
NUS - T 





SUOMEN SATAKIELI 







Johanna 'Von Schoultz. 



OTTO ANDERSSON 

SUOMEN SATAKIELI 
JOHANNA VON SCHOULTZ 

VÄINÖ PESOLA 

23 LIlTEKUYAA 

KUSTANNUSLIIKE SILTA 



TURKU 
KIRJAPAINO POLYTYPOS 

1942 



SUOMALAISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 

Kun tämä kirja nyt säveltäjä, maisteri Väinö Pesolan 
alotteesta ja hänen suomentamanaan ilmestyy, on suo
mentaja tehnyt siihen joitakin lyhennyksiä. Pois on 
jätetty etupäässä arvosteluja, joitakin laajoja kuvauk
sia ja laulajattarelle omistettuja runoja, samoin loppu
luku, joka käsitteli taideteosta ja tulkintaa. 

Johanna von Schoultzia kutsuttiin jo ennen Jenny 
Lindiä "Pohjolan satakieleksi". Hän edusti Ruotsin 

ja Suomen vanhaa yhteyttä, mutta Suomea hän piti isän
maanaan ja täällä hän vietti suurimman osan elämäs
tään. 

lloitsen siitä, että kirjani nyt on myöskin suomalai
sen lukijakunnan saatavissa. Kiitän maisteri Pesolaa 
siitä kiinnostuksesta ja vaivannäöstä, jota hän on osoit
tanut suomentaessaan teokseni. 

Turussa 1 p. toukokuuta 1942. 

Tekijä. 
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A L K USA N A T 

J. R. Aspelinin kiTjoittama kuvaus laulajataT J 0-

hanna von Schmdtzista sisältyy S~wmen J( uvalehti nimi
seen julkais'uun V1lonna 1878. S1,wmen Naisyhdistyksen 
1891 julkaisemassa kirjassa "S1,wmalaisia naisia" on 
laulajattaresta nwtsinkielinen elämänlinwaus jonkin Ve1"
mn 1,l1,/,sit1tssa muodossa. J( uul'l/'isan laulajattaren kohta
loita on myöhemmin kosketeltu vain joissakin aikakaus
kirjojen pienissä kiTjoitelmissa ja e1"äissä hakemistoissa. 

J(~{,n minä nmsaasti 30 vuotta sitten ilmoitin kirjai
lija Emil N et'vanderille, että aioin kirjoittaa Johanna 
von Schoultzin elämäket°mn, antoi hän minulle useita 
aTvokkaita tietoja lähdeaineistosta ja lähetti jou}wn 
poimintoja, joita hän oli käyttänyt eräässä esitelmäs
sään. Työni lykkäytyi kuitenkin pitkäksi ajaksi. Vasta 
m1,{,utama vuosi sitten minulla oli tilais'uus sitä jatkaa. 
Nyt julkaistava elämäkerta on paisunut paljon suunni
telMw laajemmaksi. 

Aspelinin ja N ervande1'in tutkielmat ovat olleet mi
nulle S'L{,'u,1'eksi hyödyksi. Mutta heti osottautui välttä
mättömäksi ryhtyä 'L-tusiin lähdetutkimuksiin niissä kau
pungeissa, joissa la1,tlajatar oli esiintynyt nim. T1,tkhol-
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Johanna von Schoultz 

massa, U psalassa, Lundissa, Turussa, Helsingissä, J( öö
penhaminassa, Oslossa, Hampurissa, Berliinissä ja Pa
riisissa sekä eräissä Italian ka~tpungeisa. Mimtlla on 
oll'ut onni saada ap~ta näitten tutkim~tsten s~torittami
seen useilta paikkaktmtalaisilta silloin, kun 1nimtlla ei 
henkilökohtaisesti ole oll~tt tilais'Lt'Lttta t~dustua arkis
toihin. 

Olen tietoinen esilläolevan elämäkerran 7tseista pU'Ld
teista. J( oska Johanna von Schoultz lyhyen loistokau
tensa aikana oleskeli et'Ltpäässä mannermaalla, ovat hä
nen elämäänsä ja olosuhteihinsa kohdist'LtVat t'Lttkimuk
seni kohdanneet sU~tria vaikeuksia. U'Ltsia lähteitä voi 
esiintyä ja l'Lwda 'Ltutta valaistusta hänen elämänsä mo
niin tapahtumiin. Toivon, että tämä kirja silti tekee 
oike'Lttta SU01nen k~t'Ltluisimmalle laulajattarelle 1800-

lumtlla ja pelastaa hänen muistonsa u1~hosta. 
T'Ltrku marraskuulla 1939. 

Otto Andersson. 

8 



KUSTAVILAINEN MUSIIKINHARRASTAJA 

Jönköpingin tykistön luutnantti Fredrik von Schoultz 
sai 1771 määräyksen Helsinkiin sijoitetun tykistöryk
mentin esikuntaluutnall.tiksi. Tämä määräys oli outo 
eikä sentakia tervetullut. Hänellä ei ollut mitä~in mat
kaa vastaan. Ei sekään vaivannut häntä, että uusi 010-

paikka vei hänet lähemmäksi vihollista. Luutnantti von 
Schoultz oli kokenut soturi ja karaistu usealla sotaret
kellä ; hän oli jopa haavoittunut Pommerin sodassa. 

Suomeen muuttaminen oli hänelle vastenmielistä 
muista syistä. Fredrik von Schoultz oli 5 vuotta aikai
semmin solminut avioliiton Jönköpingin pormestarin 
N. P. Kellanderin ja Ebba Maria Aun~nin nuorimman 
tyttären Regina Chris tinan kanssa. Hänellä oli kolme 
pientä lasta ja appelassa hyvä koti. Ei kunnioitettu 
pormestarikaan pitänyt muutosta etäiseen Helsinkiin. 
Neuvoteltiin siitä, että luutnantti von Schoultz anoisi 
"siirtoa takaisin Ruotsin tykistöön". Tämä ehdotus 
evättiin, koska appi kuoli 1772 alussa. Perhe muutti 
Helsinkiin kesällä. Vähän tämän jälkeen sai Fredrik 
von Schoultz määräyksen Viaporin (Suomenlinnan) 
tykistökapteeniksi. 
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Johanna von Schoultz 

Vanhin lapsi Nils Fredrik oli syntynyt Jönköpin
gissä kesäkuun 21 päivänä 1767. Hän oli siis Suomeen 
muuton aikana 5-vuotias. Opittuaan kotona lukemaan 
ja kirjoittamaan, pantiin hänet täysihoitoon ensiksi Via
porin rykmentinpastorin kotiin ja myöhemmin leskiva
paaherratar Ulfsparren Kullon kartanoon Porvoon pi
täjässä. Häntä ja nuorta Ulfsparrea opetti aluksi pari 
turkulaisylioppilasta, jotka eivät liene olleet erikoisen 
lahjakkaat. V:sta 1778 ohjaeli nuorukaisia ylioppilas 
Erik Tulindberg, jonka vaikutus nuoren von Schoultzin 
kehitykseen muodostui ratkaisevaksi. Vanhempana 
luonnehti N. F. von Schoultz muistelmissaan opetta
jaansa seuraavasti: "vaikka Tulindberg oli vain 17-vuo
tias nuorukainen, oli hänellä oivalliset tiedot ja lisäksi 
hyvä pää, iloinen luonne ja herttainen käytös, joten minä 
ja Ulf sparre oikeastaan vain tältä kasvattajalta opim
me koko tietovarastomme ; mutta hänen elintapansa oli
vat hillittömät, joten hän ohjasi meidät irstailuihin ja 
hurjasteluihin, joka taipumus hallitsi minua nuorena 
väkivaltaisesti ja jonka muuttaminen järkevyyden ikä
kautena on tuottanut minulle paljon vaivaa." 

Seuraavan vuoden lopussa isä ei enää varojen puut
teessa katsonut voivansa pitää Fredrikiä Kullon karta
nossa. Sensijaan hän päätti antaa poikansa nauttia Via
porissa tykistöopetusta, että tämä valmistuisi upseeriksi 
ja astuisi isänsä jälkiä. Tällöin puuttui Tulindberg 
asiain kulkuun ja oli sitä mieltä, että akateemiset opin
not sopivat Nils Fredrikille paremmin kuin tykistö
opinnot. Tulindberg lupasi hankkia Nils Fredrikille 
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Kustavilainen tnusiikinha?'1'aS taj a 

ruokaa, asunnon, palvelun ja opetuksen vain 44 hopea
taalerin hintaan, jos tämä seuraisi häntä Turkuun. Isä 
hyväksyi tämän ehdotuksen. Suoritettuaan koulututkin
not Nils Fredrik von Schoultz tuli Turun Akatemian yli
oppilaaksi helmikuun alussa 1780. Muutamia päiviä 
myöhemmin sai hän 33 riikintaalerin apurahan, "siihen 
ailman huomattavan vuositulon". 

Nuoren ylioppilaan opettajat ja ystävät johdattivat 
hänet piiriin, johon kuului turkulaisten yliopistomies
ten valiojoukko. Tosin opintojen harjoittaminen tässä 
piirissä oli toisarvoisella sijalla. Mutta sensijaan pal
vottiin tieteitä ja taiteita, kauneutta ja iloa con amore, 
ehkäpä aivan con fuoco. Oli tavallista, että viulu ja 
huilu kulkivat kädestä käteen tai soivat rinnakkain 
yhteisnumeroissa. Uudenuutukaisten runojen esittä
mistä illanistujaisissa ei pidetty yllätyksenä, - se kuu-
1 ui miltei asiaan. 

Säveltaide oli pysyvästi juurtunut Turkuun vapau
denajalla ; se kuului olennaisesti niihin uusiin kulttuuri
harrastuksiin, joita tänä aikakautena virtasi lännestä 
maahamme. Strängnäsin urkurin Carl Petter Lenningin 
nimittäminen Turun yliopiston musiikinopettajaksi oli 
lyönyt 1740-luvun musiikkielänlään entistä rikasvivahtei
semman leiman. Vuosisadan jälkipuoliskolla oli Aurora
seura sekä runouden että musiikin alalla loihtinut esiin 
kauniin kukoistuksen; seuran säveltaiteellisen luokan 
piti koota - ja se koko sikin lyhyeksi ajaksi - kaupun
gin musiikinharrastajat yhteisen lipun alle, ja täten sai 
tällä alalla alkunsa ensimäinen järjestö. 
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Johanna von Schoultz 

Auroraseuran hajoamista noin 1778 seurasi eräänlai
nen sammuminen. Mutta tätä ei kestänyt kauan. Kaksi 
nuorta yliopistomiestä, ennenmainittu E. Tulindberg ja 
Isak Nordberg kokosivat uudelleen musiikinharrastajat. 
Nordberg oli poikkeuksellisen lahjakas fyysikko ja mu
siikki oli hänen mieliharrastuksensa. Viuluniekkana ja 
yliopiston opettajana hän nautti suurta arvonantoa. 
Myös Tulindbergin säveltaiteelliset harrastukset olivat 
merkittävät. Häntä ylistettiin maan parhaana viulu
taiturirna. Hänen nuottikirjastonsa kuului valtakunnan 
parhaimpiin. Hänen tietonsa ja taitonsa ulottuivat sekä 
esittävän että luovan säveltaiteen alalle. Hänen sävel
tämänsä jousikvartetit ovat vielä tallella. Tulindberg 
lienee myös ensimäisenä esittänyt Haydnin musiikkia 
Suomessa. Tämä tapahtui 1781, jolloin esitettiin muu
tamia hänen tänne ostamiaan Haydnin jousikvartetteja. 

Ylioppilaat viettivät 1780-luvun Turussa iloista ja 
meluisaa elämää. Nordberg ja Tulindberg ohjasivat 
"keltanokkia" kisoihin sävelten ja kaunokirjallisuuden 
alalla, mutta mikään ei silti pidättänyt heitä jatkamasta 
nautintoja kellareissa ja huvihuoneissa. Muistopuhees
saan N ordbergista Terrgström kuvaa tämän seikkaile
vaa luonnetta ja iloista elämää koristelemattomasti, 
eikä N. F. von Schoultzkaan salaile Tulindbergin heik
kouksia, kun hän muistelmissaan puhuu ensimäisistä 
opiskeluvuosistaan Turussa. 

Kustavilainen aika palvoi nerokkuutta ja aistia 
ja tämä antoi tietysti tietyn leiman akateemiselle elä
mlHle. Suhteet valtakunnan pääkaupunkiin merkitsi-
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Ku~stavilainen musiikinhar1'astaja 

vät paljon. Vuonna 1781 s}Tyslukukauden alussa rrur_ 
kuun muuttanut J akoh Tengström tuli ttlssä yhteys
ketjussa voimakkaaksi renkaaksi. Sangen pian havai
taan rJ1engströmin vaikutus mainittuun piiriin, johon hän 
näyWiä välittömästi liittyneen. Nuori von Schoultz sai 

hänestä hyvän ystävän ja tieteellisten kokeilujensa myö
tätuntoisen tarkistajan. 'l'engströmin ja Tulindhergin 
keskeiset ystävyyssuhteet kehittyivät kestäviksi ja 11e
delmällisiksi vielä pitkäksi aikaa ji:ilkimäisen siirryttyä 
pois Turusta. Tulindherg antoi Tengströmille 111.111. l'U

nosiivelmiä silloin kun viimemainittu piti esitelmän 
päästäkseen 1795 Ruotsin Akatemian jäseneksi. Esitel
män 'nimenä oli: "Om de fOl'lla Finnars Sällskaps-Nöjen 
och Tidsfördrif". Tengstl'ömillä ja Nordhel'gilla yhdessä 
oli tärkeä osuus Suomen taidemusiikin elvyttämisessä. 
He perustivat 1790 Suomen ensimäisen ja Ruotsin isän
nyysvallan loppuun asti toimineen merkittävimmän ylei
sen kulttuurijärjestön : T1/,nm Soitannollisen Settran. 

Nils Fredrik von Schoultz oli yliopiston kirjoissa 
koko vuoden, opiskellen "yhtä ja toista", kuten hän sa
noo. Kemia, fysiikka ja matematiikka kiinnostivat häntä 
eniten. Hänen oli vaikeata valita itselleen ala. Mielel
lään hän olisi halunnut opiskella yliopiston opettajaksi, 
mutta kun isä ilmoitti, ettei hän seuraavan vuoden 
alusta alkaen enää voinut taloudellisesti tukea hänen 
opintojaan, täytyi hänen jättää nämät haaveet ja valita 
Hselleen toinen ura. Hän valitsi oikeusopin, ehkä etu
päässä sentakia, että eräs etäinen sukulainen, Vaasan 
hovioikeuden varapresidentti Silfverspal're oli luvan-
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Johanna von Schoultz 

nut tukea häntä, jos hän astuisi hovioikeuden palveluk
seen. 

Suunnitelma raukesi etupäässä sentakia, että Silf
versparre kuoli samaan aikaan eli keväällä 1784, jolloin 
nuori juristi oli suorittanut yliopistolliset opinnäyt
teensä. Odottaessaan sopivaa tointa, hän otti vastaan 
Tulindbergin tarjouksen ja seurasi tätä Ouluun, missä 
Tulindberg oli saanut lääninkirjanpitäjän viran. Paitsi 
vapaata matkaa tarjottiin hänelle maksuton asunto ja 
elanto Tulindbergin vanhempain kodissa. Ystävyksillä 
oli onnea seura:kseen pitkälle matkalleen he saivat itse 
Henrik Gabriel Porthanin. 

Syksyllä von Schoultz kirjoittautui Vaasan hovi
oikeuden auskultantiksi. Siellä hän tapasi useita opis
keluaikansa ystäviä. Erikoisen hyvin hänestä huoleh
dittiin maaherra Cederströmin perheessä. Eräällä käyn
nillä Oulussa jouluna 1785, jolloin hän oli aikeissa seu
rata laamanni Idmania käräjille Pohjanmaalle, suun
tautui hänen elärllänsä odottamatta uudelle uralle. 

Isä oli näet hakenut ja saanut hänelle viran Helsi'l1-
gin uudelleen perustettuun sotalaitoksen kansliaan. 
Saatuaan tästä tiedon, hänen oli pakko nopeasti mat
kustaa Oulusta ja samoin täytyi hänen jättää hy
västit Vaasalle niin pian kuin mahdollista. Helmikuun 
lopussa hän saapui Helsinkiin ja astui virkaansa, josta 
hän sai kohtalaisen huolettoman toimeentulon. 

Kesän alussa viihtyivät ystävykset yhdessä jonkin 
aikaa, Tulindberg jatkaakseen opintojaan maisterintut
kinnon jälkeen dosentin virkaa varten, von Schoultz 
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Kustavilainen musiikinharrastaja 

puolestaan seuran takia ja haihduttaakseen surua, jon
ka sisaren kuolema oli aiheuttanut; näin kertoo päivä
kirja. Erottuaan olivat he kirjeenvaihdossa. Joitakin 
von Schoultzin kirjeitä on säilynyt ja ne luovat kirkasta 
valaistusta kirjoittajan ajatusmaailmaan. Samalla ne 
todistavat hänen musikaalisesta mal1staan ja selventävät 
piirteitä ja suhteita aikakauden musiikkielämässä. 

Ensimäinen kirje Tulindbergille on päivätty Helsin
gissä heinäkuun 27 p. 1786. Säveltaiteesta hän kirjoit
taa siinä seuraavasti: 

"Olen eriUäin mielissäni siitä, että Kohtalotar suhtautuu lem

peästi Oulun Musiikkiin ja jos siellä on soittimia, olisi hyvä, jos 

voisit kehittää sinne myös taitavia muusikkoja. Täällä on käynyt 

eräs kunnkaallinen hovimuusikko, saksalaissyntyinen SaloJlloni, joka 

on soittanut sooloja; minä kuuntelin häntä myös ja Jumala tietää, 

että hän esitti Lollin tunnetun soolon muunnelmineen niin kurjasti, 

että sille olisi voinut vaikka itkeä; viimeisen muunnelman hän "his

sukseen" jätti pois; vänrikki Rosen, joka istui vieressäni, ja minä 

pidimme häntä sinua paljon huonompana. Hän esitti myös niinkut

sutun "ristiretken", viheliäisen 'teoksen, joka on kokoonpantu tintta

mareskista (Tlntinnabula?) kulkusineen, rumpuineen, trumpettei

neen ja viuluineen; lopun tulkitsi hän uudella soittimella, "naula-har

monikalla"; soittimessa on verraten kaunis ääni; mutta kun hän 

esitti vanhan "les Folies d'Espagne'n" 3 a 4 muunnelmineen, jotka 

ovat yksinkertaiset, hänet tämän taiteen takia puolittain vihellettiin 

ulos; sanalla sanoen: hän lähti täältä tyytymättömänä meidän suo

malaiseen makuumme, koska me pidimme häntä poropeukalona, em

mekä antaneet arvoa hänen karkeansaksalaiselle "taiteelleen". Kau

neinta, mitä tässä konsertissa kuulimme, oli Haydnin Jumalainen 

Sinfonia Adagioineen, joka oli hurmaava. Sille osoitettiin suosiota 

ei vain yhteen, vaan kahteen kertaan ja Toursin Klaveeri-Konserton 
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pianolle esitti eräs nuori N)'1ström, joka soitti tätä soitinta yhtä 

hyvin kuin Snellman, vaikkei hän ole yhtä tarkka nuoteissa kuin vii

memainittu, muuten voittaa hän Snellmanin kenraalibassossa. Tämä 

sävellys oli TOUl'Sin kolmannesta teol(jsesta ja se sinun täytyy itsel

lesi hankkia, sillä se on kaunein kuulemistani klaveerisävellyksis,tä, 

mutta hirveän vaikea, Snellmanilta et voi sitä tilata, sillä se ei ole 

Haagissa ja Amsterdamissa sijaitsevan Hummelin painama, vaan se 

on kaiverrettu HabeI1lienissä, jos muistan oikein: Tukholmastakin 

pitäisi 'se voida saada; tiedätkö, että hänen sävellyksensä ovat miltei 

kauniimmat kuin Giordanin ja Boccerinin. A propos. Musiikista 

puheen ollen: apulainen Tenglström pistäysi Turusta täällä joku aika 

siilten; Hän sanoi odottavansa Snellmania luokseen syksyllä, sentakia 

hän oli tilannut itselleen fortepianon." 

N. F. von Schoultzin muistelmat sisältävät useita 
arvokkaita historiallisja merkintöjä, jotka koskettelevat 
hänen v,iranhoitoaan lähinnä seuraavina vuosina. Ke
sällä 1787 oli hän päämajassa Luolaisissa; samaan ai
kaan kuningas ja kruununprinssi kävivät leirillä ja kir
joittaja kuvailee vierailun yhteydessä sattuneita mo
niaita hauskoja kohtauksia. Samana vuonna määrättiin 
hänet Hämeenlinnan jalkaväkirykmentin sotatuomariksi. 
Sodan puhkeaminen hankki hänelle ensiksi kanslistin toi
men komentavan kenraalin kenttäkansliassa, sittemmin 
pääsi hän arkistonhoitajaksi ja lopuksi kenttäsihteeriksi. 
Tässä virassa hän vaikutti rauhantekoon asti, jolloin 
hänet määrättiin avustamaan pääkomisariota armeijan 
aseistariisumisessa. 

Saatuaan ansioittensa tunnustukseksi hovioikeuden
asessorin arvonimen ja virkaylennysoikeuden, käytettiin 
hänen kykyään useissa eri tehtävissä, niinpä hän m.m. 
toimi lähettinä Pietarin' ja Tukholman välillä samoin-
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Kustavilainen mttsiikinha7'rastaja 

kuin useitten pitäjien maanjako-oikeuksien puheenjoh
tajana Hämeessä, Vihdoin nimitettiin hänet lokakuun 
1 p :nä tuomariksi Rautalammin tuomiokuntaan, joka 
kuului Vaasan hovioikeuden piiriin. Hän asui silloin 
Kuopiossa, missä hän seuraavana vuonna sai vieläkin 
suuremman tunnustuksen eli laamannin nimen, kunnian 
Ja arvon. 

Vähää ennen tämän arvonimen saamista eli tarkem
min sanoen 1 p :nä helmikuuta 1800 hän vietti häitä 
Voipaalassa kuusitoistavuotiaan Jo h ann a He n
l' i k a G r i p e n b e r gin kanssa. Tämä oli Hämeen 
jalkaväkirylullentin everstin Hans Henrik Gripenbergin 
tytär. 

Emme tiedä, miten paljon laamanni von Schoultzilta 
liikeni aikaa musiikin harrastamiseen. Hänen virkatoi
mensa oli varmaankin laaja ja rasittava. EIIDl1e myös
kään tiedä, miten paljon vastakaikua IDusikaalisille ja 
runollisille harrastuksilleen hän sai nuorelta puolisol
tauno Mutta meillä on monta aihetta otaksua, että tämän 
mieli oli herkkä sekä taiteelle että kirjallisuudelle. Sa
moinkuin von Schoultzin, myös Gripenbergin suvun nuo
remmissa polvissa on ilmennyt musikaalisia taipumuk
sia. Myöhemmin toteamme, miten paljon rouva von 
Schoultz uhrasi säveltaiteen hyväksi. 

Kodin henkinen ilmapiiri oli ilmeisesti otollinen ru
nollisten ja musikaalisten kykyjen kehkeytymiselle. 
Voinune huomauttaa, että Kuopion rikasvivahteinen 
musiikkielämä oli tähän aikaan tunnettu. Kaupunkiin 
perustettiin jo 1792 oma musiildöseura Turun Soitan
nollisen Seuran mallin mukaan. 
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Laamanni von Schoultz oli lämminsydäminen isän
maanystävä. Hänen lujatahtoinen suhtautumisensa ve
näläisiin sodan aikana valaisee hänen isänmaallisuuttaan 
paremmin kuin mikään muu. Maaherran toimessa hän 
suoritti useita tehtäviä vuoden 1808 alussa armeijan 
siirtojen hyväksi ja antoi armeijan komentajalle tär
keitä ja varmoja tietoja vihollisen liikkeistä. Kuo
pion valloituksen jälkeen toi hän Sandelsin lähettinä 
päällikölle tietoja Rautalammin tapahtumista kesäkuun 
puolivälissä. Joukkojen peräytyessä Kuopiosta saman 
kuun 18 päivänä seurasi hän puolisoineen ja lapsineen 
armeijaa samoinkuin useimmat kaupungin asuldmat ja 
jätti sinne koko omaisuutensa. Muutamia päiviä myö
hemmin hän Sandelsin valitsemana neuvottelijana pa
lasi venäläisiä komentavan kenraalin Bm'clay de Tollyn 
luo. Hänet tuotiin kaupunkiin sidotuin silmin. Kun 
siteet poistettiin, huomasi hän olevansa omissa huoneis
saan, joihin kenraali oli sijoittunut. Barclay de Tolly 
takasi häJnelle viran ja omaisuuden, jos hän palaisi lmu
punkiin perheineen ja heti vannoisi uskollisuusvalan 
Venäjän keisarille. Laamanni kirjoitti muistelmissaan, 
että "hän katsoi tuon olevan ristiriidassa hänen valaan
sa vastaan, jonka velvoitus sitoi hänet omaan lailliseen 
kuninkaaseen ja omaan isänmaahan". Torjumalla ve
näläisen kenraalin tarjouksen osoitti laamanni von 
Schoultz samaa isänmaallista järkkymättömyyttä kuin 
Runebergin ylistämä maaherra Wibelius. Ohimennen 
muistettakoon, että myös maaherra Wibelius seurasi 
Sandelsia hänen peräytymismatkallaan Kuopiosta. 
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Kustavilainen musiikinharrastaja 

Tammikuun lopussa 1809 von Schoultz sai kuninkaal
liselta majesteetilta luvan muuttaa Tukholmaan, minne 
hän vei mukanaan Vaasan ja Oulun läänin vero säästöt. 

Sodan kokemukset vaikuttivat varmasti osaltaan 
siihen, että varamaaherra von Schoultz oli haluton rau
hanteon jälkeen palaamaan Suomeen. Mutta syitä hä
nen Tukholmaan jäämiseensä oli useitakin. Pää.tökseen 
vaikutti ratkaisevasti tieto siitä, että hänen talonsa 
Kuopiossa oli palanut venäläisten siellä olon aikana. 
Tällöin hän lienee menettänyt koko omaisuutensa. Tuli
palosta puhuttiin kauan myöhemmin suurena perhe
onnettomuutena. 

Hän toivoi saavansa valtioo viran, mutta sitä hän 
sai kauan odottaa. Hän ei tunnu kuuluneen onnen suo
sikkeihin. Allmvuosina oli hänen ainoana varmana tu
lonaan perheen ylläpitämiseksi varamaaherran palkkio 
eli 83 112 riikintaaleria. Tämän lisäksi tuli pienehköjä 
tuloeriä ylimääräisistä toimista. Hän suunnitteli m.m. 
ehdotuksen uudeksi matkustussäämnöksi. Edelleen hän 
teki Götan kanavayhtiön anomia tutkimuksia, jotka kos
kivat valtion metsätiloja. Vasta v. 1813 hän sai vaki
naisen viran valtakunnan yleisten asiain valmistelu
lautakunnan jäsenenä. Mutta tätä. tointa hän ei saanut 
kauan hoitaa. Hän kuoli näet tammik. 15 päivänä 1816 
jättäen sure maan lesken ja viisi lasta. 
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POIKKEUKSELLINEN ENSIKONSERTTI 

J 0 h ann avo n S eho u 1 t z syntyi 6 p :nä maa
liskuuta 1813. Rouva Musica lahjoitti säveleisiliän ty
tölle runsaat kummilahjat. Mutta vaikka valoisat soin
nut vallitsivat voimakkaasti tässä lahjassa, niin kai
kuin siinä moll-sointukin jo aivan alussa. Ankara isku 
kohtasi perhettä Johannan syntymävuonna: hänen 
äidinisänsä kuoli eräällä käynnillään Tukholmassa. 

Perhe menetti hänessä arvokkaan tukensa. Vielä ras
kaammaksi muodostui isän menetys; hän kuoli vain kol
me vuotta myöhemmin. Hänen poismenonsa tiesi sen 
lyhytaikaisen valonhämyn häviämistä, joka oli perheelle 
koittanut isän saadessa viran Tukholmassa. Leski ei 
voinut jäädä Ruotsin pääkaupunkiin, vaikka oli toivottu, 
että lapset olisi voitu kasvattaa siellä. Vain vanhimman 
pojan ura oli taattu: hänet oli hyväksytty Karlbergin 
sota-akatemian kadetiksi. Opintojen päätyttyä tuli hä
nestä tykistöluutnantti ja myöhemmin yleisesikuntaup
seen. 

Maaherratar von Schoultz palasi Suomeen keväällä 
1817 mukanaan 'l1eljä nuorinta lastaan. Hän asettui asu
maan kotitaloon Sääksmäen Voipaalaan, missä hän jär-
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jesti yhteisen talouden äitinsä kanssa. Hänen olonsa 
Voipaalassa oli perin lyhytaikainen. Minun ei ole onnis
hUlut saada tietoja tämän syistä: tärkein syy lienee se, 
että veli Odert Henrik oli päättänyt siirtää Poriin perus
tamansa reaalioppilaitoksen isän perinnönjaossa hänen 
osalleen tulleeseen taloon. Von Schoultzin perhe sai 
sensijaan uuden kodin Gripenbergin talossa Porissa. 
Vain poika Carl jäi Voipaalaan Gripenbergin oppilai
toksen oppilaaksi vuosiksi 1819-21. Mutta heidän ei on
nistunut Porissakaan löytää itselleen pysyväistä sijaa. 
Houva von Schoultzin oli pakko lapsineen palata Tuk
holmaan loppukesällä 1821. Täällä voi hän ainakin 
muuttaa omaan taloonsa Södermalmilla Pihlinkadun ja 
PormestarinImjan kulmassa, vanhaan kiinteimistöön, jo
hon kuului suuri puutarha. Vanhin poika oli nyt 19-
vuotias ja hän oli jo hankkinut itselleen suuren osan 
upseerikoulutuksestaan. Mutta muitten koulunkäyntiä 
varten oli kai joku keino keksittävä. Huolimatta pie
nistä tuloistaan pidettiin kotia hienona, hyvinhoidet
tuna ja vieraanvaraisena. 

J ohannan musilmalinen lahjakkuus ilmeni jo h~yvin 
nuorena; hänellä oli hopeankirkas, voimakas lauluääni 
ja tarkka sävelkorva. Jo Suomessa olon aikana herätti
vät nämät lahjat huomiota. Sitäpaitsi oli tytön olemus 
miellyttävä, joten hänestä pidettiin sitäkin enemmän. 
Emme tiedä mitään siitä,minkä laatuista oli hänen Voi
paalan äidinkodissa saamansa musikaalinen ravinto -
sen elämään oli sota jättänyt syvät jäljet ja äidinisän 
kuoleman jälkeen olivat perhesiteet katkenneet. Porissa 
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tuskin voi saada mitään voimakkaampia musikaalisia 
vaikutteita, siksi köyhää oli seudun musiikkielämä sii
hen aikaan. Mutta perinnäistavoista rikas Voipaala kau
niine ympäristöineen piirtyi lujasti hänen mieleensä. 
Suomi oli ennen muuta hänen kotimaansa ja siksi mo
nenlaiset mielikuvat sen elämästä ja olosuhteista vai
kuttivat tehokkaasti hänen luonteensa muokkautumi
seen. Myöhemmin saamme monta todistusta siitä, että 
lapsuudenmuistot muodostuivat laulajattarelle vah
voiksi siteiksi, jotka ainaiseksi kiinnittivät hänet koti
maahan. 

