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Robert Schumann: Cellokoncert
Af Jens Cornelius, DR
Schumanns Cellokoncert er et usædvanligt hovedværk for det smukke instrument. Mærkeligt nok regnede man
på Schumanns tid ikke celloen for særlig oplagt til solokoncerter, bl.a. fordi orkestrene var vokset og nemt kom
til at overdøve celloens toneleje.
Det råder Schumann bod på med sin geniale cellokoncert, der er instrumenteret med stor omhu og udformet
på alternativ vis. Schumann har så at sige indkogt hele værket. Der er ingen af de trivielle formalia, der kan gøre
solokoncerter så forudsigelige at høre på. Selv om man kan dele musikken op i tre traditionelle satser er det
hele nytænkt, og alle satser spilles ud i ét.
Orkestret holder sig i baggrunden uden dog at forfalde til anonymitet. Et godt eksempel er 2. sats, hvor strygerne ledsager cellisten ved at knipse på strengene. Det passer perfekt til satsens sødmefulde karakter, der er så
intim som en hvisken i øret. Faktisk spiller solocellisten duet med orkestrets forreste cellist.

Den slags er absolut ikke et sædvanligt udtryk i en solokoncert, der jo i sin natur er en meget udadvendt genre.
Men Schumann kunne ikke døje tom virtuositet. Solostemmen er derfor ikke vanskelig for vanskelighedernes
skyld. Heller ikke i den afsluttende solokadence, som Schumann laver om, så orkestret spiller med og nærmest
improviserer sammen med solisten.
Schumann spillede selv cello, inden han som ung mand satte alle kræfter til for at blive pianist. Det gik grueligt
galt, fordi han overbelastede sin højre hånd og lammede en finger for altid. Han overvejede at genoptage cellospillet, men det blev nu aldrig til noget. I stedet berigede han cellorepertoiret med forskellige værker, hvoraf
hans kone Clara Schumann (der også var komponist) dog brændte nogle efter sin mands død i 1856, fordi hun
ikke syntes, de var gode nok.
Cellokoncerten skrev han på 14 dage. At komponere med rasende hast var ikke noget nyt for maniodepressive
Schumann. Og det var heller ikke ukendt for ham at tale for døve ører. Det lykkedes ham ikke at overbevise
nogen cellister om sit nye værks kvalitet, og derfor fik han aldrig selv cellokoncerten at høre. Den blev først
uropført fire år efter hans død ved en mindekoncert.
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