatemat	  

Figur	  2:	  Huvudtemat	  och	  risolutotemat 
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vänsterhandens ackord, och jag experimenterade ett tag med mer omständliga 
fingersättningar där jag kunde ta en ton ur ackordet med högerhanden, men jag fann att 
det musikaliska resultatet blev bättre och tryggare att spela om högerhanden med en 
okomplicerad fingersättning koncentrerade sig på melodispelet, och jag valde att bryta 
vänsterhandens ackord istället. 

Temat återupprepas sedan i sopranstämman, där den upproriska stämningen gradvis 
mjukas upp av en modulation in i D-dur och huvudtemagruppens tredje tema, 
”lusingandotemat”, döpt efter dess spelinstruktion poco lusingando, smickrande, mjukt, 
ömt (takt 33-40). Även lusingandotemat har element gemensamma med huvudtemat, den 
här gången rytmiskt; högerhandens första motiv i lusingandotemat har samma rytmiska 
utformning som A. Fyra takter innan temats slut introduceras ett nytt motiv med 
instruktionen leggiero, som sedan bildar temats avslutande fras, och upprepas i 
vänsterhanden för extra eftertryck i en fullständig kadens i D-dur som avslutar 
lusingandotemat och, således, huvudtemagruppen. Den tidigare nämnda uppmjukningen 
av stämningen tycks mig fortsätta genom hela lusingandotemat, och klangen lättas upp 
ytterligare fram till leggierot 
tillsammans med allt mer 
sparsam pedalisering. Det 
hållna d:et i vänsterhandens 
sista takter ska fortsätta 
klinga vidare i ytterligare två 
takter efter det, och jag 
inspirerades av Emil Gilels 
inspelning att ge tonen en 
märkbar betoning för att 
underlätta detta. 

Anledningen till att jag räknar dessa två sistnämnda teman till huvudtemagruppen, är att 
de tillsammans med huvudtemat återkommer, helt oförändrade och i samma ordning, i 
återtagningen. Samtidigt bör de anses som separata element av den anledningen att de 
tycks vara av underordnad betydelse i verkets arkitektur i jämförelse med huvudtemat. 
Till skillnad från huvudtemat återkommer enbart det tematiska materialet i risolutotemat 
och lusingandotemat på några få andra ställen i verket. Medan huvudtemat börjar och 
slutar i a-moll, börjar a-molltonaliteten luckras upp redan i risolutotemat i och med att 
melodins första arpeggio leder upp till septiman, och det modulerar snart över till 
lusingandotemats D-dur.  

Överledningen 
Efter huvudtemagruppen börjar det som jag betraktar som expositionens överledning (takt 
41-60). En dov återupprepning av huvudtemats första fyra takter i vänsterhanden, 
transponerad att ligga på dominanten, tar omedelbart verket tillbaka in i a-moll. Här 
behöver klangen mer tyngd, fast fortfarande i en tillbakahållen dynamik för att ge 
utrymme för ett kommande crescendo. Detta material börjar styckas upp i allt kortare 
fragment i en intensifiering och dynamisk uppbyggnad samtidigt som melodiken och de 
ackompanjerande figurerna klättrar upp i pianots register till en liten höjdpunkt markerad 
f espressivo, följt av ett diminuendo och en fallande rörelse i båda händerna. Denna 
melodiska kurva bjuder in till ett samstämmigt stegrande och tillbakadragande av pulsen i 
romantiskt maner.  Vänsterhandens melodi i den fallande rörelsen är väldigt lik ett motiv 
som får sin tydliga etablering fyra takter senare, när Medtner börjar modulera. Detta 
motiv får namnet M, eftersom det dyker upp i olika varianter på flera ställen i 
kompositionen; det kommer utgöra grunden för det snart kommande ”meditativa” temat, 
och även utnyttjas flitigt under genomföringen.  

