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Claude Debussy:

Suite Bergamasque (“Bergamolaissarja”)

Prélude

Menuet

Clair de lune

Passepied

Frédéric Chopin:

Impromptu As-duuri op. 29

Nocturne Fis-duuri op. 15/2

Fantasia-impromptu cis-molli op.posth. 66

Claude Debussy:

Preludit, II kirja

1. Modéré (extrêment égal et léger), Brouillards (“Sumupilviä”)

2. Lent et mélancolique, Feuilles mortes (”Kuolleita lehtiä”)

3. Mouvement de Habanera (avec de brusques oppositions d’extrême violence et de passionnante douceur),  

     La Puerta del Vino (”Viiniportti”)

4. Rapide et léger, Les fées sont d’exquises danseuses (”Keijukaiset ovat ihastuttavia tanssijattaria”)

5. Calme, Bruyères (”Kanervia”)

6. (dans le style et le mouvement d’un Cake-Walk), Général Lavine – excentrique (”Kenraali Lavine – eksentrikko”)

7. Lent, La terrasse des audiences du clair de lune (”Kuutamon katselijoiden terassi”)

8. Scherzando, Ondine (”Vedenneito”)

9. Grave, Hommage à S. Pickwick Esq. P. P. M. P. C. (”Kunnianosoitus S. Pickwickille Esq. P. P. M. P. C. “)

10. Très calme et doucement triste Canope (”Hautauurna”)

11. Modérément animé, Les tierces alternées (”Vuorottelevat terssit”)

12. Modérément animé, Feux d’artifice (“Ilotulitus”)



Vuonna 1890 Claude Debussy (1862–1918) oli tullut aloit-
televana säveltäjänä tienhaaraan, jossa oli valittava ura 
kohti tuntematonta tai väistyä itse tuntemattomuuteen. Sa-
mana vuonna valmistunut Suite Bergamasque, Bergamo-
laissarja, seisoo taiteellisella vedenjakajalla viitaten moniin 
vaikutteisiin, mutta näyttäen välähdyksittäin myös tietä 
tulevaisuuteen.

Suite Bergamasque on hahmoteltu 1700-luvun tanssisar-
jan tapaan, mutta runolliset aineksensa se on haalinut 
Verlainen ja Mallarmén aistillisesta kirjoitustyylistä, jo-
hon Debussy sukelsi tiistai-iltaisissa taiteilijatapaamisissa. 
Maantieteellinen viite on sekä kotoinen että eksoottinen: 
Alppien eteläiseltä juurelta kasvava Bergamo on kuulunut 
historiansa aikana sekä Ranskalle että Italialle.

Aloittavassa Preludissa on matkalle lähtijän haltioituneita 
odotuksia, eteläisten rantojen lämpöä – Leon Vallas puhui 
teoksen yhteydessä “välimerellisestä Griegistä”, jonka ek-
sotiikkaa tasapainottaa pianotekstin klassistinen kirkkaus. 
Menuetissa on rentoa yksinkertaisuutta, josta kasvaa esiin 
haltioituneempia tunteita ja terävämpiä käänteitä.

Claire de lune (“Kuutamo”) on Debussyn Valse triste, 
kappale, jonka hopeiset säteet jättivät säveltäjän monet 
muut teokset varjoonsa. Pysähtynyt kuunvaloinen maise-
ma henkii rauhaa, joka altistaa tunteet ja herkistää kor-
vat – romanttinen sentimentaalisuus väijyy nurkan takana, 
mutta säveltäjä malttaa olla kurkistamatta sinne. Passepied 
jolkottelee tiehensä varovaisesti ja sisäänpäin kääntyen. 
Kiertoajelu Bergamon maisemissa päättyy hieman haikei-
siin hyvästeihin.

Frédéric Chopin (1810–1849) saapui Pariisiin vuonna 
1831 ja nousi oitis kaupungin salonkien ja kulttuurieliitin 
kiintotähdeksi. Chopinin pyrkimys paljastaa musiikissaan 
sisimpänsä sai hänet kuitenkin karttamaan massatapahtu-
mia. Tuo intimiteetti, kyky tarttua ohimenevään hetkeen 
ja koristella sitä hellästi kiinnosti Debussytä 1800-luvun 
lopulla. Chopinin taito vangita yksityiskohtia ja vivahteita 
kosketuksen kautta puhutteli myös Debussytä.

Kenties selvimmin Chopinin yksityisestä maailmasta kerto-
vat nokturnot (”Yökappaleet”), joista monet todella syntyi-
vät yöllä Chopinin meditoidessa pianon ääressä teatterista 
tai oopperasta palattuaan. Varhaisen op. 15:n nokturnot 
ovat aristokraattisia ja runsaasti koristeltuja tunnelmaku-
via. Fisduuri-nokturnossa kuviointi saa keimailevan sävyn, 
mutta joutuu vastaamaan flirttiin kiihkeässä välijaksossa, 
joka tehostaa päätöksen aistillista lämpöä.

