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Hammerklavier soitti itsensä 
Sokolovin vatupassitarkistuksia kannatti odottaa sateessa      Vesa Sirén 

 
 

Grigori Sokolov soitti torstaina Naantalissa ja jatkoi perjantaina Helsinkiin. 

Esittäjä: Grigori Sokolov 

Säveltäjä: Schubert, Beethoven 

Paikka: Naantalin musiikkijuhlat 

Laji: klassinen, Schubert, Beethoven 

Grigori Sokolov, piano, Naantalin kirkossa torstaina. – Schubert, Beethoven. 

 
 
Ihmisellä on samat perustarpeet kuin räkättirastaalla: pitää turvata ravinnonsaanti, rakentaa pesä 
ja huolehtia omasta ja läheisten turvallisuudesta. 
Ihmisen sielu kuitenkin näivettyy, jos ei koskaan ehdi keskittyä muuhunkin: ihmismielen 
luovuuden ilmentymiin lasten leikeistä Ludwig van Beethoveninsuurimpaan pianosonaattiin, 
lisänimeltään Hammerklavier. 
Niinpä yleisö värjötteli sateenvarjojen kattamassa jonossa torstai-iltana Naantalin kirkon suljetun 
oven edessä, kun pianistilegenda Grigori Sokolov vielä mittaili vatupassillaan flyygeliä ja 
pianotuolia. Kirkon lattia oli hitusen vinossa. Tarvittiin ohjelmakirjoja, teippiä ja muita virityksiä. 

Sitten piti vielä harjoitella, joten konsertti alkoi parikymmentä minuuttia myöhässä. 

Parasta kannatti odottaa. Sokolov on ollut suomalaisten suosikki 1960-luvulta, ja hänen 
maineensa on ansaitusti kasvanut ympäri maailmaa 2000-luvulla. 

Nykyisin hän myy loppuun myös resitaalinsa Salzburgin musiikkijuhlilla ja ulkomaisetkin kriitikot 
kynäilevät "maailman parhaasta elävästä pianistista". 

PROGRAMM 
 
 

F. Schubert  

4 Impromptus, Op. 90 D 899  (1827) 
Drei Klavierstücke  D 946  (1828) 
 
L. van Beethoven   
Klaviersonate Nr. 29 B-Dur op. 106 
“Große Sonate für das Hammerklavier” 
 
 

http://www.hs.fi/arviot/Konsertti/Hammerklavier+soitti+itsens%C3%A4/a1371191160082?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.hs.fi/arviot/Konsertti/Hammerklavier+soitti+itsens%C3%A4/a1371191160082?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.hs.fi/haku/?haku=Ludwig+van+Beethovenin&lahde=nimilinkki
http://www.hs.fi/haku/?haku=Grigori+Sokolov&lahde=nimilinkki
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Sokolov soitti ensin melkein tunnin Franz Schubertia yhdistäen neljä impromptua ja kolme 
pianokappaletta seitsemän kappaleen jatkumoksi ilman taukoja. Hän soitti loistavasti, joskin 
konsertin kokonaisdramaturgiassa vähempikin olisi riittänyt. Nyt hän rakensi kuin väkisin 
valtavan Schubert-järkäleen ennenHammerklavier-järkälettä. 
Väliajan jälkeen kuultiin jotain käsittämätöntä. Anteliaassa kirkkoakustiikassa Sokolovin jylisevät 
fortissimot ja runolliset pianissimot, ihmeelliset pedaalitehot ja huikea musikaalisuus tuottivat 
lopulta vaikutelmista vaikeimmin tavoitettavan: Sokolov ei enää soittanut Hammerklavieria. 
Häntä ei enää ollut. 
Oli vain Hammerklavier itse, kauhistuttavassa suuruudessaan ilman tulkitsijan tuottamia 
vinoutumia. Jos tähän tarvittiin vatupassia, sitä kannatti käyttää. 
En tiedä, moniko itki, mutta moni huusi ylimääräisiä. Ja Sokolov tarjosi niitä: yhden, toisen, 
kolmannen, neljännen. . . kolme tuntia oli kulunut resitaalin oletetusta alkamisajasta, ja hän soitti 
yhä. 
Huippukohdaksi jäi Hammerklavier. Kuinka avausosan majesteettinen sinfonisuus avautui. 

Kuinka leikkisä pieni scherzo soi tällä kertaa verhottua uhkaa. 

Kuinka hidas adagio sostenuto kohosi järkyttäviin tehoihin viimeisessä pitkässä paisutuksessa, 
jossa oikea käsi takoo lopulta yhtä ainoaa nuottia – kunnes tapahtuu vapaaehtoinen resignaatio, 
pudotus hiljaisten sävyjen hämärään. 

Ja sitten: kuinka alhosta noustaan finaalin työläällä ja huippuvaikealla fuugalla, jonka trillit 
porautuvat mielen akupunktiopisteisiin. 

Olen kuunnellut Sokolovin konsertteja noin 30 vuoden ajan, mutta 
NaantalinHammerklavierille ei vedä vertoja kuin hänen unohtumattomat tulkintansa 
Beethovenin viimeisestä pianosonaatista opus 111. 

Tiedän hienostuneempia, ehkä tyylinmukaisempiakin Beethoven-pianisteja. 

En tiedä yhtään vaikuttavampaa. 

 

http://www.hs.fi/haku/?haku=Franz+Schubertia&lahde=nimilinkki
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ENGLISH TRANSLATION  

 

Hammerklavier played itself!  By Vesa Sirén 
 
15.6.2013 

 
 

Humans have the same basic needs: They must be secured for food, build a home and take care of the safety of 
their own and loved ones. 
 
The soul of a man, however, will die without time to focus on other things as: the manifestations of the human 
spirit of creativity of children playing Ludwig van Beethoven's piano sonatas, the largest, called the 
Hammerklavier. 
 
So the public waited under their umbrellas in a queue on a Thursday evening in front of the Naantali Church door 
while the pianist legend Grigory Sokolov measured the level of grand piano and the piano chair. The Church of 
the floor was a bit skewed. It required a program of books, tape, and other little fixes. 
 
After that it was still necessary to practice, so the concert started about twenty minutes late. 
 
It was worth it to wait for the best. Sokolov has been a favorite of the Finns from the 1960s, and his reputation 
has deservedly grown around the world in the 2000s. 
Nowadays, his recitals are sold out at Salzburg Festival, and foreign critics are writing about "the world's best 
living pianist". 
 
The first hour Sokolov played Franz Schubert combining four impromptus and three piano pieces to a seven 
songs as a continuum without a break. He played brilliantly, but the even less would have been enough 
considering whole. Now he built a huge Schubert piece before the even bigger Hammerklavier.  
 
The interval was followed by something unbelievable. The masterpiece sounded amazing in Naantali church 
massive acoustic and suddenly you realized that you didn’t even think and notice the person playing.  There was 
only Hammerklavier itself with its appalling greatness without the bias produced by the interpreter. If this required 
a wait to get the piano straight it is worth it. 
 
I do not know how many people cried, but many desperately wanted to hear more. And Sokolov offered them 
more: one, the second, third, fourth. . . Three hours had passed since the alleged recital start time, and he played 
more and more. 
 
The highlight was the Hammerklavier.  
 
I have listened to Sokolov concerts for about 30 years and nothing matches Naantali Hammerklavier except his 
unforgettable interpretation of Beethoven's last piano sonata opus 111 
 
I know some sophisticated, perhaps even more style oriented  Beethoven pianists. 
 
I do not know anyone more convincing. 
 

 

 