Figur	  3:	  Lusingandotemat 
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Efter detta, när modulationen tar vid, utnyttjar Medtner en enkel rosaliasekvens, men med 
många altererade ackord och ackordfrämmande meloditoner i högerhanden för att höja 
spänningen och den harmoniska osäkerheten ytterligare. När man således når fram till ett 
dominantkvartsextackord i e-moll känns det mycket välkommet och öppnar för ett nytt, 
harmoniskt stabilt tema; det Meditativa temat. Eftersom modulationen är så häftig var jag 
i början ivrig att göra en stor stegring även här, men jag har senare valt att vara mer 
återhållsam och enbart försöka stegra uttrycket i melodiken utan att förändra dynamiken 
så mycket; det står ju trots allt inget crescendo, och jag tycker att det gör inträdet i nästa 
tema mer effektivt, och det tjänar verkets struktur bättre att ”spara på krutet” till de 
verkliga stegringarna som kommer senare. De repeterade tonerna i mellanstämman 
behöver också hållas mycket tysta så att de inte stjäl uppmärksamhet från melodiken. 

 
Figur	  4:	  Överledningen	  med	  funktionsanalys	  av	  modulationen	  

Det ”Meditativa” temat 
I detta tema (takt 61-76) blir stämningen flytande och eftertänksam, meditativ (med 
instruktionen espressivo, meditamente), och stycket anländer sålunda vid grundtonartens 
molldominant, e-moll. I en 
klassisk sonat hade verket nu varit 
framme vid sidotemat, men även 
om det meditativa temat visar ett 
släktskap med sidotemat vad 
gäller utformningen av sexton-
delsmotivet i högerhanden (se 
figur 6) så är det här snarare en 

Figur	  5:	  Det	  meditativa	  temat	  i	  vänster	  hand;	  notera	  att	  de	  
sex	  första	  tonerna	  är	  baserade	  på	  M 
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utbrodering av motivet M från överledningen, och 
temat fyller mer en förberedande funktion inför det 
”sanna” sidotemat. Instruktioner som espressivo 
och cantando leder mig till att tillåta temat att 
sjunga ut; det är likt den röda tråden som tanken 
följer under meditationens gång, och om temat är 
för dämpat tycker jag man förlorar den effekten - 
una corda-instruktionen anger klangfärgen och 
helhets-intrycket skall vara lugnt och tyst även om 

vänsterhanden objektivt sett spelas ganska starkt. Högerhanden kan i sin tur tillåtas skapa 
en stämning i bakgrunden.  

 

Slutgruppen 
När det meditativa temat nått sitt slut påbörjas expositionens ”slutgrupp” (76-91), som 
börjar med ett nytt, lite ”dansant” 
tema som harmoniskt sett tryggt 
ligger kvar i e-moll nästan ända 
till sitt slut. Åttondelsrörelsen i 
motivet M kan återfinnas i bas-
stämman och förbinder detta tema, 
trots sin annorlunda karaktär, med 
föregående material. 

Detta tema var det som var svårast för mig att karaktärisera; jag hade svårt att hitta ett 
spelsätt som kombinerade styckets tidigare sångbarhet till ett mer rytmiskt fast, ”konkret” 
spelsätt. 

Slutet av det ”dansanta” temat modulerar till en återupprepning av huvudtemat, vars 
början nu harmoniserats med a-molltonikans kontraparallell, F-dur. A-molltonaliteten 
infinner sig dock inte riktigt, utan huvudtemats slut återvänder återigen till 
molldominanten, e-moll. Här får huvudtemat en lite mer expressiv karaktär än i början, 
som en slags tillbakareflektion över det som hittills har hänt. 

”Reprisen” (sekundär exposition) 
Ett dubbelt taktstreck efter slutgruppens slut markerar att efter detta börjar en ny sektion, 
och på detta vis avslutas expositionen, utan att ett sidotema någonsin presenterats, och det 
är nu som det riktigt intressanta Medtner gör av sonatformen tar vid. Istället för att göra 
en repris från början av expositionen som i en klassisk sonat, börjar Medtner sin repris 
vid överledningen, som återges i sin helhet exakt som den först presenterades i 
expositionen, förutom att denna gång förlängs modulationen med en dynamisk stegring 
och byggs ut till att leda till en fullständig kadens i e-moll (takt 92-115).  