Chopin sävelsi neljä impromptuaan vuosina 1834–42 ja 
otsikollaan hän halusi korostaa musiikin välitöntä, kuin 
hetken mielijohteesta syntynyttä luonnetta. Ensimmäinen 
impromptu As-duuri op. 29 käynnistyy vapaasti pulppua-
vassa liikkeessä, eikä hieman vakavampi välitaite impulsii-
visine käänteineen peitä kappaleen optimismia.

Impromptuistaan tunnetuimman Fantasia-impromptun 
op.posth. 66 Chopin olisi halunnut jättä painamatta, mutta 
hänen ystävänsä julkistivat teoksen.

Otsikon fantasia-liite kertoo kappaleen muodon kasva-
neen yli perinteisten rajojen. Fantasia-impromptussa ei 
kuitenkaan ole kyse rapsodisesta sattumanvaraisuudesta. 
Kappale on itse asiassa kiinteämpi kuin kumppaninsa, 
samalla kontrasteiltaan terävämpi ja perusvireeltään va-
kavampi. Välitaitteen sävelmän hyväksyi Hollywoodkin: 
Judy Garland lauloi sitä otsikolla “I’m Always Chasing 
Rainbows” ja sitä on käyttänyt myös Nakke Nakuttaja!

Preludien kaksi kirjaa ovat Claude Debussyn impressio-
nistisen pianokirjallisuuden perusteos, josta ensimmäi-
nen osa valmistui vuosina 1909–10 ja toinen, harvemmin 
kuultu, vuosina 1910–13. Runolliset otsikot säveltäjä sijoitti 
kappaleiden loppuun ja varoitti tulkitsemasta niitä liian 
suoraviivaisesti. Otsikoiden viittauspotentiaali on laaja, 
mutta viime kädessä ne on tarkoitettu vain johdattamaan 
arkitodellisuuden taakse.

Debussyn musiikille on ominaista moniselitteisyys, jossa 
mielikuva on tarkka, mutta mielikuvan kohde ei. Subjek-
tiivisen ja objektiivisen erottamisella on Ranskassa pitkät 
perinteet. Debussyn preludit luotaavat samaa monadista, 
todellisuuden sirpaleista koostuvaa maailmaa kuin Fran-
cois Couperinin (1668–1733) cembalosarjat, joissa todel-
lisuuden ainutkertaisuus on yksityiskohdissa – Jumala on 
yksityiskohdissa.

Nuo yksityiskohdat elävät omaa elämäänsä ja meille jäävät 
vain niistä kertovat vaikutelmat, myös se mitä ne kerto-
vat meille itsestämme. Debussyn preludit ovat alkusoittoja 
mielikuvituksen pyrähdyksille, jossa tajunnan moniker-
roksisuus ja vihjeellisyys toteutuvat moitteettomasti.

Toisen kokoelman ensimmäinen preludi Brouillards (“Su-
mupilviä”) kiertelee hämärän rajamailla. Näkökenttää 
sumentavat aistimukset ovat konkreettisesti kahden vas-
takkaisen elementin, valkoisten ja mustien koskettimien, 
aikaansaannosta. Niiden lomasta erottuu fragmentaarisia 
melodisia hahmoja, jotka lopussa miltei kasvavat silmiem-
me eteen ennen kuin häipyvät takaisin usvaan.

Kuulijan aistit on valpastettu ja ajatukset saatettu epävar-
muuden tilaan. Toinen preludi, Feuilles mortes (”Kuolleita 
lehtiä”), valmistui syksyisen kävelyretken jälkeen. Pysäh-
tyneestä alakulosta alkaa nousta sointuja ja sävelten py-
rähdyksiä – muistoja ja aavistuksia. Kuten aina, Debussyn 
luontokuvista tulvii mystiikkaa ja saavuttamattomuuden 
tuntua.

Espanjalaissäveltäjä Manuel de Falla lähetti Debussylle 
postikortin Granadan Alhambran kuuluisasta viiniportista 
ja La puerta del vinossa Debussy pystytti muistomerkin 
tarujen Espanjan jyrkille kontrasteille.
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Raukeiden habanera-rytmien yllä singahtelevat impulsiivi-
set tunnevälähdykset ja sulokas sensuaalisuus.

Arthur Rackhamin (1867–1939) piirros muodikkaasti
liehuviin asuihin sonnustautuneista keijukaisista oli jul-
kaistu J.M. Barrien Peter Pan -kirjassa vuonna 1906. De-
bussyn preludissa Les fées sont d’exquises danseuses 
(”Keijukaiset ovat ihastuttavia tanssijattaria”) naishahmot 
liitelevät ilmojen halki vapaana painovoiman ja monista 
muistakin kahleista.

