
Gustav Mahlers brug af 
Klopstock i den 2 .  symfoni 
AF EVA MARIA JENSEN 

1. Det tekstlige grundlag for finalen 
i Mahlers 2. symfoni 

Den 2 .  symfonis tilblivelseshistorie 

Gustav Mahlers 2. symfoni er blevet til mellem årene 1 888- 1 894, altså 
over en lang periode . På trods af denne lange skabelsestid danner sym
fonien en ganske usædvanlig helhed. 

Tilblivelseshistorien er veldokumenteret i adskillige af Mahlers breve 
og udtalelser. l Førstesatsen skrev Mahler i foråret 1 888 og på det tids
punkt var den tænkt som selvstændigt værk, muligvis en symfonisk 
digtning, med titlen: "Todtenfeier" . 2 Sommeren 1 893, i Steinbach, 
skrev Mahler de 3 næste satser af symfonien: andante, scherzo (baseret 
på "Wunderhorn" -Lied, "Des Antonius von Padua Fischpredigt") og 
"Urlicht", endnu. en "Wunderhorn" - Lied, der senere blev sat ind som 
symfoniens 4. sats. I vinteren 1 893/94 udtaler Mahler til sin ven, Josef 
B. Foerster, at han har fuldført de 3 satser af sin nye symfoni: "Todten
feier" -satsen, andante og scherzo, men at han stadigvæk mangler at 
komponere en finale, som han på forhånd vidste måtte være usædvan
ligt tungvejende for at kunne modsvare værkets store 1 .  sats . Af flere 
udtalelser ved man, at "udløsningsgnisten" til at Mahler endeligt gik i 
gang med finalen indtraf, da Mahler overværede dirigenten Hans von 
Biilows bisættelse i Hamborgs Michaeliskirche d. 29 .  marts 1 894.  Den 
bedste skildring af denne, skelsættende begivenhed for 2. symfonis op
ståen, har vi i Mahlers brev til Dr. Arthur Seidl fra 1 7 . februar 1 897 . 3  
Heri siger Mahler, at  han længe havde vist, at  han ville benytte kor i 
symfoniens sidste sats, og dog tøvede han for ikke at blive beskyldt for 
efterligning af Beethovens 9 .  symfoni. Endvidere siger han, at han også 
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længe havde søgt efter en passende tekst og havde gennemsøgt hele ver
denslitteraturen (inklusive Biblen) uden at finde det forløsende ord. 
Det var først, da han hørte drengekoret synge Klopstocks salme "Au
ferstehn', ja auferstehn '"  under von Biilows bisættelse, at det hele med 
et blev klart. Det var denne guddommelige gnist, han ventede på - men 
selvfølgelig - den var faldet på en vel forberedt grund og "antændte" så 
at sige kun bålet. I april foretager han betydelige ændringer i symfo
niens 1 .  sats, i juli er finalen færdig som udkast, i december er orkestre
ringen også fuldendt. 

Klopstock-Mahler 
Man har for vane at sige, at 2 .  symfonis finale har tekst af Klopstocks 
salme. 

Men ser man på Klopstocks salme og på den tekst, som Mahler fak
tisk benytter i satsen, må man revidere denne opfattelse. Man kan sna
rere sige, at finalen har en tekst forfattet af Mahler selv, men med ud
gangspunkt i Klopstock.4  I Mahlers lange tekst er kun de to første stro
fer fra Klopstock, og endda her har han ændret nogle ord. 

Resten af teksten har Mahler selv forfattet og fordelt den mellem kor
strofer, solo-partier, en duet mellem sopran og alt, en kor fuga, hvor 
tekstens vigtigste udsagn forekommer, og den endelige resume - strofe, 
der vender tilbage til udgangspunktet, Klopstocks 1 .  vers. 

Her er kun den første linje citeret ordret. 2 .  linje er lettere ændret, de 
to sidste linjer er Mahlers egne . 

Klopstocks "Auferstehn '" - sahne 
Friedrich Gottlieb Klopstock ( 1 724- 1 803) , tysk digter og teolog blev 
kaldt "Horner der Deutschen" . Han tilhørte en generation, der virkede 
umiddelbart før romantikken. Meget af hans poesi var helliget religiøse 
emner: det store epos "Messias", 1 748- 1 773, samt mange oder og 
hymner. I årene 1 754- 1 770 boede Klopstock i Danmark, hvortil han 
var blevet inviteret af greve ].H.E.Bernstoff og han fik ansættelse hos 
kong Frederik d. S .  Hans digte, og ikke mindst hans personlighed, fik 
stor betydning for dansk kulturliv på denne tid. "Auferstehn ', ja aufer
stehnT' udkom i bind 1 af hans "Gejstliche Lieder", København-Leip
zig, 1 758 .  Samme år mistede Klopstock sin elskede hustru, Mette født 
Møller, med hvem han kun havde været gift i 4 år. Hans digt blev me
get hurtigt brugt som salme. Den første melodi til Klopstocks tekst er 
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afJ.G. Graun fra 1 758, altså fra samme år, som "Gejstliche Lieder" ud
kom. Salmen brugtes ved begravelser, den blev tit sunget ved graven. 5  

Klopstocks digt (se bilag 1 )  er  på  5 vers, hvert vers på  5 linjer med 
stavelsesantal: 9, 6, 5,  7, 4 og rim: a, a, b,b, c .  Versene 1 ,  2 og 5 har i den 
sidste linje ordet "Halleluja", som således fungerer som omkvæd. Dog 
mangl�r versene 3 og 4 dette omkvæd. Ifølge J.B.  Foerster ved vi, at der 
kun blev sunget 3 vers af salmen ved von Biilows begravelse, nemlig de 
tre første vers . 6  Vi ved ikke, hvilken melodi salmen blev sunget på. Det 
var næppe, ifølge D. Mitchel, "Jesus Chris tus unser Heiland, der den 
Tod iiberwand",1 da den passer meget dårligt til tekstens metrum. Mit
chel påpeger, at der eksisterer 25 forskellige melodier, som Klopstocks 
tekst kan synges på i den tyske kirkelige tradition. Mitchel mener ikke, 
at salmemelodien har "smittet" af på Mahlers udformning af koral-me
lodien i finalen. Men man kan næppe undervurdere den, for os ukend
te melodis, betydning for Mahlers "illumination", som han oplevede 
under von Biilows begravelse.  For en musiker vil en melodi altid have 
en stor betydning, måske netop en melodi, der bar disse vægtige ord: 
"Auferstehn' ! ,  ja, auferstehn"' . Det har næppe kun været teksten, klan
gen af drengestemmer og den højtidelige begravelsesatmosfære, der 
havde været "udløsningsgnisten" for Mahlers inspiration. 

De 25 (egentligt 26) melodier Mitchel taler om kan alle findes hos 
Johannes Zahn: "Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchen
lieder", b. 1 ,  Hildesheim, 1 963, s. 535-54 1 .  (se bilag 3) Den ældste er 
af J. G.Graun fra 1 758, den yngste fra Breslau, 1 85 1 .  At der ikke fin
des senere melodier kan forklares med Zahns værks oprindelige udgi
velsesdato. ( 1 902-23) To af melodierne har jeg fundet i tyske salme
bøger: i "Gesangbuch fUr die evangl .-Iutherische Kirche in Bayern", 
Niirnberg, 1 892, s. 1 73 og i "Gesangbuch der Deutschen St. Petri
Gemeinde in Kopenhagen", Schleswig, 1 902, s. 554-5 5 .  Den først
nævnte svarer til nr. 2004 i Zahns liste, den sidstnævnte til nr. 1 997 .  
Denne melodi (hvis 4-stemmige udsættelse fra 1 902 også kan ses i bi
lag 4) kunne med stor sansynlighed havde været sunget ved von 
Biilows begravelse.  Melodien hører til i den nordtyske tradition, og 
skønt den opgives at stamme fra 1 803, er den blevet brugt siden. (den 
bruges den dag i dag af den tyske menighed i København) . Men det 
stærkeste indicium er visse fællestræk, som denne melodi har med 
Mahlers udsættelse af Klopstocks tekst. Jeg har sammenstillet begge 
melodier i bilag 5, og især de takter, hvor melodiske bevægelser ligner 
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hinanden. Mest påfaldende er den melodiske iklædning af ordene: 
"unstreblich 's Leben" (salmemelodi takt 6-7, Mahler takt 1 1 - 1 2) Den 
langsomme rytme i salmen, den kromatiske ændring: begge dele lader 
sig genkende hos Mahler. Men der er også andre lighedspunkter:  sal
mens nedadgående bevægelse, takt 4-5, findes også hos Mahler (dog 
augmenteret ved slutningen) . Også salmens næstsidste frase: "wird, 
der dich schuf dir geben" genfindes hos Mahler (dog kromatisk) . Det 
vil sige, at ud af salmens 5 fraser genfindes de 3 hos Mahler. At den 
sidste ikke er med er forståeligt: Mahler tons ætter ikke "Halleluja ! " .  
Med hensyn til l .  frase kan man sige, at enten er  startmelodiens tre
klangs-åbning for banal for Mahler, eller også var versionen, der blev 
sunget ved von Biilows begravelse, lidt anderledes. At få dette be- el
ler afkræftet kræver videre undersøgelser (af evt. kildemateriale i Ham
burg) . Men et er sikkert: Mahlers udsættelse af Klopstocks salme 
bærer præg af en vis afsmitning af den salmemelodi, som kunne have 
været brugt i 1 894.  Det er påfaldende, at ingen af de mange forfatte
re, der har skrevet om Mahlers 2. symfoni har bemærket dette . Og dog 
er en salme, sunget i kirken, altid en helhed af tekst og melodi. Som 
sådan har Mahler stiftet bekendskab med den, og samme dag skitsere
de han korsatsen i sin symfoni . Det han huskede og de temaer, han al
lerede tidligere havde arbejdet med, smittede af på hinanden. Noget af 
salmemelodien kom med (i omformet form), noget kom ikke med. 
Mahler var måske ikke selv klar over, at han lod sig påvirke, ikke kun 
af salmens tekst, men også af salmens melodi. 