Pian saatiin aihetta puhua poikkeuksellisen musi
kaalisesta tytöstä paitsi kotipiirissä myös Tukholmassa. 
Mitä tahansa äiti von Schoultz ajatteli säveltaiteesta 
elämänurana, mikään muu ei voinut tulla kysymykseen 
kuin Johannan musikaalinen koulutus. Joulu-iltana 
1825 sai hän ensimäisen pianonsa ja tämän jälkeen alkoi
vat vakavat musiikkiopinnot. Musiikkiakatemian his
toriikissa mainitaan, että Johannan veli aluksi kehitteli 
hänen musikaalisia taipumuksiaan. Ilmoitus tähtää 
veli Fredrik iin, jolla oli hyvä, järjestelmällisesti koulu
tettu ääni - häntä on joskus sanottu Tukholman par
haaksi tenoriksi. Ota:ksuttavaa on, että hän opasti sisar
taan laulamisen alkeitten oppimisessa, sillä perheen 
perimätieto kertoo, että Johanna opiskeli pianonsoittoa 
-erään arvossapidetyn musiikinopettajan johdolla. 

Hänen nopea edistymisensä herätti hämmästystä ja 
ihailua joka taholla. Hän näyttää täysin innoin ryhty
neen musiikkiopintoihinsa. Hänen olemuksessaan oli 
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raikkautta ja vauhdikkuutta, joihin yhtyi hänen ikäi
selleen harvinaista määrätietoisuutta ja intoa. Mutta 
toistaiseksi ei hän suinkaan ollut selvillä elämänuransa 
suunnasta. Kysyttiin, voiko hänen säätyisensä nainen 
antautua laulajattareksi. Tavanomainen käsitys taitei
lijauran epävakaisuudesta oli pelottimena. Aatelisper
heitten tapoihin kuului musiikinviljely jossakin muo
dossa, mutta oli harvinaista, että joku näitten jäsenistä 
ryhtyi annnattimuusikoksi. Myös von Schoultzien per
heessä oltiin tässä suhteessa jyrlddä. Mutta ratkaisu 
tapahtui nopeammin kuin oli odotettu ja tämän jälkeen 
tapahtumat kehittyivät ripeässä tahdissa. 

Tieto Johanna von Schoultzin kyvystä oli ehtinyt 
aina hovipiireihin asti. Hovissa esiintyivät säveltaiteen 
ystävinä ja suosijoina ennen muita silloinen kruunun
prinssi 0 s k a r, sittemmin Oskar 1 ja kruununprin
sessa Jos e f i n a. Kruununprinssi opiskeli musiik
kia A. F. Li n d bl a d i n johdolla ja esiintyi jopa sä
veltäjänä. Hän otti innoldmasti osaa musiikkielämään 
ja hän kävi uutterasti säveltaiteellisen yhtymän "Säll
skapet för sångövningar" kokouksissa, Otaksuttavasti 
myös Johanna von Schoultz ja hänen Fredrik veljensä 
olivat usein läsnä näissä harjoitus-kokouksissa. 

Ruotsalainen h"'irjailija ja pianisti J. M. R 0 sen 
kuvaa eloisasti seuran aherteluja ja juhlatilaisuuksia 
kirjoitelmassaan "Några minnesblad". Juhlat loppuivat 
aina tanssiin, johon kruununprinssi ja kruununprinsessa 
ottivat osaa, mutta kuningatar Desideria jäi vain katso
jaksi. Eräässä tällaisessa tilaisuudessa oli Rosen tutus-
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tunut "laulajatar Johanna von Schoultziin" Ja tanssi
nut hänenkan:ssaan franseesia, "tuota Tukholmassa sil
loin vielä täysin tuntematonta tanssia". 

Luultavasti nuori laulajatar esitettiin kruununprins
siparille jossakin näistä kokouksista, sillä kun veli 
Fredrik eräänä iltana 1827 eräissä tanssiaisissa, -
joissa hän oli neiti Suchtelenin o.s. Landskoi kanssa -, 
jolloin hän toi masurkan Tukholman seurapiireihin, kes
kusteli kruununprinssin kanssa J ohannan lauluäänestä 
ja hänen musikaalisesta lahjaklmudestaan, lienee Hänen 
Kuninkaallinen Korkeutensa esittänyt, ettei perheen 
pitäisi antaa tolkuttomien ennakkoluulojen estää tällai
sen lahjakkuuden a,ntautumasta taiteen palvelukseen. 
Jopa lienee kruununprinssi luvannut antaa hänelle ra
hallista tukea ja ehdottanut hänelle opettajiksi ensiksi 
C a r 1 M a g n u s C rae liu k sen, Tukholman Oop

peran arvossapidetyn laulunopettajan, ja myöhenmlin 
G u i s e p p e S i b 0 n i n Kööpenhaminasta. 

Kun äiti sai kuulla tästä, kauhistui hän ajatusta, 
että hänen tyttärensä astuisi parrasvaloon. Mutta ko
tona myöhemmin pidetyissä neuvotteluissa havaittiin, 
ettei niin tarvitsisi tapahtua: Johanna voi valmistautua 
konserttilaulajattareksi. Tämän uran ei tarvinnut herät
tää siveellisiä epäilyksiä tai halveksumista aatelisten 
taholta. 

Mutta uran valinnalla oli myös taloudelliset näkö
kohtansa. Perheellä oli erittäin pienet tulot. Kuka mak

saisi kustannukset7 Annettuaan lopulta omalta kohdal
taan suostumuksensa, kääntyi hän tässä asiassa vel-
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C. M. C1'cclius. 
Maria Röhlin piirustuksen mukaan v. 1834. 

Teoksesta Jenny Lind, T. Norl!ncl, 

"Perhe-nCikymCi keltaisessn nli1'kkauksessa". Väritetty piil'ustus. 
182Q-luku. Säkeistö, jota on miltei mahdoton lukea, on Geijerin 
tunnettu: "Ajatus, jonka taistot vain yö näkee". Henkilöt ovat 
oikealta lukien todennäköisesti seuraavat: rouva von Schoultz, 

Johanna ja hänen kaksi veljeään. Muita on vaikeampi tuntea. 
Mabel von Schoultzin kokoelma. 



"Lahjaki1'je", joka seu1'asi Johanna 
von Schoultzille lahjoitettua FOTte

Pianoa. 

Mabel von Scl10ultzin kokoelma, Lidingö. 
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jensä, sittemmin senaattori S e b a s t i a n G r i p e n
b e r gin puoleen, pyytäen häneltä taloudellista avus
tusta. Tämä ei voinutkaan vastustaa sisarentyttärensä 
saamien lukuisien kiitossanojen houkutusta, vaan taipui 
antamaan ensi tarpeeseen tarvittavat rahavarat. Nyt 
voitiin kääntyä laulunopettaja Craeliuksen puolee'll. 
Tämä oli valmistunut uralleen Saksassa ja Italiassa ja 
hän kehitti lauluoppilaitaan italialaisen opetusmenetel
män mukaan. Tämän mukaan opetti hän nyt myös J 0-

hanna von Schoultzia ja tämä kehittyi tavattoman no

peasti. 
Musiikkiakatemian, Johanna von Schoultzia koske

van erään tiedonannon mukaan oli Craelius sen ajatuk
sen herättäjä, että nuoren aatelisneidon tuli a11tautua 
taiteilijauralle. Tämä voidaan selittää vain siten, että 
Craelius opettaessaan Fredrikille laulua, sai tietää sisa
ren musikaalisesta lahjakkuudesta, niin, ehkä oli kuullut 
hänen laulavan ja oli tästä sitten ilmoittanut ln-uu
nunprinssille. Musiikin kuninkaallinen suojelija seurasi 
sittemmin laulajattaren kehittymistä, luultavasti 
Craeliuksen välityksellä -, sillä laulajattaren ensi
mäistä julkista esiintymistä koskeva aloite lähti yhtä
pitävien todistusten mukaan kuninkaallisten taholta. 
Tämä tapahtui keväällä 1828. Skånen herttuan synty
mäpäivää aiottiin juhlia hovitanssiaisilla toukokuun 3 
päivänä. rranssiaisia valmisteltaessa kehoittivat kruu
nunprinssi ja kruununprinsessa Fredrik von Schoultzia 
puhumaan sisarelleen, että hän antaisi samana päivänä 
ensikonserttinsa Ladugårdsladetin (Östermalmin) kir-
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kossa, joka oli kaupungin suurin ja paras laulusali. 
Silloin tulisivat myös kuninkaalliset konserttiin ja siten 
se liittyisi läheisesti kuninkaalliseen juhlaohjelmaan. 
Miten olisi tuollaisen ehdotuksen voinut torjua? J 0-

hanna taipui. 

Esiintymisessä oli luonnollisesti myös vaaransa. J 0-

hanna oli vain 15-vuotias. Mutta hän oli terhakka ja 
huoleton kuten yleensä taiteen aloittelijat tuossa iässä. 
Kuninkaallinen suojelu oli tietysti mairitteleva kannus
tin. Tämä oli tiettävästi voimakkaasti vaikuttanut sii
hen, että äiti oli myöntynyt. Ensi-esiintynlinen kirkossa 
sopi sitäpaitsi hyvin hänen mielenlaatuunsa; se oli myös 
takeena siitä, ettei nuori laulajatar astunut millekään 
vaaralliselle tielle. 

Johanna von Schoultzin ryhtymistä taiteilijauralle 

kuninkaallisen perheen suojeluksessa korostettiin erikoi
sesti sillä, että linnassa pidettävien tanssiaisten kutsu

kirje päättyi sanoihin: "neiti von Schoultzin konsertin 
jälkeen". Tuntui siltä, kuin tämä järjestely olisi taan

nut konsertin menestyksen jo etukäteen. Itse asiassa 

konsertti sujuikin loistavasti. Sitä pidettiin Tukholman 

musiikkielämän tapahtumana. Jo ulkonaisesti oli kon

sertilla poikkeukselljnen leima. Tästä saa eloisan käsi

tyksen "Granskaren" -lehden selostuksesta (6. 5.) : 

"Jo kaksi tuntia ennen konsertin alkua virtasi jalanku1kijoita ja 

vaunuja niin runsaasti Ladugårdslandet'iin, että avara kirkko täyt

tyi heti, jopa karkki sopet ja nurkat, tuolit ja parvekkeet otettiin 

kuulijain käyttöön; samalla tungos eri paikoissa tuli jopa sangen 
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rasittavaksi. Kirkkoon olisi ehkä vielä mahtunut joitakin henkilöitä; 

mutta melko varmasti voidaan otaksua, että saapuvilla oli ainakin 

2,500 henkeä, ja kun jokainen pääsylippu maksoi 1 lh riikintaaleria, 

voidaan pitää selviönä, että konsertin rahallinen tulos oli edullisin, 

minkä kukaan ruotsalainen milloinkaan on saanut. Kaikki oli muu

ten järjestetty rva Catalanin konserttien mallin mukaan: kirkko oli 

hyvin valaistu, orkesteri oli sijoitettu verhottuun ja koristettuun kuo

riin ja Kunink. Hovia varten oli tavalliselle paikalle rakennettu 

erikoinen aitio, josta sekä Hänen Maj. Kuningatar että Heidän Ku

nink. Korkeutensa Kruunun-Prinssi ja Kruunun-Prinsessa suvaitsi

vat kuunnella koko konsertin." 

Konsertissa avusti hovisoittokunta ja "Harmoniska 
sällskapet". Hovisoittokunta esitti luultavasti J. F. 
B e r w a 1 d i n johdolla kaksi alkusoittoa ja suurem
pien sävellysten säestykset. Viisikymmentä kuorolaula
jaa vastasi Mozartin Taikahuilun erään kuorolaulun ja 
Hasslingerin messun tulkinnasta. Johdantonumeron eli 
päivän juhlallisuuksiin kirjoitetun kantaatin oli säveltä
nyt nuori saksalainen pianisti K arI S c h w e n k e 
suomalaisen pankinkomisarion A n t 0 n B r a k eli n 
tekstiin. Paitsi kantaatin erästä sooloa - toisen esitti 
Fredrik von Schoultz - lauloi konsertinantaja kolme 
koloratuurinumeroa, kuten painetusta ohjelmasta käy 
selville. 

Joka numeroa seurasivat myrskyisät suosionosoituk
set. Tunnelma kohosi yhä korkeammalle konsertin ku
luessa. Sen loputtua menivät kuningatar ja muut ku
ninkaalliset korkeudet sakaristoon onnittelemaan nuorta 
laulajatarta. 

Sanomalehdet osoittivat konsertille tavatonta huo-
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miota eivätkä säästäneet kiitosta. Tätä ei voida selittää 
vain kohteliaisuudeksi tai hienotunteisuudeksi. Menes
tys oli ilmeinen ja se antoi loistavia lupauksia. Äsken 
mainitsemamme lehti kertoo, että kauan kuultiin puhut
tavan meteorista, joka oli noussut säveltaiteen näkö
piiriin ja joka oli niin säihkyvä, että se uhkasi him
mentää kaikki muut. Viisitoistavuotiaasta puhuttiin 
kuin laulajattaresta, jonka veroista tuskin ennen oli 
kuultu. Häntä oli jo etukäteen verrattu itse A n g eli c a 
C a taI a n iin, Europassa kuuluisaan laulajattareen, 
joka äskettäin oli saavuttanut riemuvoittoja Tukhol
massa. Tällaisista seurapiirien puheista oli tullut sano
maleh tikirj oi tuksia. 

Mikäli olen voinut panna merkille, on Catalani ollut 
ainoa, jolle Tukholman sanomalehdistö on suonut yhtä 
monipuolisen huomion kuin Johanna von Schoultzille. 
Arvostelut täyttävät joissakin tapauksissa miltei koko 
lehden. Tapausta kuvaillaan sekä laajasti että kiintoi
sasti, ja luonnollisesti tavallista perinpohjaisemmin poh
ditaan hänen ääntään ja tulevaisuudenmahdollisuulc
siaan. Liitän tähän joitakin otteita, jotka tosin eivät 
anna selvää kuvaa siitä palstamäärästä, jonka lehdet 
uhrasivat nuorelle laulajattarelle - ottae,n huomioon 

lehtien suuruuden -, mutta jotka silti hyvin luonnehti
vat arvostelun laatua ja senaikaista kirjoitustyyliä. 

"Anmärkaren" 7 p :nä toukokuuta 1828. 

"Viime lauantaina piti neiti Johanna von Schoultz Ladugårds

landet'in kirkossa konsertin, jonka antamiseen sanotussa huoneis-
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tossa hän jo viime maaliskuussa oli asianomaiselta kirkkoneuvos

tolta saanut luvan. Vaikkei voida kieltää, että nuoren laulajattaren 

ensi-esiintyminen edellytti ehkä harvinaista rohkeutta, etenkin sen

takia, että se tapahtui samassa huoneistossa ja samalle yleisölle, 

jonka rva Catalani äskettäin salli kuulla tenhottaren ääntään; kui

tenkin näyttää siltä, kuin tämä uskalias yritys olisi ollut niin suur

piirteinen ja ylevä, että jollei neiti von Schoultz olisikaan vastan

nut kuulijainsa odotuksia, ansaitsi hän joka tapauksessa tunnustuk

sen siitä, että hän nuoreksi neidoksi oli ollut harvinaisen rohkea 

ja esittänyt kykynsä julkisesti. Nyt on kuitenkin tapahtunut päin

vastoin: ja olemme vakuutettu siitä, että ihastus ja hämmästys oli

vat yhteisiä tunteita kaikissa niissä, jotka kuuntelivat hänen melo

dista ääntään. Neiti von Schou1tz'in äänen voima ja syvyys näyt

tävät jo kilpailevan rva Catalanin äänen kanssa; mutta äänen laa

juudessa, pyöreydessä ja soinnukkaassa puhtaudessa on hän tasa

veroinen mestarilaulajattaren kanssa, jopa ehkä voittaakin hänet; 

ja kun lisätään, että tämä ääni vielä muistuttaa puoliksi puhjen

nutta ruusunnuppua, niin voidaan tämän perusteella suurella toden

näköisyydellä edellyttää, että Neiti von Schoultz, sittenkun hänen 

kykynsä on täydelleen kehittynyt, tulee nousemaan Europan ensi

mäisten laulajattarien joukkoon." 

"Nya Argus" 7 p :nä toukok. 1828: 
"Tila ei salli meidän tänään ryhtyä konsertin tarkempaan sel

vittelyyn; tulemme ensi numerossa korvaamaan tämän puutteen. 

Tila riirttää vain harvoin sanoin ilmaisemaan, että 15-vuotias, nuori 

laulajatar osoitti aivan tavatonta valmiutta ja samoin tämän ikäi

selle ja yleisölle ensi kertaa esiintyjälle odottamatonta voimaa ja 

val'l11uutta. Luonto on lahjoittanut neiti von SchouItzille äänen, 

jonka laajuus, taipuisuus ja sävy oikeuttavat mitä suurimpiin toi

veihin. Odotettavissa oleva hyvä koulutus hänen taiteellista edelleen

kehittymistään varten ja se varma musikaalinen tunne, josta hänen 

suorituksensa lauantaina antoi epäämättömiä todisteita, ovat takeina 

siitä, etteivät nämät toiveet tule pettämään." 
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"Conversation-Bladet" 5 päivänä toukok. 1828: 

Emme ole tätä ennen voineet kuvitella mahdolliseksi, että poh

joinen ilmastomme voisi synnyttää laulajattaren, joka jo 15-vuo

tiaana osoittaa omaavansa kaikki ne ominaisuudet, joita harvoin on 

samanikäisillä ja yhtä paljon Italian luonnon eniten suosimilla lau

lajattarilla. Yllätyksemme oli sitä suurempi, kun neiti SchouJ.tzin 

äänessä tapasimme sointirikkauden ja pyöreyden, laajuuden ja puh

tauden, jotka muistuttivat Madame Catalanin harvinaisen äänen 

ominaisuuksia. Äänen voima on jo nyt suurempi kuin oli odotetta

vissa; miten paljon se vielä voi kasvaa, riippuu tulevaisuudesta ja 

tavasta, millä sitä kehitetään. Jollemme erehdy, ei laulajattaren 

ruumiinra:kenne ole erikoisen voimakas; tämäntakia tulee olemaan 

välttämätöntä, ettei ääntä saa millään tavalla rasittaa liikaa, ennen

kuin se on ehtinyt täysin vakiintua. Ennen kaikkea pitää niitten, 

joilla on lähempi oikeus huoltaa tuota nuorta kykyä, yrittää torjua 

tästälähin seura- ja kOl'keampien piirien taholta varmasti kasautu

vat tilaisuudet, joissa laulajatar jollakin bravuuriaarialla voisi saa

vuttaa hetkellisen suosion Ruotsin ehkä kauneimman tähän asti 

omistaman naisäänen menettämisen uhalla. 

Emme antaudu lautajattaren konserttiinsa valirtsemain vaikeain 

sävellysten esityksen yksityiskohtaiseen arviointiin. Riittäne~, kun 

sanomme, että hän on antanut kyvystään verrattomia todisteilta ja 

samalla takeen siitä, mitä hänestä tulee. Se, joka taitavan opettajan 

ohjauksessa muuta:mien harvojen kuukausien aikana on jo päässyt 

niin pitkälle taiteen uralla, ei varmastikaan pysähdy puoliväliin; 

vielä vain muutamien harvojen vuosien perästä tunne, ilme ja maku 

yhityneinä kehittyneeseen ja viimeisteltyyn laulumenetelmään aset

tavat luonnon suuren lahjan oikeaan arvoonsa. Kalliosta juuri lou

hittua timanttia kaikkine sisäisine arvoineen täytyy silti ensiksi hioa, 

ennenkuin se jalokirvenä voidaan sijoittaa otsaikoruun. - Konsertti 

kokonaisuudessaan onnistui täydelHsesti." 
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"Heimdall" 10 P :nä toukokuuta 1828. 
"Neiti von Schoutzilla on kauniisti kaikuva, laaja ja tavattoman 

taipuisa ääni. Se on täydellinen sopraano. Sen ala on lähes 3 oktaa

via. Eräs kadenssi ulottui korkeimmasta es'istä matalaan as'iin. 

Korkeat, tosin eivät korkeimmat sävelet ovat pyöreimmät ja melo

disimmat; sillä sopraanolle kuuluvain sävelten alalla on ääni kau

nein, samoinkuin altolle kuuluvain heikoin, varkkeivät kuitenkaan 

hauraat. Voitaneen pItää ennenaikaisena jo nyt määritellä, missä 

oktaavissa kypsyytensä saavuttanut ääni tulee soimaan jaloimpana 

ja täyteläisimpänä; todennäköisesti tulee ääni kaikumaan parhaiten 

sopraanon rajalla. - Äänensävy on kirkas, pehmeä ja hopeanhelyi

nen. Siinä on armautta ja lempeää suloa, joka tekee sen korkeim

massa määrässä valloittavaksi ja kiintoisaksi. Sen sointi on miellyt

tävä, ei niinkään vahva; se on heleä ja metamkkaan puhdas, muttei 

rikasvivahteinen ja rehevä. Miellyttävästi yllätti se, ettei mitään 

räikeää tai terävää, joka on tavallista nuorille ja kouluttamatto

mille äänille, ollut havaittavissa. On luonnollista, ettei niin nuoren 

neidon ääni vielä voi olla riittävän voimakas ja täyteläinen; mutta 

hennollakin on kauneutensa. - - - Myös tulkinta oli raikasta ja 

rohkeaa ilman varsinaista kovuutta tai vastenmielistä hätäilyä. Siinä 

vallitsi enemmän tasaisuutta ja hillittyä rauhallisuutta kuin oli odo

tettavissa siltä, joka äskettäin on täyttänyt viisitoista vuotta. - -

Ei myöskään ollut havaittavissa muuten yleisiä vikoja, kuten kUl'k

kuun, kitalakeen tai nenään laulamista j.n.e. - - - Neiti von 

Schoultz jatkanee opintojaan herra Sibonin luona, jota nykyään elä

vien laulunopettajien joukossa pidetään taitavimpana. Ei tarvitse 

muistuttaa, miten kaukana etäisyydessä yleensä on täydellisyyden 

päämäärä ja miten pitkä on taide ja lyhyt elämä, kuten vanhat niin 

selvänäköisesti ovat sanoneet. Ei löytyne ketään, joka ei kärsimät

tömästi odottaisi hetkeä, joltlointoivorikas laulajatar päätettyjen 

opintojen jälkeen palaa kotiseudulleen eikä voi erota siitä toivosta, 

ettei ulkomaalainen nyt, kuten muuten on tavallista, ota haltuunsa 

jokaista parempaa kykyä, joka tulee hänen omistuspiirinsä ulottu

ville." 
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Voidaan mainita, että "Heimdallin" arvostelun on 
todennäköisesti kirjoittanut lehden toimittaja, tunnettu 
arvostelija ja kielentutkija J. E. R Y d q v i s t. Tämä 
antaa lisää pätevyyttä lausunnolle, sillä Rydqvist oli 
etevä ja kunnioitettu taiteentuntija. 

Carl Schwenke oli hampurilain8:l1: pianisti. Hän oli 
aikaisemmin esiintynyt Kristianiassa (Oslossa) ja myö
hemmin eräällä konserttimatkalla saattanut F. P a
c i u s t a sinne. Molemmat taiteilijat tekivät 1834 yh
dessä matkan Helsinkiin, missä Pacius, kuten tunnettua, 

seuraavana vuonna sai yliopiston musiikinopettajan toi
men. 

Erikoisen huomattavat ovat 15-vuotiaan kokeilijan 
vertaaminen Angelica Catalaniin. Huolimatta 48 ikävuo
destaan tämä oli täydellisesti laskenut Tukholman ylei
sön jalkojensa juureen. Kun samat ylistyslaulut virite
tään uudelleen, on vaikeata uskoa, että ne koskevat 15-
vuotiasta tyttöä, joka ottaa taiteilijauralla ensi askelei
taan. Soitintaiteilijat ovat vieläkin nuorempina saavnt
taneet kuuluisuutta, mutta laulutaiteen alalla sattuu sel
laista vain poikkeuksellisesti. Angelica Catalani kuului 
poikkeuksiin. Hänkin antoi ensikonserttinsa 15-vuo
tiaana - tämä tapahtui Veneziassa - ja hän herätti 
laulullaan ennenlrnuluma tonta innostusta. Vaikkapa 
edellytettäisiin eräänlaista liioittelua Johanna V011 

Schoultzia koskevissa lausunnoissa, ja muistettaisiin, 
ettei niin nuorta kokeilijaa voida arvostella kypsänä tai
teilijattarena, niin jää jälelle riittävästi aihetta tulla 

valrnutetuksi arvostelujen tarkoituksesta ja yleisen ihas-
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tuksen sisällytyksestä: tavattoman suuri laulullinen 
kyky oli esiintynyt yleisölle. 

Kaksi päivää ensikonsertin jälkeen sai nuori laula
jatar kutsun "Harmoniska Sällskapet'in" jäseneksi. Kut
sukirjeestä selviää, että tämä oli hieno kutsu. Tämä oli 
ensimäinen laulajattaren vastaanottama julkinen kun
niaJlosoitus - useita seurasi myöhemmin. 

Sanomalehtien huomautukset laulajattarelle, että 
hän varoisi liian vilkasta osanottoa seuraelämään ja 
liiallista esiintymislaulamista saavat asiallisen taustan, 
kun viitataan hänen heikkoon ruumiinrakenteeseensa. 

Myöhemmin osottautuivat varoituket oikeutetuiksi. 
Mutta tämä liikuttava huolenpito ei estänyt lehtiä ke
hoittamasta Johanna von Schoultzia antamaan vielä yh
den konsertin ennen matkaansa etelään, jonne hänen toi
vottiin pian lähtevän. Jäähyväiskonsertti oli Kathari
nan kirkossa 28 p :nä elokuuta. Myös tällä kertaa oli 
yleisö lukuisa: lähes 1.000 pääsylippua oli myyty. Kuu
lijain joukossa huomattiin taas kruununprinssi ja kruu
nunprinsessa. Luonnollisesti eivät arvostelut tällä ker
taa olleet yhtä laajat kuin edellisellä. Kuitenkin ne to
tesivat, että laulajatar saavutti yhtä jakamattoman kuin 
hyvinansaitunkin menestyksen, joka ilmeni jopa suosion
osoituksissa. "Stockholms-Tidning" rohkenee väittää, 
ettei "kulman täkäläinen voi häntä voittaa". Ja "Heim

dall", ainoa sanomalehti, jossa oli pitkähkö maininta, 
ottaa puheeksi tehdyn huomautuksen, että ohjelma oli 
liian vaikea. Tähän sanoo lehti, ettei laulajattaren tar
koituksena ole voinut olla yllättää yleisöään täydellisellä 
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esityksellä - siinä tapauksessa ei hänen olisi tarvin
nut matkustaa ulkomaille kehittyäkseen, - vaan hän on 
halunnut antaa luotettavan käsityksen luonnonlahjainsa 
rikkaudesta esittämällä sellaisia laulusävellyksiä, joilla 
on suuri sävel-ala ja jotka ovat äänelle antaneet tilai
suuden kaikenlaisiin vivahteihin. Hänen tarkoitukse
naan ei ole ollut "ainoastaan näyttää, mitä hän on, vaan 
mitä hänestä voi tulla". Tämän lausunnon varovaisuus 
on merkillepantava. Rydqvist on edustanut maltilli
suutta, joka ilmeisesti oli täysin paikallaan huolimatta 
arvosteltavan harvinaisesta lahjakkuudesta. 

Kaksi ensimäistä konserttia oli yhdellä iskulla teh
nyt Johanna von Schoultzin tunnetuksi ja suosituksi 
Ruotsin pääkaupungissa. Huhu hänen erinomaisesta lah
jakkuudestaan kiisi viuhuvin siivin ympäri valtakuntaa. 
Ihastus oli suuri erityisesti senkintakia, että laulaja
tarta pidettiin tukholmalaislapsena ja odotettiin, että 
hänestä tulisi ennenkaikkea Ruotsin säveltaiteen kaunis
tus. Voidaan miltei sanoa, että Tul\:holma poti "von 
Schoultz-kuumetta". Aikaisemmin oli nautittu rouvien 
W ä ss eli u s - C a s a g 1 i n ja T h u ,n b e r g - S e ve
Iin i n kauniista äänistä; jälkimäinen kuului vielä Oop
peraan. Mutta uusi tähti oli ulkopuolella kilpailun. Hän 
edusti aitoa romantista taiteilijaihannetta täysroman
tiikan upeimpana kukoistuskautena. - Voimme pitää 
mielessä, että eletään kymmenkunnan vuotta ennen 
"J enny Lind-kuumeen" puhkeamista. 

Paitsi taiteellista tulosta, olivat ensimäiset konser
tit antaneet myös tärkeän opetuksen: ne olivat näyttä-
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neet, että taiteilija-ura voi muodostua "kannattavaksi". 
Ne aukaisivat suorastaan mitä mahdollisuuksia tahansa. 
Annetut konsertit ovat mahtaneet tuottaa laulajatta
relle suurta iloa. Ja niihin sisältyi antoisia tulevaisuu
denlupauksia. Mitä olikaan voitettavissa silloin, kun 
hänen äänensä oli lopullisesti hiottu ja hänen tulkintansa 
kypsää! Nyt piti vain määrätä, missä hän tulisi jatka
maan opintojaan. Sanomalehtien mukaan suunniteltiin 
laulajattaren matkaa Italiaan. Kuten aikaisemmin olen 
maininnut, oli kruununprinssi ehdottanut Sibonia, ja 
tämän hyväksyi myös Craelius. Sittenkun perheen pii
rissä oli tutkittu eri ehdotuksia ja mahdollisuuksia, pää
dyttiin siihen, että Johanna aluksi rupeaisiSibonin oppi
laaksi; tämä merkitsi vain Italian-matkan lykkäyty
mistä. Kun Siboni oli ilmoittanut olevansa valmis otta
maan vastaan nuoren oppilaan, oli lähimpien vuosien 
työ suunnitelma määrätty. 

Alkusyksy kului valmisteluihin. Näitten tuli olla 
seikkaperäisiä, koska matka merkitsi kodin hajoamista. 
Oli näet mahdotonta ajatella, että nuori neiti omin päin 
matkustaisi ulkomaille viipyäkseen vuosikausia vie
raassa ympäristössä peU::kien tuntemattomien henkilöit
ten joukossa ilman seuraa. Kaikki olivat yhtä mieltä 
siitä, että äiti olisi paras seurakumppani. Kunink. Ma
jesteetille jätti maaherratar anomuksen, että hän saisi 
ulkomailla olonsa aikana nauttia hänelle miehen kuole
man jälkeen myönnettyä 500 riikintaalerin eläkettä; 
tässä hän kirjoitti m.m.: "kun kohtalo on suvainnut tyt
tärelleni Johanna von Schoultzille lahjoittaa harvinai-
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sen laulunäänen, olen osittain omasta halustani, osittain 
asiaa ymmärtäväin henkilöitten kehoituksesta katsonut 
velvollisuudekseni huolehtia siitä, että tuota onnellista 
luonnonlahjaa kehitetään edelleen taitavan opettajan oh
jauksessa ja olenkin onnistunut saamaan Köpenhami
nassa asuva:n, yleisesti tunnetun ja kunnioitetun herra 
Sibonin suopean lupauksen, että hän ottaa kehittääk
seen tytärtäni laulutaiteessa ja seuraa häntä hänen ensi
kesäisellä matkallaan laulun varsinaiseen kotimaahan, 
Italiaan, mutta sama äidintunne, joka on johdattanut 
minut tähän, velvoittaa minut seuraamaan tytärtäni hä
nen ulkomaanmatkalleen". 