Sidotemat 
Det är efter denna kadens, i denna modifierade ”repris” av expositionen, som det riktiga 
sidotemat först presenteras (takt 115-132). Detta är ett långt tema, med en lång, 
”berättande” melodisk linje. Som tidigare nämnts är sidotemats huvudmotiv nära 
besläktat med sextondelsmotivet från det meditativa temat, och man kan också se att 
vänsterhandens ”ackompanjemang” är baserat på motiv A från huvudtemat. Sidotemat har 
också ett visst släktskap med det ”dansanta” temat i slutgruppen med sina punkterade 
rytmer. Genom sidotemat ”klipper och klistrar” Medtner med högerhandens motiv, det 

Figur	  7:	  Slutgruppens	  "dansanta"	  tema	  

Figur	  6:	  Motiv	  i	  meditativa	  temat	  resp.	  
sidotemat 
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återkommer i diminution, kortas ner och sammanfogas med andra små motiv som dyker 
upp under sidotemats gång. Efter en lugn och folklig början blir temat och dess harmonik 
oroligare och oroligare och en intensifiering av klangen framemot slutet verkar motiverat 
även om det inte står ett utskrivet crescendo.  

I samma ögonblick som sidotemat har presenterats i sin helhet bryter dess inledande 
motiv ut i vänsterhanden i forte och inleder en ny slutgrupp. Utbrottet tystas snabbt och 
plötsligt sker en snabb uppbyggnad till styckets första verkliga klimax; risolutotemat från 
den första expositionen sjunger fram över ny harmonik med instruktionen appasionato 
(con moto) och börjar dala nedåt mot pianots mörkare register, där även lusingandotemat 
dyker upp allteftersom intensiteten lugnar ned sig igen, nu harmoniserat som 
subdominant och dominant till e-moll, för att slutgiltigen lösa upp sig till sin tonika när 
Reminiscenzatemat gör ett återbesök i pianissimonyans (takt 151-166). Temat inger här 
känslan av att det enbart är en efterdyning efter det nyss hörda känsloutbrottet, med mjukt 
och jämnt spel. 

Slutord om expositionsdelen 
Det är intressant att notera att ”reprisen” nästan uteslutande går i e-moll, molldominanten 
till a-moll, om man bortser från överledningen och modulationen i början av sektionen; 
sidotemat har i princip fått sin egen exposition. Tillsammans presenterar den första 
expositionen och ”reprisen” sonatens alla riktiga teman. Det är också intressant att se hur 
Medtner väver fram nya teman ur föregående material; i huvudtemagruppen byggs 
risolutotemat och lusingandotemat på material från huvudtemat, i överledningen föds 
motivet M ur/efter stegringen av material från huvudtemat, för att sedan utgöra grunden 

Figur	  8:	  Sidotemat	  
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för det meditativa temat (och även skymta i det dansanta temat) medan 
högerhandsfiguren i det meditativa temat i sin tur utgör grunden för sidotemat, vars 
ackompanjerande figurer i sin tur är hämtade ur huvudtemat. Båda repriserna avslutas 
med material från huvudtemagruppen; den första reprisen med huvudtemat, den andra 
reprisen med risolutotemat och lusingandotemat, och hela expositionsdelen ramas i sin tur 
in av Reminiscenzatemats två insatser. Risolutotemats klimax är styckets första stora 
känslomässiga utbrott och därför bör resten av expositionsdelen spelas jämförelsevis 
återhållsamt, för att på så vis kunna bygga upp styckets större struktur. 

Genomföringen 

Uppvaknandet 
Efter att Reminiscenza-temats andra insats klingat ut börjar genomföringen; och inte bara 
genom en intellektuell analys ser man att här börjar en ny del, utan som lyssnare upplever 
man också hur ”berättelsen” påbörjar ett nytt kapitel. I hela expositionen har den 

övergripande karaktären varit 
vemodigt tillbakablickande. I 
genomföringen blir stämningen i 
sin tur ofta obehaglig, skärrande, 
ångestladdad; den känslomässiga 
temperaturen höjs.  

Genomföringens början (takt 
167-196) har beteckningen 
Svegliando, vilket betyder 
uppvaknande, och det kan inte 
vara något annat än ett grymt, 
plågsamt uppvaknande som 