Tekstanalyse 

Vers 1 
Digtet starter med det for kristendommen centrale eskatologiske ud
sagn om støvets (kødets) opstandelse og visheden om det evige liv. Men 
når Klopstock siger om Gud: "den, der skabte dig", bruger Mahler ven
dingen: "den, der kaldte på dig" . Spørgsmålet er, om det er en tilfældig 
ændring (måske husker Mahler forkert, hvad han havde hørt sunget i 
kirken) og, vi ved heller ikke, om han overhovedet har set Klopstocks 
tekst på tryk. Men det er også muligt, at ændringen er et ubevidst ekko 
af Mahlers jødiske herkomst. Selv om han ikke på noget tidspunkt i sit 
voksne liv har været praktiserende jøde, så var han dog vokset op i et 
jødisk miljø og havde som barn deltaget både i jødiske gudstjenester og 
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i religionsundervisningen før den jødiske "konfirmation", bar-mitzva. 
Som bekendt konverterer Mahler til katolicismen i 1 897, mest af prak
tiske grunde, da han på det tidspunkt bliver udnævnt til leder af opera
en i Wien, hvor antisemitiske tendenser var meget stærke. 8  Guds kaldel
se er et af de stærkeste motiver i Gammelt Testamente, at være kaldet 
ved navn forekommer flere gange9 og er med til at cementere Guds 
nære forhold til det udvalgte folk. Heller ikke uden betydning er Mah
lers notits i manuskriptet til 2. symfonis finale, lige i starten af eksposi
tionen (cf. 43) : "Der Rufer in der Wiiste" .  I O  Den, der kalder (til Dom
medagen) giver her, i slutfasen af satsen, det evige liv. 

Mahler tonsætter ikke, hverken i 1 . , 2 .  eller sidste vers Klopstocks 
"Halleluja" og på den måde "afliturgiserer" han teksten. 

Vers 2 
Overtager Mahler (næsten) ordret efter Klopstock. Verset taler om den 
nye opblomstring, efter at høstens Herre har samlet de døde, som neg 
på marken 1 1  Gentagelsen af "uns ein, uns ein", som hos Klopstock har 
betydning for versemål et, udelades af Mahler. Til gengæld gentager han 
"Der Herr der Ernte" .  Mahler bruger meget plastiske rytmer til i
klædning af teksten (med skiftende taktarter) og det, at overholde 
streng metrum, har næppe haft betydning for ham. 

Vers 3 
Fra vers 3 er teksten helt igennem forfattet af Mahler. Vers 3 er på 6 
linjer, hvoraf de 4 første er komponeret som en alt-solo og de to sid
ste som en sopran-solo. Verset understreger troen på, at mennesket 
ikke har levet forgæves, alt, hvad man længtes efter, alt, hvad man har 
elsket, stridt for, og lidt for, har en mening. "Du blev ikke født for
gæves, ikke levet eller lidt forgæves" er det centrale udsagn i denne 
strofe .  Spørgsmålet om livets mening er noget Mahler hele tiden ven
der tilbage til . 

Floros refererer mange af Mahlers udsagn i bind I af sin Mahler-tri
logi1 2 som viser, at Mahler hele livet igennem vendte tilbage til denne 
grundlæggende metafysiske problematik, og også de la Grange1 3  refere
rerTheodor Reiks syn på Mahler. Mahler led hele livet igennem af neu
rotisk dødsangst. Hver og en af hans symfonier prøver på at overvinde 
denne angst, men sejren er aldrig helt fuldbyrdet. Mahler må skrive en 
ny symfoni for igen at finde løsningen på ' spørgsmålet om livets mening. 
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Samtidigt koblede Mahler troen på opstandelsen med troen på, at han 
først rigtigt ville blive anerkendt som komponist længe efter sin død. 14  
Men svarene, løsningerne, har han mange af. Han er påvirket af troen 
på prædestination, Goethes entelechie, Fechners sjælevandring-teori, 
Lipiners teorier om 3 veje  til forløsning: smerte, den højere, lysende 
kærlighed og Kristus, 1 5  den kabbalistiske lære om sjælevandring, samt 
den kristne teologi. I bind IIJ 1 6  skriver Floros, at lige præcis dette vers 
både implicerer troen på en subjektiv genfødsel, og den stærke overbe
visning om, at eksistensen ikke er meningsløs. Jeg har lidt svært ved at 
få øje på genkomst-tanken i verset. Det er snarere tale om en lidenska
belig, meget personlig betoning af livets dybere mening - uden at man 
på dette sted angiver, hvad denne mening grundes på. Jeg tror Mahler 
bygger sin tekst dramatisk op, så den fremviser en stigning i udsagnenes 
kraft, vers 3, som både tekstmæssigt og musikalsk danner en slags epi
sode, er det første subjektive udtryk for et enkelt menneskes søgen efter 
livets mening. 

De første to strofer var kollektivt-dogmatiske (sunget af kor, hentet 
fra en fremmed kilde : Klopstock) . Nu starter Mahlers egen tekst med 
det, han mener er det første stadie på troens vej : troen på livets me
ningsfuldhed. Et er sikkert, med udsagn af denne art, uanset inspira
tions- og påvirknings kilder, bekender Mahler sig som anti-materialist, 
hvad han også hele livet igennem varY I forbindelse med vers 3. bør 
man måske bemærke Mahlers livslange følsomhed over for lidelsen. 
Han citerede tit en sætning fra Dostojevskis "Brødrene Karamozov" : 
"Wie kann man gliicklich sein, wenn ein Geschopf auf Erden noch lei
det" . 1 8 "Du har ikke lidt forgæves" - Mahlers udsagn i finalen af 2 .  
symfoni kan ses som svar på  dette spørgsmål . 

Lidelsen, offerrollen, som vejen til forløsning er også den grundlæg
gende tanke i kristen teologi : Jesus, der lider for at sone menneskehe
dens synder. 19  

4. vers 

Indeholder en central tanke om livets evige kredsløb : alt, hvad der er 
skabt, må gå til grunde, alt, hvad gik til grunde, må genopstå . Frygtens 
kvælertag om mennesket kan brydes, den eksistentielle bæven må op
høre, nu skal man berede sig på at leve . I verset anerkendes dødens 
nødvendighed, som et overgangsstadium til det egentlige, det evige liv. 
Indholdsmæssigt er udsagnet parallelt med sætningen fra l .  Kor. 1 5, 36  
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("Du dåre ! det, du sår, får jo ikke liv, hvis det ikke dør") og Joh. 1 2, 1 4  
("Sandelig, sandelig siger jeg eder: hvis hvedekornet ikke lægges i jor
den og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det 
megen frugt") . Floros gør opmærksom på,20 at Mahler var stærkt påvir
ket af Theodors Fechners ideer om 3 stadier af det menneskelige liv. 
Det egentlige, fuldt bevidste liv, opnår mennesket først efter døden, i en 
slags evig vågen tilstand, på et højere (klarere) bevidsthedsstadium. 
Fechner hørte til Mahlers yndlingsforfattere, og Fechners tanker ligger 
også i høj grad til grund for Lipiners filosofiske tanker. Men hos Lipi
ner optræder der i højere grad religiøs-eskatologiske motiver. Både 
Fechner og Lipiner henviser, hver på deres måde, til l .  Kor. 1 5, 36 .  Li
piner bruger bibelcitaten som motto for sit værk "Entfesselten Promet
heus" . Da man ved, hvor stor indflydelse Lipiner havde på Mahler (i 
hvert fald før denne blev gift med Alma), må man spørge sig selv, om 
tanken i strofe 4. - om at berede sig på det evige, egentlige liv kan for
stås i retning af en slags reinkarnationslære (som Lipiner giver udtryk 
for) . Et er sikkert - Mahlers åndelige univers består af flere elementer 
og er influeret af mange forfattere . 