Molemmat naiset tuntuivat tarvitsevan myös mie
histä tukea. Johannan 17-vuotiasta Carl veljeä pidet
tiin sopivimpana hänen kielentaitojensa ja opiskelu
suuntansa takia. Tukholmaan muuton jälkeen oli hän 
ruvennut von Konowin koulun oppilaaksi. Carl oli hor
junut elämänuran valinnassa. Vuonna 1826 hwn aikoi 
astua Karlbergin sota-akatemiaan, mutta luopui tästä 
suunnitelmasta ja ryhtyi kauppa-apulaiseksi. Kun hän 
ei viihtynyt kauppamiehenkääJn alalla, suostui hän suur
ten epäilyjen jälkeen äidin ja sisaren pyyntöön ja seu
rasi sitten heitä J ohannan useimmilla ulkomaanmat
koilla. 
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Tanskan musiikkielämää hallitsi 1820-1uvun lo
pussa etusijassa kaksi taiteilijapersonallisuutta: C h r i
s t 0 p h E r n s t F r i ed r i c h VV e y se ja Dan i el 
F r i e d r i c h R u d 0 1 p h K u h 1 a u. Aikakauden huo
mattavimpiin tapahtumiin kuului Kuhlaun L u d v i g 
Hei b e r gin tekstiin säveltämän oopperan Elverhöj'n 
kantaesitys 6 p :nä marraskuuta 1828. Tämä teos herätti 
suunnatonta ihastusta. Sitä nimitettiin "kansallislau
luksi viidessä näytöksessä", ja se antoi Tanskan sävel
taiteelle voimakkaamman kansallisen suuntauksen, kuin 
mikään aikaisempi teos, samalla kun se yleensä valoi 
uutta elämää musikaalisiin pyrintöihin. 

Laulunopettajien joukossa oli G i u s e p p e S i b o
n i 11 a (1780-1839) huomatuin asema. Hän oli italia
lainen ja hän sai nimeänsä jatkaa seuraavalla korealla 
arvo nimellä : "Parman herttuattaren, H. M. arkkihert
tuatar Maria Louisen ensimäinen kamaritaituri." Me
nestykset kotimaassa olivat johdattaneet hänet useihin 
Europan musiikkikaupunkeihin m. m. Lontooseen ja 
Pietariin. Käytyään Tukholmassa (1818), oli hänet kiin
nitetty Köpenhaminan Kunink. teatterin laulukoulun 
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johtajaksi. Tämän toimensa ohessa hän vaikutti yksityi

senä laulullopettajana päästen suureen suosioon varsin
kin senjälkeen, kun hän oli mestaruuteen kehittänyt niin 
mainehikkaan laulajattaren kuin He n r i e t t e S 0 n
tagirn. 

Johanna von Schoultz saapui äitinsä ja veljensä 
kanssa Köpenhaminaan marraskuussa 1828. He olivat 
pari päivää viipyneet kreivi Wetterstedtin luona Fin
spångissa ja olivat pysähtyneet myös Jönköpimgissä ja 
Malmössä. Ensi käynti Köpenhaminassa koski tietenkin 
Sibonia. Hän lienee välittömästi koelaulun jälkeen se
littänyt, että neiti VOlI1 Schoultzin sopraanoääni kuului 
Europan kauneimpiin. Tässä lausunnossa voi olla jon
kin verran liioittelua. Muttei tarvitse luulla, että Siboni 
on sen antanut uuden oppilaam saamisen toivossa. Hä
nellähän oli "Pohjois-Europan parhaan laulunopetta
jan" maine ja työtä yllin kyllin. Arvostelun vakavuus 
selviää siitä, että hän kohdisti nuoreen kasvattiinsa ja 
hänen äänensä kehittämiseen aivan erikoista mielen
kiintoa. 

Johanna suhtautui opintoihinsa vakavasti. Myös 
opettaja oli tyytyväinen edistykseen. Kevätlukukauden 
lopussa piti hän laulajatarta valmiina antamaan kon
sertin Kunink. teatterissa, vaativassa huoneistossa, 
jossa herkkusuinen köpenhaminalaisyleisö oli tottunut 
kuulemaan erinomaisia kykyjä. Konsertti oli 3 p :nä 
toukoImuta. Ohjelma sisälsi myös täällä muutamia avus
tajain numeroita, lmten käy selville mainosjulisteesta, 
mutta laulajattarelle lmului ineljä erittäin vaativaa sä-
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troncert 
W!el) <lllnl)oiefle 'itillll~elfe 

~ • t 

~t:{lren ~ 0 1) ann (l "on \S d) ° u I ~ fra 6tof1)oJm 
ben 1(lu, e LIU b a g en ben 3bi. IDi a t I 8 29/ $( f. 7, 

p<l(l Ilet fongcligc lt~e(ltH, , 
unbtr lCn( .. ftl af ~r. 8l.p.tit,ur lj:). gttntf og unbalieWC af btt fgl. c:!aptl6 lNebltllmll', 

(!;n ftor mOC(\( ~ . t)~t3In'ttrUmUltd' ~onCtrt a' r.lgub. 3nb~olb: 

\lerfte ~eet. 
i) ,ouMrtmt for Ilort JJrd>tller af l:inblXlinmer. 
2) ~rauour !;>Iria af '),\uecito, fQngeG af ~efm So!)ru1na ~on <!?5d)oul,. 
3) <;jbagio og ffion~o lor Qliolin, uHellG af ~r. ffiepetiteur ':l!3f;fd)aU. 
4) !/trio af 'itiM, af g)J0lart, meb ~ccompagntment af obligat f.!larintl, 

fQr/g/G af ~refm So~anna uon edJou~, 09 actOlnpagnCfCl af ~r. i!aptt. 
mUncUi ~\aullncin. 

~nben 0eeL 
i) ,ou1ltrfUre tiI ~IINnanb Irorte, af espontini. 
2) !;>Iria meb Irbor af !IId)iUtt!, af '),\ael/ fQngtt! af ~1&fen Sol)anna tIOn 

@5d)oul~. 
3) Qlariationet af ~~auff for Qlio(onctl, ubfbflG af l)anG ~(~ ~ •• Iratl 

Qid)ubert ft" 9Jlllgbtbmg. 
4) 'itgema (La 'biondina in gondol.tt.) mtl> Qlatiationcr af '),\aer, f9nge6 

af ~r0l'rn SobMna uon 0d)~ul~. 

~mcttl\' lil bele ~oglr og enr,lte '),\Iabfll triJolbeG uI be fct1)~al1lige 'tf)latlt. 
ptiflf i f.!onc!rt9i~mnbmG Q)opctl, Qlimmdiraftct 910. 23, anbm 0al. 

~ o~tb(il)mbl ll\iUtttlf er~olbei om ~ftenm ~b 9nbgangm/ fom,(\abnei ~1. 6. 

~Oluerttn er for'bl omtrent,StL 9. 

vellystä. Sanomalehdet olivat harvasanaisemmat kuin 
Tukholmassa. Vain "Dagen" -lehdessä oli arvostelu, 

jossa sanotaan, että laulajatar sai vilkasta suosiota, 
"jota tuskin voidaan pitää liioiteltuna, kun otetaan huo
mioon laulajattaren ikä, tänä iltana havaittava joltill1en
kin hermostuneisuus ja se, että hän oli tottumaton lau
lamaan teatterissa täyden orkesterin säestyksellä". 
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Huonovointisuuteen vivahtava hermostuneisuus oli 
siis edelleen varunimassa. Viittaus tähän vaikuttaa jon
kin verran huolestuttavalta, koska se osoittaa, etteivät 
ruumiinvoimat lisääntyneet rinnan taiteellisen kypsyy
den kanssa. Tämä on kuitenkin välttämätöntä, jos tai
teilija aikoo voittaa kaikki häntä kohtaavat houkutukset. 
Minkään vakavamman sairauden ei kuitenkaan tiedetä 
olleen kyseessä. Laulajatar voi jatkaa opintojaan yhtä 
innokkaasti kuin ennenkin. 

Ruotsin ministeri Hochschild ja hänen puolisonsa 
ottivat von Schoultzin perheen vastaan mitä sydämelli
simmin. Ennenkaikkea oli von Schoultzin nuorten sisa
rusten tapana käydä heidän perheessään ja he solmivat 
tuttavuuksia köpenhaminalaisseurapiirin usean kunnioi
tetun jäsenen kanssa. Yhtä paljon ihailtiin laulajattaren 
äänen kauneutta kuin hänen olemuksensa suloisuutta. 
Ylhäisen diplomaattikodin eräissä tanssiaisissa esitet
tiin hänet ja hänen veljensä kuninkaalliselle perheelle. 
Kuningas Fredrik VI kuuluu tässä tilaisuudessa sano
neen isännälle: "tämä nuori siskospari tuntuu synty
neen ja kasvaneen hovin parketilla". Tämän esittelyn 

jälkeen otettiin Johanna von Schoultz vastaan myös 
hovissa. Perheen perinnäistieto kertoo, ettei hän saanut 
tätä kunniaa taiteilijana, vaan seurapiiriin kuuluvana 
naisena. Hovimarsalkka Hauchin kirje ilmoittaa meille, 
että laulajatar professori Sibonin välityksellä oli toivo
nut saavansa laulaa hovissa ja tähän toivomukseen ku
ningas suostui. Hänen esiintymisensä määrättiin maa
lislmun 28 päiväksi 1829, jolloin hän muutamien muit-
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Kööpenhaminan Kunink. Teatterin ensimmäinen lauiunopettaja. 

Alkuperäisen maalauksen omistaa musiikki kauppias 
L. F. Siboni, !(öpenhamu1a. 



Med 

VEDERBÖRLIGT TILL8TAND 
och på fleras begäran, uppfö"s med benägit biträde 

af härvarande Herrar Musik-Amalörer oeh KongL 

Skånska Hu .. ar Regem<mtets Musik-Corps. 

i Domkyrkan h.rstädo, 

Måndagen non 22 Junii 1829, 

E lZ l/o c a L- och III s t r II m e n t a L- Co ne e r t, 

hvarvid 

F r 0 ke n JO H A JV JV A Von se H 0 U L T Z 

Jåter höra sig i fÖ!lande Sång'tycken, 

och exequeras i gfrigt: 

F " r 5 t. ,A f del n i n g • n : 

}:o Ouverture af F r, Se h n e i d 0 r, 

z:o Aria Bravour. af Puccitta (Cauna 0 Carol. 

3'0 Cone"t för Clarinclt af Riottl 

+:0 Co.atina af Operan: Elisabeth, af Mareadante. (GlUlto ,/ ,;,1). 

Andra Afdelningen: 

5:0 Ouvcrture af A R 0 m b e r g. 

6:0 Aria ur Operan Titus af Mozart, med Obligat Clarinett accompag08, 

menr, (Parto ma lu ben t11JO:' 

7:0 Cavatin. af Rossini, a,rangerod för Harmoni af N. MöI/tt'. 

8:0 ThemB med Variationer af W i n t e r (0 Cara Jll"lIor.a). 

BiIletter till 32 ,k. Baneo stycket, e,hällas hos Herr W e n g berg 

Herr Malm. gärd. Inga billetter säljas vid ingången, .om en

da.l blir genom No,re Kyrkodärren. bvilken öppn •• kl. 5 
eftermid dag.n eiler en limmo för Concerten. börjen. 

J en • .,onde tili .tället, tilIäte. Intot 

applaudisoement. 

L u n d 1829. 

Tryckt uti B erI i n g B k a Boklryekerie!. 

Ilmoitus Johanna 1'on Schoultzin konflM,tisto, Lundin tuomio
kirkossa 22 p. kesäkuuta v. 1829_ 

Lundin maakunta-arkistossa. 



Opintovuosi Köpenhaminassa 

ten taiteilijain kanssa oli avustajana eräässä linnassa 
annetussa konsertissa. 

Oli suunniteltu, että Johanna von Schoultz seuraisi 
opettajaansa Italiaan. Siboni matkusti sinä kesänä ete
lään ilman oppilastaan, luultavasti sentakia, että hän 
katsoi vielä itselläänkin olevan hänelle jotakin opetta
mista. Laulajatar sensijaan kääntyi päinvastaiseen 
suuntaan ja järjesti konsertteja useissa Ruotsin kau
pungeissa; kiertue tuli itse asiassa ulottumaan aina 
Norjaan asti. 

Ensimäi!llen konsertti ruotsalaisella maaperällä oli 
5 p. kesäkuuta Malmön Pyhän Knuutin salissa. Laula
jattaren maine oli kiitänyt hänen edellään, siksi kuuli
jain luku nousi lähes neljäänsataan ; tämä oli niin tava
tonta, ettei oltu voitu ennustaa sellaista yleisömenes
tystä edes kuuluisimmalle taiteilijalle. Myös taiteellinen 
menestys oli suuri. Eräässä kirjeessä "Norrköpings 
Tidningar"-lehdelle (20.6) sanotaan, että neiti von 

Schoultz useissa kohdin oli parempi kuin kukaan aikai
semmin Malmössä esiintynyt laulutaiteilija. Erikoisesti 
oli kiinnitetty huomiota äänen erinomaiseen so~nnuklmu
teen, reippaaseen esitykseen ja siiheu teknilliseen var
muuteen, jota hän osoitti vaikeissa aarioissa. 

Kun laulajatar tämän konsertin jälkeen palasi Kö
penhaminaan, toi hän mukanaan kutsun konsertin anta
miseen Lundin tuomiokirkossa päivää ennen saman 
kuun 23 ja 24 päivinä pidettäviä maisterinvihkiäisiä. 
Hän hyväksyi kutsun. Erään lehden kirjoituksen mu
kaan antoi juuri tämä konsertti vihkiäisille "Apollolle 
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ja runottarille pyhitetyn kolmipäiväisen todellisen juh
lan" leiman ja täten Johanna von Schoultzin nimi pu
noutui 18-sataluvun ensi puoliskon ihanimpiin pohjois
maisiin kulttuurimuistoihin. Promotio tuli erikoisffil 
merkittäväksi sentakia, että suuret runoilijat Esaias 
Tegner ja Adam Oehlenschläger tapasivat toisensa 
siellä ja tämä kohtaaminen herätti vastakaikua kaikissa 
pohjoismaissa. 

Samalla Lundin tuomiokirkkoon pystytetyllä par
nassolla, jolla Tegner itse vihkiäisjuhlallisuuksien lm
luessa ojensi laakeriseppeleen Runoilijoitten Aatamille 
- Pohjoismaitten laulajakuninkaalle, esiintyi päivää 
ennen Johanna von Schoultz yli tuhathenkiselle kuu
lijakunnalle, mitä loistavimmalle joukolle, etunenässä 
Tegner ja Oechlenschläger. .Jälkimäinen on "Muistel
missaan" ("Erindringer") maininnut näistä musikaali
sista vihkiäisjuhlallisuuksista, jos niin uskaltaa sanoa, 
seuraavasti: "iltapäivällä matkustimme Lundiin kuul
laksemme neiti Schoultzin konserttia vanhassa tuomio
kirkossa. Miten kunnioittavasti astuinkaan tähän temp
peliin, Tanskan historian suurimpaan muistomerkkiin, 
Absalonin, Andreas Sunessonin ja Saxon kotiin, josta 
Tanskan vanhin tiede on lähtöihin. - - - Ulompaan 
kuoriin oli rake:nuettu runsain lmkkaköynnöksin ja sep
pelein seuraavan päivän juhlia varten koristettu koroke. 
Mutta nyt seisoi korokkeella nuori ruotsalainen neito 
ja heläytti ilta ruskon lmltaamien holvien alla kirkkaita 
liverryksiään kuin satakieli iloksi koko seudun seura
piirille, joka täytti kirkon. Täällä tapasin uudelleen 
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ystäväni, piispa Tegnerin, joka usein eri tilaisuuksissa 
oli käynyt minua tapaamassa Köpenhaminassa." 

"Lunds Veckoblad", jonka ensi numerossa promotion 
jälkeen oli professori Karl Adolf Agardhin laaja lm
vaus juhlallisuuksista otsikolla "Sundets juniifest", jul
kaisi seuraavan numeronsa yhteydessä liiUeen, vain ar
vostellakseen konserttia. Arvostelu on sangen tyhjen
tävä ja siinä on kauttaaltaan kiittävä ja korkealentoi
nen tyyli. Tässäkin selitetään, että konsertti oli ollut 
"parhaita, ellei paras, tällä paikkakunnalla konsanaan 
pidetyistä konserteista". - "Nuoren laulajattaren erin
omainen kyky, orkesterin tarkka suoriutuminen niin 
uvertyyreistä lm1n säestyksestä, itse huoneisto - mah
tava ja musiikkiesityksiin erinomainen kirkko, joka. oli 
täynnä kuulijoita ja jota juhannusyön aurinko valaisi 
- kaikki oli omiaan juhlistamaan tätä kaunista mu
siikkitilaisuutta, joka oli harvinaisten maisterinvihkiäis
juhlallisuuksien edeltäjäuä." 

Jatkossa virtaa kiitos vuolaana. Ennenkaikkea ko
rostetaan äänen suurta ulottuvaisuutta - pienestä f :stä 
kolmeviivaiseen f :ään -, sen voimaa ja kaunista sävyä; 
edelleen laulajattaren teknillistä valmiutta, joka ylit
tää kaiken tähäin asti kuullun ja nimenomaan huomau
tetaan, että kaikki on sanottu ilman liioittelua. Eri nu
meroita yksityiskohtaisesti tarkastettaessa huomaute
taan myös, että hän tuntuu olevan eniten kiinnostunut 
sellaisista sävellyksistä, joissa hän voi antaa tunteelleen 
valtaa: hän näytti, mitä merkitsee laulaa "sydämestä 
sydämeen". Ihailtiin äänen varmuutta vaikeissa ja lois-
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tavissa juoksutuksissa, samoinkuin sen taipuisuutta ja 
suloa laulullisissa osissa. Lehti kertoo, että ihastus saa
vutti huippukohtansa, kun luonnollinen ja vaatimaton 
laulajatar ohjelman loputtua jäi kukin koristetulle lm
rokkeelle ja esitti ruotsalaisen kansanlaulun täysi ääni
sen rykmentinsoittokunnan säestäessä, johon lauluun 
läsnäolleitten ylioppilasten kuoro yhtyi. 

Olisi ymmärrettävää, jos nuori laulajatar kaikkialta 
saamansa runsaan ja ihailevan suosion ja eritoten Lun
din maisterinvihkiäjsissä hänelle osoitettujen kunnian
osoitusten jälkeen olisi luullut olevansa taiteen huipuilla. 

Mutta häm näyttää silti edelleen säilyttäneen sen vaati
mattomuuden, jota alusta alkaen on pidetty hänen kau
neimpana luonteenominaisuutenaan. Lehdessä "Lunds 
V eckoblad" kerrotaan laulajattaren henkilökohtaisilta 
tutuilta saatujen varmojen tietojen mulman, että hän, 
"varsin hyvin tietäen olevansa kaukana täydellisyydestä, 
harjoittelee päivittäin säännöllisesti ja kehittelee uutte
rasti niitä erinomaisia musikaalisia taipumuksia, jotka 
hän on saanut korkeimmalta antajalta". Myös tiedettiin 
kertoa, että hän pirun tehtävän Norjan-retken jälkeen 
tulisi palaamaan Köpenhaminaan jatkaakseen kehitys
tään Sibonin luona, "joka huolimatta siitä, että hän eri
koisesti ihaili Rossinia ja uutta italialaista tyyliä, ei 
vielä ole muuttanut viattoman taiteilijattaren puhdasta 

ja ruotsalaista makua siksi yleväksi, vakavaksi ja tosi
kauniiksi, jota on Mozartin-Haydnin ja Beethovenin 
mestari teoksissa, joihin hän taitavana pianonsoittajana 
on lähemmin tutustunut". 
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Lundin unohtumattomien juhlapäivien jälkeen riensi 
laulajatar uusia menestyksiä kohti. Viidentenä päivänä 
heinäkuuta hän oli ehtinyt Göteborgiin, jossa lehdet jo 
etukäteen auliisti esittivät lukijoilleen samomalehdistön 
todisteita hänen erinomaisesta kyvystään. Erikoisen 
arvokkaana pidettiin mairittelevaa kutsua Lundiin, 
koska "se tavallista paljon harvinaisempana ja omalaa
tuisesti merkittävämpänä oli omiaan kohottamaan jo 
sinänsä aina tärkeän ja suuren akatemisen juhlan lois
teliaisuutta". 

Göteborgin konsertin hän antoi suuressa teatterissa 
14 p :nä heinäkuuta. Aitioliput oli myyty loppuun neljä 
päivää aikaisemmin ja konsertin alkaessa oli sali tupa
ten täynnä yleisöä. Konsertin alussa oli muutamia osia 
Beethovenin eräästä sinfoniasta. Eräs "musiikinrakas
taja", neiti Jakobsson, Ruotsin paras pianotaituri, soitti 
Hummelin erään pianokonserton ja viulutaiteilija, joh
taja Lundholm, Ole Bullin opettaja, avusti soittamalla 
Fontainen viulusävellyksen. 

Sanomalehdet kohdistivat neiti von Schoultziin vilk
kaasti huomiota. "Göteborgs Posten" kirjoitti, ettei to
sin kuultu täysin kehittynyttä laulajatarta, "mutta jo
kainen kuulija, jolla oli sydän ja tunne paikallaan, lähti 
konserttitilaisuudesta ehdottomasti vakuutettuna siitä, 
että luonto on neiti von Schoultzissa yhdistänyt kaiken, 
mitä vaaditaan tullakseen Pohjolan Catalaniksi". "Göte
borgs Tidningin" selostaja sanoo kuulleensa laulajatarta 
jo ennen. Jopa professori Siboni oli antanut lausunnon, 
jonka mukaan "hänellä oli kaikki edellytykset nousta 
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Pohjolan laulaja-valtaistuimelle". Muistaen tämän lau
sunnon ja konsertin esitysten lumoissa voi selostaja nyt 
tietelllkin vain ylistää ja lausua koreita ennusteluja tule
vaisuutta varten. 

"Göteborgs Dagblad'in" arvostelija aloittaa ylistä
mällä sekä yleisön että harrastelijain intoa heidän juh
liessaan ja avustaessaan laulajatarta: niin musikaali
sesti herkkinä ei hän ollut näitä ennen nähnyt. Tämän 
jälkeen hän jatkaa: 

Neiti von Schoultzin epäitsekkyys ja hienotunteisuus ei sallinut 

hänen korottaa tavallisia hintoja, jonka hän huoletta olisi voinut 

tehdä, kun Teatterin hallinto oli korottanut Teatterin vuokran tällä 

kertaa 150 riiikintaaleriin. Alkusoiton jälkeen, joksi oli valittu Beet

hovenin erinomainen D-duuri sinfonia, astui laulajatar esiin vaati

mattomasti ja kainona ja suloisena kuin itse nuoruus. Alotetaan 

Puccittan kauniin aarian johdannolla, nähdään, miten laulajatar 

villmstuu ja hehkuu ryhtyäkseen kadenssiin, jonka orkesteri jäUää 

hänelle. Voimakkaasti, suloisesti ja innoituksen varmuudella ottaa 

hän sen äänen haltuunsa, leikkii 'sillä kuin suihkukaivo, heittää sen 

kohti korkeuksia, se muuttuu tuhansrksi kirkkaiksi karkeloiviksi 

pisaroiksi, jo,tka hän taas kokoaa kauniiksi, täyteläiseksi, syväJksi 

säveleksi. Tämä taidokkaasti, aisHkkaasti, valmiisti ja varmasti 

muovaHtu kadenssi, tuo kestävä, viehkeä ja hyvin korosteltu äänen

hallinta Adagiossa, voima ja tunne Allegrossa, kaikki tuo laskee 

neiti von Schoultzin jalkojen eteen taiteen kunnian; ja auditoriosta 

kajwhtava mitä vilkkain suosionosotus tulkitsee sitä syvää liiku

tusta ja ihastusta, jota laulajatar niin hyvin osaa herättää - - -

Paerin aaria kuoroineen oli erittäin vaikuttava. Neiti S. kunnostau

tuu taaskin sen soolo-osissa mitä parhaiten, siis toisessa laadussa 

ja täysin sopusoinnussa sävellyksen. tavkoituksen kanssa, jonka hän 

on käsittänyt ja tulkitsee mestarillisesti. "La biondina in GondoUetta", 

Madame Catalanin lempimuunnelmat ovat neiti von Schoultzissa 
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löytäneet uuden takuun arvonsa säilyttämiseksi. Tämän enempää 

ei meidän tarvitse sanoa tavasta,· millä neiti von S. lauloi nämät. 

- - - Tämän konsertin tuloksena oli neiti von Schoultzin oikeu

denmukaisesti saavuttama mitä rajattomin ja jakamattO'min suosiO' 

ja ihailu." 

Samassa arvostelussa kirjoittaja ottaa omalta koh
daltaan osaa keskusteluun italialaisesta ja saksalaisesta 
laulumenetelmästä. Toiset olivat sitä mieltä, että edel
lisen, toiset, että jälkimäisen pitäisi saada suurempaa 
tunnustusta Pohjolassa. Näin hän kirjoittaa: 

"Äänen irtonainen kulku, sen puhtaus, kestävyys ja voima, aivan 

tasainen ääni-ala, vapaa, pakoton asento ja hengitys kohdistuneena 

vaikutukseen ja ilmeeseen, kevyt valmius tai notkeus, enemmän tai 

vähemmän korosteltuna, mutta sopeutuneena aikaansaamaan sävel

täjän haluaman vaikutelman ja lopuksi tietoinen laulumetodi, kas 

tällainen on italialainen laulukoulu; sellaisena kuin me sen tote

simme, kuten sanottu, Neiti von S:n kehityksessä. Hän on oivalta

nut kaiken välttämättömän kehittyäkseen täydelliseksi ja vain kan

sallinen ylpeys ja pelkkä tietämättömyys voi peljätä, että hänen 

ruotsalainen makunsa tulee siitä kärsimään." 

Nähdään, miten perinpohjaisesti sanomalehdissä poh
dittiin musiikkipedagogisia kysymyksiä. Voisiko sel
laista ajatella mahdolliseksi meidän päivinämme? Ei 
myöskään voida syyttää kirjoittajaa puuttuvista tie
doista tai asiattomuudesta, sillä hänen käsityksensä on 
suurin piirtein katsoen aivan oikea, samoinkuin ne ver
tailut, jotka kirjoituksen jatkossa kohdistetaan saksalai
siin ja italialaisiin säveltäjiin. Edellisten sanotaan koh
distavan huomionsa enemmän soitinnukseen ja S0111-

tuun, jälkinunäisten melodiaan. Nämät lausumat sekä 
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muutamat muut osottavat, että saksalainen säveltaide 
on saavuttamassa yhä varmemman jalansijan skandina
visissa maissa; on todettavissa, ettei tämä tapahdu 
ilman voimaldmita erimielisyyksiä. 

Laulajatar ihastutti Göteborgin yleisöä vielä yhdessä 
konsertissa, jonka hän antoi "monen pyynnöstä" samassa 
huoneistossa 28 p :,nä heinäkuuta. Viikkoa myöhemmin 
tapaamme laulajattaren Kristianiassa (Oslossa). Tääl
läkin oli hän eräässä Göteborgista "Morgenbladet'ille" 
lähetetyssä kirjeessä saanut hyvää ennakkomainostusta ; 
siinä mainitaan hänen sikäläisistä menestyksistääJn, sa
moin konsertista ja Lundin maisterinvihkiäisten yhtey
dessä tapahtuneesta juhlinnasta. 

Saavuttuaan kaupunkiin aloitti hän heti harjoituk
set "Musikalisk Lyceum" nimisen järjestön kanssa, joka 
tuli avustamaan konsertissa. Tämä "Lyseo" oli 1809 
perustettu soitannollinen seura, jonka johtoon VV a 1-
dem a r T h r a ne n kuoltua 1828 oli ryhtynyt Ole 
B u 11; mutta tämä oli neiti von Schoultzin konsertin 
aikoina Spohrin luona Kasselissa, jonka takia orkeste
ria johti nyt viulutaiteilija Ja k 0 b T 0 s tie. 

Konsertti oli 17 p. elokuuta "V or Frelsers Kirke' ssä" 
ja ohjelmaan kuului kahdeksan suurta numeroa. Kah
den Lindpaintnerin ja Spohrin uvertyyrin lisäksi sisäl
tyi siihen alkusoitto Schulzin kuorolle ja orkesterille 
säveltämään oratorio on "Johannes ja Maria", valtio
neuvos H a n s H a g e r u p F a 1 ben Kristianian yli
opiston perustamisen yhteydessä säveltämä Johdanto ja 
kuoro ja Carl Schwencken prinssikantaatti; konsertin-
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- r - d. 

antajatar itse esitti Mozartin (välttämätön klarinetti 
mukana), Rossinin ja Puccittan aarioita sekä viimemai
nitun kantaatin soolo-osat. 

Kirkko oli miltei täyumä yleisöä. Päinvastoin kuin 
Ruotsissa, ei norjalaisissa kirkoissa näytä olleen tapana 
osoittaa suosiota, siksi ei tästä mainita mitään. Ei tullut 
myöskään mitään arvosteluja. "Morgenbladet" (n:o 231) 
tyytyy vain uutiseen ja lähetettyyn runoon: 

Huolimatta runontekijöihin aikaisemmin kohdiste
tusta moitteesta, olivat ne siis taas toimessa. Tieto 
siitä, että runon oli lähettänyt "almeen ynded Skjald" 
ja salanimi "-r-d" johtaa ajatuksen H. A. B j e r r e
g a a r d iin, joka muutenkin mainitaan käynnin yhtey-
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dessä. Selvää on joka tapauksessa, ettei mikään tottu
maton runoilija ollut pidellyt kynää. 

Runo ei jäänyt ainoaksi norjalaisten taholta laula
jattarelle omistetuksi. Seuraavan jopa sävelsi itse val
tioneuvos Falbe, joka oli niihin aikoihin norjalaisen 
musiikin suurimpia auktoriteettejä. Runon nimi oli 
"Farvel til Norge", Bjerregaard kirjoitti sen nopeasti, 
se sävellettiin ja laulajatar harjoitti sen päätettyään 
antaa toisen konsertin huolimatta siitä, että vain yh
destä oli ilmoitettu. Sävellys esitettiin konsertin vii
meisenä numerona. 