åsyftas; ett neapolitanskt sextackord och stark dynamik skär igenom den tysta melankolin 
som nyss dominerat, och en melodisk linje deriverad från motivet M dundrar i 
vänsterhanden. Denna näst intill dissonanta effekt alterneras med det ”dansanta” temat 
från den första expositionens slutgrupp, första gången återgiven i stort sett utan 
förändring, andra gången i ett ursinnigt fugato markerat risoluto. Från en teknisk 
synvinkel är början av svegliandodelen, med de repeterade ackorden i högerhanden, ett av 
de mer utmanande ställena i stycket. Principen är dock densamma som jag tidigare 
beskrivit; ju mer fingertopparna styr och ju mjukare hand och arm desto lättare blir det att 
spela. Det viktiga här år återigen att den melodiska linjen hörs; men jag låter högerhanden 
vara lite mer prominent i det ljudmässiga utrymmet som uppstår under den punkterade 
fjärdedelen, för att sedan glida in mer i bakgrunden, fast fortfarande med mycket klang. 
Detta för att framhäva dissonansen som uppstår mellan vänsterhandsmelodins e:n och 
högerhandens f, och skapa en känsla av ett mycket obehagligt uppvaknande, vilket inte 
kan vara något annat än vad som åsyftas. 

Risolutodelen avbryts av fallande linjer markerade poco dolce, och även om jag försöker 
behålla dynamiken i forte så spelar jag framförallt högerhanden lite mjukare för att 
åstadkomma detta karaktärsskifte. Alltmedan stämningen trappas ned så modulerar dessa 
i sin tur till en mycket lugn sektion i bess-moll (takt 197-212), där Medtner samtidigt 
kombinerar huvudtemat och det meditativa temat i varsin stämma, och alternerar dem 
med varandra (se figur 10). Karaktärsmässigt återvänder verket här till expositionens 
lugna, sorgsna reflekterande, och detta blir genomföringens vilopunkt, som agerar 
startpunkten för den långa uppbyggnad mot genomföringens klimax som snart skall börja. 
Därför är det här viktigt att spelet verkligen blir lugnt, vilket är en utmaning eftersom det 

Figur	  9:	  Genomföringens	  början,	  variant	  av	  motivet	  M	  
markerad	  



14 

är så mycket att hålla reda på. Huvudtemats och det meditativa temats melodiska kurvor 
ska fraseras oberoende av varandra, samtidigt som mellanstämmorna skall hållas i 
bakgrunden, och ibland bör basstämman, när den består av långa notvärden, lyftas fram 
lite mer för att förankra harmoniken i lyssnarens öra. 

En sista gång hörs början av huvudtemat i basen, markerat espressivo, och här betonar jag 
det lite mer för att ge klangen tyngd. Denna sista insats fragmenteras upp i upprepningar 
av motiv A och tillsammans med det meditativa temat försvinner det via ett diminuendo 
in i en pianissimonyans. 

Uppbyggnad och klimax 
Lugnet avlöses nu av kromatiska motiv som kommer obehagligt krypande genom skira 
pedaldimmor och kombineras med huvudtemat vars notvärden nu trängts samman till 
enbart sextondelar (takt 213-228).  

De kromatiska motiven kan i sin tur anses ha härletts ur det meditativa temat; även om 
det inte är lika uppenbart självklart som 
huvudtemats sammanträngning. På liknande vis 
som i den föregående sektionen byter dessa nya 
motiv av varandra i olika stämmor, och 
kombineras nu också med motivet M både i dess 
originalform och i en ny variant. En utmaning här 
är pedaliseringen; vissa toner i vänsterhanden kan 
enbart hållas i sitt fulla värde med hjälp av 
pedalen, samtidigt som det är risk att det blir för 
grötigt då de övriga stämmorna innehåller 
kromatik och näraliggande intervaller. Medtner 
har också angivit poco Pedale. Jag uppskattar om 
det blir lite pedaldissonans, då jag anser att det förhöjer passagens obehagliga, krypande 
känsla, men man måste ändå vara försiktig. 

I denna sektion byggs spänningen upp både genom kromatiken och genom harmoniken 
som nu börjar klättra och modulera, från bess-moll till ciss-moll till e-moll, utan att 

någonsin riktigt lösa upp sig. 
Där örat väntar sig en tonika 
kommer istället en bedräglig 
kadens eller en subdominant-
sext, och detta bidrar till att höja 
spänningen. Precis i slutet av 
denna uppbyggnad upplever 

Figur	  5:	  Meditativa	  temats	  toner	  
utmarkerade	  i	  det	  kromatiska	  motivet.	  
Det	  sammanträngda	  huvudtemat	  syns	  i	  

vänster	  hand	  

Figur	  11:	  Första	  fyra	  takterna:	  huvudtemat;	  två	  sista	  takterna:	  huvudtemat	  sammanträngt	  

Figur	  13:	  Varianter	  av	  motivet	  M	  markerade	  i	  höger	  hand.	  
Det	  sammanträngda	  huvudtemat	  syns,	  återigen,	  i	  vänster	  

hand	  

Figur	  10:	  Huvudtemat	  i	  tenoren,	  det	  meditativa	  temat	  i	  sopranen 
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man i någon sekund att Medtner har hittat hem till a-moll, men denna harmoniska lättnad 
går snabbt om intet när dynamiken plötsligt stryps igen, och en ny melodi tar form bland 
en mörk sörja av sextondelar. 