Vers 5 og 6 

Danner igen en slags episode i satsens udformning. De synges i duet af 
alt og sopran og repræsenterer igen den personlige sfære. Menneskets 
og livets to værste fjender: smerten og døden er nu blevet overvundet. 
Nu kan man svæve bort ved hjælp af vinger, som man erobrede i den 
hede kærlighedsstræben, svæve bort mod lyset, som intet (jordiske) øje 
kan trænge igennem. Endnu en gang må vi lægge mærke til Mahlers 
opfattelse af smertens, lidelsens store magt over mennesket: smerten 
kaldes her: "Du, Alldurchdringerl ", du, der gennemtrænger alt. Først 
hinsides slipper man fri af denne magt. Døden, som betvinger alt bliver 
nu selv betvunget. Den sidstnævnte tanke bringer citatet fra 1 .  Kor. 
1 5 . 55  ("døden er opslugt og besejret, Død, hvor er din sejr? Død, hvor 
er din brod?") . 

De 4 linjer i vers 6 taler om en svæven bort (op?) mod det overjordi
ske lys og bringer for mig associationer til slutscenen fra Goethes 
"Faust" . 2 1 Her er både "svæven op" mod de højere sfærer og den store 
betoning af kærlighedens betydning. Hos Mahler vinder man (engle?) 
vinger med kærligheden og kan flyve op mod de højere (platonske?) lys
sfærer. 
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Vers 7 
Gentager til dels tankerne fra vers 6 og fremkommer, i 3 .  linje med tek
stens hovedtanke: "Sterben werd ' ich, um zu leben !"  - jeg dør, for at 
kunne leve . Verset synges af kor (fugeret) med en stor crescendo-stig
ning mod det centrale udsagn, der også gentages. 

De kommentarer, jeg havde knyttet til vers 4 gælder også her, hvor cita
tet fra I .Kor. 1 5, 36 også kan bruges som den kristne forståelsesramme. 

Vers 8 

Vender tilbage til Klopstocks tekst, hvor den 2 .  linje er omformet 
("Mein Herz, in einem Nu! "  - istedet for "mein Staub, nach kurzer 
Ruh!") .  Begrebet "nu" giver teksten en større gennemslagskraft - brin
ger opstandelsesbegivenhed tæt på os, viser den som et øjebliks for
vandlingsakt. "Herz" i stedet for "Staub" fjerner teksten fra bibelske as
sociationer og gør den personligt nærværende for hver og en. I tekstens 
sidste linje optræder - endeligt - ordet Gud. Det, som hjertet har slået 
for vil nu bære en op til Gud. 

Verset synges af kor og danner satsens storslåede apoteose. 

Teksten som helhed 

Mahlers tekst, hvis udgangspunkt er Klopstocks digt, fremviser teolo
gisk og idemæssigt en mærkelig blanding af forskellige tanker og ele
menter. Teksten er meget uensartet, jvf. f. eks. versene 3 og 5, der dan
ner en mærkelig "dyk" i teksten. Jeg tror man kan gå ud fra, at Mahler 
komponerede teksten og musikken samtidigt, og at det er kravet om 
musikalsk kontrast, der tvinger teksten på en slags afveje .  Den lange 
stigning, som musikken i reprisedelen fremviser, kan ikke opnås i en 
jævnt stigende linje .  Intensiteten må nødvendigvis falde et par gange, 
for at stigning føles musikalsk "rigtig" . Sådan kan en hver ny stignings
bue starte højere, end den foregående stigningsbue slap. 

Teksten er meget personlig og viser mange facetter, der står åben for 
flertydig fortolkning. Således kan man så at sige "bøje" teksten som 
man selv vil .  Man kan interpretere den i lyset af teosofiske tanker, sjæ
levandringstanker, genkomstanker, og - selvfølgeligt også i lyset af den 
kristne opstandelseslære. 

På sin vis ligner Mahlers tekst hans samtids billedkunst, hvor ele
menterne fra forskellige epoker og oprindelser eklektisk bringes sam
men til en helhed. 
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Mahlers tekst har været kritiseret af mange. Mest skarpt formulere
des den af Hans Mayer i en artikel: "Musik und Literatur" . 22 Heri skri
ver Mayer: "Mahler ist kein religi6ser, und schon gar kein christlicher 
Kiinstler" . 23 Teksten kaldes endvidere for "sonderbar pantheistisches 
Amalgam aus Klopstock und Gustav Mahler" . I vers 3 er troens grund
lag ikke længere vished om forløsning, men præsenteres som "selvfor
løsning" . Der er nemlig tale om, at vejen til det evige liv går gennem 
verdslig ydelse og lidelse .  Altså som en slags "fortjeneste" .  "Dies alles 
geh6rt zur kiinstlerischen Ersatzreligion des 1 9 .  Jahrhunderts, ist als o 
weit eher ein Zeugnis des Glaubensverfalls als Kunst einer neuen Reli
giositiit" - konkluderer Hans Mayer. 

Mayers kritik er ikke særlig overbevisende: Talen om forløsning gen
nem fortjeneste passer dårligt med Mahlers gentagne understregning 
af, at aer ikke findes nogen dom. Og det kan næppe dadles Mahler, el
ler andre kunstnere på hans tid, at de bruger religiøse motiver som "er
statningreligion" .  Snarere tværimod:  på baggrund af den tiltagende se
kularisering må kunstnernes tendens til at inkorporere metafysiske ele
menter i deres værker ses som tegn på mod og følsomhed over for pub
likums blinde higen efter livets dybere mening. 

Mahlers tekst i lyset af hans eget prograDl 

Det er efterhånden blevet almindeligt akcepteret, at Mahlers symfonier . 
er programmatiske. Dette er ikke mindst Constantins Floros fortjene
ste . Hvad der derimod forstås ved "program" er stadigvæk åbent for di
skussion. Det gør f. eks. Susan Haase-Derett grundigt rede for. 24Som 
bekendt har Mahler trukket programmet for 2. symfoni tilbage ved 
symfoniens første opførelse i Miinchen ( 1 5 .  oktober 1 900) , selv om det 
allerede var blevet trykt. 25 Og i en tale ved en sammenkomst efter kon
certen har han udtalt de berømte ord: "pereat - jedes Programrn" . Ikke 
desto mindre er hans udtalelser, breve og programudkast en vigtig kilde 
til forståelsen af hele symfonien, ikke mindst sidste satsens kor-afsnit. 

Sidste sats er en storslået dommedagsvision, der munder ud i "der 
grosse Appell" (cf. 29-30) . "There now follows nothing of what had 
been expected: no Last Judgemned, no souls saved and none damned; 
no just man, no evil-doer, no judge! Everything has ceased to beo And 
softly and simply there begins : "Auferstehn 'n, ja aufersteh 'n . . .  " - the 
words thems elves are sufficient commentary. And - cried Mahler - I 
abolutely refuse to give another syllabl� of explanation" - fortæller Na-
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talie Bauer-Lechner. 26 Men i den trykte program fra 1 900 går han et 
skridt længere : "Leise erklingt im Chor der Heiligen und Himm
lischen: "Auferstehn, ja auferstehn wirst du! "  - Da erscheint die Herr
lichheit Gottes!  - Ein wunderbares Licht durchdringt uns bis ans Herz. 
Alles ist stille und selig. - Und siehe da: Es ist kein Gericht, es ist kein 

. 
Sunder, kein Gerechter - kein Grosser und kein Kleiner -, es ist nicht 
Strafe und nicht Lohn! Ein allmachtiges Liebesgefiihl durchdringt uns 
mit seligem Wissen und Sein" .  27 

Mahler understreger gang på gang det usædvanlige i, at dommeda
gen ikke finder sted. Kor-afsnittet, den storslåede koda, træder ind så at 
sige "i stedet for"den forventede domfældelse, efter den store samling, 
efter de sidste tiders rædsler (som den instrumentale del af satsen så ry
stende beskrev) . I Mahlers udtalelser savner man dog en kommentar til 
den af ham forfattede tekst - Mahler synes at standse ved ordene "Au
ferstehn', ja, auferstehn' "  (som jo ikke er hans egne, men Klopstocks) 
og tier stille om fortsættelsen. 

Han har jo selv ikke fundet de ord tilstrækkelige, da han forfattede de 
6 andre vers. Måske kommenterer han dem ikke, fordi det tit er umu
ligt at forholde sig til sin egen tekst. Eller også tier han stille om dem, 
fordi de netop er så problematiske, som de i virkeligheden er. Forment
ligt tænker han også på at holde sin vision af det hinsidige så tæt på det 
kirkeligt akcepterede som muligt. At domfældelsen ikke finder sted er i 
og for sig provokerende nok, da den er grundlæggende for den katolske 
teologi . Derimod ligger Mahlers forståelse af det evige liv på linje med 
nutidig protestantisk teologi, hvor opstandelsen ses i lyset af Guds 
kærligheds kraft. 