"Morgonbladet", joka nyt on monisanaisempi kuin 
aikaisemmin, kertoo, että toisessakin konsertissa oli lu
kuisa lmuntelijajoukko, jolla nytkin oli aihetta nuoren 
taiteilijattaren puhtaitten, voimakkaitten ja kirkkaitten 
äänten ihailuun. Lehden mukaan oli "Jäähyväiset N or
jalle" sävelletty Falbelle ominaiseen melodiseen ja hert
taiseen tyyliin. Lehti merkitsee sävellyksen huomaavai
suuden osoitukseksi yhtäpaljon taiteilijattaren rakastet
tavalIe luonteelle kuin hänen harvinaiselle kyvylleen. 
Lehti lopettaa: "uudenuutukainen sävellys ei voinut olla 
tekemättä mitä unohtumattominta vaikutusta kaikkiin, 
joilla oli onni kuulla laulajatarta ja kauan tullaan hänet 

säilyttämään raIdmassa muistossa". 
Tällä lausunnolla on arvostelun leima, vaikka se on 

ilman nimimerkkiä; tämä on huomattava sentakia, että 
Schelderupin mukaan ensimäinen todellinen musiikki
arvostelu esiiilltyi juuri tähän aikaan Kristianiassa 
(Oslossa). 
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Vielä kriitillisempi lausunto, vaikka kirjeen katkel

man muodossa, on lehdessä joku aika laulajattaren pois

matkustamisen jälkeen. Sillä on leikkisä sävy ja se 
osoittaa, ettei joka taholla suhtauduttu tapahtumaan 

yhtä juhlallisesti, vaan samalla sangen pippuroidusti. 
Avustettuaan huilu taituri C. H. v 0 ill B r 0 c ken i n 

konsertissa Göteborgissa, piti hän oman musikaalisen 

iltaman n.k. Blomin suuressa salissa tavattoman lukui
salIe kuulijakunnalle ja sai osakseen samanlaista hur

mautunutta suosiota kuin aikaisemm:imkin. 

Ajan tapoihin kuului, että matlmstelevat taiteilijat 
viipyivät pitemmän ajan joka paikkalnmnalla. Oleskelu 

Kristianiassa (Oslossa) ei liene ollut erikoisen pitkä
aikainen. Göteborgia varten näyttää laulajatar varaill

neen runsaammin aikaa ja levänneen ponnistusten jäl

keen. Päiväjärjestykseen kuului vieraskäymtejä ja kut

suja entisissä ja uusissa tuttavapiireissä. Ihastuttava, 
nuori laulajatar oli mieluisa vieras kaikkialla - aina 

äidin seurassa. Mutta voi olla mahdollista, ettei niissä 

olosuhteissa tullut riittävästi levätyksi. 
Päättäen eräästä säilyneestä runosta, näyttää laula

jatarta uhanneen onnettomuus eräällä retkellä luulta

vasti Trollhättaniin. Runo on omistettu Johanna von 

Schoultzille, painettu Baclananin kirjapainossa syys
kuussa 1829 ja sen nimi on "Sångmon och Riddaren", 

runollinen fantasia tositapahtuman pohjalla. Siinä lm

vaillaaill, miten "runotar" vastoin äidin varoitushuutoja 
oli lähtenyt heikkopalkkisille portaille voidakseen pa-
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remmin nähdä kosken. Tällöin hän oli luiskahtanut 
"peililiukkaalla tukilla" ja pudonnut veteen kaikkien 

kauhuksi. Pelastaja, "Göthan Ukkosen poikien" ritari 
tuo "runottarea:1" kuiville. 

Paluumatkalla Köpenhaminaan annetuista konser

teista on tietoja vain parilta seudulta. Karlskronassa 

hän esiintyi saksalaisessa kirkossa 19 p :nä lokakuuta. 

Konsertin jälkeen saadaan lukea tavalliset kiitossanat: 

laulu oli lahjoittanut suurinta nautintoa, mitä oli saatu 

pitkään aikaan j.n.e. Kristianstadissa ilmoittaa uutinen, 

että konsertti oli siellä 2 p :nä marraskuuta. 

Marraskuun keskivaiheilla hän oli palannut Kööpen

haminaan loistavan kiertomatkansa jälkeen. Jos ajatte

lee senaikuisten matkojen vaivalloisuuksia, olivat ne 

muuten miten miellyttävät tai ihastuttavat tahansa, niin 
voidaan pitää selviönä, että kiertue oli ollut rasittava. 
Mutta siihen sisältyi myös odottamattoman paljon tai

teellisia menestyksiä. Tuskin kukaan matkusteleva tai

teilija ennen häntä oli hänen käynnissään kaupungeissa 

saanut innostuneempaa vastaanottoa. Sitäpaitsi voi hän 

varmasti iloita hyvästä taloudellisesta tuloksesta. 

Hän ei kuitenkaan levännyt laakereillaan, vaan ru

pesi uudelleen opiskelemaan Sibonin johdolla, joka äs
kettäin oli palannut Italianmatkaltaan. Samalla hän 

otti innokkaasti osaa seuraelämään ja sai taiteilijatta

rena yhä enemmän arvonantoa. Hän ei kieltäytynyt lau

lamasta yksityisissä kutsuissa ja konsertinantajat kil

pailivat hänen avustuksestaan. 
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:Myös Köpenhaminan lehdistö antaa nyt entistä 
enemmän tunnustusta hänen edistykselleen. Kun hän 
jouluk. 6 p :nä esiintyi hovil1luusikko F u n eki n kon
sertissa laulamalla Sibonin Italiasta tuoman aarian 
Vaccain muunnelmin, sanoo "Kyibenhavns Posten" 
(15. 12.) tästä: "Todella iloiten kuultiin viimeisessä nu
merossa, miten paljon tämä aikaisin kehittynyt kyky 
luonnon ja taiteen yhdistyneellä avulla on edistynyt ver

rattain lyhyessä ajassa. Vielä menneenä vuonna, kun 
neiti S:n konsertissa oltiin tilaisuudessa kuulemaan tätä 
laulajatarta, hänen äänensä oli ohuehko, eikä aina ylä
alalla miellyttävä. Nyt se on saanut lisää täyteläisyyttä 
ja kehitystä ja on erikoisen kirkas, kaunis ja suloinen. 
Eri muunnelmat, ehkä erityisesti toisen ja viimeisen, 
esitti hän tositaiteellisesti. Lehti "Dagen" lausuu (7. 
12.) että "laulajatar lauloi äsken mainitut numerot erit
täin sielukimasti tulkiten, joka viehätti yleisöä siinä 
määrin, että se vilkkain suosionosoituksin keskeytti lau
lajattaren useita kertoja, ja lopuksi palkitsi hänet erin
omaisen lämpimillä kättentaputuksilla". 

Seuraavana keväänä hän antoi Tanskan pääkaupun
gissa vieläkin vilkkaammin konsertteja. Kuninkaalli
sessa teatterissa pidetty konsertti muodostui suureksi 
voimainkoetukseksi. Painetusta ilmoituksesta näkyy, 
että ohjelmaan kuului neljä konsertinantajan omaa 
numeroa. Tällä kertaa lehdet antavat entistä pitempiä 
lausuntoja kauttaaltaan sydämellisin sanakääntein. 
Niinpä kirjoittaa "Dagen" (11. 1.): "- - - Joka

ainoalle hänen esittämälleen numerolle osotettiin erikoi-
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sen paljon suosiota ja samoinkuin hänellä Puccittan 
aariassa "Calma 0 cara" oli tilaisuus näyttää kaunistat 

puhdasta ääntään sen täydessä laajuudessa, niin osotti 
hän myös lopuksi laulamassaan Spohrin romanssissa 

'Älskvärda Rosa' ja ruotsalaisessa kansanlaulussa 

'1 skogen vid milan sitter far', että hän osaa myös, 

kuten hänestä usein on sanottu, laulaa sydämestä sydä

meen". Jatkossa- huomautetaan olleen toivottavaa, että 

hän olisi laulanut useampia samantapaisia romansseja, 
"jotka harvinaisuutensa takia todennäköisesti olisi 

otettu mielihyvin vastaan". Edelleen lisätään, että pro
fessori Siboni saa paljon kUfilniaa tästä oppilaastaan. 

Samoin "K~benhavns Posten" (11. 1.) jakaa laula

jattarelle vain kiitosta, poikkeuksena on vain huomau
tus ruotsinkielen lausunnasta: 

"Ne toiveet, jotka tämä nuori laulajatar jo varsin 

aikaisena ikäkautena on herättänyt isänmaassaan, on 
hän, kehittämällä viime vuosina harvinaisia luonnon
lahjojaan erinomaisessa koulussa, mitä ilahuttavim

min täyttänyt. Loistokkuuteen, jonka hänen kauni~n, 

taipui san äänensä suuri laajuus tekee mahdolliseksi, 
yhdistää hän jo nyt melko kehittyneen tulkinnan,. Sa

moin kuin hän toi ensinmainitut ominaisuudet esiin 

- suuressa Puccittan aariassa, Vaccain mUUlIlnelmissa ja 

Coccian duetossa, samoin antoivat loppuun sijoitetut 

kaksi romanssia hänelle hyvän tilaisuuden näyttää tul
kintataitoaan, ja hän lauloi erikoisesti viimemainitun, 
ruotsalaisen kansanlaulun ilmehikkäästi; ehkä olisi voi-



Opintovuosi Köpenhaminassa 

o n 
!Oleb artnhiiftt 'itillabdfe 

hr Unbrrtegntbr ben 'l(Irf, 
<5enbagen ben 10 3anuar 1830, ,il. 7, 

anaber J"nf"trd af .t>r. lJ'rofe6(or, IDlllfjrbirteteur og 8libbef ei ~ all 09 II1lbef6 
{t"ttet af bet 10ngtlige (.lapel6 IDlell!emmer, 

crt siue, 
~ 11 b e t l.0 n 9 e ( i !l e .lt ~ e Q t e r, 

(!n ftor ~vcal:: vg 3nftrumenta(:; ~onccrt 
IIf f,(Otnbe 3nbhlb: 

~~rfte \?Jfbetiug. 
1) ,tluterture tiI X)peratn: llcr faefgfonig, af tlinbpaintncr. 
2) 7!tia af spucitta, Calma 0 cara, f\)ngeö af Unbertegnebe. 
3) ~oncertino (or ~Iarinet af ~aermllnn, ubforeö af ~);ufeU Weberfrn, 

Cilellt af .pr. (Iapelmuftcull ~rag. 
4) IDuet af ~arro ~occia (Ah per cm ser bai zinora,) f\)nge~ (lf 

2fr. 2ba ~onfero og Unbmcgnebe. 
f2fnben ~fbrfing. 

1) !)ubertUtt tie: IDer fat~ttf~er "et ~eifkt, af ~Qff !mBri4 !meller. 
2) ~l)emn mell mariationer aflBaccQlJ, flJngell af Unbertegnwe. 
3) ~oncert for miolin, ullfoteS af .pr. ~apelmuftcutl .\to~. 
4) IDec{amQtion af .pr. ~ielfrn. 

5) Dlomallcer meb ~cCDmpagntment af ~orttl>illl1o: 1) filenfl~atilm!l!i 
fang ~ ,,~ ~r09en bill milall fttter ~ar! 2C./I; 2) momance 4f 
epol)r: "ilfh\åtlla Dtofa", ubforeö af Unbertegnebe. 

~i.Uctttr til ~.de ~ogcr 09 fllfdte spfabfer ne at trl)olbe t i r b e f et "" 
lHtnHge Åtl)catcrprifa i ~on(ertoil:?erinben~ ~OP\t(, 123immelflaftct ~r. 
23, alltm @sar, fra ~[. 10 til 4. 

~e olm'ltIitlml:l, Jl3iUutet gr~orte6 .om 2{ftenen 1)el> ;:5nbgangcn, fom 
tflQtllUtI Jtr. 6. 

~Dnctrten et for6i omtrent j\f. 9. 

!3o~ann(j ". e5d)oul~. 

55 



J o.·ha''nna vo. n S,cho. u l tz 

nut toivoa vähän selvempää tekstinlausuntaa. J okai
sella mainitulla numerolla sai hän yksimielistä suo

siota." 
Todistuksena siitä, että hän pysyi kosketuksessa 

ruotsalaisen säveltaiteen kamssa, voitaneen pitää Gei
jerin "Kolargosse'n" esiintymistä tämän konsertin ohjel

massa. Ylläoleva viittaus siihen, että hänen pitäisi enein
män laulaa romansseja, merkitsee taas sitä, että hänen 
tulkinmassaan oli juuri sellaista sydämellisyyttä ja läm
pöä, eli ne tärkeimmät edellytykset, joilla voidaan saa
vuttaa menestystä tekniikkaa vähemmän vaativilla nu
meroilla. 

Tämän konsertin runsaslukuisen yleisön joukossa 
olivat prinsessat Carolina, Amalia ja vVilhelmina. Eräs 

lehti huomauttaa, että kuulijoita olisi varmasti ollut vie
läkin enemmän, jos laulajatar olisi esiintynyt useam
min, niin että yleisö olisi voinut todeta hänen tekemänsä 
suuret edistysaskeleet ensimäisen konsertin jälkeen. 

Tämän huomautuksen pani laulajatar mieleensä lä
hinmä seuraavaa aikaa varten. Hän oli talven kuluessa 
erittäin ahkera ja avusti lukuisissa konserteissa. Pian 
äskenmainitun tilaisuuden jälkeen tapaamme hänet leh
tien mukaan erinomaisena avustajana suositun laulajam 
ja näyttelijän C e t t i n konsertissa. Sanotaan, että hän 
"Det harmoniska Selkskab'in" konserteissa esiirntyi ko
konaista kuusi kertaa "erinomaisella menestyksellä". 
Kiitokseksi hän sai lahjan ja hänelle osotettiin niin 

suurta huomaavaisuutta, että seura järjesti hänen hy
väkseen 4 p :nä toukokuuta kOll1sertin, missä hän esitti 
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joukon suuriakin laulunumeroita. Pari päivää ennen 
tätä esiintymistä oli hän saanut kunnian uudelleen lau
laa kuninkaalle ja kuningattarelle eräässä hovikonser
tissa. 
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Siboni oli jo alussa tunnustanut Johanna von 
Schoultzin omaavan kaiken, "jota vaaditaan astumiseen 
jonakin päivänä pohjolan laulaja-valtaistuimelle". Em
me tiedä, pitikö hän laulajatarta "valmiina" tuohon kun
nia-asemaan silloin, kun hän omalta osaltaan selitti opin
not päätt}'llleiksi. Mutta hän oli taiteellisessa suhteessa 
päässyt pitemmälle kuin kukaan pohjolas.sa ennen häntä. 
Ei myöskään kukaan hänen aikakautensa laulajatta
rista voi panna tätä hänen kunnia-asemaansa kiistan
alaiseksi. Voimme muistaa, että professori Craelius 
"löysi" yhdeksänvuotiaan J e n ny L i n d i n juuri 1830, 
samana vuonna, jona Johanna von Schoultz lähti Sibo
nin koulusta. Jälkimäisen tähti oli nyt keskitaivaalla. 
Kun Jenny Lind 1842 palasi opintomatkaltaan Parii
sista hurmatakseen laulullaan maailmaa "oman vuosi
kymmemensä" aikana, oli Johanna von Schoultzin ura 
jo päättynyt. 

Kesällä 1830 oli Johanna von Schoultzin tukholma
laisyleisölle näytettävä, miten paljon hän oli kehittJll1yt 
kahtena opintovuonna Köpenhaminassa. Tukholman 
konsertti oli edesvastuullinen yritys. Sibonikin oli tästä 
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tietoinen ja siksi hän seurasi laulajatarta hänen mat
kallaan synnyinkaupunkiin. 

Tukholmassa oli uteliaisuuden jännitystä. Lehdet 
rupesivat kirjoittelemaan lähestyvästä vierailusta jo 
kesäkuun alussa. Heti lmn matkustajat olivat saapuneet 
kaupunkiin, ilmoitettiin siitä tärkeänä uutisena. "Nya 
Argus" teki hyvää mainostusta jo viikkoa ennen kesä
kuun 19 päivänä allmettua konserttia julkaisten laajan 
uutisen, jossa se muistutti niistä kauniista edistysaske
leista, joita laulajatar oli tehnyt jo ennen matkaansa 
ja mainehildmasta Sibonista "yhtenä Europan suurim
pana laulunopettajana". Mamselli F r ö h 1 i c h, eräs 
Sibonin oppilaista, jolla oli huomattavasti pienempi 
ääniaines kuin neiti von Schoultzilla, oli esittänyt Tuk
holmassa taito näytteitä, joille ehkä vain rouva M a i n
vie 11 e-F 0 d 0 r oli vetänyt vertoja. Mitä nautintoa 
nyt voitiinkaan odottaa laulajattaresta, jolla oli niin 
verrattomasti suuremmat edellytykset! 

Konsertti pidettiin Ladugårdsladet'in kirkossa tällä
kin kertaa. Hovisoittokunta avusti Berwaldin johdolla 
esittäen alkusoiton Gluckin oopperasta Alceste; sitä
paitsi esiintyi myös Sibonin oppilas 1 s a k B e r g Gene
l~alin duetossa; A. R a n de 1 soitti muunnelmia eräästä 
Rossinin teemasta ja G. A. G e h r m a n B. R 0 m b e r
gin sellokonserton. Fredrik P a c i u s kuului tässä 
tilaisuudessa avustaneen hovisoittokuaman jäsenistöä, 
joka kiinnostuksella muistettakoon. 

Konsertinantaja itse esitti loistonumeroitaan: Ros
sinin ja Puccittan aarioita sekä Vaccayn teeman muun-
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nelmineen. Molemmat viimemainitut nimet ovat ny
kyään täysin kalvenneet, vaikka niillä italialaisen tyyli
muodin aikana oli va:Iovoimaisuutta 1830-luvulla. N. 
Vaccay oli Paesiellon oppilas, joka 1810~luvulla kokeili 
oopperasäveltäjänä. Myöhemmin hän antautui etupäässä 
opettajatoimintaan. V. Puccitta oli vain lievästi oma
laatuirnen oopperasäveltäjä vuosisadan .ensimäisinä vuo
sikymmeninä, mutta hänen aarioistaan pidettiin niitten 
monivivahteisen ja kevyen tyylin takia - niitä nimitet
tiinkin sentakia "bravuuriaarioiksi". Laulajattaret suo
sivat Puccittaa ehkä myös siksi, että hän oli Catalanin 
säestäjä. 

"Ansiokkaan opettajansa, ritari Sibonin" esiintalut
tama laulajatar kohtasi salissa noin 1500-2000 henkeen 
nousevan yleisön ja kuninkaallisessa autiossa kuningat

taren, kruununprinssin ja kruununprinsessan. Häntä 
tervehdittiin yleisillä suosionosoituksilla ja arvostelu 
antoi hänelle ehdotonta tunnustusta. "Nya Argus" kir
joitti (23. 6.), että neiti von Schoultz vahvisti ne odo
tukset, jotka täällä jo pari vuotta sitten oli kiinnitetty 
hänen suuresti ihailtuihin kykyihinsä ja siihen erin
omaiseen koulutukseen, jota hän on ollut tilaisuudessa 
saamaan: ottaen huomioon lyhyen ajan, oli hän edisty
nyt tavattomasti ja se ennustaa hänelle paikkaa aika
kauden suurten laulajatarten joukossa". "Conversations
bladet" -lehdessä ollaam. vieläkin myönteisempiä: "ei 
kuultu enää vain merkityksetöntä kaunosointia; ääneen 
oli tullut ydintä ja mehua, ilmeeseen varjoa ja valoa 
ja mitä hienoimpia varjostuksia oli havaittavissa. Tee-
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maan kuuluvat muunnelmat olivat omiaan osoittamaan, 
missä määrin laulajatar oli kyennyt omaksumaan italia
laisen laulun uudenaikaisen tekniikan, jonka neiti von 
Schoultz on kiitettävästi itselleen hankkinut. - - -
Puccittan aariassa avautuu neiti von Schoultzille pal
jon tilaisuuksia kehittyneen taiteellisen kykynsä näyt
tämiseen. Sanoisimme kernaasti täydellisen, ellemme 
tietäisi,ettei taiteellisen kyvyn rajaa voida määritellä ja 
että taiteenharjoittajan tunne askel askelelta - voit
taa yhä enenullän lämpöä ja omintakeisuutta". "Gran
skaren" -lehdessä sai laulajatar yhtä kaunista tunnus
tusta. Hänen tavattomat luonnonlahjansa ovat saavut
taneet sellaisen kehitystason, sanotaan siinä, "että nyt 
epäilemättä voitaneen ennustaa, että eräänä päivänä 
neiti von Schoultz tulee nimellään lisäämään niitten lu
kua, jotka suurilla ja klassillisilla kyvyillään ovat olleet 
laajentamassa ja kohottamassa kansakUJnnan kunniaa. 
Hänen ihana, kirkas, taipuisa ja laaja äänensä, hänen 
kaunis ja hyvä laulutapansa ja hänen rauhallinen ja 
vaatimaton tulk~ntatyylinsä tuottivat hänelle yhtä lukui
san kuin sivistyneen yleisön jakamattoman tunnustuk
sen". 

Tukholman konsertista tuli siis sekä taiteellinen että 
taloudellinen menestys. Muttei silti tullut kyseeseen 
paikka tai yleensä jääminen Tukholmaan. Etelä hou
kutteli ehkä vieläkin voimakkaammin kuin ennen -

matka oli vain lykätty. 
Tällä kertaa palasi laulajatar sangen pian Kööpen

haminaan. Siellä hän avusti kunink. ruotsalaisen "forte-
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pianistin" E. P a s s a y n konsertissa 1 p. syyskuuta 
ja sai kahdella numerollaan kaikista esiintyjistä elllim
män menestystä; numerot olivat Simon Mayerin aaria 
Zeliskasta ja Rossinin aaria Cenerentolasta. Lehdet lau
suvat, että todennäköisesti "erinomainen laulajatar" 
nyt viimeistä kertaa esiintyy Tanskan pääkaupungissa. 

Niin kävikin ainakin joksikin aikaa. Hän lähti lmu
pungista koettaakseell1 onneaan Saksassa. Epätietoista 
on, aikoiko hän sieltä jatkaa matkaa Italiaan. Loka
kuun alussa tapaamme hänet Hampurissa, missä ylistä
vät uutiset jo ennakolta ilmoittivat hänen esiintymises
tään. Konsertti oli alunpitäen ilmoitettu lokakuun 9 päi
väksi, mutta se täytyi kaksi kertaa lykätä "väistämät
tömieill yhteensattumien" takia. Se oli vihdoin saman 
kuun 23 päivänä. Arvostelu on erikoisen suopea. "Der 
Hamburger Referent" kirjoittaa, että konsertti vahvisti 
täydellisesti laulajatarta edeltäneen maineen: tällä nuo
rella neidillä on erittäin kaunis, korkea sopraano ja hä
nen aistikas, perin taiteellinen tulkintansa todistaa siitä 
oivallisesta koulutuksesta, jonka ohjeet hän on omaksu
nut mitä kiitettävimmällä ahkeruudella". 

Hampurista laulajatar lähti Berliiniin. "Aftonbla
det'in" uutinen (6. 12.) ilmoittaa, että hän oli esittänyt 
eräässä konsertissa oopperataloIla Puccittan loisto
aarian saaden paljon suosiota. 

Vaikea kolera oli tällä välin puhjennut Saksassa. 
Poliittisen elämän rauhattomuus vaikutti haitallisesti 
säveltaiteeseen. Ehkä näistä löydämme tärkeimmät syyt 
siihen, että von Schoultzin perhe jätti Saksan ja palasi 
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pohjolaan. Ruotsin maaseutukaupunkien yleisö oli 
osoittautunut kiitollisimmaksi ja Tukholma oli lopulta
kin konserttikaupunkina muita edellä. Jos laulajatar 
aikoi jäädä johonkin keskukseen odottaessaan sopivaa 
tilaisuutta jo kauan suunnitellun Italianmatkan tekemi
seen, ei mikään ollut Ruotsirn pääkaupunkia sopivampi. 

Täytyy myöntää, että aatelistrio, neiti von Schoultz 
äitineen ja veljineen matkusti ylhäisön tapaan. Voitai
siin miltei sanoa, että nuori taiteilijatar liikkui kuin ku
nIngatar laulun maailmassa. Kaikkialla puhuttiin hä
nen menestyksistään. Joka paikassa tervehtivät häntä 
niin suuret kuulijajoukot, kuin saleihin mahtui. Huhulla 
oli välistä legendan voima ja tenho. Kuvaava on esiIn. 
"Norrköpings Tidningar'in" lausunto (23. 2. 1831) : 

"Jo kauan on huhu tuhatk€rtaisesti toist€tuin kaiuin eri seu

duilla isänmaamm€ rajojen sisä- ja ulkopuolella kertonut Pohjolan 

Satakiel€stä, joka ihastuttavilla lauluilla on hurmannut sekä nuoret 

että vanhat ja avannut myös maallikon korvall€ pääsyn sävelwn tai

vaaseen. Jo kauan olemme 'näillä seuduin halukJmasti kuunnelleet 

tuota ääistä ka1kua ja hiljaisia ja kaipaavia toiveita on m€issä 

syntynyt, että mekin vi€lä kerran saisimm€ ihailla laulun mahtia 

ihmissielussa. Ja nyt - toiv€emm€ muuttuu tod€llisuudeksi." 

Norrköpingin konsertissa oli 800 henkeä; sanottiin, 
että se oli suurin määrä, minkä kulman taiteilija on saa
nut siinä kaupungissa. Ylistävän selostuksen mukaan 
oli menestys yhtä ehdoton kuin ansaittu. Lehti S8mO(} 

lopuksi, että "monet vilpittömät onnentoivotukset seu
raavat laulajatarta hänen astumallaan, usein epätasai
sella tiellä". 
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Ennenpaluutapääkaupunkirn oli Upsala se maaseu
tupaikka, missä hän pistäytyi. Siellä, hän antoi konser
tin Kustavrsessa salissa 19 p. maaliskuuta ja kuten ta
vallista, oli hänellä harrastelijoita avustajina. Lehdistä 
saa tietää vain senverran, että tilaisuudessa oli noin 700 
kuulijaa ja että suosionosoitukset olivat voimakkaat ja 
kestävät. 

Tukholmassa iloittiin neiti von Schoultzin paluusta. 
Itsekkäästi toivottiin saatavan pitää hänet mahdollisim
man kauan. "Aftonbladet" sanoi suoraWl1, että hänen 
paluunsa oli lisännyt musikaalisten huvitusten kiintoi
suutta ja lehti toivoi ja samalla arveli, että tämä kiin
nostus kestäisi kauan "edellyttäen, että ajan olosuhteet 
tekisivät mainitUlI1 taidematkan Italiaan mahdotto
maksi". Kun laulajatar esiintyi, oli aina "lappu luu
kulla". Usein myytiin pääsyliput ennenkuin esiintymi
sestä oli ilmoitettukaan korkeilla, välistä kaksi kertaa 
tavallista suuremmilla hinnoilla. 

Tällä kertaa oli hänet järjestetty tapaamaan ylei

sönsä ensi kertaa teatterissa, jossa maaliskuun 22 p :nä 
pidettiin konsertti hovisoittokunnan eläkekassan hy
väksi; tämä tapahtui joka vuosi. Valitettiin, ettei näit
ten konserttien ennen ollut onnistunut saavuttaa yleisön 
myötätuntoa. Tällä kertaa oli sali täynnä kuulijoita, 
jotka tervehtivät laulajatarta osoittaen vilkkaasti suo
siotaan; erään sveitsiläisen paimenlaulUlI1 oli hän pakoi
tettu jopa toistamaan. Muutamissa lehdissä on jo nyt 
laulajattaresta laajat lausunnot; "Conversationsbladet" 
esim. sanoo, että hän tätä nykyä on omaksunut taiteeil1 
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N1~01'i taiteilijata1' 

kehittyneimmät muodot ilman kiihtymystä ja vaativaa 
teennäisyyttä; vapaasti ja sulavasti liikkui nuori laula
jatar nyt kromaattisen asteikon alalla; jokaimm hyppy 
on kevyt, jokainen ylimeno varma ilman väkinäistä vai
vannäköä ja itse taito piiloutuu ilmaisun tunnearvon ja 
totuuden verhoon. Nykyään neiti von Schoultz ei enää 
esitä kuolleita nuotteja, vaan musiikin elävärrl olemuk
sen. 

Voidaan sanoa, että laulajattaren esiintyminen teat
terin mainitussa tilaisuudessa oli vain mainostusta hä
nen omalle konsertilleen samassa huoneistossa, joka oli 
27 päivänä maaliskuuta. Tästä konsertista kirjoitti 
Rydqvist "Heimdallissa": 

"Hänen sinänsä miellyttävänä (erityisesti varsinais
ten sopraano äänten alalla) kaikuva äänensä on tullut 
tasaiseksi ja pyöreälrsi: hänen laulunsa on saanut var
muutta ja ryhtiä ja samalla sitä tyylikkyyttä ja herkkä
tuntoisuutta, joka on Sibonin koululle ominaista: hämen 
tulkintansa ei ole enää vain sävelten tarkoitukseton yh
tymä, vaan se valaa kaiken kokonaisuudeksi. Telmii
kassa on hän suuresti edistynyt: vaikeudet voitetaan 
helposti ja ne aivankuin väistävät ääntä, joka luonnos
taan taipuvana harjoittelun avulla on tullut kykeneväksi 
'kaikenlaisiin voimavaihteluihill. Vain liverrykseen voisi 
saada jonkin verran enemmän kirkkautta. Kun laula
jattarella on luonnonlahjana moineill ylistelyä ansait
seva ja metallinen ääni sekä niin erinomainen esitys
valmius, ei enää puutu muuta kuin että hän kouluun 
kuuluvaan tyylikkyyteen ja miellyttävyyteen lisää tul-
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kinnallista tulta ja lämpöä, käsittelee sävellyksiä entistä 
itsenäisemmin, hallitsee niitä suuremmalla voimalla". 
Eräs toinen lehti kiittää laulumenetelmän täydellisyyttä, 
ilmeen vapautuneisuutta ja omintakeisuutta. "Afton
bladet" sanoo, että sveitsiläisestä paimenlaulusta tuli 
todellinen voittonumero, se hurmasi kuulijat miltei säh
köistävästi. Mutta eräänlaista pidättyväisyyttäkin ilme
nee. Samalla kun Cenerentola-aariaa pidetään täydelli
simpänä esityksenä, kaivataan Figaro-aariassa "suurta 
ja juhlallista tyyliä". 

Laulajattaren terveys ei valitettavasti ollut täysin 
tyydyttävä. Entinen vika palautuu pahoinvointisuutena. 
Tästä annetaan tietoja kuin ohimennen: välistä nimite
tään sitä "tilapäiseksi rintavammaksi", joskus "kevyeksi 
rinnan tai kaulan huonokuntoisuudeksi". Itse asiassa 
oli pelättävissä vaarallinen oire. Hänen aikaisemmin 
kestämänsä ponnistukset olivat lujasti rasittaneet hänen 
yleensä heikohkoja ruumiinvoimiaan. 

Kaikesta huolimatta hän edelleen lauloi yleisölle. 
Huhtikuun alussa hän avusti Kunink. teatterin näytän
nössä laulaen numeron itse näytelmän ja baletin välissä. 
"Aftonbladet'in" tätä esiintymistä koskevassa arvoste
lussa luetaan seuraavat rivit: "Pohjolan satakieli, joksi 
muutamat lehdet syystä nimittävät neiti von Schoultzia, 
vaikuttaa kuulijain mieliin kuin loitsija. Useimmat 
pääsyliput olivat, kuten tavallista, jo ennakolta tilatut 
ja jälellejääneet myytiin aikaisin aamulla." Tässä hä
nelle annettua nimitystä "Pohjalan satakieli" käytetään 
hänestä myöhemmin useasti, kunnes se 1840-luvulta al-
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kaen siirrettiin Jenny Lindille. Muuten on huomattavaa 
panna merkille, miten usein näistä molemmista laulajat
tarista käytetään samankaltaisia sanontoja. Juuri mai
nittiin lausunto, että hänen numeronsa vaikutti "miltei 
sähköistävästi"; yllä näemme, että hän lauloi kuin "loit
sija". "Allehanda" sanoi v. 1834 Jenny Lindistä, että 
hän "loitsijan voimalla sähköisti kuulijat". Molempien 
laulajattarien esityksessä täytyi siis olla jotain välittö
mästi nmkaansatempaavaa, jotain sellaista, joka antaa 
musiikin tehota omalla voimallaan ilman ulkonaisia häi
riöitä, mutta lämpimästi tuntevan ihmissydämen uudesti
luovan heijastelun vahvistamana. Muuten on usein vii
tattu Jenny Lindin tulkinnan mukaansatempaavaisuu
teen ja sielukkuuteen. Eikä nyttemmin voitane kieltää, 
että myös Johanna von Schoultz kykeni lumoamaan 
kuulijansa. 