Reminiscenzatemat, nu enbart en förvriden skugga av sitt forna jag, gör sin entré bland 
ostadiga harmonier (takt 229-248). I vänsterhanden ackompanjeras det nu av motiv A 

från huvudtemat. Bitvis skymtar 
igenkännbara funktioner men de 
försvinner snabbt bland så 
mycket mediantik och altererade 
ackord att det är svårt att göra en 
tillfredsställande funktions-

analys. Även denna nya sektion med Reminiscenzatemat försöker bygga upp till något, 
och klättrar ångestladdat upp genom registren, bara för att falla ihop igen, utan att 
någonsin landa på en ordentlig tonika, även om örat åtminstone upplever att man något så 
när har kommit fram till bess-moll. Under crescendots gång har Medtner markerat utan 
småfraser inom den långa linjen med hjälp av crescendo- och diminuendo-symboler, och 
jag låter pulsen öka och falla i samspel med dessa, med mer och mer intensitet; jag tänker 
mig hur obehaget och ångesten ökar i vågor, närmar sig hysteri, innan det slutligen drar 
sig tillbaka. Här indikerar ett komma i notbilden att jag ska ”ta ett nytt andetag” och den 
slutgiltiga uppbyggnaden mot genomföringens klimax påbörjas (takt 249-275).  

Det sammanträngda huvudtemat återvänder medan diminuendot fortsätter ner till 
pianissimonyans, och här tillämpar Medtner pregnant mediantik för att återvända till 
styckets grundtonart, a-moll. Bess-molls subdominant, ess-moll, används som en 
språngbräda för att ta sig till B-dur 7 (ess-moll är enharmoniskt ekvivalent med diss-moll 
och kan här tolkas som B-durs kontraparallell) som i sin tur leder till dominantkvartsext-
ackordet i a-moll.  

 

En ständig dynamisk stegring följer, där det sammanträngda huvudtemat bildar en 
ackompanjerande figur i basen medan en variant av motivet M stegvis klättrar upp i 
högerhanden, och äntligen, ”tredje gången gillt”, når genomföringsdelen det klimax som 
den så länge har byggt upp till. Betecknat più mosso, quasi cadenza, kombineras här en 
ackompanjemangsfigur baserad på det sammanträngda huvudtemat med det 
sammanträngda huvudtemat i augmenterad form i högerhanden, som till sist exploderar ut 
i två gigantiska arpeggion, varav det sista består av a-molls dominant.  

Figur	  6:	  Modulationen	  tillbaka	  till	  a-‐moll	  

Figur	  14:	  Reminiscenzatemat	  i	  genomföringen	  



16 

 
Figur	  7:	  Genomföringsdelens	  klimax	  

Slutord om genomföringen 
Precis som expositionsdelen innehåller genomföringsdelen i sitt slutskede ett klimax, med 
skillnaden att i genomföringen är klimaxet mycket större, och de båda e:na som klimaxets 
arpeggion slutar i bildar styckets absolut högsta punkt, tonhöjdsmässigt, och dynamiskt 
sett innehåller stycket bara ett annat område med fortissimoanvisningar. Värt att notera är 
att genomföringsdelen inte innehåller något material från sidotemat över huvud taget, 
utan det är framförallt huvudtemat, motivet M/det meditativa temat, och 
reminiscenzatemat som bearbetas (samt en insats av det dansanta temat i början av 
sektionen). Som tidigare nämnts är dess övergripande karaktär, till skillnad från 
expositionens tillbakablickande vemod, av en känslomässigt högre temperatur. Förutom 
enstaka uppsvall är expositionen dynamiskt sett i tystare nyanser, medan genomföringen 
börjar med skarp dissonans. Mojnandet av denna storm, i sektionen där huvudtemat och 
det meditativa temat vävs samman, varar bara för en stund innan obehag och ångest, av 
ett slag som inte skådats i expositionen kommer krypandes, och resten av sektionen är 
enbart en lång uppbyggnad mot klimaxets utbrytande. Om man tänker sig att sonaten är 
en representation av en berättelse eller ett minne, så representerar expositionen en sorgsen 
reminiscens av en svunnen tid, och genomföringen, med sitt svegliando, representerar 
något förfärligt; ett minne av det grymma öde som slitit en från detta.  