2. Forholdet mellem tekst og musik i finalesatsen 
af Mahlers 2. symfoni 

Finalesatsens opbygning og dens temaer 

Som det fremgår af vedlagte skema (se bilag 6) fremviser finalesatsen 
tydelige træk af sonateformen, som i reprisen kulminerer i en kantate
lignende del . Som det er typisk for et senromantisk værk er sonatefor
men kraftig modificeret, bl. a. ved, at der opræder flere temaer, der 
yderligere kan samles i grupper. Hos Mahler knyttes der nogle meta
musikalske betydninger til de forskellige temaer. Temaerne repræsente
rer forskellige domæner, "musikalske landskaber", eller, med Adornos 

82 



terminologi, karakterer.28 Betydningerne knytter an til det fællesmusi
kalske gods, og, som Floros gør rede for,29 flytter de deres semantiske 
"mening" fra værk til værk. I tilfældet med Mahlers 2. symfoni er der 
f. eks.  tale om "lån" fra Berlioz (brug af "Dies irae"-motivet, som efter 
"Symphonie phanstanstique" står som symbol for døden) , Wagner 
(evighedsmotivet fra "Siegfried", korsmotivet fra "Parsifal"),  Liszt (fal
dende triolbevægelser som symboliser helvedet) . Desuden optræder 
der lyd-efterlignende motiver (kalde-motiver, fuglesang-motiver) og 
motiver, hvis betydning går langt tilbage i musikhistorien: f.eks sukke
motivet. 

De 3 tema-grupper, som finalen opererer med er følgende: (se bilag 7) 

Temaer fra gruppe A - naturlyd-motiver, kalde-motiver, "den tomme 
natur" -motiver 

Temaer fra gruppe B - koral-motiver, "kultur" -kollektiv-motiver: "Dies
irae" -tema, opstandelses-tema, fanfare-tema 

Tema C - menneskeligt, personligt tema, som bygger over sukke-motivet. 

Satsen indledes med en skrækfanfare (P) , efterfulgt af forudanelsen af 
en mulig "løsning", (Q) (cf. 2) indeholdende evigheds-tema og "bort
svæven" -tema. P dukker op igen i lidt ændrede skikkelser og "skærer" 
satsen igennem, hver gang den udvikler sig mod en positiv løsning (cf. 
1 4, cf. 20, 8 takter før cf. 26) . Desuden møder vi i satsen et slags "frem
med element" i form af en march i gennemføringsdelen ( 1 1 takter før 
cf. 1 5) ,  der viser koral-temaernes "forfald" til kitch ("arbejderbevægel
sens kampsang") . Den måde marchen dukker op i satsen på er i øvrigt 
karakteristisk for Mahler, der bruger en slags moderne collage-teknik 
med en næsten "filmisk" klip fra afsnit til afsnit. I gennemførings-delen 
møder vi desuden reminiscenser fra symfoniens 1 .  sats . 

Lige før reprisen får vi - efter varianter af P og Q (ef. 27) - den 
såkaldte "store samling", (cf. 29-30) æterisk musik, der skildrer tom
heden, intetheden uden for liv og død, med brug af stereofone effekter 
i trompeternes kaldernotiver, stortrommens jordbævning og fløjternes 
fuglesang (Mahler taler om nattergalen, men der er tydeligvis en fugl 
til) . Ved cf. 3 1  træder koret, a cappella, ind og den egentlige reprise be
gynder. 
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Udvikling af opstandelses-tema, de 4 kor-strofer (se bilag 8) 

Den første korstrofe, ppp, står i Ges-dur. Den er på 2 1  takter og fal
der ud i 2 dele, hver på 2 tekstlinjer. 

Første frase er på 1 0  takter, der begynder med en kort 3-tone "vip
pemotiv" motiv, ("Auferstehn") des - es - des.  I takt 3 får vi motivet 
udviklet til 4 faldende toner med en optakts "opsving"på den brudte 
Ges-dur akkord ("ja, auferstehn") . Opsvinget gentages i optakt til takt 
5, denne gang udvidet i højden til tonen as og efterfulgt af en sekund
bevægelse, der er en spejlvending af den første motiv ("wirst du, mein 
Staub") . Efter disse tre 2-takts motiver kommer den længere "Abge
sang" ("nach kurzer Ruh"), der er en nedgang på en hel oktav. Slut
ordet "Ruh" rytmiseres i 3/4 dels takt (i stedet for 4/4) for helt bogsta
veligt "falde til ro" på den sidste, lange (og dybe) tone b. 

Anden del af 1 .  strofe består af 2 korte fraser ("unsterblich Leben") 
og den længere "Abgesang" ("Wird der dich rief, dich rief, dir geben") . 
Det vigtigste motiv i de korte fraser er den faldende kvart : e-h på "le
ben".  Man bør også bemærke den kromatiske bevægelse op til den 
første "leben", der bevirker, at man flytter rykvis fra Ges-dur til E-dur. 
Bemærkelsesværdigt er også den kromatiske fremgangsmåde ved genta
gelsen af "unsterblich" (lutter små sekunder) , der virker kontrasterende 
i forhold til strofens 1 .  del (takt 1 - 1 0) ,  der overvejende var diatoniske. I 
takt 1 8  træder solosopranen, der indtil da dublerede 1 .  sopranerne, 
frem og svinger sig op på ges " hvorfra melodien falder ned (igen en hel 
oktav, dog med en enkel terts-spring) til ges ' .  Efter den harmoniske 
uro i takterne 1 2- 1 6  kadenceres nu pænt i Ges-dur. 

Den anden korstrofe, cf. 35,  er på 24 takter, stadigvæk i Ges-dur. 
Den består af de samme toner som korstrofe 1 ,  dog rytmiseret forskel
ligt, med skiftende taktarter, således at musikken plastisk afspejler tek
stens betoninger. Var den første strofe a cappella (dog med Mahlers 
egen bemærkning om, at man kan dublere basstemmen med de dybe 
strygere for at forhindre koret i at "falde"), så ledsages den anden stro
fe af instrumenter: strygere, trompeter og basuner. Hele strofen er dog 
holdt i ppp. I modsætning til 1 .  strofe deles koret i 2. strofe, således at 
takterne 1 -5 og 1 3- 1 4  (med optakt) synges af herrekoret alene. 

Solosopranen skiller sig ud fra koret i takt 2 1 .  
Den tredje korstrofe, 1 takt før cf. 42, er på 22 takter. Den står i b

mol/Des-dur, dog slutter den på Es-dur akkord (Dominant til As-dur, 
som det næste afsnit starter med) . Deri starter som de to første kor-
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strofer (dog med optakt) , de første 4 takter synges af herrekoret alene, 
pp. I takt 5 sætter alterne, i takt 6 sopranerne ind, forte . Melodien får 
nu en opadgående bevægelse, som er en af de vigtigste ingredienser af 
"evighedstema" .  Dette sker på ordet "auferstehen" .  Takterne 1 2- 1 6, 
misterioso, (teksten: "hor ' auf zu beben!") ,  synges langsommere, ppp, 
med fermaterne på "beben" . Melodien er en variant af takterne 1 4- 1 5  i 
de to første korstrofer (dog med kvintspring her i stedet for kvart) . Hid
til ledsagedes korstofe 3 af instrumenter, mest markant af mæssing
blæsere, der også spiller i de 4 takter (8- 1 1 ) ,  hvor koret tier stille .  Nu, i 
takt 1 7- 1 8, synger herre koret ff, a cappella: "bereite dich !"  - meget 
virkningsfuld effekt, efterfulgt af en fermat på pausen. "Bereite dich" er 
en variant af opstandelses-koralens allerførste motiv, der her "rettes" op 
til en tonegentagelse og rytmiseres mere "spændstig" . Takterne 1 9-22, 
p, fuldt kor + alt solo, overtager dette motiv og binder det sammen med 
en opadgående bevægelse (kendt fra takt 1 6  i 1 .  korstrofe, takt 1 9  i 2. 
korstrofe ) .  

Den fjerde korstrofe, cf. 48, er hele satsens (og symfoniens) kul
mination. Der synges ff med orkesterledsagelse, der her også supple
res af orgel . Startmotivet: "Auferstehn , ,, er overtaget fra 3. korstrofes 
takt 1 7. Fjerdedelsbevægelsen i takt 7, der var nedadgående i korsto
fe 1 og 2, opadgående i korstrofe 3, bliver til en bue-bevægelse, der 
fører op til tonen f. Takterne 9- 1 3  er varianter af takterne 1 1 - 1 5  i 
første korstrofe (med den karakteristiske kvartspring) . Ordene "zu 
Gott" (takt 1 4- 1 5) stræber opad og før den sidste kulmination får vi 
en kromatisk nedadgående bevægelse (takt 1 6- 1 8) ,  efterfulgt af ka
dencetonerne: b-es. 