"Aftonbladet'in" eräs kirjoitus antaa havainnollisen 
lähikuvaJ1 suositun laulajattaren kosketuksesta yleisöön
sä erään konsertin lopussa (16.4.), jolloin hän ohjelman 
viimeisen numeron päätyttyä valmisti kuulijoille sen 
yllätyksen, että istuutui pianon ääreen ja lauloi viehät
tävän italialaisen aarian "säestäen itseään tavalla, joka 
todisti, ettei hän tässäkään ollut väärässä paikassa". 
Yleisön suosio tälle suoritukselle, joka odottamatta li
säsi illan nautintoa, kiihtyi täydeksi myrskyksi. Myö
hemmin käytti hän usein tätä viehättävää ohjelman 10-
pettamistapaa. Tällöin hän lauloi vuoroin romansseja, 
vuoroin ruotsalaisia kansanlauluja, jotka eivät milloin
kaan olleet tekemättä voimakasta vaikutusta. Myös 
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Jenny Lind otti myöhemmin tavakseen itse säestää yli
määräisiä numerojaan. Hän lauloi tavallisesti viimei
seksi Isak Bergin "Fjärran i skog". ' 

Samalla kun selviteltiin Johanna von Schoultzin lau
lua, pohdittiin edelleen usein italialaista laulumenetel
mM. Niin tekee esim. "Aftonbladet" viimeksi mainitun 
konsertin jälkeen. "N eiti von Schoultzilla on runsaasti 
myös uuden italialaisen laulutekniikan etuja, vapautu
neisuutta ja viehkeyttä, joilla hän suoriutuu mitä uh" 
kaavimmista vaikeuksista. Tämä on laulutava.n kaunis 
puoli; mutta sillä on myös varjopuolensa. Kuvioitten 
liiallisuus, joka välistä tekee teeman tuntemattomaksi, 
jyrkät, vähemmän luonnolliset siirtymiset sammuvasta 
pianosta suurimmalla voimalla sysättyyn forteen kuu
luvat myös tähän laulutyyliin. - - - Kun nämät hai
tat miltei välttämättömänä pahana kuuluvat itse laulu
tapaan, niin ei siihen toteamiseen, ettei pohjoismainen 
satakielemme ole aivan vailla näitä vikoja, sisälly mi
tään moitetta ; hän voi toki lohduttautua sillä, että useat 
tulevat epäilemättä pitämään niitäkin hänelle vain 
etuna." 

Se yleensä sangen lievä arvostelu, joka kohdistettiin 

häneen ja ne viittaukset huonokuntoisuuteen, joita sil
loin tällöin oli havaittavissa, eivät millään lailla horjut
taneet hänen asemaansa korkealuokkaisena taiteilijat
tarena. Tämän vahvistaa myös se hänen ikäiselleen har

vinainen kunnianosoitus, joka tuli hänen osakseen sa
maan aikaan, kun hän antoi konsertteja pääkaupungissa. 
Kunink. Musiikkiakatemian kokouksessa 9 p. huhtik. 
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1831 ehdotti puheenjohtaja A. F. Skjöldebrand, että neiti 
Johanna von Schoultz "kauniilla äänellään ja suurena 
kykynä laulun alalla erikoisesti kunnostautuneena" ja 
hovilaulaja Berg valittaisiin Akatemian jäseniksi. Eh
dotetut valittiin 5 p. toukok. kuudentoista läsnäolevan 
kaikilla äänillä; näitten joukosta mainittakoon tunne
tuimmat säveltaiteilijanimet Frigel, Åhlström, C r u
se 11, Craelius ja Nordblom. Hän tuli siis Musiikki
akatemian jäseneksi juuri täytettyään 18 vuotta. En ole 
huomannut, että ketään laulajatarta olisi nuorempana 
valittu. Tämä oli harvinainen tunnustus niin nuorelle, 
- Jenny Lind valittiin 19 vuotiaana. 

Musiikkiakatemian jäsenenä kuului hän niin ylhäi
seen seuraan kuin Beskow, Geijer ja Lindblad - lisäksi 
Cherubini, Spontini, Ries, Clementi y.m. Beethoven, 
jonka mestarrkäsi oli väsynyt neljä vuotta sitten, oli 
tullut jäseneksi vain 9 vuotta aikaisemmin. Saavutettu 

kunnianosoitus oli taiteen korkeimman tuomioistuimen 
todistus. taiteellisesta pätevyydestä. 

Kesäkuussa hän teki konserttimatkan Suomeen, lm
ten tavallisesti äitinsä ja veljensä seuraamana. Ei tie
detä, millä keinoin hän tällä kertaa matkusti, mutta to
dennäköisesti hän turvautui johonkin niistä pikkupur
jehtijoista, "pakettilaivoista" , jotka liikennöivät Tukhol
man ja Turun välillä, ennenImin säännöllinen höyrylaiva
liikenne järjestettiin joitakin aikoja myöhemmin. Hänen 
matkansa päämääränä olivat tietysti Turku ja Helsinki. 

Kun matkustajat nousivat maihin, he huomasivat, 
että paljon oli muuttunut senjälkeen kun he kymmenen 
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vuotta aikaisemmin olivat jättäneet maan. Ensimäinen 
näkymä vanhasta Turusta herätti heissä, kuten kaikissa 
matkustajissa, surua ja masennusta. Luonto oli kevät
vihreänä, mutta vain neljä vuotta sitten kaupunkia koh
danneen onnettomuuden jäljet olivat vielä huomatta
vissa, huolimatta siitä, että jälleenrakennustyö oli täy
dessä käynnissä. 

Samalla kun "Åbo Underrättelser" ilmoitti konser
tista, painatti se parhaalla paikalla seuraavan uutisen: 
"Kiiruhdamme kertomaan kauno tai teitten ystäville sen 
iloisen uutisen, että neiti Johanna von Schoultz on saa
punut tähän kaupunkiin 15 p. tätä kuuta ja antaa huo

menna täällä ensimäisen konserttinsa. Me huomautamme 
tästä toivoen, ettei vain Turku, vaan että myös Suomen 
muut seudut saisivat tilaisuuden pitkäaikaisesti mene
tellä oikein laulajatarta kohtaan, jota me kernaasti mai
nostamme kotimaisena." Tämä oli siis todellinen mainos
uutinen ja muuten ensimäinen laatuaan tässä lehdessä. 
Arvosteluja ei tästä konsertista ollut Turun .lehdissä. 

Helsingissä vallitsi toinen tunnelma. Kaupungissa, 

joka äskettäin Turun onnettomuuden takia oli tullut 
yliopistokaupungiksi, oli noin 11,000 asukasta. Musikaa
liset voimat olivat ryhmittyneet kahden keskuksen ym

pärille. Nämä olivat: Jos e f G e h r i n g, Turun Mu
sikaalisen Seuran ent1nen kapellimestari, joka yritti -
ja osittain onnistuikin - harrastelijain avulla silloin 
tällöin esittää sinfoonista musiikkia, sekä entiset turku
laisylioppilaat, jotka Akateemisen Musiikkiseuran pii
rissä pitivät yllä turkulaisia musiikkiperinteitä. Mat-
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kustavat konsertinantajat, jotka kulkivat Tukholmasta 
Pietariin Suomen kautta, pysähtyivät toistaiseksi vain 
poikkeuksellisesti Helsingissä. Tässä suhteessa muut
tui kaikki täydellisesti 1830-1uvun keskivaiheilla. 

Johanna von Schoultzin käynti oli siis huomattava 
tapaus kaupungin musiikkielämässä. Jo "Held:Lngfors 
Tidningar" -lehden ennakkouutisesta heti laulajattaren 
noustua maihin Turussa voidaan huomata suurta mie
lenkiintoa. Siinä sanotaan, että laulajatar heti Turussa 
pitämänsä musikaalisen iltaman jälkeen viipymättä mat
kustaa Helsinkiin ja esiintyy siellä. Toisessa uutisessa 
mainitaan, että odotettavissa oleva harvinainen nautinto 
saa kaksinkertaisen merkityksen sentakia, "että se erin
omainen lahjakkuus, joka nautintoa tarjoo, ainakin osit
tain kuuluu Suomelle". Edelleen puhuttiin "hänen har
vinaiseen täydellisyyteen kehittyneistä taipumuksistaan, 
jotka jo olivat saavuttaneet pohjois-Europan jakamat
toman tunnustuksen". 

Konsertti pidettiin teatteritalossa 28 p. kesäkuuta. 
Laulajatar onnistui ,niin oivallisesti, että hän "useitten 
toivomuksesta" piti toisen konsertin 30 p. kesäkuuta. 
Sitäpaitsi avusti hän pari päivää myöhemmin hampuri
laisen huilutaiturin J. Spajerin konsertissa. Näistä kon
serteista en ole löytänyt mitään arvostelua. Mutta vähän 
myöhemmin sisältää "Helsingfors Tidningar" (28. 12.) 
kesäkuvauksen Helsingistä, jossa puhutaan konserteista 
kiittävin sanakääntein: "Häntä edeltänyt maine lisäsi 
kaikkien odotusta. Kun hänen oli pakko peruuttaa toi
vioretkensä laulun maahan, ilmestyi hän kaupunkiimme 
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jo ennetUkuin tieto muutetuista matkoista tuskin oli eh
tinyt tänne. - - - Kaksi kertaa hän esiintyi täällä 
julkisesti ja saimme sen vakaumuksen, etteivät kerto
mukset hänen äänensä tenhovoimasta olleet tarun ru
lI1oiluja." 

Turun ja Helsingin menestyksellisten esiintymisten 
jälkeen ryhtyi Johanna von Schoultz tekemään konsertti
matkaa muutamiin maaseutukaupunkeihin, Hämeenlin
naan, Vaasaan, Ouluun ja Viipuriin. Tämä kiertue lie
nee ollut tässä laajuudessa ensimäinen, minkä kukaan 
kuuluisa laulajatar maassamme on tehnyt. Konsertti
ilmoituksia löytyy vain Hämeenlinnasta. Hämeenlin
nassa ja Tampereella avustivat häntä harrastelijat ja 
kapellimestari Gehring, josta voitaneen päättää, että 
Gehring myös Helsingissä on ollut hänen säestäjänään. 
H. T:n saamasta kirjeestä (20. 7.) käy selville, että hän 
oli halunnut vierailla Hämeenlinnassa elvyttääkseen lap
suudenmuistojaan ja tervehtiäkseen sukulaisia ja tut
tuja ja kaikkea, "mikä seudussa ja ympäristöissä oli 
kaunista ja kukoistavaa". Luonnollisesti oli iha'stus 
yleistä; konsertista jäi pysyvät muistot. 

Seuraavan vuoden tammikuun lopussa hän palasi 
Helsinkiin ja piti siellä konsertin teatteritalossa. Ohjel~ 
maan kuului m.m. Roden eräs Andante, Puccittan en
nenmainittu loisto aaria ja venäläinen romanssi "Sata
kieli". Paikat olivat niin haluttuja, että pääsyliput myy
tiin loppuun pari päivää ennakolta. Tälläkin kerralla 
piti hän konsertin, ennenkuin matkusti seudulta. 

Pietari oli jo monta vuosikymmentä ollut rikkaan 
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musiikkielämän keskus. Suuri osa Turussa ja Helsin
gissä vuosisadan alussa vierailleista taiteilijoista oli 
ollut matkalla Tukholmasta Pietariin. Tähän pääkau
punkiin suuntasi kulkunsa myös Johanna von Schoultz. 
Hän saapui sinne helmikuun ensimäisinä päivinä 1832 ja 
esiintyi aluksi yksityisissä seuroissa, joissa hän herätti 
suurta huomiota. Huhu hänen kyvyistään levisi pian 
kaupungissa. "Pietarin lehti" "J ournal de S:t Peters
bourg" tiedoitti, että "tänne on Ruotsista tullut laulaja
tar, joka kuuluu tämän valtakunnan ja Suomen kahteen 
tunnettuun sukuun". Jatkossa kerrotaan, että hän on 
19-vuotias, että hän on ruvennut harrastamaan musiik
kia jo 7 -vuotiaana ja että häntä Kööpenhaminassa on 
ohjannut "kuuluisa Siboni". Lopuksi sanotaan, että pää
kaupunki m.m. tulee epäilemättä ottamaan hänet vastaan 
kiinnostuksella; täällä todellinen kyky aina saa olla var
ma ansaitsemastaan huomiosta". 

Ennustukset täyttyivät. Kiihkeästi odotettu ensi
mäinen konsertti pidettiin n.lI:. pienessä teatterissa 3 p. 
maaliskuuta. Tästä konsertista kirjoittaa ranskankieli
nen lehti "le Miroir" : Neiti von Schoultzin ääni on ihme
teltävän laaja: kolme täyttä, harvinaisen puhdasta ok
taavia ilman ainoatakaan epäpuhdasta säveltä; siinä on 
perusaines suurelle eurooppalaiselle kuuluisuudelle. Jo 
luonto ja taide sinänsä ovat olleet neiti Schoultzille var
sin anteliaat ja hänen vaivannäkönsä kruunaamat me
nestykset ovat voimakkaana rohkaisuna. Mutta myön
nän pelkääväni pohjatuulen vaikutusta tuohon vieh
keään, mutta vielä niin nuoreen ja juuri puhjenneeseen 
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kukkaan - - -." Menestys sai hänet antamaan toi
sen konsertin, tällä kertaa huomattavasti hienommassa 
ja akustisesti sopivammassa huoneistossa n.le rouva 
Engelhardin salissa. Tämän konsertin jälkeen on useita 
lehtilausuntoja. Äskenmainittu lehti kirjoittaa, että me
nestys oli odotettu "pienessä teatterissa" todetun, san
gen onnekkaan esiintymisen jälkeen: "Neiti von Schoultz 
lauloi neljä kertaa toisessa ja viimeisessä konsertissaan 
ja joka numeron jälkeen kätten taputukset aivankuin 
musersivat hänet. Toisin ei olisi voinut ollakaan pää
kaupungissa, joka on aina ottanut ystävällisesti vastaan 
yhdistyneet. kyvyt ja sulot. - Neiti Schoultzin yksin

kertaisesti ja ilmehikkäästi laulama venäläinen romans~i 
"Hyvästi satakielemme" tuotti mitä suurinta nautintoa 
ja soi hänelle kunnian sen kertaamiseen. Onnentoivo
tuksemme ja kaipauksemme seuraavat rakastettavaa 
laulajatarta ja uskomme, että hän tulee kauan muista
maan Pietarissa kokemansa ja niin hyvin ansaitun ystä
vällisen kohtelun." 

Yhtä innostunut oli eräs toinen lehti: 
"N eiti von Schoultz on ensimäisessä konsertissaan 

saavuttanut loistavan menestyksen. Niin aarianBellinin 
oopp. '11 Parito' kuin Rossinin aarian oopp. 'Sevillan 
parturi' lauloi hän suloudella, voimalla ja täsmällisyy
dellä, joka hurmasi kaikki kuulijat. Hänen ihmeellisen 
kauniin äänensä rohkeat ja varmat hypyt, sen täysinäi
nen, rikas sointi, joka kirldmana säihkyi soittimien 
kaiun läpi, se viehkeys, jolla hän liikkuu kromaattisissa 
juoksutuksissa, äänen selvyys silloinkin, kun hän vai-
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meni miltei hiljaiseen musikaaliseen huokaukseen; kaik
ki tämä herätti yleistä ihmettelyä ja ihailua ja takaa 
varmasti sen menestyksen, jota kohden tämä harvinai
nen kyky kiireesti rientää. "Satakielen hyvästijättö" 
(venäjäksi) otettiin vastaan myrskyisästi ja se kerrat
tiin yleisön pyynnöstä. Konsertin lopussa neiti Schoultz 
yllätti seuran ruotsalaisella kansanlaululla, jota hän itse 
flyygelin ääressä säesti ja jonka tulkintaan hän sai sen 
kaiken runollisen koti-ikävän, joka uhkuu tuossa sävel
lyksessä ja joka niin kernaasti saavuttaa vastakaikua 
ulkomailla viipyvän taiteilijan rinnassa. Ne musiikin 
ystävät, joista moni ei voinut saapua mainittuun kon
serttiin juuri tänä iltana, koska se oli suuri pyhäilta, toi
set taas siksi, että täkäläinen Lauluseura esitti Mozartin 
Requiemin (Kuolinmessun) samaan aikaan, olisivat 
ilman epäilyä lisänneet sitä suosiota, joka jakamatto
masti omistettiin jalolle laulajattarelle ja joka saattoi 
häntä, hänen poistuessaan konserttisalista." 

Tässä arvostelussa herättää huomiota se tieto, että 
Johanna von Schoultz piti tapanaan itse säestää laula
miaan "kansanlauluja". Ruotsalainen kansanlaulu oli 
1830-luvun alussa sangen uusi ilmiö konserttisalissa. 
Johanna von Schoultz ei ehkä ollut ensimäinen, joka sen 
vei sinne, mutta varmasti ensimäinen, joka sillä tavoin 
esitti sen ulkomaiselle konserttiyleisölle. Päättäen sa
nontatavoista, joita käytettiin näistä numeroista, tarjosi 
sekä niitten sisältö että muoto tulkinnalle jotakin uutta. 

Pietarin konsertteihin päättyi Johanna von Schoult
zin loistavan laulajataruran ensimäinen jakso. Huoli-
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matta vajaasta 20 ikävuodestaan oli hän ilmeisesti saa
vuttanut taiteellisen kypsyyden. Muuten tuskin voidaan 
selittää arvostelijain ylistyssanojen yksimielisyyttä. 
Suuri maailma tuntui nyt olevan hänelle avoinna. Ja 
nyt toteutui myös Italian-matka; se suuntautui Turun 
ja Helsingin kautta etelään. 
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Tie Italiaan koskettaa useita kiitettyjä ja muisto
rikkaita seutuja. Matkustajamme pysähtyivät silloin 
tällöin osittain levätäkseen, osittain tutustuakseen taide
kokoelmiin ja historiallisiin paikkoihin. Niinpä pysäh
dyttiin m.m. saksalaisiin kaupunkeihin Hampuri, Han
nover, Kassel, Fulda ja Munchen. Vieraanvaraisia hen
kilöitä, joilla oli läheisempiä tai etäisempiä suhteita 
Ruotsiin, voitiin käydä tapaamassa miltei kaildcialla. 
Matka jatkui Geneveen. Italian puolella houkuttelivat 
Milano, Verona, Mantua, :lYlodena ja Bologna lyhyehköi
hin keskeytyksiin. Vihdoin saavuttivat matkustajat -
kesällä 1832 - retken päämäärän Firenzen, jossa J 0-

hanna aikoi viimeistellä lauluteknillisen kehityksensä. 
Arnon kukkaslaakson ylistetyllä kaupungilla oli kun

niakkaita musiikkiperinteitä Ars N ovan esiintymisestä 
1300-luvulla ja yksiäänisen tyylin esiinmurtautumisesta 
asti 200 vuotta myöhemmin. Voiniatta kilpailla pohjois
italialaisten kaupunlcien kanssa, oli Firenze 1800-luvun 
alussa jatkuvasti korkealuokkainen musiikkikaupunki 
ja kaikista maista sinne kokoontuvain taiteilijain kes
kus. Uusi maailma avautui nuorelle laulajattarelle ja 
hänen saaHajilleen. 
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Opiskelupaikkaa valitessa oli päädytty tähän kaupun
kiin monesta syystä. Kun Siboni ei edellisenä kesänä 
ollut ottanut oppilastaan mukanaan Italiaan, kuten 
alussa oli tarkoitus, voidaan otaksua, että hän joka
tapauksessa oli tehnyt määrätynlaisia ehdotuksia laula
jattaren jatkuvaa kehitystä varten ja joko henkilökoh
taisesti tai kirjallisesti valmistanut hänelle tietä. 

Mutta hänellä oli toisiakin, voidaan sanoa diplo
maattisia syitä jäädä juuri tänne. Ruotsi oli erinäisiä 
vuosia sitten ollut vilkkaassa kosketuksessa tämän seu
dun kanssa m.m. vanhan, vaikutusvaltaisen ministeri
presidentti Jo h a n C 1 a e s La g e r s v ä r d i n väli
tyksellä. Hän oli lopettanut pitkän diplomaattiuransa 
ja asui nyt Firenzessä, jossa hänellä oli hieno koti, jo
hon poliittiset ja taiteelliset piirit kernaasti kokoontui
vat. Asuttuaan muutamia päiviä eräässä hotellissa, 
vuokrasi rouva von Schoultz ministeripresidentiltä huo
neiston lähellä Porta Crocea. Samassa talossa asui kon
suli Ja k 0 b G r å b e r g, aateloituna kreivi Gråberg 
af Hemsö, joka muutamaa vuotta aikaisemmin oli luo
punut konsulin toimestaan Tangerissa ja Tripolissa ja 
muuttanut puolisonsa ja molempien tytärtensä kanssa 
Italiaan; Gråbergin neidit olivat kuuluisat siitä, että he 
puhuivat yhtä hyvin arabiaa kuin ranskaa, ruotsia ja 
italiaa. 

Ehkä vieläkin tärkeämpi aihe opiskelupaikan valin
taan oli se, että kuningatar J. u 1 i a Bo n a p a r te, 

Ruotsin kuningattaren Desiderian sisar, asui kukkas
kaupungissa. Johanna von Schoultz oli ottanut taitei-
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lijauransa ensimäiset askelet kuninkaallisessa suojeluk
sessa. Hänen Italian-matkansa oli tavallaan myös saman 
korkean suojelun alainen. Ennen lähtöään Tukholmasta 
oli hänellä ollut kunnia käydä lnmingas Kaarle XIV 
Juhanan luona, jOika oli toivoHanut hänelle onnea, en
nustanut menestystä ja ojentanut hänelle raskaan kää
rön tukaatteja. Kuningatar Desiderian lahja oli yhtä 
tärkeä :suosituskirje Julia BonapartBlle. Kun kirje tuli 
määräpaikkaansa, kävi selville, ettå Ruotsin kuningatar 
jo etukäteen oli kuningatar Julialle ilmoittanut laula

jattaren saapumisesta. 

Julia Bonaparte johdatti Johanna von Schoultzin 
mitä loistavimpaan seurapiiriin ja esitti hänet useille 
kuninkaallisille ; näitä oli esim. ent. vVestfalin kunin
gas ,J el'ome Bonaparte puolisoineen, Hollannin ent. 
kuningas Ludvig Bonaparte ja hänen puolisonsa, kunin
gatar Hortense, Caroline Murat y.m. On helppoa todeta, 
mitä tuon katsottiin merkitsevän aikana, jolloin henkilö
kohtaiset suhteet ja vaikutusvaltaiset suosijat näytteli
vät niin suurta osaa taiteilijan menestyksessä. 

Alusta pitäen oli selvää, että tultaisiin turvautu
maan paraimpiin opettajakykyihin. J ohannan onnistui 
päästä kahden niin lmuluisan mestarin kuin P i et r 0 

R 0 m a n i n (1791-1877) ja sopraanolaulaja (kas
traatti) G i 0 van n i Ve 11 u t i n (1781-1861) oppi
laaksi. Perusteellisena luonteena hän samanaikaisesti 
opiskeli lausuntaa M 0 r 0 che s i n johdolla. 

Opiskellessaan Sibonin luona hän oli täysin pereh
tynyt italialaiseen laulutelmiikkaan. Pisimmän aJan 
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va,ati nyt luonnollisesti uusien teosten harjoitteleminen, 
vaildmkin hän tietysti opiskeli myös tyylillisiä ja tek
nillisiä hienouksia. Romani kai nautti suurinta arvon
antoa laulajana ja opettajana. Mutta hänen opetus
menetelmänsä ei näytä olleen paras mahdollinen. J 0-

hanna von Schoultzille. Hän tunsi väsymystä vain nel
jännestunnin hänen opastuksellaan laulettuaan ; sen
sijaan hän Vellutin johdolla voi laulaa ilman taukoja 
useita tunteja tuntematta halua lepäämiseen. Vellutin 
opetusmenetelmä oli laajalti kuuluisa. Angelica Cata
lani sanoi kerran mestarille, ettei hän voisi antaa tälle 
suurempaa tunnustusta kuin sen vakuutuksen, että jos 
hänellä olisi lapsia kasvatettavanaan, olisi Velluti niit
ten opettaja: huolimatta siitä, että hänen äänensä oli 

rosoinen ja loppuun kulunut, oli hänen opetusmenetel
mänsä Italian parhain. 

Velluti tunsi vilkasta kiinnostusta oppilastaan koh
taan. Johanna von Schoultz sai m.m. kunnian laulaa 
hänen kanssaan duettoja yleisölle. Jos laulajatar arveli 
suuresti hyötyvänsä hänen opetuksestaan, ei mikään 
estänyt häntä silloin tällöin vaikka jäljittelemästä häntii 
- sekä hänen lauluaan että hänen eleitään ; hänen sa
nottiin näet laulaessaan ilmehtineen tavattoman voi
makkaasti. Nyt hän oli noin 60-vuotias, jonka takia tie
tysti hänen äänessään jo oli puutteellisuuksia. 

Von Schoultzin perhe lisääntyi odottamatta 1833 

alussa. Annie Furuhjelm kertoo perhekronikan perus
teella, että Carl von Schoultz eräänä päivänä kadulla 
yllätti huonosti puetun nuoren miehen, jonka hän tunsi 
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Nils veljekseen. ("Människor oeh öden"). Tämä sisarus

parvesta seikkailunhaluisin oli ikäisekseen kokenut kir
javia vaiheita. Viimeksi hän oli palvellut Muukalais
legionassa, ja ollut leirillä Afrikassa, mutta ottanut 
eron ja pyrkinyt pohjolaan. Äiti otti hänet hoiviinsa 

ja hän sai nauttia niin hyvin kaipaamaansa hoitoa; kun 
hän käyttäytyi ihastuttavasti ja oli erinomainen seura
mies, otettiin hänet miellyttävänä vieraana vastaan 
niihin piireihin, joitten kanssa von Sehoultzin perhe 
tavallisimmin seurusteli. 

Samoihin aikoihin saapui kaupunkiin paluumatkalla 
Intiasta eräs englantilainen perhe, rouva Mary Camp
bell o.s. Fraser of Fairfield ja tyttäret Anne ja Mary. 
Yhteiset musikaaliset ja muut taiteelliset harrastukset 
johdattivat von Sehoultzin ja Campbellin perheet yh
teen. Seurusteltiin vilkkaasti ja tämä johti pian Amw 
Campbellin ja Nils von Schoultzin kihlaukseen ja avio
liittoon. 

Anne Campbell kirjoitti ahkerasti päiväkirjaa. Hä
nen muistiinpanojaan, jotka ovat tehdyt välittömästi 
koettujen tapahtumien ja vaikutelmien pohjalla, saam
me kiittää siitä, että silloiseen seurustelu- ja perhe-elä
mään on saatu kiintoisaa valaisua ja samoin arvokkaita 
lisiä Johanna von Sehoultzin luonnekuvaan persoonalli
suutena ja taiteilijana. 

Anne Campbellin päiväkirjassa kuvataan laaman
ninrouva von Sehoultz rouvaksi, jolla oli sekä pituutta 
että leveyttä, mutta joka silti käyttäytyi ja esiintyi kuin 
todellinen vallasnainen. Syyksi perheen oleskeluun 
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Firenzessä ja Johannan lauluopintoihin ilmoitettiin 
Ruotsin kuninkaallisen eläkkeen riittämättömyys; äiti 
ei ,voinut omassa maassaan elää tottumustensa mukai
sesti. 

J ohannan laulunääni ja musikaalinen lahjakkuus oli 
kohta vaikuttanut voimallisesti Anne Campbelliin. 
Heidän ensimäisten tapaamistensa jälkeen kirjoitti hän 

päiväkirjaansa: "J ohanna soittaa katrilleja, valsseja, 
laukantahteja ja kotiljongeja,kaikkia yhtä hyvin -
sangen hyödyllinen taito, jonka minäkin toivoisin omaa
vani." Eräissä toi,sissa iltakutsuissa Johanna oli esit
tänyt Weberin viimeisistä teoksista kauniita muunnel
mia. Äänessä oli taas ollut jotakin eteeristä. "Kun kat

seli laulavaa J ohannaa, oli kuin enkeli olisi liidellyt alas 
taivaista, tai kuin olisi nähnyt haltioituneen olennon 
kaukana kaikesta maisesta kosketuksesta." - - -
"Ja miten herttainen hän olikaan, niin luonnollinen -
hän on ihana olento; kun hän laulaa, on hänen ilmeensä 
mitä suloisin, hymy väreilee hänen huulillaan ja hänen 
kasvonsa näyttää täyttävän runollisuuden hehku." 

Toisessa kohdassa sanotaan, että jos hän voi päästä 
parhaitten laulajattarien joukkoon, pitää hänen saavut
taa onnea ja menestystä, jotta hän voisi senjälkeen ve
täytyä omaan maahansa lmnnioitettuna ja ylistettynä, 
kuten Catalani oli tehnyt. Hän tulee kohtaamaan alal
laan monia koettelemuksia ja erehdyksiä, mutta lopuksi 
hän tulee ne kaikki voittamaan, toivoo ystävällinen päi
väkirj anpi täj ä. 

Viimeksi esitetty lausunto liittyy rouva von Schoult-
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zin ilmoitukseen rouva Campbellille siitä, että perheen 
olopaikka seuraavana vuonna tulee kokonaan riippu
maan tyttären saamasta kiinnityksestä. Muuten voi päi
väkirjan eri kohdissa panna merkille, että tämä kysy
mys on tuottanut huolta useanmlin lmin)\:erran. Eräänä 
päivänä toukokuun alussa olivat eräs rouva "\Valsh ja 
eräs herra Mayer käyneet vieraissa Campbellin luona; 
tällöin he olivat kiihkeästi suositelleet Johanna von 
Schoultzille Amerikan matkaa; siellä tulisi hän heidän 
arvelunsa mukaan heti saavuttamaan suuren ja onnek
kaan menestyksen. 

