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Eduard Hanslickin musiikinestetiikka ja Brahms-arvostelut  
 
Esitelmäni tarkastelee 1800-luvulla vaikuttaneen merkittävän saksankielisen 

musiikkikriitikon, Eduard Hanslickin, musiikinestetiikkaa sekä tämän Johannes 

Brahmsin sävellyksistä kirjoittamia arvosteluja. Metodisena lähtökohtana on kriittinen 

feministinen teoria ja diskurssianalyysi. Osoitan, että Brahms-arvosteluissa 

miehekkyys tulee esiin eräänä taiteellisen arvon attribuuttina.  

 Hanslick sijoitti Keski-Euroopan musiikkimaailman keskiöön todellisen 

kolonialistin tavoin ja hänen työnsä muovasi merkittävästi länsimaisen taidemusiikin 

1800-luvun mittaan kehkeytynyttä kaanonia. Hanslick pyrki kasvattamaan 

musiikkiyleisöjä esteettisten ihanteittensa avulla, jotka hän kirjasi tutkielmaansa 

Musiikille ominaisesta kauneudesta (1854). Hanslickin mukaan puhdas kontemplaatio 

oli ainoa kelvollinen musiikin kuuntelutapa ja hän piti musiikin tuottamaa ruumiillista 

nautintoa alkeellisena. Musiikkiteokseen keskittynyt mietiskely merkitsi hänelle 

oikeaa tapaa säveltaiteen vastaanottoon.  

 Hanslick vaikutti Johannes Brahmsin urakehitykseen positiivisesti tämän 

teoksista kirjoittamillaan myönteisillä arvosteluilla. Brahmsin sinfonioiden keskeinen 

vertailukohta oli Ludwig van Beethovenin sinfoniatuotanto. Beethovenin vaikutus 

olikin Hanslickin mielestä tuntuvilla sekä Brahmsin sinfonioissa että muissa tämän 

laajamuotoisissa sävellyksissä.  

 Hanslickin mukaan Brahmsin Ensimmäinen sinfonia oli paljon velkaa 

Beethovenin myöhäiskaudelle. Tuon teoksen “miehekäs ja jalo vakavuus” eritoten toi 

mieleen Beethovenin tyylin. Se, että Hanslick yhdistää Beethovenin juuri Brahmsin 

teoksen maskuliinisuuteen, viittaa siihen että maskuliiniset arvot ja säveltaiteen 

mestariteosten kaanon liittyivät toisiinsa erottamattomasti. Musiikin taiteellinen 

merkittävyys ja maskuliinisuus kulkivat Hanslickin päättelyssä käsi kädessä. 

 Hanslick kuvaili Brahmsin Toisen sinfonian Finaalia toteamalla että sen 

“suonistossa virtasi mozartiaaninen veri”. Hän käytti Toisen sinfonian arvosteluaan 

myös foorumina Richard Wagnerin vastaisen polemiikin esittämiseen, mikä kertoo 

hänen jatkuvan aktiivisista kulttuuripoliittisista pyrkimyksistään. Brahmsin 

Kolmannesta sinfoniasta Hanslick totesi sen musiikillisten ominaisuuksien tuovan 

mieleen Beethovenin toisen kauden “terveen turmeltumattomuuden” sekä paikoitellen 

myös Schumannin ja Mendelssohnin romanttisen myöhäiskauden. 
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 Brahmsin Neljännen sinfonian kuten kaikkien tämän laajamuotoisten teosten 

piirteitä olivat Hanslickin mukaan “miehekäs voima, taipumaton johdonmukaisuus 

[ja] karvaaseen vivahtava rehellisyys”. 

 Esitän, että Hanslickin Brahms-arvosteluissa tulee esiin diskursseja, joita 

Hanslick käytti Brahmsin kanonisoimiseen. Noita diskursseja tai tulkintarepertuaareja 

ovat ehdotukseni mukaan mestariteos- ja mestarisäveltäjä-diskurssit sekä Beethoven- 

ja sinfoniadiskurssit.  

 Mestariteos- ja sinfoniadiskurssit käsittävävät retoriikkaa, jonka avulla 

Hanslick kuvasi mielestään taiteellisesti arvokasta musiikkia. Sen tunnuspiirteitä 

olivat muun muassa nerokas kontrapunktisuus ja sankarillisuus. Koko sinfonian laji 

oli ylivertainen muihin musiikin lajeihin nähden: Hanslick totesi sinfonioista että ne 

olivat säveltäjän korkein kutsumus ja ettei kaikista ollut niiden säveltämiseen.  

 Hanslickin Brahms-arvosteluissa kuvastuu kiinnostus sävellysten 

rakenteellisia ominaisuuksia kohtaan. Tätä voi pitää sen formalistisen kannan 

heijastumana, jonka puolesta hän argumentoi Musiikille ominaisesta kauneudesta -

tutkielmassaan.  
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Mitä 1800-luvun kansankirjoittajien tutkimus tuo Seitsemän veljeksen luentaan?  
 
Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana olen tutkinut suomalaisten kirjallistumista eli sitä miten 
ns. pitkällä 1800-luvulla suullisen kulttuurin rinnalle tuli kirjallinen ilmaisu (mitä, miksi ja miten 
kansa kirjoitti). Se on vaikuttanut tapaan, jolla luen Kiven teoksia, etenkin Seitsemää veljestä ja 
Nummisuutareita. Esimerkiksi kuva, joka syntyy Eerosta, sopii yhteen kansankirjoittajatyyppiin, 
valistuneeseen ja fennomaanisen herätyksen saaneeseen talonpoikaan. Toisaalta teoksilla on myös 
lähdearvoa tutkittaessa kansanihmisten kirjallistumista ja suullis-kirjallinen kulttuuria. 
Huomaamatta on vaikkapa jäänyt, että Kiven romaanissa viitataan ns. kyläopettaja-instituutioon, 
joka oli pitkälti naisten hallussa – lukkarin koulu ei ollut Jukolan veljesten elämässä ensimmäinen, 
vaan aluksi kirjaimia oli paukuttanut heidän päähänsä Männistön muori. 
 
Keskityn esitelmässäni kirjeisiin, jotka tyrvääläinen isäntärenki Matti Matinpoika Varilainen 
kirjoitti veljelleen Antero Vareliukselle 1840-luvun loppupuolella. Kuten Kiven teoksissa, niissä 
viljellään sananlaskuja ja puheenparsia, kerrotaan kaskuja, siteerataan virsikirjaa ja viitataan 
Raamatun kertomuksiin. Matti Matinpoika käytti sekä suullista perinnettä että hengellisiä tekstejä 
vapaasti, temaattisesti yhdistellen ja omiin elämäntuntoihinsa eläytyvästi peilaten – näin tapahtuu 
myös Eskon ja Jukolan poikien puheissa. Anna-Leena Kuusen mukaan valtaosa Nummisuutareissa 
käytetyistä fraaseista on kansanomaista, hengellissävyistä tai romanttis-kirjallista. Kansanomaiset ja 
hengelliset fraasit esiintyvät myös Varilaisen kirjeissä, mutta kirjallis-romanttinen aines on 
vähäisessä osassa.  
 
Yksityiskirjeet poikkeavat tietenkin romaanista tai näytelmästä. Varilaisen kirjeiden ja Kiven 
teosten yhteiset piirteet viittaavat kuitenkin siihen, että Kiven representaatio kansanmiesten kielestä 
ja maailmasta on tietyiltä osin uskottava. Matti Matinpojan kirjallistumiseen vaikutti olennaisesti 
oppineen veljen suomalaisuusharrastus. Aleksis Kivi oli puolestaan toteuttamassa haaveita, joita 
Wareliuksen sukupolvi oli kylvänyt.  
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Ildikó Sirató FT 

Kansallinen korkeakulttuuri vs. yleisön maku. Eliitti tai / ja populaarisuus 

 

Puheenvuoron keskipisteessä on 1800-luvun kirjallisuus- ja teatterikaanonin uudelleen 
asettaminen tulevaisuudesta nähtyen, kansallisten kulttuuritekijöiden asennemuutosten 
seurauksena. Miten reagoida kaanonin muutokseen? Uppoaako tuttu korkeakulttuurimme, 
joka löi perusta kansallis-kulttuuriselle identtiteetimme, populaarikulttuurin vaaralliselta 
näyttävään mereen? Miten esim. lehdistöhistorian tai kansankulttuurin tutkimukset, 
mikrohistorian metodit, teatterin ja musiikin tutkimus, yhteiskunnan ja yleisön sosiologiset ja 
psykologiset tutkimukset vaikuttivat kirjallisuuden vastaanoton prosessointiin? Miten arvosta 
1800-luvun kansan suositusta? Ja samalla: miten suhtautua nykypäivimme pop-kulttuuriin ja 
tähtikulttiin sekä some-ilmiöihin kirjallisuus- ja teatterielämässä? Mitkä teokset ovat 
tyypillisempiä – korkeakulttuurin kanonisoidut merkkiteokset tai oman ajan suosikit? 

Esimerkkejä kirjallisuuden ja teatterikentän populaarisista ilmiöstä, lajeista ja tekijöistä 1830-
luvusta vuosisadan vaihtoon saakka Keski- ja Pohjois-Euroopasta. Lehtidebatit ja kritiikin 
suhtautuminen „liian” populaarisiin tekijöihin ja teoksiin. Yleisön kerrostumat ja uudet 
käyttäytymistavat kaupunkilaisyleisön keskuudessa. Yhteiskunnan porvarillistumisen 
merkkejä. 

Arvojärjestelmän perusteet ja sen viime vuosikymmenien muutosten vaikutukset 1800-luvun 
kultturikaanoniin. Kaanonin avautuminen, laajeneminen ja suppeneminen/lyheneminen. 
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