Återtagningen 
Efter genomföringens storslagna kadens kommer nu återtagningen, som inleds på 
klassiskt vis med återkomsten av huvudtemat i dess grundtonart. Den ”poetiska” 
innebörden i huvudtemat känns nu dock drastiskt förändrad; trots att det återges ton för 
ton är nu ens förståelse av huvudtemat tempererad av allt som hänt i genomföringen; 
karaktären blir upprorisk, trotsig, ett bestämt återvändande, ett fastställande; så var det, 
jag minns det fortfarande, och genomföringens svärta kan inte ta det ifrån mig. Denna 
känsla försöker jag också återge i mitt spel; återkomsten av temat får mer eftertryck, 
större expressivitet än i expositionen. 

Ett nytt tema i återtagningen 
Tillsammans med huvudtemat följer resten av huvudtemagruppen, utan förändringar (takt 
276-299) Det är först efter att lusingando-temats D-durkadens har klingat ut som något 
nytt händer: Medtner introducerar ett nytt tema (takt 300-321)! Ett tämligen 
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okonventionellt grepp (åter-
tagningen brukar vanligtvis 
enbart vara en repetition av 
expositions material) som 
likväl fyller ett viktigt 
musikaliskt syfte; det nya 
temat är i G-dur och är i grund och botten en utbyggnad av lusingandotemats lekfulla 
karaktär och rytmik (märk väl att lusingandotemats avslutande fras återkommer så 
småningom in i temat), som ett obefläckat minne kanske av folklig dans och svunnen 
lycka, och ger lite välbehövd andning efter genomföringsdelens mörka ångest. Kanske 
har huvudtemats upproriska triumf för en stund krossat vemodet och skapat utrymme att 
med frid i sinnet ägna sig åt ljuvare minnen. För att representera detta spelar jag lätt och 
lite improvisatoriskt, med lite pedal. 

Lyckan blir kortvarig, för detta nya tema leder in i en återupprepning av expositionens 
överledningsdel (takt 322-361), denna gång transponerad till c-moll; den förväntade 
fullständiga kadensen som det nya temat slutar med landar på G7, c-molls dominant, 
istället för den väntade hemkomsten till ett rent G-dur ackord. Inte ens denna korta period 
av frid blir bestående, utan avbryts ånyo av tyngre tankar, och för att representera detta 
byter jag här klangfärg. Denna gång byggs modulationen ut påtagligt när långa 
kontrapunktiska linjer föds ur motivet M och snirklar sig runt varandra; en stegring leder 
via en kvintgång upp till styckets andra instans av fortissimodynamik, som plötsligt faller 
tillbaka till pianonyans, och en ny, hastig dynamisk stegring exploderar in i det meditativa 

temat, nu inlett på dominanten till d-moll (takt 362-
379). Och här avslöjar sig också en av anledningarna 
till varför jag inte betraktar det meditativa temat som 
satsens verkliga sidotema – hade det meditativa temat 
varit sidotemat hade det här återkommit i a-moll; 
istället fyller det här funktionen som en modulerande 
passage som leder fram till a-molls dominant. Här är 
karaktären storslagen, trotsig, upprorisk; varje insats 
av temats fras gör ett diminuendo ner till piano, men 
får ny luft varje gång frasen repeteras, både 

högerhanden och vänsterhanden får sjunga ut, och inte ett spår finns kvar av den 
meditativa karaktären i temats insatser i expositionen och genomföringen.  