Anne Campbellin päiväkirjan pari merkintää koskee 
nuorta ruotsalaista maalaria C arI G u s t a v PIa g e

m a n i a, joka samaan aikaan oleskeli kaupungissa ja 
kuului ruotsalaiseen seurapiiriin. Hänet esitettiin Camp
bellin perheessä 3 p :nä maaliskuuta eli heti sen jälkeen, 
kun sisarukset eräässä taidenäyttelyssä olivat nähneet 
pari hänen piirustustaan. Myöhemmin kohtasi Anne C. 
hänet rouva von Schoultzin luona, missä hän näytti 
heille joukon pilakuvia, joihin hän oli merkinnyt: "nä
mät ovat suosikkipiirroksina Firenzessä kaikilla pöy
dillä", lisää rouva Campbell. Eräänä iltana huhtikmill 
lopulla hän kertoi olleensa maalaamassc{c kolwvaTtalo
kuvaa Johanna von Sclwultzista lähetettäväksi kotiin 
Ruotsiin. Kuvan lyijykynäluonnoksen hän oli näyttänyt 

edellisenä iltana. 
Kaupungin taiteilijamaailmassa oli A n g eli c a 

C a taI a n i 11 a keskeillen asema. Kuten ennen on 
mainittu, oli tuo mainehikas taiteilijatar joitakin 'vuosia 
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aikaisemmin käynyt Tukholmassa ja joutunut siellä 
myrskyisän juhlinnan kohteeksi. Nelikymmenvuotiaana 
lopettamansa loistavan taiteilijauran aikana hän oli 
koonnut suuren omaisuuden, solminut avioliiton eversti 
Valabl'eguen kanssa ja asui kaupungin lähistöllä hie

nossa huvilassa. Siellä hän usein järjesti musikaalisia 
iltamia, joissa sellaiset nuoret kyvyt, joita kohtaan hän 
tunsi kiinnostusta ja joita hän ohjaili, saivat esiintyä. 
Hän osotti myös neiti von Schoultzia kohtaan suurta 
ystävällisyyttä, jonka lähtökohtana lienevät olleet mie
luisat Tukholman muistot. Johanna ja hänen veljensä 
olivat usein vieraina Villa Catalanissa. Jopa vanha ja 
nuori laulajatar esittivät duettojakin yhdessä. Tämä 
tuotti kunniaa ja antoi rohkaisua. Riehakas ja iloinen 
Johanna von Schoultz voi myös välistä olla synkkä, joka 
johtui osittain siitä kivulloisuudeista, joka ilmeni jos
kus kuumeena ja pahoinvointina ; sitäpaitsi peitti hä
märyys tulevaisuuden. Kerran €räällä Villa Catala
niin tekemällään vieraskäynnillä hän oli valittanut ole
vansa loppuun väsynyt. Anne Campbell kertoo, että 
hänen piti sinä iltana - se oli toukokuun viides - lau
laa duettoja Catalanin kanssa, mutta siellä ei ollut ke
tään, joka olisi kyennyt säestämään; itse ei Johanna 
likinäköisenä voinut laulaa ja soittaa samanaikaisesti. 

Iltakutsujen ohjelmaan kuului myös pohjoismaista 
säveltaidetta. Nils veljensä aVU!stamana, jonka kau
nista lauluääntä niin suuresti oli ylistetty Tukholmassa, 
esitti Johanna laulun "Vila vid denna källa" ja muita 
sävellyksiä. Laulun ja tanssin vaihteluksi harrastettiin 
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seuraleikkejä, joista mainittakoon "Min mors testa
mente". 

Johanna Von Schoultzin elämä sujui yleensä miellyt
tävästi. Aamupäivällä olivat opiskelutunnit, jotka hän 
hoiti sangen huolellisesti. Mutta muu osa päivästä omis
tettiin seuraelämälle ja huvitteluille. Komea ja miellyt
tävä yhdeksäntoistavuotias, jolla lisäksi oli kaunis ääni 
ja runsaasti musikaalista lahjakkuutta tuli yhä suurem
man huomion kohteeksi, mitä pitemmälle aika kului. 

Noin puoli toista vuotta kestäneen Firenzessä olon 
aikana hän hankki itselleen myös perinpohjaisen italian
kielen taidon. Itsestään selvää on, että hän niin pitkän 
ajan kuluessa tarkoin perehtyi kaupunkiin ja sen muis
toihin. Lyhyesti sanoen: opiskelukausi Firenzessä oli 
hänen elämänsä antoisinta ja kauneinta aikaa. 

Sanomalehtien eräitten tietojen mukaan hän oli opin
toaikansa lopussa saanut Italian usealta teatterinjohto
kunnalta edullisia kiinnitystarjouksia, mutta kaikki ne 

oli hyljätty. Sattumalta avautui hänelle tie Pariisin Ita
lialaiseen Oopperaan, jota ainakin teknillisesti häikäi
sevien esitysten kannalta pidettiin aikakauden ehkä 
loistavimpana taidelaitoksena. Keväällä 1833 eräässä 

illanvietossa marlriisi Sampierin luona, jossa hän hur
masi yleisönsä muutamilla lauluilla, olivat kuulijain 

jou'kossa laulajattaren luultavasti siitä tietämättä Pa
riisin kuuluisan oopperanäyttämön molemmat johtajat 
Rob e l' t ja S e v eri n i. He olivat tulleet Italiaan 
hankkiakseen Italialaiselle Oopperalle sopraanolaula
jattaren. Illanvieton seuraavana päivänä esitti Velluti 
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johtaja Robertin von Schoultzin perheelle, joka samalla 
sai mahdollisen kiinnityksen ehdot. Äiti oli aluksi jyr
kästi vastustavana kannalla. Hän lienee selittänyt, että 
mieluummin hän halusi nähdä tyttärensä käärinliinoissa 
ja rumnisarkussa kuin niin vaarallisella uralla kuin teat
terissa. Sama kysymys, joka oli aiheuttanut päänvaivaa 

jo silloin, kun ensi kertaa oli esillä elämänuran valinta, 
tuli siis taas ajankohtaiseksi. Samat epäilyt vyöryivät 
taaskin esiin ja nyt, niinkuin silloin, oli tarkoin pohdit
tava syyt ja vastasyyt. Ystävien kanta oli puoltava. 
Heidän mielestään oli ennakkoluulojen aika jo ohi. J 0-

kaisen ihmisen täytyy kamppailla kiusauksia vastaan 
ja orjantappuroita on joka polulla. Tällainen pohjal
taan järkevä pohdinta tehosi. Kun myös Julia Bona
parte oli sitä mieltä, että tarjous pitäisi hyväksyä, tai
pui äiti lopulta. Neuvottelut päätyivät siihen, että J 0-

hanna vastasi: kyllä, ja Robert voi palata Pariisiin tas
lmssaan allekirjoitettu sopinllls. Tämä koski toistaiseksi 
puolta vuotta eteenpäin 1 p :stä lokakuuta 1833. Pall\:
kioksi oli määrätty 1000 frangia kuukaudessa. 

Kerrotaan, että laulajatar välittömästi sopimuksen 
allekirjoittamisen jälkeen oli joutunut lohduttoman tus
kan valtaan, joka vaikutti vahingollisesti jopa hänen 
terveyteensäkin. Hän ei ollut vielä milloinkaan laulanut 
Oopperassa ja nyt hän oli sitoutunut esiintymään eräällä 
maailman hienoimmista oopperanäyttämöistä mitä vaa
tivimmalle ja sivistyneimmälle yleisölle. 

Voidaan helposti ymmärtää nuoren laulajattaren 
mielenliikutukset hänen ottamansa askelen johdosta. 
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Viimeisen Tukholmassa antamansa konsertin jälkee~ oli 
häntä muistutettu siitä, että korkeimman taiteellisuuden 
saavuttamiseksi oli astuttava näyttämölle - näin käsit
tivät asian arvostelijat. Nyt hän oli valmis taiteilijatar. 
Nyt piti voittaa itselleen asema - ja toivottu omaisuus. 
Tähän asti hän oli kaksine seuralaisineen elänyt enol
taan lainaamilla rahoilla, jotka piti maksaa takaisin. 
Paitsi matkan alussa vastaanottamaansa summaa oli 

hän juuri sinä vuonna saanut 1000 ruplaa, jotka eno vuo
rostaan oli lainannut, takaajana Gustaf Adolf Ehrn
rooth. Hän voi myös muistella sitä, ettei hänen pää
määränään ollut koskaan ollut oopperalaulajattaren ura, 
huolimatta siitä, että hän oli teknillisesti taitava ja että 
hän oli koloratuuriaarioilla saavuttanut menestyksiä. 
Hän oli halunnut kehittäytyä konserttilaulajattareksi. 
Eniten oli hänestä pidetty pienten laulujen esittäjänä, 
joita hän oli voinut tulkita huolettomasti ja joihin hän 
oli voinut valaa sitä lämpöä ja tunnetta, joka juuri hä
nelle oli niin suuressa määrin ominaista. Sitäpaitsi 
muisteli hän niitä monia, jotka odottivat, että hänestä 
piti kehittyä laulujen ennustama "Pohjolan puhdas 
lilja" ja että hän palaisi sinne, missä "hengitetään Poh
jolan raikasta puhtautta", kuten eräässä omistusrunossa 
sanottiin. Nyt pettäisi hän ne, jotka toivoivat häntä 
Ruotsiin takaisin. Hänen täytyi myöskin kysyä itsel
tään, miten kauan hänen voimansa kestäisivät. Sen ajan 
useimmilla suurilla laulajattarilla - olosuhteet tuskin 
ovat paljoakaan muuttuneet meidän päivinämme - oli 
ollut vain suhteellisen lyhyt loistoaikansa, jonka jäl-
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keen he olivat voineet vetäytyä sivuun varakkaina ja 
juhlittuina suuruuksina, kuin mitkäkin kreivittäret tai 
markiisittaret. Missähän odotti J ohannan unelmien 
linna 1 

Kuitenkin olivat kaikki tämäntapaiset kysymykset 
tarkoituksettomia. Arpa oli heitetty. Sopimusta ei voitu 
purkaa. Lähestyvä oopperakausi pakoitti hänet jälellä
olevana Firenze-aikana jännittämään kaikki voimansa ja 
tutkimaan osia, oopperatekniikkaa j.n.e. 

Voimme tässä pitää mielessä, että Jenny Lind kaksi
toista vuotta myöhemmin joutui samankaltaiseen risti
riitaan sopimuksesta, vailill:a siinä päädyttiin eri loppu
tulokseen. Esiintyessään Berliinin Oopperassa, kutsut
tiin hänet eräänä iltana väliajalla Englannin ministerin 
aitioon, missä urakoitsija Alfred Bunn halusi kiinnittää 
hänet Lontoon Drury Lane-teatteriin. Ajattelematta 
asiaa perusteellisesti tai neuvottelematta kenenkään 
kanssa hän allekirjoitti sopimuksen, joka oli kaikkea 
muuta kuin edullinen. Jälkeenpäin hän katui ja pyysi 
Bunnia peruuttamaan sopimuksen, josta tämä kieltäy
tyi. Silloin rikkoi hän sen itse. Tämä aiheutti tuskalli
sen oikeudenkäynnin, joka kesti kolme vuotta ja päät
tyi siten, että hänet tuomittiin maksamaan 45,000 kruu
nua vahingonkorvausta. Tobias Norlind sanoo, että 
tämä riitajuttu herätti Jenny Lindissä katkeruuden 
kaikkia teatterisopimuksia kohtaan ja vaikutti hänen 
näyttämön jättämispäätökseensä. 

Johanna von Schoultzin Firenzessä solmimain tai
teellisten suhteitten joukossa on hänen tuttavuutensa 
kreivi de La Rochefoucauldin kanssa merkillisin. Tämä, 
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joka oli kauan ollut eri teatterien johtajana Pariisissa, 
oleskeli nyt italialaisessa musiiklåkaupungissa ja osoitti 
nuorelle laulajattarelle suurta ystävyyttä, jota kesti 
vielä hänen Pariisiin muuttonsa jälkeenkin. Lähdet
tyään kirjoitti hän 14 p :nä maaliskuuta 1833 hänelle 

kirjeen, joka herättää huomiota niillä ystävällisillä neu
voilla, joita tuo kokenut teatterinjohtaja antaa näytte
lijätäralokkaalle. Kirje on julkaistu La Rochefoucauldin 
muistelmissa. Se painetaan tähän Aspelinin käännök
senä. 

La R. kirjoittaa: "puhukaamme aluksi Teidän menestyksenne 

aiheuttamasta asemasta aliitten rinnalla, jotka samoinkuin Te, koet

tavat vDittaa itselleen yleisön hUDmion ja suosion. Teidän täytyy 

asennoitua siten, että myös ne, jotka pitävät muitten saamia suo

sionosoituksia vääryytenä itseään kohtaan, antavat Teille Teidän 

menestyksenne anteeksi. Varokaa heidän kateuttaan, älkää;kä mil

loinkaan osoittako huomanneenne sitä. Kuunnelkaa mielellänne hei

dän neuvojaan, pyytäkää niitä, olkaa kiitollinen niistä, suokaa neu

vonantajien itserakkaudelle ansio Teidän menestyksestänne. - Kun 

teatteri on kyseessä, täytyy Teidän tehdä poikkeus; olisi vaarallista, 

jos Te omalla käytö'kselläinne tuomitsisitte muitten käyttäytymisen; 

olkaa varovainen, mutta välttäJkää epäluuloja, jotka haavoittavat 

heti, kun ne havaitaan, myös liiassa tuttavallisuudessa piilee vaara. 

Älkää viipykö millDinkaan näyttämöllä tai kulissien takana kauem

min kuin on välttämäköntä. Olkaa ennen kaikkea erittäin huomaa

vainen; mikään ei rajoita tuttavuuksia niin paljon kuin kohteliai

suus." 

"Kun tulette Pariisiin, niin viekää käyntikorttinne kaikille taitei

lijoille. Kun he tulevat tervehdyskäynnille, niin ette voi ottaa heitä 

vastaan; ajatelkaa kuitenkin, voisiko Teillä olla hyötyä jonkun tapaa

misesta. OLkaa erittäin tarkkaavainen harjoituksissa. Ilmoittakaa, 

että ahkera työ kieLtää Teiltä huvin ottaa vastaan paljon vieraita. 
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Välttäkää huvitukJsia ja ajatelkaa 'vain velvollisuuksianne. Vakavuus 

sopii uralle, jolle va:kavat vaikuttimet johtavat." 

"Välttäkää ensimäisenä vuonna laulamista julkisissa konser

teissa; säästäikää ääntänne teatterissakävijöitä varten; he tietävät 

olla siitä kiitolliset; ,sanokaa suoraan,että Te pidätte sitä omalll

tunnon asiana. Punnitkaa sananne ja muistakaa, että joka sanaa 

selitetään näin päin ja noin päin. Vartioikaa :Ltseänne. Äfkää kos

kaan laiminlyökö mitään ulkoasussanne ja muistakaa erään suuren 

ja käyttäytymisensä takia sangen arvossapidetyn näyttelijättären 

seuraavaa lausuntoa: paras tapa voittaa arvonantoa muilta ,on oman 

itsensä kunnioittaminen." 

"Älkää salliko arvostelun lamauttaa rohkeuttanne, mutta älkää 

antautuko piH~kaamaan sitä; koettakaa käyttää hyväiksenne niitä 

huomautuksia, jotka oiVat oikeutettuja. Älkää mukautUiko ottamaan 

vastaan kunnioituksen ,osoituk"csia; älkää antako i1k"ceydelle edes tilai

suutta epäluuloihin. Osoittakaa kiitollisuutta vain sellaisia hyvän

iahdon todistuksia kohtaan, joita ei kukaan voi moi,ttia, koska koko 

maailma suo ne Teille; antakaa tälle kaH,kien osoittamalle suopeu

delle etusija joittenkin yksityisten kunnioituksen rinnalla. Mairit

telu ja kohteliaisuus kuluttavat ja Ikuolettavat arvonannnon. Luon

nollisuus, joka on miellyttävää seuraelämässä,ei sovi tuohon kuiVit

telun ja teeskentelyn maailmaan, joka tuskin uskoo viattomuutta ja 

puhtautta löytyvänkään. Seuraus ,taiteilijoita alati ympäröivästä 

vaIheesta on, etteivät he pidä kiinni sanojen asiallisesta !sisällyk

sestä, vaan etsivät etenkin naisten sanoista joitakin salattuja tar

koituksia. Ajatelkaa hiljaa, älkääkä ilmoittruko huomioitanne, vält

tä:kää kaikkea, jota voidaan pitää mairitteluna; viatonta imartelua 

ei ymmärretä teatterissa, jossa - sanon sen vielä kerran -, sallla 

ei mel1kitse sitä, mitä sanotaan, jossa ei olla sitä, miltä näytetään 

ja jossa teko ei merkitse sitä, mitä tehdään. mkoon Teidän pu

kunne aina yksinkertainen ja aistikas. Varokaa, ettei kateus panet

telun avulla vääristele sitä rikkautta, joka samalla haavoittaa sitä; 

todellista on vain se hyvyys, joka kykenee myös pahalle suomaan 

hyvyyden näennäisyyden." 
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Myöhään kesällä 1833 oli lähtö ovella. Kaivaten 
jätti perhe italialaisen olinpaikkansa vietettyään siellä 
ajan, jonka kuluessa oli niin yltäkylläisesti saatu oppia 
ja joka oli ollut täynnä miellyttäviä elämyksiä. Mutta 
uusi työsitoumus läheni väistämättömine muuttoineen ja 
uusine velvollisuuksineen. Ranskan matka tehtiin me
ritse Livornosta Marseille'hin laivalla, joka liikennöi 
Napolin ja Barcelonan reitillä. Näihin aikoihin ei vielä 
ollut liiemmälti liikennettä Välimeren laivoilla. Sitä 
paitsi eivät ilman vallat suosineet matkaa. Heti lähdet
tyä puhkesi myrsky, jonka takia kapteeni matkustajain 
kiihkeitten pyyntöjen johdosta oli pakotettu suuntaa
maan kulun Elhaan, missä ankkuroitiin ja jäätiin odot
tamaan parempia ilmoja. 

Johanna von Schoultz astui Ranskan manterelle 
kestetyn matkan herättämin iloisin tuntein. Mutta mitä 
enennnän hän läheni tulevaa toimipaikkaansa, sitä pelok
kaammin hän myös ajatteli, mitä tuleva syksy oli tuova 
helmassaan. Kiitos kirjeellisten ilmoitusten: matkusta
jat tapasivat Marseille'ssa italialaisten tuttujensa ystä
viä, jotka valmistivat heille mahdollisuuden lepoon ja 
virkistykseen. 

Huhu nuoren laulajattaren tulosta levisi pian lmu
pllngin laajoihin piireihin. Sanomalehti "Garde Natio
naI de Marseille" julkaisi sydämellisen tervetuliaiskir
joituksen ja lausui tyytyväisyytensä senjohdosta, että 
sai olla Ranskassa ensimäinen, joka voi ilmoittaa lah
jakkaan laulajattaren saapumisesta. Kirjoittaja valit
taa, ettei laulajatar ollut voinut esiintyä julkisesti, vaan 
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ainoastaan joissakin yksityisissä salongeissa, mutta hän 
kertoo, etteivät kaupungin hienoimmat musiikinystävät 
voineet lakata kiittämästä "tuota puhdasta ja kaikuisaa 
ääntä ja viimeisteltyä metodia, joka tämän taiteilijan 
ensimäisten esiintymisten jälkeen antaa hänelle aseman 
suurinten musikaalisten kykyjen rinnalla". Hän lisää, 
että "laulajattarella on harvinainen äly ja näyttämölle 
edullinen ulkomuoto, sekä että hänelle ennen muita ta
kaa tulevat menestykset ominaisuus, joka merkitsee 
enemmän kuin ylistetyn Vellutin opetus, eli rakkaus ja 
tunteeseen perustuva kiintymys taiteeseensa". 

Senjälkeen, kun Marseille'slsa oli oleskeltu joitakin 
päiviä, jatkettiin matkaa Pariisiin. Siihen aikaan mat
lrnstettiin postivaunussa, jotka ennen rautatietä olivat 
tavallisin kulkuneuvo. Carl von Schoultz kertoo muis
telmissaan, että tällä matkalla postivaunuissa oli kolme 
osastoa: tupakka-, sisä- ja pyöröhuone. Perhe von 
Schoultz - yhteensä 8 henkeä - sijoittui viimemainit
tuun osastoon - ja sillä oli tilavaa ja mukavaa. Tiety
mätöntä on, matkustivatko he yhtä hienosti kuin muit
ten luokkien matkustajat. Kuten professori Hirn on 
viitannut teoksessaan "Vanha postivaunu" , vastasi pos
tivaunujen jako kolmeen osastoon meidän rautateittem
me kolmea luokkaa. Takapaikat olivat varatut kolman
nen luokan matkustajille. 

Vihdoin oltiin perillä Pariisissa, missä matkustajat 
aluksi asettuivat erääseen hotelliin. Sittenkun he olivat 
vähäsen levänneet ja tutustuneet paikallisiin olosuhtei
siin, alkoivat tervehdyskäynnit. Ensimäinen koski oop-
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peranjohtaja Robertia, joka Firenzessä oli taivuttanut 
J ohannan sopimuksen allekirjoittamiseen. Senjälkeen 
kävi hän kuuluisien oopperasäveltäjäin R 0 s s i n i n ja 
A u b eri n luona. Viimemainitulle hän voi esittää suo
situskirjeen rouva Rossinilta - Rossini ei enää elänyt 
hänen kanssaan yhdessä - eli mainehikImalta laulajat
tarelta Isadora Colbranilta. 

Työskentely Italialaisessa Oopperassa alkoi. Terveh
dyskäyntejä seurasivat vastakäynnit. Vähän ajan lm
luttua Johanna von Schoultz oli päässyt kosketuksiin 
kaikkien huomattavien alansa arvohenkilöitten : johta
jien, esittäväin taiteilijain Ja säveltäjäin kanssa; 
lyhyesti: hän oli keskellä maailrnankaupungin kuohu

vaa taiteilijaelärnää. 
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Pariisin musiikkielämä oli korkealla tasolla 1830-
luvun alussa. Kaupunkia nimitettiin "maailman loista
vimmaksi pääkaupungiksi" ja ainakin olosuhteet sävel
taiteen alalla oikeuttivat tuohon nimitykseen. Ooppera
näytännöt ja konservatoriokonsertit olivat johtavat toi
mintamuodot. Kaupunki vilisi sekä luovia että esittäviä 
taiteilijoita. Hector Berlioz alkoi orkesterisävellyksi
neen uuden aikakauden soitinmusiikin alalla. Fredrik 
Chopinia ihailtiin yhtä paljon säveltäjänä kuin loiste

liaana pianistina. Samaan aikaan sai yleisö nauttia nuo- . 
ren Lisztin korkesta pianotaiteesta. Konsertit ja iltamat 
seurasivat toisiaan ja jakoivat oopperoiUen kanssa ylei
sön harrastuksen. Kaikista maista pyrkivät taiteilijat 
Pariisiin oppiakseen tuntemaan parasta, mitä aika
kausi musiikin alalla voi tarjota tahi saadakseen vah
vistuksen omalle taiteilijamaineelleen. Kaikilta Euro
pan kuhnilta saapuneitten taiteenystäväin ja nautinnon
palvojain virta täytti konserttisalit ja teatterit illan 

toisensa perästä. 
Paitsi Italialaista Oopperaa oli Pariisissa kaksi 

muuta musiikkinäyttämöä : Suuri Ooppera, Kuninkaal-
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linen Musiikkiakatemia ja Koomillinen Ooppera. Suuri 
Ooppera, jossa vanhastaan pantiin erikoinen paino la
vastukseen ja joka juuri siinä voitti Europan kaikki 
muut oopperanäyttämöt eli nykyään musikaalistaiteel
lista loistoaikaansa Meyerbeerin ja Halevyn oopperoit
ten kuuluessa sen edustavimpiin ohjelmanumeroihin. 
Koomillinen Ooppera edusti kansallista näyttämöä, 
siellä lavastus sai jäädä varjoon taitavan näyttelijätai
teen, eloisan ja luonnollisen keskustelun ja kevyen ja 
leikkisän laulutaidon rinnalla. 

Suurimpia laulutaiteilijoita, todellisia taitureita, 
saatiin kuulla Italialaisessa Oopperassa. Sen useim
mat lauluvoimat olivat syntyperäisiä italialaisia. Vuo
den 1834 syyskauden henkilöluettelossa oli seuraavat 
nimet: J u 1 i a G r i sija K a r oli n e U n g e r, ensi 
sopraanoja; Å m i g 0, toinen sopraano; F 0 n t i, ensi
mäinen kontra-altto ja R 0 s s i, toinen kontra-altto; 
veljekset Giamba ttista ja Giacomo Rubin sekä 
1 van 0 f f, tenoreja; 11 a g 1 i a n 0, toinen tenori; 
T a m b u r i n i, San t i n i ja B e r e t t 0 n i, ensi bas
soja ja P r 0 f e t i, toinen basso. Tämän näyttämön 
parhaat säveltäjät olivat R 0 s s i n i, B e II i n i ja 

Don i z e t t i. 
J enllY Lindin eräässä kirjeessä J. Å. J osephsonille 

luonnehditaan hyvin näitä laulutaiteilijoita. Kirje on 
tosin kirjoitettu 8 vuotta myöhenm1in eli 17 p. helmi
kuuta 1841, jonka takia taiteilijahenkilökunnassa on ta
pahtunut joitakin muutoksia: laulajatar Persiani ei 
ollut enää Oopperassa Johanna von SchOUltZi11 aikana 
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ja Lablache kiinnitettiin vuosi hänen jälkeensä. Mutta 
pääasiassa pätee luonnehdinta myös nyt kyseessä ole
vana aikana. Jenny Lind kirjoittaa: 

"Italialainen ODppera on kyllä hyvä; Grisiä pidän laulajattarena 

paljon huonompana !kuin Per s i a n i a, mutta hän on todellinen 

näyttelijätär, välistä Divallirnen. Mutta hänen äänensä raapii illyt jo 

jonkin verran pitkin seiniä, varmaa on, että hän on aivan vailla 

makua ja runollisuutta. - Sensijaan Persiani. Hänen laulunsa on 

aistikasta alusta loppuun, ei vDi ajatella mitään täydellisernpää, 

muttei mitään merkkiä t u n tee s t a ja kömpelö näyilitelijätär, 

senlisäksi on epäedullinen ääni jonkun verran r ä i k e ä, jos niin 

tahdDtaan, mutta silti en tajua, miten hän sillä äänellä voi laulaa 

niin jumalaisesti." -Lablache on nerO'. Ja millainen ääni! Ah sinä 

taivainen jumala! ja täydellisin näyttelijä, mitä voi nähdä. T am

b u r i n i on niin italialainen, 'että hän menettää italialaisuutensa, 

hänen laulunsa ei miellytä minua lainkaan. Nämät neljä kykyä ovat 

a i nO' a t. Mutta ei DIe. Suuressa Ranskalaisessa Oopperassa on 

etupäässä vain roskaa, 1 u 0 n n 0 s t a ei jä~keäkään! Ei, ei hiven

tii;kään päivää, kaikki teennäistä, kaikki samaan malliin, poikkeuk

sena joku koomikko, joka suorittaa tehtävänsä hyvin ja luonnolli

sesti." 

Kuitenkin oli Julia Grisi Pariisin yleisön ehdoton 
suosikki. Hänet oli kiinnitetty vuotta ennen Johanna 
von Schoultzia ja vähän myöhemmin hän solmi avio
liiton kreivi Melcyn kanssa. Häntä arvosteltiin usein 
terävän ankarasti; mutta kuvaavaa hänen nauttimal
leen arvonannolle on, että hän ajoittain sai palkkaa 
150,000 frangia vuodessa. Myös Karoline Unger oli 
aikakauden mainehikkaimpia laulajattaria. Lenaun kir
JeIssä on kauneimmat lausunnot hänen taiteestaan. 
Juuri hän oli se Karoline, johon Lenau oli intohimoi-
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sesti rakastullUt ; hän selitti Karolinen kuuluvan maail
man suurimpiin -, tämä ei vaikuttanut siihen, että lau
la;jattaren menestys oli Pariisissa varsin keskinkertai
nen. Tenorilaulaja Nicolai Ivanoff oli aikakauden ylis
tetyimpiä oopperataiteilijoita. Hän oli syntynyt Venä
jällä ja hänet oli koulutettu valtion kustannuksella, 
jonka jälkeen hän liittyi matlmsteleviin taitureihin ja 
sai kunniaa ja kultaa, minne vain tulikin. Suurimman 
menestyksensä hän saavutti Milanon Scala-teatterissa. 
Hän vetäytyi yksityiselämään rikkaana miehenä noin 
kymmenen vuotta Pariisissa oloaikansa jälkeen. 

Kun Johanna von Schoultz lokakuun ensimäisenä 
päivänä 1833 kokeili Italialaisessa Oopperassa, liittyi 
hän siis ainakin lauluteknillisesti Pariisin ensimäiseen 
ooppera yhtymään ; tällöin hän oli 20 vuotias ja tottu
maton näyttämöön; ei toverien piiri eikä se yleisö, jolle 
hänen piti esiintyä, tuntenut häntä, outoa oli hänelle 
myös teatterielämä, sen taiteilijaturhamaisuus ja sen 
kateus, samoinkuin siinä kukoistava juonittelu. Voidak
seen kilpailussa varmistaa menestyksensä, tarvitsi hän 
nyt välttämättä kaikki ne edut, jotka hänen äänensä 
kauneus ja hänen olemuksensa sulous hänelle antoivat, 
samoinkuin kaiken sen, mitä hän Italiassa opiskelu
aikanaan oli oppinut. Sillä hänen voimansa ei ollut tai
turuudessa huolimatta siitä, että hänellä oli täydellinen 
tekniikka ja hänellä oli toistaiseksi vain heikko aavis
tus siitä, mitä osaa näyttelivät ulkonaiset ominaisuudet, 
plastiikka, ilmeily, puvut ja sensemmoiset seikat. Etu
päässä hän oli hurmannut kuulijansa konserttisaleissa 
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laulamalla yksinkertaisesti, herttaisesti ja vaikuttavasti 
eli, käyttääksemme jo ennen lainaamaamme pietarilais
arvostelua: hänellä oli juuri sitä tunnetta ja lämpöä, 
joka kuului erikoisuutena pohjoismaiselle ehkä oikeam
min sanottuna germaniselle taiteelle, mutta joka ilmei
sesti ei miellyttänyt yhtä paljon pariisilaisen korvaa. 
Tämän on täytynyt olla etukäteen yhtä selvää hänet kiin
nittäneille molemmille johtajille kuin hänelle itselleen
kin. Ja jos he luulottelivat itselleen, että nämät taitei
lijaominaisuudet tulisivat kilpailussa äänellisen loiston, 
taituruuden ja perityn näyttämötottumuksen kanssa 
voittamaan, erehtyivät he ilmeisesti perin pohjin. 

Ensi-ilta!kokeiluun oli valittu Donizettin ooppera 
Anna Bolena, teos, joka on sävelletty 1830 ja joka lah
joitti tekijälleen kauaskantavan maineen. Omituista 
kyllä: kokeilijalle annettiin vain J oharrna Seymourin 
sivuosa ; Julia Grisi lauloi pää-osan. 

Menestys muodostui varsin keskinkertaiseksi. Ne 
arvostelut, joihin lähteinä lähinnä olemme voineet tur
vautua, ovat yleensä pidättyväisiä, välistä huonot. 

"Le Temps" kirjoittaa (4. 10.) : 

"Ah, Jumalani, olin unohtaa neiti Schoultzin, Eurooipan kiitettä

vimmän, kainoimman ja kiintoisimman Seymourin. Neiti S. on kau

nis, kookas ja vaalea nainen, jotka ei ,pyydä enempää, kuin että häin 

voisi laulaa neiti Sontagin laIlla, jota hän muistuttaa. Onnetto

muudeksi on hänellä tähän asti ollut vain hyvää tahtoa. Neiti 

Schoultz, jolta en tahdo kieltää loistavaa tulevaisuutta, oli ere4-

tynyt yleisöstään, kun hän ensiksi kääntyi tämän kopean ja jäätä-
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vänkylmän pariisilaisyleisön puoleen, Kokeilija pelästyy välttämättä 

tuollaisia ihmisiä, jotka eivät innosta ketään ja neiti von Schoultz 

oli arka kuin koulutyttö." 