De 4 korstrofer har udviklet "opstandelses-koralen" fra mystisk-drøm
mende, "fjern" Ges-dur gennem Des-As til den sidste strofes triumferen
de Es-dur. Es-dur er den "sejrende" toneart (siden Beethovens "Eroica"
symfoni) , samtidigt er den paralleltonearten til symfoniens hovedtoneart, 
c-mol. Hovedmotivets "vippe bevægelse" er i sidste strofe blevet rettet op 
til en bekræftende tonegentagelse med den "sejrende" punkterede rytme. 

Den sidste korstrofe er blevet forenklet også i metrisk henseende: 2-
og 4-takts perioder. 

Man kan med rette sige, at først nu, i den sidste strofe "genkender" 
man koralens salme-egenskaber. Orgelledsagelsen bekræfter dette : vi 
slutter i den kirkelige, ceremonielle sfære, hvor koret er blevet til en 
syngende menighed (solo-stemmerne synger ikke med) . 
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Evighedstemaets udvikling: solo-partierne, kor-fuga 

Solopartierne fungerer som episoder i finalesatsens reprise. Det første 
solo-afsnit, cf. 39 synges af altstemmen og er på 42 takter. Den starter 
med det personlige tema, C, som bygger over sukke-motivet ("o glau
be") , tonegentagelse efterfulgt af en lille sekund. Alt-stemmen repræ
senterer hos Mahler det enkelte menneske underlagt det jordiske livs 
vilkår (se: 2. symfonis 4. sats, "Urlicht", 3 .  symfonis 4. sats, "O 
Mensch, gib Acht! ") . Teksten får således her karakter af  en besværgel
se, af en passioneret bøn. Med sopranstemmens indtræden (cf. 4 1 )  
skifter musikken karakter. Melodien viser træk af evighedstema. (se bi
lag 9) 

Nu hersker der ingen tvivl længere : menneskelivet har sin mening. 
Sopranstemmen repræsenterer hos Mahler mennesket "løftet op" til en 
højere sfære, den åndelige "englesfære" (sml . f.eks. 4. symfonis finale
sats) . Her giver den svar til den passionerede, af tvivl farvede udsagn i 
alt-stemmen. 

Det næste solo-afsnit, (cf. 44-45),  duet mellem alt og sopran, stil
ler det jordiske og det evige side om side : nedadgående melodik, der 
knytter sig til smerte og død modsvares af de opadgående linier, der un
derstreger håbet, overvindelse af de menneskelige livsvilkår. Samtidigt 
udvikles "evighedstemaet" yderligere ved det terts-spring, der efterføl
ger fjerdedels bevægelsen. 

Det fugerede afsnit i koret, (cf. 46) bygger på denne version af 
evighedstema efterfulgt af "bortsvæven tema" .  30 Det er først ved cf. 47, 
på ordene "Sterben werd ' ich um zu leben !"  at evighedstemaet udvikles 
fuldt ud, hvor det også får det karakteristiske kvint-spring i begyndel
sen. Koret synger nu ff, unisont, ledsaget af messingblæsere . Styrken i 
udsagnet gør det til satsens teologiske resume. Gentagelsen af denne 
tekst fører så direkte til sl:ltsens apoteose med opstandelses-tema for 
fuldt udblæsning. 

Som allerede nævnt er "evighedstema" et lån fra Wagner. Floros be
viser i sin bog3 1 at hele den senromantiske musik er spækket med så
danne lån (se bilag 1 0) .  Dvs. at nogle tematiske konstruktioner bærer et 
betydningslag på sig, og bevarer det, også når temaerne rives ud af de
res oprindelige sammenhæng og flyttes til en anden komponists værk. 
Det musikalske udsagn: kvintspring efterfulgt af fire opadgående toner, 
tertsspring opad og sekundskridt ned, 'bliver til noget mere, end en 
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tilfældig melodistump, den bliver til evighedsmotiv, og som sådant bru
ger Mahler det. Han iklæder melodien nye ord, men den gamle betyd
ning hænger stadigvæk ved: derfor får ordene en større styrke, end hvis 
man bare læser dem. "Sterben werd ' ich, um zu leben !"  iklædt evig
hedsmotivet peger direkte mod opstandelsen - mod evigheden (og ikke 
mod genfødsel eller sjælevandring) . 

Samtidigt bliver de til Mahlers eget, personlige credo. 

Orkesterritorneller 

Som man kan se af formskema (se bilag 1 1 ) indeholder reprisedelen 
også rent instrumentale afsnit. 

Det første orkester-ritornel (cf. 33) træder ind ved l .  korstrofens 
afslutning med en slags ceremoniel jubel, dog holdt i en lav dynamik. 
Hovedbestanddele er: violinernes opsving på en oktav, efterfulgt af tre
molo, kaldernotiver (tema B 3) i blæserne, arpeggioer i harper, og vig
tigst af alt: forudgriben af "evighedstema" i basunerne (2 takter før cf. 
34) . Ved cf. 34 overtager violinerne dette tema, hvortil hornene spiller 
det nyligt præsenterede opstandelses-tema (vippefiguren fra kor-indsat
sen, cf. 3 1 ) .  

Det andet ritornel (cf.37) følger efter 2 .  korstrofe og arbejder med 
evigheds- og bortsvæven-tema. Karakteristisk er den måde orkester 
sætter ind her : efter korets ppp bryder orkestret ff ind. Det jublende i 
orkester virker ikke kun som kontrast, men også som benægtelse af ko
rets sidste udsagn ("Der Herr der Ernte geht und sammelt Garben 
uns ein, die starben") - de døde er ikke længere døde, de opstår ("i et 
nu"), som orkestret så tydeligt viser. Hurtigt dæmpes dog dynamikken 
betydeligt og ved cf. 38 svæver evighedstema ovenover harpernes 
arpeggioer og violinernes tremolli . Vi er løftet op til en overjordisk 
sfære: harperne hører overalt hos Mahler med i det himmelske instru
mentarium. 

Sidste gang orkestret optræder alene er ved satsens afslutning, 7 
takter efter cf. 49 .  Her folder det himmelske instrumentarium sig fuldt 
ud: udover harperne får vi også de dybe klokker, der spiller i 3-delt ryt
me.32 Messingblæsere spiller evigheds tema. Orglet understreger at 
evigheden forstås i overenstemmelse med de kirkelige dogmer. Aller
sidst, cf. 5 1 ,  reduceres evighedstemaet til kvint-springet alene, en ren 
natur-lyd, der her transcenderes i evigheden. 
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3 .  Teologisk tolkning af Mahlers 2. symfoni 

"Sie (die Symphonie) muss etwas Kosmisches an sich haben, muss 
unerschopflich wie die Welt und das Leben sein, wenn sie ihres Na
mens nicht spotten solI" IMahier 1 90 1  til Natalie Bauer-Lechner/.33 

"Eine Symphonie muss wie die Welt sein und alles umfassen" IMah
ler 1 907 i samtalen med Sibelius/. 34 

De citerede udtalelser viser med al tydelighed, at for Mahler var sym
fonien ikke kun en ren musikform. Der er nærmest tale om en form for 
filosofisk traktat udtryk i musiksproget. 

Mahlers 2. symfoni er ingen undtagelse, snarere tværtimod, den har 
altid haft stor betydning for Mahler, den var, sammen med den senere 
8 .  symfoni, hans bedste forsøg på at overvinde den pessimisme, der 
hele livet igennem plagede ham. 