Bruyeres (“Kanervia”) on luultavasti kokoelman vanhin 
kappale. Se on rauhallisuudessaan eheä tunnelmakuva, 
jossa hahmotellaan ehkä enemmän kanervakimppujen 
rytmiä ja liikettä kuin värejä.

Kenraali Lavine (Général Lavine – eccentric) on ranska-
laisten mittapuiden mukaan omituinen, koska ei ole py-
synyt mukana muotivirtausten tahdinvaihdoksissa. Tämä 
kuuluisien ravintoloiden, Folies Bergèren ja Folies-Marig-
nyn, vanha kanta-asiakas ei hallitse nykyaikaisen cake-
walkin askelia.

Maupassantin ikääntynyttä katrillimestari Grandvalia 
muistuttava akrobaattikenraali kompastelee ja rimpuilee 
pianopreludissa kuin kadotetun nuoruuden unelmissaan. 
Kenraali Lavinen hahmolla oli vastineensa todellisuudes-
sa, mutta kappaleesta välittyy ennen muuta Debussyn 
viehtymys erikoisiin tyyppeihin (säveltäjä Erik Satie oli 
yksi heistä).

Debussy luki vuonna 1912 Le Temps -lehdestä kuvauksen 
Yrjö V:n kruunauksesta Intian kuninkaaksi. Miten tämä 
johti II kirjan preludiin La terrasse des audiences du clair 
de lune (”Kuutamon katselijoiden terassi”), onkin toinen 
juttu. Fyysisellä etäisyydellä lienee merkityksensä, myös 
arvokkaalla juhlatunnelmalla, mutta tätä maailmaa ei hal-
litse siirtomaaherra, vaan yöllinen lumoojatar hienosti las-
kostettuine sävekulkuineen.

Ondine (”Vedenneito”) on jälleen puoliksi aineettoman ta-
ruolennon muotokuva, jonka taustalla on luultavasti myös 
Arthur Rackhamin piirros.

Rackhamin romanttis-symbolistiset ja koristeelliset kuvat 
vetosivat Debussy’hin. Tässäkin tapauksesta eteerisestä 
perusolemuksesta kasvaa välkehtivää, sensuellia ja pake-
nevaa Scherzando-liikettä.

Debussy oli naapurikansaan myötämielisesti suhtautuva 
anglofiili, mutta preludissa Hommage à S. Pickwick Esq. 
P. P. M. P. C. (”Kunnianosoitus S. Pickwickille Esq. P. P. M. 
P. C.“) on myös lempeästi ironiset piirteensä.

Englannin kansallishymni ”God Save the Queen” kajahtaa 
kättelyssä mahtipontisesti muistuttaen Charles Dickensin 
sankarin patrioottisuudesta. Loppuosa kappaleesta tuntuu 
seuraavan Pickwick-seuran omintakeisia tutkimumatkoja 
brittiläisen elämänmuodon kartoittamiseksi.

Canope (”Hautauurna”) vie ajatukset antiikin maailmaan, 
muinaiseen Egyptiin, josta olivat peräisin Debussyn työ-
huonetta koristaneet kaksi uurnaa. Debussyn isä oli omis-
tanut keramiikkaliikkeen ja säveltäjä itse oli kiintynyt mo-
niin tällaisiin esineisiin: niihin oli kivettynyt jotain aikojen 
takaisesta elämästä ja ajasta itsestään. Sävelmän arvoituk-
sellinen arkaaisuus ja pianosointujen yläsävelsarjojen heli-
nä johtavat suoraan historiasta tulevaisuuteen.

Les tierces alternées (”Vuorottelevat terssit”) irrottautuvat 
runollisista viitteistä pianistiseen liikkeeseen, vaihtuvien 
terssien ryöppyyn, joka ennakoi muutama vuosi myöhem-
min valmistunutta pianoetydien kokoelmaa.

Debussy vapauttaa sormet kaikkialle koskettimistoon ja 
näyttää tietä sekä viimeiselle preludille että 1900-luvun 
koneaikakaudelle.

Toisen kokoelman päättävä preludi, Feux d´artifice (“Ilo-
tulitus”), palaa jälleen visuaalisiin herätteisiin. Ranskan 
kansallispäivän humu, syöksähtelevät sähikäiset, kieppu-
vat tulipyörät ja yöllisellä taivaalla räjähtelevät valonäyt 
luovat pianistisen pyrotekniikan ilotulituksen, jonka rau-
etessa ruudinsavun seassa soi nostalginen säe Marseljee-
sista. Jotkut kumoukset ovat kaukana takana, toiset edes-
sä aivan nurkan takana.

Antti Häyrynen
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