"Charivari" (4. 10.): 

"Neiti S. on oikeutettu saamaan rohkaisuamme. Hän on nuori 

ja kaunis. Hänen äänensä on paljon neiti Grisin sopraanon kaltainen; 

mutta tämä samankaltaisuus on ollut epäedullista hänelle, sillä 

b:ksi samansävyistä ja yhtä laajaa ääntä ei ,tee hyvää vaikutusta 

yhdessä ja edelleen: neiti S., joka laulajattarena osaa yhtä paljon 

kuin Grisi, oli ensiesiintyjää ahdistavalle pelolle alttiina, joka her

paisi hämen laulukykynsä miltei täydellisesti. Mutta jos neiti 

Schoultzilla olisi ollut kiinteämpi tekstinlausunta, jos hän olisi aloit

tanut äänenantonsa rohkeammin ja jos hänellä olisi ollut enemmän 

vi1kkautta esityilrsessä, olisi hän ollut erittäin etevä laulajatar." 

"Constitutional" (4. 10.) : 
"N eiti S. on nuori ja kaunis ja tulee tänne Ruotsista. Hänen 

äänensä on voimakas, siinä on miellyttävä sointi ja siinä on not

keutta. Koska hän esiintyi teatterissa ensi kertaa oli hän hyvin 

peloissaan. Hän lauloi useita kohtia osastaan sangen hyvin; muis

Saikin hän teki parastaan, mutta pelko puristi hänen kurkkunsa um

peen. Tämä ensi-esiintyjä lupaa paljon, hänellä on kaikki, mitä vaa

ditaan eräänä päivänä laulajattareksi tulevalta." 

"Quotidienne" (7. 10.) : 
" - - - tämä nuori neito, komea ja kaunis, esiintyi viime 

tiistaina ensi kertaa näyttämöllä. Hän on kokeilija täydessä voi

massaan. Hänellä on kaunis ääni, mutta tänään puuttui tä1tä äänel

tä voimaa ja loistoa; se ei saavuttanut täyttä kehitystasoaan. Meistä 

tuntuu, kuin neiti S. olisi opiskellut musiikkia ja laulua perusteelli

sesti, hänen laulutapansa on aina tähän asti ollut paremmin asial

lista kuin loistavaa ja hänen näyttelemisessään ilmenee selvemmin 
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tottumuksen kuin eloisuuden puute. Mutta hän esiintyy sangen on

nellisin ta1pumuiksin, jotka tulevat pääsemään oikeuksiinsa tänä mu

siik!kiikautena, jonka hän tulee vietJtiimään Europan parhaitten lau

lajien koulussa." 

"L' Artiste" : 

"Nero, joka tuntee ja tul,kitsee suuria, vanhoja teoksia, nero, joka 

näyttelemisensä ja .kielensä avulla antaa sielun ja omalaatuisuuden 

uudenaikaisen musiikin vähäpätöisille, murbta somille ja melodisille 

sävellyksille, tällainen nero elää aina, ja kuluvana vuonna osoittau

tuvat italialaiset mahtavarmmiksi ja satoisammiksi kuin ·ennen edus

taj1ssaan Julia Grisi, neiti Schoultz, Rubini, Tamburmi, Ivanoff." 

"Kiitos Tamburinin, Ivanoffin, Schoultzin ja ennen kaikkea kiitos 

olkoon Grisin, että Donizettin musiikille on ruvettu antamaan en

tistä enemmän arvoa ja että se on esiintynyt entistäänkin melodia

rikkaampana." 

"Neiti Schoultzin ääni on erinomainen ja ,se tulee kehittymään 

edelleen, kun hän oppii esiintymään varmaslti ja tottuneesti. Hänelle 

on lahjoitettu erittäin kaunis, varma ja puhdas, taipuisa ja laaja 

sopraanoääni. Hänen lauluteknHkkansa on erinomainen ja hän käyt

telee sitä täysin musiikin sisällyksen mukaisesti." 

Ensikonsertista on alkuperäistiedoitus "Helsing
fors ·Morgonblad" -lehdessä (6. 12.). Se oli Pariisista 

tulleen kirjeen muodossa, jo~ka luullakseni on kirjoit
tanut suomalainen vapaustaiteilijaM a xi m i 1 i a n 
M y h r b e r g, joka siihen aikaan oleskeli Pariisissa ja 
seurusteli von Schoultzin perheen kanssa. Kirjeenkir
joittaja kertoo, että suosionosoitukset kohdistuivat etu
päässä Julia Grisiin ja Nicolai Ivanoffiin, mutta että 
heillä kummallakin oli maksetut taputtajajoukkionsa. 
Senjälkeen jatkaa kirjoittaja: " Johanna Schoultz, mitä 
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nimeä hän yhä edelleen täällä käyttää, ei ollut ryhtynyt 
mihinkään sellaisiin järjestelyihin. Tämä oli osittain 
oikein; mutta varmaa on ,ettei se edistänyt hänen ensi
esiintymisensä onnistumista loistavaksi. Hän vain jakoi 
Julia Grisin kanssa eräässä duetossa kättentaputukset. 
Muuten kuunneltiin häntä hyväntahtoisesti, mutta ilman 
äänekästä suosiota. Häntä käsiteltiin kuin toivoa, lupaa
vaa lasta. 'Pas maL Oh c'est hien', kuulin ympärilläni 
usein lausuttavan puolittain ihmettelevässä sävyssä. 

Kaikki valittivat sitä, ettei hänellä ollut tottumusta 
näyttelemiseen eikä liikehtimiseen. Lisäksi tuli ensimäi
sestä teatterissa esiintymisestä johtunut hänen mitä 
suurin tuskansa ja pelokkuutensa. Tämä oli omiaan sito
maan hänen näyttelemistään tavallista enemmän. Hä
nen pukunsa oli rikas ja aistikas, mutta hän oli liiaksi 
maalannut raikkaita poskiaan, jotka eivät olisi kaivan
neet tätä kohentelua. Sensijaan hän oli unohtanut maa
lata paljaita käsivarsiaan, jotka pian tulivat liian vere
vän punakoiksi ja eroUautuivat liiaksi neiti Grisin val
koisiksi tarkoitetuista. Nämät kaikki ovat vain pikku
seikkoja, mutta piklmasioita, joista riippuu paljon. Ly
hyesti: sillä laulutaidolla, joka hänellä oli, olisi hän 
saavuttanut suuremman menestyksen kuin nyt, jos hän 
olisi ollut parempi näyttelijätär. Olin sitä mieltä, että 
neiti Schoultzin näytteleminen sattumalta sangen hyvin 
vastasi hänen osansa luonnetta. Hän esitti naista, joka 

itse kuninkaalle aivan kylmänä pakoitettiin seuraamaan 
hänen oikkuaan ja tulemaan hänen puolisokseen. Kui
tenkin pariisilaiset aivan varmasti toivoivat häneltä 
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enemmän vilkkautta Julia Grisin tapaan." Jatkossa 
sanotaan, että hänen näyttelemisensä onnistui kerta ker
ralta yhä paremmin. Tässä kerrotaan myös äskenmai
nitun kreivi de La Rochefoucauldin suullisesta arvos
telusta; hän lienee sanonut ensi-illan jälkeen: "en ha
lunnut ennen ensimäistä näyttelemistänne sanoa mitään 
ja siten masentaa Teitä yhä enemmän, mutta nyt, kun 
vaara on ohi, ilmoitan Teille, että voitte kiittää taivaal
lista isää siitä, että olette kaikessa onnistunut. Usein 
on sattunut, että laulajattaret, jotka jo useita vuosia 
aikaisemmin ovat esiintyneet Italianensimäisissä teat
tereissa ja ovat siellä jopa kukkaseppelein kruunatut, 
ovat auttamattomasti saaneet vihellyksiä esiintyessään 
Pariisin Italialaisessa teatterissa. Te taas olette tähän 
asti esiintynyt vain konserteissa, ettekä ole koskaan en
nen näytellyt missään muussa teatterissa. Sellaisissa 
olosuhteissa ei yksi sadasta tule onnistumaan." 

Lopuksi selittää kirjoittaja olevansa tyytyväinen 
siihen, ettei laulajattarella näin alussa ollut erikoisen 
suurta menestystä. Nyt hänellä on pyrkimyksen arvoi
nen päämäärä ja hän on nuori; hänellä on aikaa sen saa
vuttamiseen. 

Vielä toisenkin osan jälkeen, joka oli kuningatar 
Amalthea Rossinin oopperassa "Moses Egyptissä", oli
vat arvostelijat pidättyväisiä. Kolmas hänelle uskottu 
osa oli Elvira Mozartin oopperassa "Don Juan". Nyt 

oli arvostelu yleensä suopeampi, vaikka edelleen huo
mautetaan, että esiintymispelko haittaa hänen lauluaan. 
"Le Courrier Fran<:;ais" (29. 12.) sanoo: "kun neiti S. 
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tulee oikein vakuutetuksi siitä, että hänellä on ihastut
tava ääni, puhdas ja pehmeä, silloin hän ei ehkä enää 
ole arka ja riko rytmin lakeja vastaan, joita hänen pel
konsa takia on niin vaikea seurata." Saman päivän 
"J ournal des Debats" -lehdessä luetaan seuraavaa: 

"Kauniin naamiotriion, joka PYYlll1östä kerrattiin, esittivät toi

sella kerralla vielä paremmin neidit Grisi, Schoultz ja Rubini. Toisen 

näy;töksen sekstetti tulkittiin harvinaisen täydellisesti. Omalta koh

daltani en muista sitä koskaan kuulleeni laulettavan sellaisella an

taumuksella ja täsmällisyydellä. Sen esittivät neidit Grisi, Schoultz 

ja Unger sekä herrat Rubini, Santini ja Beretoni." 

"Minulla on jo sentakia aihetta viitata niihin numeroihin, joissa 

neiti Schoultzin äänen kauneus pääsi parhaiten oikeuksiinsa. Tämän 

nuoren laulajattaren pelokkuus hänen ollessaan lavalla yleisön edessä 

tekee hänet vieläkin araksi ja se häiritsee hänen lausuntaansa ja 

hänen laulamistaan. Vain teatteritottumus voi hänelle tulevaisuu

dessa antaa itseluottamusta." 

"Le Temps" lausuu, että neiti Schoultzin "erinomai
sen kauniin äänen, hänen verrattoman täyteläisten sop
raanosäveltensä pitää liennyttää hänen tuomarinsa hy
väntahtoisemmiksi, mutta on mahdotonta antaa anteeksi 
nuorelle naiselle sitä, että hän pilaa ne sävelet, jotka 
hän tuo esiin niin suurella helppoudella". Havaitaan 
siis, että arvostelijat tuskin koskaan antavat tunnus
tusta samalla huomauttamatta laulajattaren onnetto
masta esiintymispelosta. 

Tällävälin tulee Johanna von Schoultzin nimi tunne
tuksi myös Pariisin ulkopuolella. "Leipziger allgemeine 
musikalische Zeitung" sisälsi vuoden lopussa kirjeen 
Pariisista, jossa hänestä puhutaan kiittäen ja missä 
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hänen sanotaan saaneen hyviä suosituksia Henriette 

Sontagilta. Kirjeenvaihtaja valittaa samalla, että joku 
toinen kynänkäyttäjä oli ollut epäoikeudenmukainen 
neiti von Schoultzille ja neiti Ungerille nostaakseen 
omia suosikkejaan. Tämä luulee häntä saksattareksi ja 
moittii hänen lausuntaansa j.n.e. 

Suurin piirtein katsoen eivät hänen ensimäisestä 
Pariisi-esiintymisestään saamansa arvostelut lmiten
kaan olle€t huonommat, kuin mitä hänen opettajansa ja 

suo sijansa olivat odottaneet; vaikka moittiva arvos
telu kohdistui enemmän hänen näyttelemiseensä kuin 
hänen lauluunsa ja viittasi menestyksen vaikeimpaan 
esteeseen: ramppilmumeeseen. 

J ohanl1a ,"on Schoultz kiinnitettiin jatkuvasti italia
laiseen näyttämöön seuraavaksi puoleksi vuodeksi ja 
senjälkeen edelleen 1 päivästä huhtikuuta samaan päi
vään seuraavana vuonna. Näistä näytäntökausista en
sinmainittuna korotti Oopperan johtaja oma-alotteisesti 
palkan 10,000 frangista 15,000 frangiin. Viimeisestä 
puolesta vuodesta sanotaan hänen nostaneen saman 

summan ja lisäksi tulot kahdesta lahjanäytännöstä. 
Luodessaan yleiskatsauksen siihen, mitä Italialainen 

Ooppera tulee tarjoamaan alkavana toimikautena, kir
joittaa eräs kynänkäyttäjä "Revue de Paris" -lehdessä 
puolivälissä huhtikuuta 1834 seuraavaa: 

"Mutta uusinta ja kirpeintä tulee rtässä taiteilijajoukossa epäile

mättä antamaan eräs kyky, joka jo on edessänne ja jonka tulevai

suudesta teillä tuskin on edes aavistusta. Tosin tämä kyky on vielä 

kehittymässä, ja te olette aivan oikeassa, jollette kiinnitä siihen 
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huomiota enemmän kuin 14-16 vuotisiin nuoriin tyttöihin. Mutta 

kuuden kuukauden loman tai paremminkin kesäkauden hänelle lah

joittaman opiskelutyön jälkeen tulette te ylpeinä tuntemaan kyvyn, 

joka kokeili Pariisissa, jota te kehittelitte, joka rohkaistui teidän 

hyvistä neuvoistanne ja sähköistyi teidän suosionosoituksistanne. 

Tämä teatterin suuri toivo on neiti Schoultz, neiti Schoultz, tuo va

paasUJkuinen ruotsalainen neito, R 0 ss i n i n 0 tt ola p s i. Neiti 

Schoultzilla on ominaisuuksia, jotka ennenpitkää voivat tulla hänelle 

erittäin arvakkaiksi suuren mestarin teosten tulkitsemisessa. Ros

sini tietää jo nyt sen, mitä te saatte tietää vasta marraskuussa. 

Missä te o1keastaan olette kuulleet sopraanoa, jolla olisi tätä rikas

vivahteisemmat ala-äänet? Jotkut p r e m i e r e s d a m e s voiiVat 

kuin sattuma1ta ulottua näihin säveleihin asti, jotka ihmetyttävät 

ja ihastuttavat yhden kerran, mutta neiti Schou1tz viipyy näissä 

säveleissä ja muovailee niillä koko laulun, samoinkuin Paganini 

tekee karkealla viuluntkielellään. Neiti Schoultz on myös hyvin an

sainnut sen onnen, jonka teidän suosionosoituksenne hänelle lahjoit

tavat. Korkeasta arvoasemasta on hän sattunut putoamaan onnetto

muuteen, ja teatteriin, jonne hänen veljensä häntä saattaa; tänne 

hän tulee sellaisen viattomuuden hurman ympäröimänä, että vielä 

20 vuotta sitten seurapiirin kulisseja.kin turmeltuneemmat, ennakko

luuloiset ihmiset olisivat kieltäytyneet sitä uskomasta. Hän lähti 

korkeasta Pohjolasta ranskalaisen kuningattaren (Rouva Bernadotte) 

suojeluksessa ja toinen ranskalainen kuningatar (kreivitär de Sur

villieres) otti hänet keväällä hoiviinsa Firenzessä. Tämä kertomus 

kahden nousukasmajesteetin (majestes parvenues) suojelemasta * 
liivHäisestä kreivittärestä ja hänen oppivuosistaan olisi ,kaunis ja 

liikuttava tarina käyttääkseni Goethen sanoja. Ranskalaisen katso

mon tehtäväksi ,tuli luonnollisesti tämän taiteilijakasvatuksen täy

dellistäminen. Väitetään, että laulajattaren äänen keskialasta vielä 

puuttuu säveleitä, mutta on selviö, että hän virheettömästi ne hank

kii, tai paremmin sanoen löytää ne sellaisessa maassa kuin meidän: 

* Ilmeisesti "suomalaisen vapaaherrattaren" asemesta. 
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"keskialan" maa, kuten Jean Jacques Rousseau sanoi Isocrateesta: 

hän oli kY'VY'klkyyden arvoinen, sillä hänellä oli hyveitä. Jollette 

pelkää piiJkittelyä ptkikumaisuudesta, voitte sovittaa nämät sanat 

neiti Schoultziin." 

En tiedä, mitä tässä yhteydessä voi merkitä sanonta 
"Rossinin ottolapsi" . Ainakaan laillisesti ei Rossini 
ollut häntä ottanut ottolapsekseen. Mutta varmaa on, 
että mestari häntä erinomaisesti suosi. Puhuttiin, että 
hän oli kieltäytynyt ottamasta oppilaakseen erästä nuor
ta Rotschildia, huolimatta siitä, että tämä oli tarjonnut 
1,000 frangia oppitunnista, ja kuitenkin hän antoi neiti 
von Schoultzille yksityisopetusta neljä tuntia viikossa 
maksutta. Kuten aikaisemmin on viitattu, sai laulaja
tar tutkia ja oppia osansa useimpiin mestarin tähän 
asti säveltämiin oopperoihin hänen henkilökohtaisella 
ohjaul\!sellaan. Samaa etua hän sai nauttia myös nuoren 
B e 11 i n i n taholta, jonka takia hänen tulkintansa 
"N ormassa" ja hänen oopperansa muissa suurissa 

osissa on täytynyt vastata säveltäjän omaa käsitystä. 
Myös Don i z e t t i oli kiinnostunut hänestä ja oli yh
teistyössä hänen kanssaan seuraavina vuosina, kuten 
myöhemmin tulemme näkemään. Hänen tuttaviinsa kuu

lui vielä A u b e r, joka siihen aikaan oli Ooppera Co
miquen parhaita säveltäjiä. 

Säveltäjät eivät olleet ainoat, jotka antoivat hänelle 
arvoa. Hän seurusteli myös esittäväin taiteilijain 
kanssa: näitä olivat Italialaisen Oopperan taiteilijato
verit, niitten mukana herrat Rubini, Lablache ja Tam
burini, ja useat Ranskalaisen Oopperan taiteilijat m.m. 

106 



Ooppe1'alaulajattarena Pariisissa 

neiti D a m 0 r e a u - C i n t i, tämän näyttämön etevin 
laulajatar. "Theatre frangais'n" katsomossa oli Johanna 
von Schoultzilla kaksi paikkaa käyteUävänään ensi ri
villä. Täydellisen taiteellisen yleissivistyksensä takia 
joutui hän läheisiin kosketuksiin useitten Pariisissa tä
hän aikaan oleskelevien kuuluisien muukalaisten taitei
lijain kanssa. Tietojen mukaan, joita en ole voinut tar
kistaa, sanotaan Lisztin, Paganinin, Herzin, Thalbergin 
y.m. antaneen tunnustusta hänen pianonsoitolleen. Ny
kyään on enää mahdotonta ratkaista, miten lähellä hän 
on ollut näitä nuoria taitureita, myöhemmin kuuluisia 
mestareita. Mutta vain se seildm, että hän esiintyi hei
dän piirissään, todistaa siitä edustavasta asemasta, joka 
hänellä oli Pariisin musiild\:ielämässä. Siitäkin voidaan 
olla varmat, että myös hänen syntyperänsä ja seurus
telutaitonsa helpottivat ennen kaikkea hänen suhteitaan 
ylhäisöön. 

Hän otti myös vastaan taiteilijoita omassa salongis
saan, joka hienoudessa ja siihen kuuluvine arvokkaine 
seurapiireineen tuntuu olleen rinnastettavissa aikakau
tensa muihin kuuluisiin taiteilijasalonkeihin. SiUenkun 
Ruotsin ministeri G u s t a f L ö w e n h i e 1 m oli hänet 
esittänyt ruotsalaiselle siirtokunnalle, näki hän usein 
tämän jäseniä luonaan. Carl von Schoultz kertoo päivä
kirjamerkinnöissään, että "rakkaita maanmiehiä" oli 
ollut heidän kodissaan eräänä iltana ja he olivat saaneet 
kuulla hänen sisarensa ja Rubinin laulua Rossinin 
säestämänä. Samassa yhteydessä hän kertoo, että 

perhe seurusteli tuttavallisesti Vic tor H u g 0 n, 
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Ale X a n d reD u m a s vanhemman ja muitten kuului
sain kirjailijain kanssa. 

Paitsi sanomalehtien uutisia, tiedetään äärimmäisen 
vähän Johanna von Schoultzin elämästä ja kotioloista 
Pariisissa. Edelleen on kreivi de la Rochefoucauldin 
muistelmissa huomattava lausunto, missä hän ilmeisellä 
kiinnostuksella puhuu niistä kerroista, jolloin hän oli 
tavannut laulajattaren. Hän kirjoittaa m.m.: "Parii

sissa näin jälleen neiti von Schoultzin ja hänen äitinsä. 
Olen nähnyt heidät luonani, jopa kutsunut heidät päi
vällisille, tukeakseni nuoren muukalaisen hyviä aikeita 
ja jaloja mielipiteitä, joita hänellä on ja joita hän koet
taa säilyttää teatterin salakarikoissa. Tässä rakastet
tavassa ja luonteeltaan harvinaisessa henkilössä voi ha
vaita, miten kovin erilaisiksi seuraelämä voi muodostaa 
sellaisen, jolla on kaikki kunnioitettavat ominaisuudet 
ja sellaisen, jolla niitä ei ole. Kreivi jatkaa: "päivälli
sen jälkeen kokoontui parikymmentä henkilöä lausumaan 
neiti von Schoultzille samoja kohteliaisuuksia, joita 
minä niin ihastuneena olin hänelle jo sanonut. Kiinnos
tavaa musiikkia kesti klo 10 asti ja hänellä, jota varten 
tämä pieni juhla tilaisuus oli järjestetty, oli täysin an
saittu menestys. Rouva R e c a m i e r, joka aivan eri
koisesti suosi neiti von Schoultzia, oli toivonut saavansa 
olla läsnä; hän toi mukanaan erään varsin lahjakkaan 
englannittaren, joka myös käy l'Abbaye-aux-Bois'sa. 

Preussilainen majuri, herra de Boulle, joka on erikoisen 
kaunis ääni" lauloi neiti von Schoultzin kanssa useita 
duettoja; tyttäreni kotiopettajatar, neiti Huin, lauloi 
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myös joitakin säveltämiään kappaleita ja soitti pianoa 
ja harppua huomattavan valmiisti. Kaikki tuntuivat 
olleen tyytyväiset tuohon iltatilaisuuteen, jonka hienona 
emäntänä rouva de la Rochefoucauld oli, vaildm olikin 
hyvin sairaalloinen. Markiisitar Girald kutsui Johanna 
von Schoultzin luokseen päivällisille ; kreivitär d' Hin
nisdal osotti mitä suurinta ystävällisyyttä nuorta muu
kalaista kohtaan, jonka hän tyttärineen oli usein tavan
nut Firenzessä. Myös rouva d'Imecourt sai tilaisuuden 
lausua hänelle ystävällisiä sanoja ja kreivitär Frederic 
de la Rochefoucauld, joka viihtyy parhaiten kaiken ja
lon ja hyvän piirissä, koetti huvittavalla tavalla osoit
taa nuorelle taiteilijattarelle, että ymmärrettiin antaa 
arvoa sille suurelle uhraukselle, jonka hän oli tehnyt 
perheen hyväksi. Neiti von Schoultz kertoi minulle myö

hemmin, että tuo ilta, jolle hän osasi antaa täyden ar
von, oli jättänyt hänelle mitä suloisimpia muistoja ja 
mitä sUluimman kiitollisuuden tunteita, mutta samalla 
tuskallisia ajatuksia, kun hän muisteli säätynsä asemaa 
kotimaassa." 

Tämä lausunto antaa eräänlaista vihiä hänen sielun
elämästään ja tekee meille vähäsen ymmärrettäväksi, 
miten hän käsitti asemansa. Taiteilijaura ei antanut 
hänelle hänen odottamaansa tyydytystä, eivätkä hänen 
vamnsakaan lisääntyneet. Ei auttanut, että hänellä oli 
korkeita suojelijoita, eikä sekään, että hän salongis
saan otti vastaan vain moitteettomia taiteilijoita ja että 
hänet saattoi teatteriin vain hänen veljensä. Hän ei on

nistunut saamaan toivomiaan osia, eikä hän saavuttanut 
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yleisön jakamatonta tunnustusta. Arvostelijain suosiota 
oli vieläkin vaikeampi voittaa. 

Vuoden 1834 kuluessa näyttää arvostelun henki kui
tel1kin olleen jonkin verran lempeämpi. Arvosteluissa 
sanotaan, että hän on paljon edistynyt edellisestä vuo
desta lähtien, että hän laulaa oikein ja että hänellä on 

puhdassointinen ja kauniistikaikuva ääni. Puhuttiin, 
että hän oli "valloittanut itselleen lisänimen prima
donna", että "iloitaan uuden tähden syttymisestä" ja 

että hän "virkistyneenä yleisön suopeudesta, saa itse 
yhä enemmän tyydytystä". Hänellä on tottumusta, pal
jon keveyttä ja vapaa ääni - kas tässä on enemmän 
kuin tarvitaan erikoisuuden saavuttamiseen, huudahtaa 
erä,1'l arvostelija. 

Mutta samaan aikaan järjestivät kilpailijattaret 
häntä kovasti vaiva avaa juonitteluverkostoa. Erikoi
sesti hänen lähin työtoverinsa Julia Grisi tuntuu koet

taneen kaikin keinoin heikontaa hänen asemaansa. Ker
rotaan, että Grisi oli uhannut repiä rikki sopimuksensa, 
jos neiti von Schoultz tulisi saamaan ne pääosat, jotka 
hän, Grisi, oli halunnut itselleen. Kun lehdet kirjoitti
vat, ettei Grisi itse ollut edistynyt, lisääntyi hänen ka
teutensa. Aikanaan kantoivat juonittelut hedelmää. 
Osittain annettiin Johanna von Schoultzille vain sivu
osia, osittain sallittiin hänen laulaa niin harvoin, että 
jokainen esiintyminen sai milteipä ensi-esiintymisen 
luonteen. Kun Rossinin "Moses" esitettiin uusintona, 
oli rouva Finck-Lohrilla pääosa, kun neiti von Schoult
zille oli annettu Amalthean osa. Arvostelu valitti myös, 
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että osa ei sopinut hänelle. Sanottiin: "hänet on luotu 

ensimäisiä osia varten". Ja edelleen: "kun hänet sijoi
tetaan hänelle sopiviin osiin, anastaa hän itselleen lois
tavan aseman laulajattarien joukossa". Toisen esityk
sen jälkeen väitettiin rva Finck-Lohrin olleen paljon 

huonomman kuin ensi kerralla; neiti von Schoultz sen
sijaan oli ollut "täydellisempi sekä näyttelemisessä että 
laulussa", "mutta", sanoo arvostelija, "toistamme sen, 

mitä olemme sanoneet hänen osansa epäkiitollisuudesta". 
Moite sai ravintoa siitä yhä enemmän levinneestä käsi
tyksestä, ettei neiti von Schoultz voinut vapautua hä
nelle niin kiusallisesta esiintymiskuumeesta. Häntä 
nimitettiin "yhdeksi pelon kaikkein valitettavimmista 
uhreista". Hänen sanottiin harjoituksissa laulavan erin
omaisesti, mutta ratkaisevan hetken lähestyessä "oli 
hänen samana aamuna säihkyneen äänensä voimasta ja 
loistosta vain kalvennut häive jäljellä". Lausuttiin jul
kisesti pelko, ettei laulajatar tulisi koskaan hallitsemaan 
tuota pelkoaan ja pahinta oli, ettei se heijastunut vain 
itse äänestä, vaan myös ulkomuodosta: "kasvonlihasten 
yhteenpuristumisesta". "Mutta", sanotaan eräässä ar
vostelussa, "mitä me menetämme soolo-osissa, sen hän 
antaa täysin takaisin yhteisnumeroissa; niissä hän ym

päristönsä tukemana ja suuremmalla itseluottamuksella 
antaa meille tilaisuuden ihailla taiteensa ja aistinsa 
puhtautta. Näitten mukaan pitää häntä arvostella, sillä 
vain niissä hän on oma itsensä". Lohduttaen jatkaa ar
vostelija, että "vain harvojen taiteilijain on suotu olla 

täydellisiä, toisin sanoen sekä ymmärtää ja johtaa yh-
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teisnumeroita että leikkiä vaikeinten soolo-osien vaI
keuksilla" . 

Tiettävästi ei ole olemassa kirjeitä tai muita todis
teita, jotka voisivat valaista laulajattaren omaa käsi
tystä hänen taiteilijalaadustaan. Sitä arvokkaammat 
ovat ne tätä koskevat pilkahdukset, jotka lyödämme nor
jalaisen kirjailijattaren C a m i 11 a C 011 e t i n ;nuo
rnusVTlosia koskevista muistiinpanoista. Camilla CoUet 
oleskeli perheineen Pariisissa kesällä 1834 ja Maximi
lian Myhrberg tutustutti hänet Johanna von Schoultziin. 
Heinäkuussa hän kirjoittaa: "M. oli puhunut Schoultzin 

perheen kanssa meistä ja luvannut viedä meidät heidän 
luokseen. Eräänä päivänä ajoimme me sinne. Perhe 
oli herttainen; Johanna suhtautui minuun mitä suurim
malla ystävällisyydellä. Hän kyseli Bloisasti kiinnostu
neena kaikesta (Kristianiassa) ja minä kerroin kai
kesta, luetteIin kaikki Matit ja Maijat saadakseni vä
listä myös hänet (vVelhavenin n mainituksi. Ah, tunsin 
todellista helpotusta saadessani lausua hänen nimensä, 
mutta silti tunsin punastuvani, vaikka hänenhän oli 
mahdotonta mitään tietää." 

"Hän On piirustanut Teidän kuvanne, luulen." 
"Niin, näin sen, mutta en pitänyt siitä lainkaan -." 
"Neiti v. S. tuli seuraavana päivänä vierailulle ja 

sitten olimme miltei päivittäin S:n luona, M. tuli mel
kein aina. Kerran jouduimme keskusteluun, M., neiti S. 
ja minä, - tuosta sangen arkaluontoisesta aineesta: 
hänen taiteilijakutsumuksestaan, miten paljon pitää 
noudattaa sen vaatimuksia, sellaisen aseman vaaroista 
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Ooppe1'alaulajattal'ena Pa1'iisissa 

j.n.e. M. oli usein sydämellisesti ja vilpittömästi valit
taen kuvaillut meille neiti S:n asemaa. Hänellä ei ollut 
mitään keinoja voittaa sellaista joukkiota, jonka johta
jana oli hänen kauhea kilpailijattarensa, madame Grisi, 
tuo mitä lumoavin viettelijätär -, .J ohannalla oli 
vain kaunis äänensä; hänen pohjoismainen kainoutensa 
(Frugtsomhed) ja siveellinen vaatimattomuutensa ovat 
Pariisissa kelpaamatonta rahaa. Se suosio, joka edel
lisenä talvena tuli häJ.ren osakseen, oli paremminkin 
aloittelijan kehoitukseksi kuin todellisen ihailun ilmaus
ta. Hän seisoo ontolla pohjalla. Kerran hän lausui: vapi
sen ajatelle1ssani ensi talvea. Vain yksi ainoa merkki kyl
myydestä, pieninkin tyytymättömyyden ilmaisu voi ko
konaan viedä häneltä rohkeuden - niin, sellaista louk
kausta hän tuskin voisi kestää. Hän, ylpeä ruotsalainen 
aatelisneito, elämässään moitteeton - syrjäytetty lau
lajatar vain sentakia, ettei hänen kilpailijattarellaan 
- ollut mitään menetettävää j.n.e." 