Første satsen, c-mol, havde, som allerede nævnt, i sin første udkast 
en titel :  "Todtenfeier" . I sin programl.ldkast beskriver Mahler 1 .  satsens 
problematik som et tilbageblik på den afdøde helts (helten fra hans 1 .  
symfoni) liv, og alle de spørgsmål, der griber mennesket konfronteret 
med døden: "Was nun? Was ist das Leben - und nun dieser Tod? Gibt 
es fUr uns eine Fortdauer? 1st dies alles nur ein wUster Traum oder hat 
dieses Leben und dieser Tod einen Sinn?" . 35 

En anden gang (i januar 1 896) giver han en anden interpretation af 
denne sats : "The firs t movement depicts the titanie struggle against life 
and destiny fought by a superman who is still a prisoner of the world; 
his endless, constant defeats and finally his death".  36 

Floros37 gør opmærksom på den påvirkning, som Adam Mickiewicz' 
epos "Dziady" (oversat af Lipiner til tysk under titlen "Todtenfeier") 
kunne havde spillet for satsens programmatiske indhold. Han hæfter sig 
hovedsageligt i den del af Mickiewicz ' værk, der udspilles på kirkegård
en som en (urslavisk) fest for de afdøde . Men dette er ikke værkets vig
tigste emne, det er derimod menneskets forhold til Gud og spørgsmålet 
om Guds manglende indgriben i verdens gang, hvor der sker meget 
ondt. Værkets helt, Gustav-Konrad (han skifter navn undervejs) , kon
fronteret med den grumme skæbne som mange polakker måtte lide un
der russisk besættelse af landet, gør oprør mod Gud og råber mod him
len: "Du er ikke menneskenes fader, men deres tsar! " .  Denne sætning 
citerer Mahler i et brev til Bruno Walter så sent som i 1 909/8 den må 
altså har haft en vis betydning for ham.' 
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Jeg synes, at musikkens karakter lader os ane, at det også er den slags 
tanker, der ligger til grund for 2. symfonis l .  sats . Livets nederlag får 
helten til at tvivle på Guds godhed, døden synes at være livets definitive 
afslutning, ulykken og fortvivlelsen råder. Satsen har en sørgemarch ka
rakter, der optræder mange sammenbrud i den. Også tonearten, c-mol, 
symboliserer skæbnens uundgåelighed Ovf . .Beethovens 5 .  symfoni) . Og 
dog findes også her ansatser til en mere positiv løsning. Dies irae-motiv 
= dødssymboliken (8 takter før cf. 1 7) kombineres med evighedstema 
fra sidste sats (5 takter før cf. 1 8) .  Denne forbindelse er muligvis først 
sat ind, da Mahler reviderede symfonien i 1 894.  Men satsen slutter tra
gisk: med dybe tam-tam lyde (cf. 26) ,39 tritonusspring, dur-mol-vignet 
og et voldsomt styrt nedad (cf. 27) . 

De tre midterste satser er tænkt som intermezzi. 
Anden sats, andante, As-dur, er et tilbageblik på livets gode øjeblik

ke, ungdom og den tabte uskyld. Musikalsk er den udtrykt ved brug af 
folklore, satsen er en langsom Hindler og melodien er af bøhmisk oprin
delse.40 

Tredje sats, c-mol, bygger over en"Wunderhorn"-lied, "Des Anto
nius von Padua Fischpredigt" . Mahler taler i sit program om "Geist des 
Unglaubens, der Verneigung"41  om heltens tvivl på sig selv og på Gud. 
Musikalsk udtrykkes det med en slags perpetuum mobile bevægelse, li
vet som meningsløs dans. Mahler bruger her en særegen jødisk skala, 
en slags fordrejet frygisk (e-f-g-as-h-c-d-es) , og instrumenteringen 
understreger også dette: brug af es-klarinet (udover b-klarinetter) , 
trompet, kontrafagot, atypiske nedstrøg i violinerne. 42 

Liedens tekst bør også tages i betragtning: den hellige Antonius 
prædikede for fiskene, som alle var begejstrede for hans ord, men når 
prædiken var færdig, vendte de tilbage til deres hidtidige liv, intet er ble
vet ændret, alt forblev som før. Satsen kulminerer ved cf. 49-5 1 med en 
"Aufschrei der Verzweiflung" . Men ved cf. 52 dukker kalde-motiver fra 
finalen op i trompeter og horn, samtidigt med at en af skerzoens moti
ver spilles i violinerne. Satsen slutter med en enkel c i dybe registre led
saget af "dødstødet" i tam-tam. 

"Urlicht", en sang til tekst fra "Des Knaben Wunderhorn", symfo

niens 4. sats, følger uden pause efter scherzo. Med et ændres stemnin
gen, når alten, kun ledsaget af strygere, synger: "O Roschen roth !" .  Den 
menneskelige stemme er kommet ind i den kaotiske verden og alt er 
forandret: der følger en højtidelig koral i blæsere på 1 2  takter, 43 før 
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stemmen igen lyder og præsenterer sangens første del : mennesket lider 
og vil meget hellere være i himlen, end på jorden. Koral-agtig melodi 
ved cf. 2 foregriber evighedstema i finalen. 

Ved cf. 3 er vi så på vej til himlen: klokkespil og harpe repræsente
rer det himmelske, og mennesket er ikke alene, det ledsages af solo
violin. Englen viser sig ved cf. 4 og vil afvise menneske(sjælen?) . Men 
det nægter sjælen. Satsens konklusion, "ich bin von Gott und will wie
der zu Gott" lyder ved cf. 5 og satsen munder ud i et evighedstema 
(som ikke er lig med finalens evighedstema, men derimod forudgriber 
evighedsmotiver fra "Das Lied von der Erde") . "Urlicht" giver svar, 
men det svar kan Mahler ikke nøjes med. Der skal en hel finalesats til . 
Spørger man om grunden dertil, må man tage sangens karakter i be
tragtning. Den repræsenterer en himmelvision, som er naiv og barnlig. 
Der er for så vidt ikke noget galt med den barnlige dimension (i sin 4 .  
symfoni lader Mahler netop sådan en  barnlig vision danne symfoniens 
finale) ,44 men vægtning i 2. symfoni ville falde forkert ud, hvis denne 
korte sang skulle modsvare både 1 .  satsens tragik og 3. satsens me
nigsløshed. 

Faldet i 1 .  sats er så dybt, at der må arbejdes hårdt for at komme op 
igen - vel at mærke - helt op på den anden side af livet, til evigheden. 

1 5 . sats rekapituleres problematikken: skrækfanfaren, 3 .  satsens for
tvivlelse, modsvares med de første, illusoriske fremvisninger af evig
hedstema. Ved cf. 3 lyder kaldesignaler ("tuba mirum"?), himlen og 
helvedet stilles side om side lige før cf. 4 ("fra det høje til det dybe") . 
Satsens første eskatologiske udtalelse møder vi 4 takter efter cf. 4 :  
"Dies irae" -motiv efterfulgt af  opstandelses-tema. Samme procedure 
gentages ved cf. 1 0 .  En slags illusorisk apoteose møder vi ved cf. 1 1 . 
kaldernotiver, "bortsvæven"-tema, lys og mørke side om side. Som tid
ligere beskrevet udvikler satsen sig efter modificeret sonateform-skema, 
der brydes af ved "den store samling", cf. 29-30 .  Stedet er umådelig 
spændende, og meget moderne. Formen går så at sige i stykker, det sto
re orkesterapparat erstattes af enkelte instrumenter. Rumdimensionen 
kommer til at spille en stor rolle, og sidst, men ikke mindst, den musi
kalske tid ophæves, de mange pauser og fermater fjerner en hver form 
for metrum-fornemmelse. Det er også på den måde man musikalsk kan 
opfatte evigheden: ved ophævelsen af tids dimensionen, som vi til dag
ligt alle er underlagt. Tilbage bliver fuglesang og fjerne kaldernotiver, 
den sidste reminiscens af livet. 
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Det er på denne baggrund hele opstigning til evigheden finder sted. 
Husker man afslutningen på den sidste sang i "Das Lied von der Erde" 
så genkender man stemningen: Tomheden, stilheden repræsenterer 
evigheden både her og der. Men den slags evighed fremtræder som op
hævelsen af livet, som en slags nirvana-tilstand. 

Det er denne nirvana tilstand, der her i 2 .  symfoni bliver benægtet. 
Fra intetheden til opstandelsen er reprise-delens tema. 

1 2 . symfoni er evigheden ikke stum: den formuleres med ord, og den 
stiger op i takt med troens tiltagende styrke. I den 2. symfoni finder 
Mahler den religiøse dimension nødvendig. Dette bekræftes af den li
turgiserede afslutning: ledsaget af orgel synger menneskeheden sin op
standelses-tro ud. 

Den første sats ' store spørgsmål : Hvad er mening med livet? findes 
der noget mere? bliver således besvaret i finalen: ja, der findes mere, der 
findes en opstandelse, og visheden om den kaster forklarelseslys tilbage 
på 1 .  satsens tragik og 3 .  satsens desillusionering. 

Konklusion 

"Gustav Mahlers brug af Klopstock i den 2 .  symfoni" bør præciseres 
til : "brug af Klopstocks salme", da det er salmen: helheden af ord og 
melodi, brugt i litrugisk sammenhæng i et sakralt rum, der har været 
Mahlers inspirationskilde til fuldførelsen af finalen af 2 .  symfoni. Ud
over inspirationen har salmen også været symfoniens "slutrnål" - den 
enorme stigning i finalen munder ud i en liturgiseret apoteose. Klop
stocks digt med den stærke opstandelsestro har været det, Mahler i sin 
længe søgen efter passende tekst, havde ventet på. Salmen, oplevet ved 
von Biilows begravelse, har givet den rodløse Mahler fornemmelse af et 
fast, religiøs standpunkt. I den sekulariserede verden kunne man altså 
(ligesom man stadigvæk kan det i dag) opleve oaser af klippefast tro sat 
ind i gamle liturgiske rammer. Mahler - jøde - katolik - "Guds-søgen
de" eklektiker fandt således de forløsende ord i en protestantisk salme . 
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gether with Klopstock's text, and, as such, could have inspired Mahle
r's in cæation of his "resurrection" theme in the sympony. 