Den övergripande dynamiken faller tillsammans med musikens rörelse ned mot de lägre 
registren i pianot och en passage av 32:ondelar glider likt en rysning över pianot och leder 
in i det som aldrig kom efter det meditativa temat i sonatens början; sidotemat (takt 379-
396). Om man bortser från 
utvikningen in i det nya 
cantandotemat och förlängningen 
av överledningen har åter-
tagningen hittills fortskridit efter 
samma mönster som den första 
expositionen, men nu kombinerar 
Medtner alltså material från både 
expositionen och ”reprisen” (den 
sekun-dära expositionen), och 
fogar in sidotemat, nu mycket 
riktigt i grundtonarten a-moll, 
mellan det meditativa temat och 
slutgruppen. Återkomsten av 
sidotemat är inte en exakt 

Figur	  8:	  Det	  nya	  temat,	  markerat	  cantando	  

Figur	  9:	  Meditativa	  temats	  
våldsamma	  återkomst	  

Figur	  19:	  Sidotemat	  i	  grundtonarten	  
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återgivning, utan har kortats ned och förändrats, även om grundmotivet består; motivet A 
återkommer inte heller utan ett nytt ackompanjemang i form av synkoperade ackord har 
introducerats, nu i högerhanden. Sidotemat avslutas med ett eget miniklimax med terser i 
sextondelar kombinerade med en understämma av längre notvärden i högerhanden. Detta 
är ganska utmanande att spela men återigen är principen densamma; ju mjukare hand och 
ju vaknare fingrar desto bättre går det. 

Den första expositionens slutgrupp återkommer i a-moll utan större förändring (takt 396-
413), först det ”dansanta” temat och sedan huvudtemat som nu presenteras i d-moll (med 
början på d-molls tonikakontraparallell), vilket på ett fint sätt återkallar hur många 
barockkompositioner brukade avrundas; genom en tur till subdominanten. 

Stycket avslutas och knyts ihop med ett sista återseende av reminiscenzatemat (takt 414-
429), nu återigen i a-moll, och med instruktionen molto tranquillo, ma mobile ed 
egualmente, så jag spelar här utan särskild betoning på melodilinjen. Om 
reminiscenzatemats insats efter expositionsdelen gav en känsla av att vara en efterdyning 
efter expositionens klimax, så inger här temat känslan av att vara efterdyningarna av hela 
styckets känslosvall; kompositörens instruktioner och notbilden, med fraseringsbåge 
mellan varje fjärdedel istället för över de långa linjerna, tycks indikera ett näst intill platt 
spel; en spöklik sammanfattning av allt som tidigare hänt. Och på detta sätt knyter 
reminiscenzatemat ihop stycket. 

Slutord om återtagningen 
Återtagningen kombinerar materialet från både expositionen och reprisen, samtidigt som 
Medtner bygger ut och/eller ändrar karaktären på mycket av det återanvända materialet. 
Här följer en liten överblick över det ”pussel” han lagt (storleken på rutorna är inte 
skalenliga med sektionernas längd): 

Exposition Huvudtemagrupp* Överledning Meditativa temat Slutgrupp 

HT RT LT Dansanta 
temat 

Huvudtemat 

Repris  Överledning Sidotemat Slutgrupp 

RT LT Reminiscenza-
temat 

Återtagning Huvudtema-
grupp 

Nytt 
tema 

Över-
ledning 

Meditativa 
temat 

Sidotemat Slutgrupp 

HT RT LT Dansanta 
temat 

Huvud-
temat 

Remini
scenza-
temat 

*HT = Huvudtemat, RT = Risolutotemat, LT = Lusingandotemat 

En känsla av trots och uppror, kanske mot ödet, återkommer flera gånger i denna sista 
sektion, och sonatens andra klimax återfinns här, centrerat kring det meditativa temat. 
Efter denna punkt faller styckets övergripande linje i intensitet, och varje försök att stiga 
igen slutar i att den fortsätter att falla, för att slutligen dö ut i reminiscenzatemats sista 
insats; vemodet vinner till slut. 
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Slutord 

Nikolai Medtners Sonata Reminiscenza är ett fantastiskt verk som har varit mycket 
spännande att studera. Inte nog med att kompositionshantverket är fulländat, utan även 
känslomässigt erbjuder stycket en rik upplevelse, och jag upplever att jag ständigt 
upptäcker nya subtiliteter i både hantverk och innehåll. Sonatformen blir här inte bara 
något man från ett intellektuellt perspektiv kan observera i styckets struktur, utan också 
en integrerad del i den musikaliska berättelsen, där varje sektion – exposition, 
genomföring, återtagning – blir varsitt kapitel, med distinkta egenskaper, även om 
material och karaktärsstämningar återkommer. 
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