A detailed analysis of Mahler's text follows, and the author shows 
many different influences on this text: from Christians, Jewish, panthe
istic as well as literary sources being a typical "fin-de-siede" quasi-reli
gious, quasi-metaphysical text. 

Mahler's rejected, but still available program for the "Resurrection 
Symphony" is considered in connection with the text used. 

A musical analysis of the last movement follows with emphasis on the 
main subject developments : a "Resurrection" -subject and a "Eternity"
subject. 

Finally the author gives a theological analysis of Mahler's 2. Sym
phony. 
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Bilag 1 
Klopstocks og Mahlers tekst 

Klopstocks salIne 
1 .  Auferstehn, ja auferstehn wirst du, 

Mein Staub, nach kurzer Ruh! 

Unsterblichs Leben 

Wird, der dich schuf, dir geben! 

Halleluja !  

2 .  Wieder aufzubliihn werd ich gesiit! 

Der Herr der Erndte geht, 

Und sammelt Garben 

Mahlers version 
1 .  Aufersteh'n, ja aufersteh'n wirst du 

Mein Staub, nach kurzer Ruh! 

Unsterblich Leben 

Wird, der dich rief, dir geben! 

2. Wieder aufzubliihn wirst du geslit! 

Der Herr der Ernte geht 

Und sammelt Garben 

Uns ein, die srarben! 

Uns ein, uns ein, die starben! 

Halleluja !  3.  O glaube, mein Herz, es  geht dir nichts verloren! 

3. Tag des Danks ! der Freudenthrlinen Tag! 

Du meines Gottes Tag! 

Wenn ich im Grabe 

Genug geschlummert habe, 

4. Wie den Trliumenden wirds dann uns seyn! 

Mit Jesu gehn wir ein 

Zu seinen Freuden! 

der miiden Pilger Leiden 

Sind dann nicht mehr! 

5. Ach ins Allerheiligste fiirht mich 

mein Mittler dann; lebt' ich 

1m Heiligthume, 

Zu seines Nahmens Ruhme! 

Halleluja 

Dein ist, ja dein, was du gesehnt, 

Dein, was du geliebt, was du gestrittet! O glaube: du wardst nicht umsonst geboren, 

Hast nicht umsonst gelebt, gelitten. 

4. Was entstanden ist, das muss vergehen, 

Was vergangen, auferstehen! 

Hor auf zu beben! 

Bereite dich zu leben! 

5. O Schmerz, du Alldurchdringender, 

Dir bin ich entrungen! O Tod, du Allbezwinger, 

Nun bist du bezwungen! 

6. Mit Fliigeln, die ich mich errungen, In heissem Liebesstreben 

Werd' ich entschweben 

Zum Licht, zu dem kein Aug' gedrungen. 

7. Mit Fliigeln, die ich rnir errungen 

Werde ich entschweben! 

Sterben werd' ich, um zu leben! 

8. Aufersteh'n, ja aufersteh'n wirst du, 

Mein Herz, in einem Nu! 

Was du geschIagen, 

Zu Gatt wird es dich tragen. 
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Bilag 2 
Tekstens underdeling 

Mahlers version 
L 

1 
L Aufersteh'n, ja aufersteh'n wirst du 

Korstrofe Mein Staub, nach kurzer Ruh! 

ppp Unsterblich Leben 

Wird, der dich rief, dir geben! 

2 .  

1 
2.  Wieder aufzubliihn wirst d u  gesiit! 

Korstrofe Der Herr der Ernte geht 

ppp Und sammelt Garben 

Uns ein, die starben! 

{ 
3.  O glaube, mein Herz, es  geht dir nichts verloren! 

alt-solo Dein ist, ja dein, was du gesehnt, 

Dein, was du geliebt, was du gestrittet! 

sopra- { O glaube: du wardst nicht umsonst geboren, 

solo Hast nicht umsonst gelebt, gelitten. 

1 
4. Was entstanden ist, das muss vergehen, pp 3 .  Was vergangen, auferstehen! II 

Korstrofe Hor auf zu beben! ppp 

Bereite dich zu leben! II 

5 .  O Schmerz, du Alldurchdringender, 

Dir bin ich entrungen! O Tod, du Allbezwinger, 

Duet Nun bist du bezwungen! 

sopran-

alt 6. Mit Fliigeln, die ich mich errungen, In heissem liebesstreben 

Werd' ich entschweben 

Zum licht, zu dem kein Aug' gedrungen. 

{ 
7. Mit Fliigeln, die ich mir errungen 

Kor- Werde ich entschweben! 

fuga Sterben werd' ich, um zu leben! 

1 
8. Aufersteh'n, ja aufersteh'n wirst du, 

4.  Mein Herz, in einem Nu! 

Korstrofe Was du geschIagen, 

Zu Gott wird es dich tragen. 
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Bilag 3 

Melodier til Klopstocks "Auferstehn' "  salme opstillet hos Johannes Zahn: 
"Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder", b. 1 ,  

Hildesheim, 1 963 (s. 535-541) 
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Bialg 3 ,  fortsat 
Melodier hos Zahn, forts. 
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au �Ilbfn. ofJnr jmr. au hnnrn j nll FpiHtr fJo,k tr bi. !R1l. ,iUd. ki .()aing 1825 9rfullbtn. 



Bilag 3, fortsat 
Melodier hos Zahn, forts. 

2000. .8- b,mf. M. !IJlg&�: :�;n:;lifs7:)��,� /;.
1

7. 

tW?t#t6#W+ggJg=gg:1 J J i .@ 
��--o/1i+F;q�M-F+f±t:kI 

lIuridi. CiJtrbc. 1865. iS. 

2001. .8. b'"'f. �i.b. !IJld. b. td.mann. 8/iga 1812. E!. 20. ('" .Zafl.) 
�-r-��jtft ) ;1s�ÆhJfbg F#J '" ".. ".. �; J J l r  r r9 1 ;;  J J r l rT 

2002. ,8- b.mf. �i,b. !IIrL l. '1�d 1811.  9IT. 18 b • •. 1832. ('",:taIL) 
� r t; J J ILJ J J lcd' r r l u æ 
kfjg9aJØ J J I �d3 F 1" 1 /9 re 

2003. .8- b.mf. �i.b. !DI.!. D. edjidjt 18 10. !I/,. 301. Ei:il ".. J .... �l, Ij r r r1" I r r r t I r r r � I o; J I�j 
If\i r r rir r r riC r e r l l r r r Ir r r rru 

2004. B il  btUlf. �ltD. ad. D .  e.abbr. tlollna 1810. 9lr. 161. C'! • .  t:.rl.) 

_-IS J ; J J:I r r F ttftotttLt r r A 
� ".. 

.... .... � II J J J #Em r r Ett1tIEt 
lBirna 1851. 8a:�an 18M. 20qrq U155. !BoøDrr 1 8U. 2�avlltft I He K. 

2005. .8- b.mf. �i.b. !Ild. D. '",. etuUg. 182S. !II,. 1 1 1. ('h·ZaIL) 

�4b.;:ggt�jj F r Ei;4i+-R=Jg 
�g�E-;;,...�4=HfR%-t=r=rf=F= 

Obi!ttl eller, 4at ftiar arRfllt.lari.,n. 
Elt.ttøa" IU8. Sa,m. 183%. M<r 18'8. 56. etuUga" 18.. ... oauDfl I860. 

2006. .8- b.mf. �i.b. 91at�·.'Ø!".81ind lUg. 91'. 223. (',,·ZalL) 

� ".. ".. � J J O; I "±Et fi'1Wffi g� 
�------g4t Eit-1-��� 

14rall tSU K. Q:fJrn 1845. 13rAg JSU. tRilI" (3iHidi 1(.) 1856. 
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Bilag 3, fortsat 
Melodier hos Zahn, forts. 

2007. .8u b.m(. �i.b. 
� f §g I · · J  

I8ngl unb tltriøg \831. 

2008. .8u b.m(. �i.b. 

EStllbr 1869. 19. 

.ocring. ,giua" I tl33. �Ir. 18. 

:: I i#=#=r J ;  H==n 

jRrf. I. �. mitbtmann. 
6aurdrctt 18S8. !Rr. 138. ('/,.Zofl.) 

7lirfd �dI Min in å(krrn !Rd.0ii�tt'n aul JI'JefuI \Ct:tri�lu., unfer �(ilC\nb" 
'Otrlli'f'.. bo.t, lHIfit b •• IRrtrum nidlt gGRJ. 

!RodJ anlln !Rdobicn: D'n Sukr',n nødt 180fl , Ha 3tiiUiugn 1808 unb nocft cint 
bøn SriJd 1810. 

2011. !Ild. D. ea".lm. �iilrrt(06 1�'. !lir. U.. ('''.701t.) 
�� J J J J I r r r r If+g r I F r 141 

t5(is6cn !)4ns" 1 (teigt im <5ci--ftcrdpor .. ein fieb )U bil" ' .... por; tlu � ... '" 
�i� = r r I l  r r r I r r ;r r I l r r r I 

l}4fl mir tc s ben Ullb Lcbc:neglucf ge , gc s ben, unb monn unb 

� ... 
�. r I i9 r I r II 

5rcub, unb \'Oon" unb jrtub. (Oarritt.) 

DiUioalfJorft 1 883 Jum ilid) : 'JA fiinvøf}r une ru"rt IC. ilDn tnnrhlla�. 



Bilag 4 Klopstocks salme i tyske salmebøger og i en koralbog 
230. <l' --r.�. Nt .... � - er.w" . ..... J:::.LJ#&±B F ' . c;t"#$l 

l .  » Gesangbuch fur die evangel.-Iutherische 

Kirche in Bayern«, Nurnberg, 1 892, s. 1 73 .  

'*�.,. tign, !Rdobi.. l8XI. 

t" E' J 1 • ; I J J J I (' l' r I 2luf , er4Ie�n, ja a'�f '  u4le�n I"irft bu, mein 'i ; J J ) 1;;: 1 ; 1 :;1 m l ;  , f; I taub,lIadj lur , .er91u�'. Un4terb,lidj'G {le . ben lDirb, i j J • 

'ril • t C IJ J il " I t (' I ,  fH ber bid) fdjuf, bir ge , ben. .pal . k ,  lu , ja! 
2. lllieber oui6ublii�n I 3. \tag beG \l)onIG, ber lDub' id} gefål; ber .t)crr , !Jrrubcnlriinen Irog ! ba bulimle ge�t unb iammdt I mcincG l»otteG \tag! lD'nn 

l»or6tn, unG, ein, bie lDir idjiml»rabe gtnll90eidjlllnl' 
�icr itarben. .t)aUtlujal merl babe. erlDedit bu Inim. 

.. llBie ben Xrdumnibm 5. �dj, in. tlIItrfJåligjtc 
lDirb bann une fein. !DIi! fiilJrt midj mcin !lnittlcr 
3elu g�n lDir cin iU leinm bQlU\, kbl' ilfl iut .pcilig' 
IJrrubcn. \l)er miibcn 'IlilQtr !Ume .;u icind lJWnm. 
�al finb bann nilfll Øleqr. ll!u�mc. �oUCluj41 

\1<. ""'. -

2. »Gesangbuch der Deutschen St. Petri-Ge

meinde in Kopenhagen«, Schleswig, 1 902, s. 

5 54-5 5 .  

U. �uftr�t�ø, j l  8Dftr�t_D øir� br. (495.) ed (Don 1) 3. � Jittd � q�.rQ!liucl/. e ••• 1803. 

i i i i  tf 
auf' er· jte�n lDirft ba, mrin Staub, nadj lur . aer 

2 J  i J I 

i 

I I 
lRu�'; un . jtrrb ' lidj' � 

r-1 r r i 
!!e • brn IDirb, btr bidj Idjuf. bir 

ge brn. 

!--.. � I  1: � 

n 

3. 4-stemmig udsættelse fra: 

»Vierstimmiges Choral

buch zu dem neuen 

Schleswig-Holsteinischen 

Gesangbuch fur Kirche, 

Schule und Haus«. 

Schleswig, 1 902, s.  1 3 .  
1 0 1  



Bilag 5 
Sammenligning mellem Kittels salmemelodi fra 1 803 

og Mahlers udsættelse af Klopstock salme 

1 .  Kittels salmemelodi 2. Mahlers udsættelse 

1 02 

'J<- - - - - - .. 

(9 

CD 

@) 



takt! 

ciffer c. 2 

Indledning 

del , p Q 
, 

takt/ 

ciffer c. 1 4  

pI 

del , 

takt/ 8 takter 

ciffer efter 2 6  

del , pIII 

reprise 

Bilag 6 

Finalesatsens formskema 

2. symfoni, finale 

4 takter 7 takter 

c. 3 efter 4 efter 6 c. 7 

gruppe gruppe 

, A B A' / � 
I del (eksposition) 

1 1  takter 8 takter 

efter 1 5 før 1 9  c. 20 

march - reminiscens 

strofisk fra højdepunkt pIl 
gennemføring af I sats 

af tema B 
II del (gennemføring) 

c. 27 c. 29 c. 3 l  c. 39 
l 
l 
l Q A : B C ( , l '----./ 

5 takter 

c. l O  efter 1 1  
gruppe 

, BI All 
/ 

( 

c. 2 l  

strofisk 

gennemføring 

af tema 

C 

c. 42 C . 44 

A' 
,
koda( '----./ 

( 
Kor + solister 

1 03 



4 h:. k kJ. d-Iu -4 

D qf;�%b l� F 
• ..t>t'rJ .. Ja t ·  

/I 

' f  t f-

3 

Bilag 7 
Fina1esatsens te�aer 

l 
t J 

A ,  A /I /I /I A A I I 

I l I • I 

6: 
• l o a I I , I I 

A A A A A ,A 

I I l C' I I ,I I I o  , , i i J 
..,.. 

-Io 3 -#- !. .e 

I , i' I } 0, . o 

/I, j 
.-1 

I ) i 

V :l�#kD '�' 
, I J I t , t l Z} b  PI I I I i , I 

1 04 

/I 
I l I �  , ; t It LI J J J I I I 



Bilag 8 
" Opstandelsens"-tema udvikling, de 4 korstrofer 

1 05 



3 

1 06 

9 IO 



Bilag 9 
"Evigheds" -tema udvikling 

1 07 



Bilag 1 0  
Eksempler fr a  Floros II 

WAGNER Siegfried $'" I g ja J I  1 æ , , ri 
3. Aufzug Il' tiol« 

ebenda f' '. , g � 
. ... 

MAHLER 10 _ 

� I li I � ..!ar idI. � . 
� $ I�I 

. wiJ: bin' I , 
Zweite Symphonie �F! I r 11 J 
Finale 

i i , F i I • i i � I ,:;pg 
==-7 T. nach Z. 49 J1I 

H, 

ebenda Z. 28 $i' ll I hg 44 J. ! , I 
( chromatische 
Variante) 

IP 

f[1 . . . i ! .  . �IH ebenda Z. 47 � . :L (Augmentation) I 
bm _rd' ich, um! 

MAHLER 
Vierte Symphonie 
3. Satz Z. 13 

�" Vl. I i i F f 4 , Ij I i Q 2 ! F I I f 

ebenda T. 344-350 ... I I , 
MARLER VI 

Achte Symphonie fi' ti j, I IL Teil 
t 

2 T. nach Z. 198 IP 

Dies irae 

J Ir 
�U ... ------,. � , I 

... _1«10 -

j J J 
Q D 

"fH�j(J 

, 

. . 
� 

" " " " "- " " "-f " "  , " " ,, " .4. a!: b" " - , !' �H I I p r  IrQ Iiilif r 1'11 r Ir r Ird r l  I Tromp,jJ' ::::- JT 
Auferstehungsmotive Kreuzmotiv 

r 
Auferstehungsmotiv Ewigkeitsmotiv 

Dies irae Dies irae 

f f r --===='= l1T ==-

, .. � .. tttthttit " n I- , , iSN· I 

1 08 

Evigheds-temaets vandring (Floros 

IT s. 408) . 

Sammenstilling af symbolske moti

ver i 2. symfonis finale (Floros IT, s. 

405) . 

Udsnit af partituret, cf. 20 kon

trapunktisk sammenstilling af 

symbolske motiver: trioler i træ

blæserne := helvedet trompetter := 

kromatisk variant af 

Dies ireae - motiv 

basuner blæser skræk-fanfare 

(Floros II, s. 406) . 



Bilag 1 1  Reprisens forlDskelDa 

2. symfoni, finale (reprise og koda) 

takt! 2 takter 

ciffer cif. 3 1  c. 33 c. 3 5  c. 37 c. 39 før 4 1  c. 42 

l .  Kor-strofe riternell 2. Kor-strofe riternell alt sopran 3 .  Kor-

del (orkester) solo solo strofe 

tonear Ges-dur Ges Ges Ges b-molI b-molI b-molI 

d-molI As-dur 

antal 

takter 2 1  1 9  24 24 40 1 8  22 

Kor-reprise 

takt! 7 takter 

ciffer c. 44 c. 46 c. 47 c. 48 før 49 

opadgående 

afsnit Kor- resume 4. Kor- riternell 

del duet: alt-sopran fuga strofe 

tonear Des - Es Es Es Es Es 

antal 

takter 32 24 1 6  20 33 

Koda 

1 09 