"Hänen kuvauksensa oli niin tosi, niin valaiseva; 
huolimatta ystävällisestä huolenpidostaan hän näki tu
levaisuuden liian synkkänä. Äsken mainitun keskuste
lun aikana osoitti neiti S. runsaasti juuri sellaista jaloa 
ylväyttä (Arrogance) ja itseluottamusta, joka on vält
tämätöntä, jos taiteilija aikoo päästä pitkälle. Tässä 
yhteydessä oli M. saanut aihetta lausua laulajattarelle 
kohteliaisuuksia ja rohkaisevia sanoja, enkä minä odot
tanutkaan vähempää. Mutta el'ehdyin. M. sanoi hänelle 
niin monta rohkeata totuutta lämpimästi ja hienotun
teisesti, että kunnioitukseni häntä kohtaan nousi suu
resti." 
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"Kerran valittu - siinä hän pysyi - hiljainen ko
din onni, naisen kaunein kutsumus - - -." 

"Ei suinkaan, olisin kernaasti valmis luopumaan 
nykyisestä asemastani hautautuakseni tuntemattomana 
hiljaiseen perhe-elämään ja elääkseni onnellisena, aivan
kuin en milloinkaan olisi astunut ulos sen hämärästä. -
Katsokaa neiti Sontagia f' "Kuka sanoo, että hän on 
onnellinen ~ - ei, sellainen elämä tuskin ajanpitkään 
tulisi tyydyttämään sitä, joka on tottunut korjaamaan 
maailman ihailua." 

Nämät merkinnät täydentävät huomattavasti tieto
jamme laulajattaren häneen itseensä kohdistuvista aja
tuksista silloin, kun ensimäinen Pariisissa-olovuosi oli 
lopussa. Hänen rauhattomuutensa oli ollut oikeutettua. 
Hänen taiteilijauransa jatko näytti hämärältä ja epä
varmalta. Hän oli voittanut kaikki vastukset, jotka oli
vat ilmaantuneet hänen taiteellista kehittymistään vas
taan. Mutta itse taiteilijaelämän hänen tielleen kasaa
mien ulkonaisten esteitten läpi hän ilmeisesti ei kyen
nyt murtautumaan. Hän ei voinut käyttää muita lmi
noja menestystä saavuttaakseen kuin niitä, jotka kuu
luivat hänen taiteeseensa. Sentakia häntä värisytti tu
leva oopperakausi ja kaikesta päättäen antoi tämä hä
nelle aihetta vain yhä suurempaan tyytymättömyyteen 
ja ikävystymiseen. 

Kuitenkaan hän ei ajatellut taiteilija-alaltaan luo
pumista tai elämänuransa muutosta. Eikä Pariisin 
"Italialaisesta Oopperasta" eroaminen ollut mikään 
uhrautuminen. Kun sopimuksen aika päättyi 'maalis-
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kuussa 1835, oli hänellä valittavissa, - sanotaan -, 
jäädä paikkaansa tai hyväksyä sopimus Italiaan. En ole 
voinut saada selville, oliko hän todella saanut tarjouk
sen uudistaa sopimuksen, itse hän oli ilmeisesti täysin 
tietoinen siitä, että paikka Pariisissa toisi mukanaan 
uusien ja entistä suurempien pettymysten mahdollisuuk
sia. Hän oli väsynyt alituisiin juonitteluihin, kyllästy
nyt tuohon hänen mielestään arvottomaan tapaan, millä 
hänen kilpailijattarensa koettivat riistää häneltä hänen 
osansa ja voittaa suosionosoituksia ja kultaa itselleen. 

Mutta missään ei ollut sitä kotoisen onnen salaista 

sopukkaa, jonne hän olisi voinut paeta. Hänen huomat
tava rahantarpeensa vaikutti osaltaan houkutuksena 
lähtemään uusiin maanääriin. Jos eno Sebastian Gri
penberg oli antanut huomattavia smmnia hänen koulu
tustaan varten takaisinmaksun velvoituksella, kun kol
mihenkinen perhe eli hänen tulojensa varassa, niin ei 
velvollisuuksista sopinut peräytyä. Kun lisäksi muiste
taan hänen peritty ylpeytensä, joka kielsi häntä masen
tumasta ensimäisen vastoinkäymisen uhatessa, voidaan 
helposti ymmärtää, että hän päätti jättää Pariisin ja 
koettaa onneaan muualla. Vaikeampaa on käsittää, että 
hän suuntasi lmlkunsa juuri Italiaan. K€lTotaan, että 
tämän neuvon hän oli saanut Hossinilta. 

Vähää ennen lähtöään Pariisista esiintyi hän vielä 
kerran eräissä konserttitanssiaisissa, jotka kuuluisa ita
lialainen bassolaulaja Profeti oli järjestänyt. Tällä ker
taa hän sai paljon suosiota. Eräs lehti, joka kertoo, että 
laulajatar jättää Pariisin, sanoo, että "ilman epäilyä 
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Ranska, taiteitten todellinen isänmaa, tulee kerran kut
sumaan takaisin tuon erinomaisen äänen ja perheensä 
onnettomuuksien takia niin kiintoisan henkilön". Sama 
lehti lisää, ettei ketään taiteilijaa juhlittu Profetin kon
sertissa niin sydämellisesti kuin häntä ja että tuntuu 
siltä, kuin totinen kaipuu ilmenisi hänen tulevaa läh
töään ajatellessa. 
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Johanna von Schoultz oli ottanut vastaan sitoumuk
sen Messinaan lokakuussa ja marraskuussa 1835 ja pa
lasi sentakia Pariisista Italiaan. Tuntuu hämmästyttä
vältä, että sekä äiti että veli edelleen ovat hänen mat
kaseuranaan. On vaikea sanoa, johtuiko tämä siitä, että 
hän oli epäkäytännöllinen eikä kyennyt hoitamaan it
seään tai siitä, että äiti piti itseään ja veljeään välttä
mättömänä. Sitävastoin on varma, että jatkuva mat
kustaminen kohnisin huomattavasti lisäsi kustannuksia 
ja - huolia. Tämä ei olisi merkinnyt niin paljoa, jos 
Johanna olisi voinut pusertaa palkkaetunsa siihen hui
maavaan korkeuteen, jossa muitten laulutaiteilijain pal
kat tähän aikaan olivat. Mutta hän sensijaan lienee 
kauan ollut pakotettu tyytymään verrattain vaatimatto
miin tuloihin. 

Perhe asettui Milanoon kesäkuukausiksi. Siellä sai 
Johanna Pariisin oopperakauden jälkeen nauttia hyvin 
tarvitsemaansa lepoa ja samalla valmistautua jatkuvaan 
toimintaansa; konservatorion monet taitavat opettajat 
olivat siellä käytettävissä. Lehdistä en ole voinut saada 
mitään tietoja mahdollisista esiintymisistä Milanon 
Oopperassa. 

117 



Johanna von Schoultz 

Hänen ensimäinen esiintymisensä Messinassa oli 

sangen menestyksellinen. Mutta jo toisessa esiintymi
sessä hän sai osakseen vihellyksiä. On selitetty, että 
kaksi poliittista puoluetta taisteli vallasta teatterissa. 
Toisen puolueen kannattajat eivät missään tapauksessa 
voineet hyväksyä toisen puolueen toimenpiteitä. Mielen
osottajain harkinnan mukaan oli Johanna von Schoult
zin kutsuminen ollut puoluetoimenpide, sentakia täytyi 
laulajatarta vastaan taistella kaikin keinoin, vaikka tyy
tymättömyys tosin suuntautui jyrkimmin johtajaa ja 
joitakin muita hallinnon jäseniä vastaan. 

On mahtanut tuntua piinalliselta, kun permantoyleisö 
ensimäisen näytöksen jälkeen alkoi tuoda julki tyyty
mättömyyttään vihellyksin, tömistyksin ja muutenkin 
meluten. Ei tarvitse lainkaan ihmetellä sitä, että neiti 

von Schoultz katsoi parhaaksi sanoa irti sopimuksensa. 
Mutta hänen onnistui vapautua siitä vasta monien vai
vojen ja suurten kustannusten jälkeen. 

Jos "Helsingfors Tidningar" lehdessä 23. 4. 1835 

ollut kuvaus on oikea, ei italialaisten lehtien uutisväli
tys tunnu erikoisen nopealta. Sillä kun laulajatar läh
dettyään Sisiliasta oli saapunut Napoliin, luetaan II 
Globo'ssa 17. 12. 1835: "Hän palaa nyt Messinasta 
ja vaikkei hänen tarvitse hävetä siellä laulamistaan, 
otamme its'ellemme vapauden sanoa, koska hän itse on 
yhtä kaino kuin nuori ja lahjakas, eikä sentakia itse 
halua sitä ilmaista: II Real Teatro della Munizione 
ei ole hänelle sopiva. Messinan yleisö musiikkia ymmär
tävänä ja sangen vieraanvaraisena on nostanut hänet 
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pilviin, mutta kun hänen sopimuksensa aika loppui, täy
tyi sen aivankuin todistukseksi hänen kykynsä kor
kealle arvostamisesta, sallia hänen etsiä onneaan muulta 
taholta." Sama lehti tervehtii häntä muuten seuraavin 
intomielisin sanakääntein: "Neiti Schoultz on saapunut 
kaupunkiimme. Lukija kysyy, kuka on tämä Schoultz. 
Hän on nuori ja sangen ansiokas laulajatar ja joskin 
hänen korvaan kovalta kaikuva sukunimensä estäisi jo
takin uskomasta hänen laulunsa vetoavan sydämeen, niin 
hallitsee neiti S. harjoittamansa taidelaadun niin hyvin, 
että ottaen huomioon hänen koulutuksensa, häntä voisi 
pitää italialaisena, vaikka hän onkin ruotsalainen. Ja 
koska Rossini ja Velluti ovat antaneet hänelle laulutek
nillisen koulutuksen, niin hänen ei tarvitse kiinnittää 
huomiota niihin koviin kerakkeihin, jotka eivät soi eri
koisen kauniilta niitten mielestä, jotka tekevät johtopää
töksiä vain nimen perusteella. Tähän voidaan lisätä, 
ettei neiti Schoultzin nimi ole aivan outo, koska se on 
esiintynyt pariisilaisissa lehdissä, kun hän kaksi vuotta 
sitten lauloi sikäläisessä suuressa "Italialaisessa Ooppe
rassa". - - - "Me olemme kiitollisuuden velassa 
niille, jotka ovat lähettäneet hänet tänne meidän luok
semme, mutta jollemme olisi kuulleet hänen laulavan, 
olisimme tyytyneet sanontaan: Neiti Schoultz on saa
punut kaupunkiimme." 

Aspelin huomauttaa Johanna von Schoultzin ensi
esiintymistä Napolissa koskevien lähdetietojen olevan 
niin ristiriitaisia, että on vaikeata saattaa niitä sopu
sointuun. Osittain erään muistitiedon - hän sanoo sitä 
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kuitenkin "luotettavimmaksi ilmoitukseksi" - osittain 

erään kirjallisen allmlähteen perusteella hän kertoo, että 
kuninkaallisten teatterien (Teatro del Fondo, San Car
loteatteri ja Teatro Nuovo) johtaja oli tullut laulajatta
ren luo päivä hänen Napoliin saapumisensa jälkeen ja 
koettanut saada häntä taivutetuksi seuraavana päivänä 
ilman harjoitusta esiintymään Rossinin oopperassa "La 
Gazza" M ari a M ali b l' a n i n asemesta, joka oli sai
rastunut sitä ennen laulettuaan osan myrskyisällä me
nestyksellä. Tällainen ehdotus oli eritoten Italiassa 
aivan poikkeuksellinen; siihen lie kuitenkin suostuttu ja 
sanotaan, että Johanna von Schoultz oli kutsuttu näy
tösten välillä esiin useita kertoja ja saanut teatterin 
johtokunnalta kallisarvoisen korun. Toinen lähdetieto 
ilmoittaa sitävastoin, että madame Malibran oli viimeksi 
laulanut Bellinin "Somnambulassa" suuressa San Carlo
teatterissa. Neiti von Schoultz oli epäröinyt esiintyä 
samalla näyttämöllä kuin kuuluisa laulajatar ja oli sen
takia valinnut kokeiluoopperakseen Rossinin Parturin 
Teatro Nuovossa. Jotkut pääharjoituksessa läsnäolleet 
ylhäiset napolilaiset olivat jo silloin ihastuneet nuoreen 
laulajattareen ja lahjoittaneet hänelle kalliin koriste en. 

Mutta kun määrättynä päivänä kaikki oli valmiina, teat
teri täynnä ja yleisö odotti kärsimättömästi väliverhon 
avautumista, silloin saapui kuninkaallinen käsky, että 
kuningattaren vaikean sairastumisen takia näytäntö oli 
peruutettava. Kun Napolin teatterit kymmenen päivää 
myöhemmin oli avattava, - kaikki tämä Aspelinin mu
kaan -, toivottiin sellaista muutosta neiti von Schoult-
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zin ensi-esiintymiseen, että hän saisi San Carlo-teatte

rissa laulaa saman osan Somnambulassa, jonka viimeksi 
oli tulkinnut madame Malibran. Hänelle tarjottiin 
samalla Malibranin käyttämää pukua. Johanna von 
Schoultzin toivo, että kuuluisa puku innostaisi häntä, 
hillitsi hänen pelkoaan ja antoi hänelle varmaa itseluot
tamusta. Kaikki sujuikin hänen toiveittensa mukaisesti 

ja menestys oli taattu. 
Seuraamme edelleen Aspelinia; hän mainitsee erääs

tä toisesta kirjallisesta lähteestä, joka ei tiedä mi
tään näistä vaiheista, vaan lyhyesti toteaa, että laulaja
tar kiinnitettiin Napoliin 1836 kolmeksi ensi lnmkau
deksi. Hänen ensimäinen esiintymisensä herätti suurta 
ihastusta. Jo johdanto-aarian jälkeen sai häll voimak
kaita kättentaputuksia ja hänet huudettiin esiin. Hänen 
täytyi laulaa viitenä iltana peräkkäin. Tämäkin menes
tys herätti kateutta. Kolme muuta primadonnaa oli saa
punut toiseen esitykseen ja he olivat jakaneet yli viisi
kymmen.tä vapaalippua. Palkkapaukuttajain ponnistuk
set olivat kuitenkin turhat. Johanna von Schoultz he
rätti joka esiintymisellään yhä suurempaa ihastusta ja 
Napolin lehdet olivat tulvillaan ylistystä. 

Ne italialaiset lähteet, jotka olen saanut käsiini, vah
vistavat. tämän viimeisen käänteen.. "II Globo" kirjoit
taa 7 p. tammikuuta, että neiti Schoultz on saanut kiin
nityksen Kuninkaallisiin teattereihin ja että hän aloit
taa vierailunsa luonnehtimalla Rosinan osan "Sevillan 
parturissa". Lehti toivoo, että kiinnitys merkitsisi voit
toa uudelle yritykselle, Teatro Nuovolle siis. Ylläker-
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rottu kuningattaren sairaudesta aiheutunut näyttelemis
kielto lienee tosiasia, sillä vasta helmikuun 11 p :nä mai
nitaan hänen esiintymisestään. Sama lehti kirjoittaa sil
loin erittäin laajassa arvostelussaan seuraavasti: "Me 
toteamme todellisella tyydytyksellä, ettei kukaan voi 
osoittaa vääriksi niitä mairittelevia sanoja, jotka lau
suimme hänestä (eräässä aikaisemmin lainaamassamme 
otteessa hänen tulonsa jälkeen). Ja silti olisimme halun

neet vajota läpi lattian, kun hänen ensi kertaa astues
saan teatterimme palkeille näimme Rosinan, joka vapisi, 
ei siksi, että olisi ollut närkästynyt holhoojansa epähie
nouden takia, vaan pelätessään yleisön tuomiota, tuon 
yleisön, joka imarrellessaankin on peloittava ja olimme 
sanomaisillamme itsellemme: "Nyt tulee kaikesta pannu
kakku, ah, miten käy sekä hänen että meidän, jos hän 
jatkaa vapisemistaan tuolla lailla~" Mutta onneksi ta
pahtuu usein, että erinomainen taiteilija vapisee astues
saan ensi kertaa uuden ja kriitillisen yleisön eteen, sa
moin on tavallista, että yleisö omalta taholtaan rohkai
see laulajatarta tai laulajaa, jonka arkuuden voidaan 
otaksua johtuvan pelosta eikä kyvyttömyydestä. Neiti 

S. tuntee näitten väitteitten totuuden, tästä todistaa hä
nen sydämentykytyksensä ja ne suosionosoitukset, jotka 
rauhoittavat hänet; ja yleisö sai rakastettavuudestaan 
runsaan palkkion, kun neiti S. rohkaistuttuaan antoi 
kuulla harvinaisia äänivarojaan. Hänen äänensä on ke
hittynyt hyvän koulutuksen sääntöjen mukaan ja sillä 

on mainio sointiväri ; hän laulaa varsin tarkasti ja huo
lellisella äänenmuodostuksella, lyhyesti: hänellä on 
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kaikki oivallisen laulajattaren edellytykset. Sekin todis
taa hyvästä mausta ja arvostelukyvystä, että hän valitsi 
"Sevillan parturin" esiintymisoopperakseen, koska tä
mä teos kuuluu niihin, jotka aina säilyttävät tuoreutensa 
ja miellyttävyytensä ja valitsemalla toisessa näytök
sessä itselleen sopivan aarian saa laulajatar tilaisuu
den päästä yleisön ihailun ja suosionosoitusten koh
teeksi ja juuri näin tapahtui myös neiti Schoultzin ensi
esiintymisessä." 

Myös muut arvostelut olivat myönteiset. "L'Onmibus" 
kirjoittaa 13. 2.: "Signora Schoultz, josta jo olenrrrre 
maininneet, on ensi kertaa esiintynyt "Sevillan partu
rissa" tavattomalla menestyksellä. Hänellä on kaunis 
ulkomuoto, hyvä tekstinlausunta, vaikka hän on muuka
lainen ja kaunis, soinnukas, pehmeä ja notkea ääni. 
Hänen kykynsä tulee täydellistymään täällä N apolissa 
hyvien esikuvien vaikutuksesta. Hän on herättänyt 
suurta huomiota ja hän on saanut kokea erinomaisia 
todistuksia saavuttamastaan suosiosta." 

Napolin sitoumus näyttää velvoittaneen hänet esiin
tymään sekä Teatro Nuovossa että Teatro del Fondossa. 
"II Gloho" kirjoittaa 10 p. maaliskuuta Teatro del 
Fondo otsikolla: "Tämän teatterin esittämä "Sevillan 
parturi" pääasiassa samoin taiteilijoin kuin Teatro Nuo
vossa muodostui menestykseksi. Suurinta kiinnostusta 
herätti neiti Schoultz yleisöllemme outona ja hän sai 
paljon suosiota tämänkin teatterin yleisön taholta, jota 
kuitenkin pidetään vaikeammin tyydytettävänä kuin 
Teatro Nuovon. Hänen laulutaiteelleen on tunnusmer-
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killistä hyvä tyyli ja paljon aistikImutta musikaalisten 
aiheitten muunteluissa ja tässä suhteessa näyttää hänen 
esityksessään olleen uutuuden viehätystä. Hänet kut
suttiin esiin useita kertoja sekä ensi näytöksen Cavati
nan että toisen näytöksen muunnelmien jälkeen." 

Esitän vielä yhden saman lehden arvostelun (23.3.), 
joka ilmeisesti koskee Donizettin järjestämää konsertti
iltamaa. Siinä sanotaan näin: "Kolme etevintä elossa 
olevaa ja kuollutta säveltaiteilijaamme eli Rossini, Doni
zetti ja Bellini, (viimemainittu oli kuollut) olivat 24 
p :nä yhtyneet tarjotakseen meille hyvän taidenautinnon, 
mutta nautinto ei ollut häiritsemätön, sillä kaikki esittä
vät voimat eivät olleet yhtä hyviä. Sivuuttakaamme 
säälivälIä vaitioloIla huonommat taiteilijat viipyäksem
me sitä suuremmalla ilolla neiti Schoultzissa, joka saa
vutti runsaasti suosiota sekä "Sevillan parturin" ensi 
näytöksessä että "Unissakävijän" toisen näytöksen ron
dossa. Hänestä voidaan sanoa, että hänellä on enem
män kuin yksi kieli käytettävänään. Hänellä on hyvä ja 
virheetön tekniikka, eikä hän tulkitse sävellystä vain 
konemaisesti siksi, että se on pantu hänen suuhunsa. 
Hän laulaa tunteella ja vakaumuksella ja hän hallitsee 
täydellisesti äänensä. Hänen täytyy valita ohjelmansa 
harkitusti ja muistaa, ettei se suinkaan vahingoita lau
lajatarta, kun hänestä sanotaan: tämä tai tuo sävellys 
ei sovi hänen äänelleen eikä löydy ainoatakaan, ei suu

rintakaan laulajatarta, joka voi laulaa kaikki tehtävät 
yhtä h-yvin. Annamme hänelle tämän neuvon juuri nyt, 

jotta hän tulevaisuudessa olisi tarkka ja valitsisi vii-
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saasti ja hyvällä maulla, ottaen huomioon äänensä laa
dun ja ne laululliset keinovarat, jotka ovat hänen käy
tettävissään," 

Laulajattaren menestys Napolissa oli eittämätön. 
Sen maine kiiti eteenpäin. "Gazette delle due Sicilie" 
kertoo lukijoilleen, että Napolin kreivit ja markiisit oli
vat ihastuneet hänen lauluunsa ja näyttelemiseensä ja 
tömistyksin, kättentaputuksin, huokauksin ja tuhatvi
vahteisin elein ja nyökäyksin he olivat ilmaisseet, että 
he olivat hurmautuneet tuohon vaaleaan Giovane gra
ziosaan, joka niin syvästi oli eläytynyt etelän musiikkiin. 
Lehti kirjoittaa: "Neiti von Schoultz ei tosin ole onnis
tunut antamaan Napolin musiikkie!ämälle sen entistä 
raikkautta, mutta hän on joka tapauksessa sähköistänyt 
sen ja siten osoittanut, ettei Napolin yleisö vielä ole 
aivan kuuro kaunotaiteista kauneimmalle." Ihmetellen 
pannaan merkille, että vaildm hän San Carlo-teatterissa 
oli laulanut heti Malibranin jälkeen, häntä silti oli 
tervehditty mitä myrskyisimmillä suosionosoituksilla. 
Edellämainittu lausunto tuntuu tukevan aikaisempaa 
kertomusta laulajattaren esiintyrnisestä San Carlossa, 
vaildcei ensi-esiintyminen ole voinut olla siellä. 

Maria Malibran, ,T enny Lindin opettajan, kuuluisan 
laulupedagogin Manuel Garcia nuoremman sisar, oli 
aikansa, niin, jopa koko 1800-luvun suurimpia laulajat
taria, hänellä oli suunnattoman laaja altto. Pantuaan 
yleisön jalkojensa juureen Lontoossa ja Pariisissa, esiin
tyi hän Napolissa 1836 alussa ja oli silloin siellä kun 
Johanna von Schoultz astui oopperalavalle. Aikaisem-
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min mainitun sairastumisen, joka aiheutti neiti von 
Schoultzin valmistautumattomana laulamisen Malibra
nin tilalla, ei tarvitse olla keksittyä. Malibran kuoli sa
mana vuonna Manchesterissa 28 vuotiaana. Kuoleman 
syynä oli erään musiikkijuhlan aiheuttama liikarasitus : 
on sangen otaksuttavaa, että taiteilijaelämän ponnistuk
set pakoittivat hänet vuoteeseen jo kevätkauden aikana 
Italiassa. 

Ylläselostetut onnistuneet esiintymiset samaan 
aikaan ja samoissa osissa kuin rouva Malibran ja J 0-

hanna von Schoultzin N apolissa saarnat hyvät arvoste
lut huolimatta siitä, että häntä verrattiin tuohon maine
hikkaaseen mestarilaulajattareen, tuntuvat taatusti to
distavan, että Johanna von Schoultz oli suuri taiteilija
tar. Ilmeisesti hän ei voinut vapautua esiintymispelosta, 
mutta kun näin tapahtui, vangitsi hän yleisön sekä 
äänensä soinnilla että tulkinnan sielukkuudella. 

Huhtikuun 1 päivästä alkaen oli neiti von Schoultz 
varmasti kiinnitetty Teatro Nuovon primadonnana ("11 
Globo" 31. 3.). En ole löytänyt mitään hänen tämän lmu
den toimintaansa koskevia lausuntoja. Sitävastoin mai
nittu lehti kirjoittaa eräästä Donizettin konsertista, jossa 
hän oli avustajana: "Donizetti, joka ei tyydy vain sii
hen, että syöksee kaikki muut aikalaismuusikot epätoi
voon, koettelee voimiaan myös draamallisena säveltä
jänä. Päättäen konsertissaan antamista näytteistä, ei 
hänelle tunnu tuottaneen vaikeuksia laakerien niittämi
nen tälläkin alalla. Parhaiten tehosi Ronconin ja neiti 
Schoultzjn duetto." 
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Tähän aikaan laulajatar oli Donizettin suosikki. 
Aikaisemmin hän oli suurella menestyksellä laulanut 
hänen oopperoissaan useita pääosia. Nyt hän lienee sä
veltänyt uuden oopperan erikoisesti neiti Schoultzia 
varten. En ole voinut saada selville, onko tässä perää 
ja mistä oopperasta siinä tapauksessa olisi kysymys. 
Hänen ihailijainsa joukossa mainitaan myös ooppera
säveltäjä M e rca dan t e. 

Vanheneva mestari G i r ola m 0 C r e c e n t i n i 
(1762-1846) kohdisti laulajattareen isällistä hyväntah
toisuutta. Crecentini oli Italian kuuluisimpia sopraa
noja (kastraatteja). Esiinnyttyään \Vienin Oopperassa, 
kutsui Napoleon hänet Pariisin Oopperaan. Sieltä hän 
muutti Napoliin, missä hän tuli konservatorion profes
soriksi. Häntä pidettiin uuden italialaisen koulukunnan 
perustajana ja suurinta ylistystä hän sai Angelica Ca
talanin opettajana. Carl von Schoultz tuo esiin erään 
hänen mielipiteensä, joka on huomionarvoinen siihen 
sisältyvän Rossiniin kohdistuvan arvioinnin johdosta. 
Crecentiniltä oli eräänä päivänä kysytty, milloin hän 
oli alkanut välttää Pariisia, Lontoota, Madridia ja muita 
suuria kaupunkeja antamatta niille tilaisuutta nauttia 
laulustaan. "Niin", vastasi kuuluisa maestro, "se oli sil
loin, kun eräs musikaalinen pahoinpitelijä esiintyi kans
samme". "Kuka oli tuo onneton mies1" kysyi Carl von 
Schoultz. "Rossini", oli vastaus, "joka uskalsi panna 
orkesterin melua täyteen sijoittamalla siihen suuren 
joukon puhallussoittimia. Ennenkuin tämä väkivallan
teko kohtasi täydellistynyttä laulutapaa, säestivät jousi-
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soittimet laulua, joten ei ainoakaan sävel mennyt huk
kaan; nyt peittää säihkyvä orkesteri lauluäänen." 

Napolissa oloaika antoi laulajattarelle runsaasti elä
myksiä. Menestykset innostivat häntä ja seurustelu 
kaupungin taiteilijapiireissä rohkaisi häntä. Hän viipyi
kin siellä suurimman osan vuotta 1836. Syksyllä tarjot
tiin hänelle kiinnitystä Roomaan, muttei hän voinut 
ottaa sitä vastaan, koska molemmat teatterit ja tiet sul
jettiin vaikean koleran takia. SaJ;Ila syy aiheutti Bolog
nan kutsun hylkäämisen; siellä hän kuitenkin myöhem
min lienee esiintynyt. 

Vihdoin hän pysähtyi Ferraraan, minne hänet oli 
kiinnitetty kolmeksi kuukaudeksi seuraavan vuoden 
alussa. Senjohdosta, että hän esiintyi Ferraran Ooppe
rassa Anna Bolena'na samannimisessä teoksessa, jul
kaistiin italialaisessa aikakauslehdessä "Teatri, Arti e 
Litteratura" seuraava tutkielma, jonka voidaan katsoa 
sisältävän keskitetyn arvioinnin hänen taiteensa ole
muksesta. Esitän tämän kirjoitelman "Helsingfors Tid
ningar" -lehden käännöksenä (1. 7. 1837) : 

"Neiti v. Schoultz, jota ei ole ennen kuultu Napolissa, on kor

kealle arvioitava taiteilija. Kaunis ääni, miellyttävä ,tyyli; esityk

sessä mitä suurin tarkkuus; jalo ryhti; tulkinnassa al1Vokkuutta ja 

ilmehikkyyttä. Mutta enimmän ihailemme hänessä häntä tyy'pillisim

min luonnehtivaa ominaisuutta eli maun hienoutta, joka totisesti on 

harvinaista ensimäisillä laulajattarillamme, jotka heti, kun kyke

nevät heläyttämään asteiikkonsa, eivät sitten enää kiinnitä huomio

taan mihinkään muuhun, vaan luulevat olevansa täydellisiä näytteli

jättäriä. Helposti havaitsee, että neiti von Schoultzilla on taitees

saan paljon korkeampi aatteellinen päämäärä ja että hän harjoittaa 
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sitä todella con amore; voidaan huomata, että hän on paljon tutkis

kellut ei vain laulua ja musiikkia, johon hän suhtautuu erinomaisen 

perusteellisesti, vaan myös näyttelemistä, eleitä ja pukuja, niin, 

taiteen pienimpiä yksityiskohtia; mutta, vielä enemmän, hän ym

märtää salata tuon työskentelyn; ja siksi pysyy hän aina yksinker

taisena ja luonnollisena. Todetaan, että liioittelu niin laulussa kuin 

näyttelemisessä peloittaa häntä eniten ja hän hylkää sen; hän ha

luaa mieluummin valloittaa yleisönsä ja miellyttää kuulijoitansa, 

kuin aikaansaada voim~kkaita ja järisyttäviä mielenliikutuksia, ja 

hän näyttää valinneen säännökseen vastakohdan V oltairen ilmaisuun 

"qu'au Theatre il ne faut pas frapper juste, il faut frapper fort". 

Lopuksi näyttää hän pelkäävän suosioryöppyjä, niin että havaitsim

me hänen välistä niitten kuuluessa lisäävän äänensä voimaa ja kii

vaasti liikehtivän näyttämöllä, aivankuin ne olisivat houkutelleet 

hänet ylittämään todella kauniin rajat. Mutta koska jokaisessa tai

deteoksessa on tutkimiseen halukkaalle tarvittavat ainekset niitten 

arvioimista varten, ei meidän pidä jättää niitä huomioonottamatta 

tarkastaessamme, miten neiti v. Schoultz uudesti loi Anna Boleynin 

osan. Se, joka on lukenut 'Henrik VIII inhoa herättävän historian 

ja kiinnittänyt huomiota mainitun kuningattaren onnettomaan koh

taloon, se, joka muistaa, mitä tunteita Romani on hänessä kuvannut 

ja se, joka luulee Anna Boleynissa löytävänsä etäisen kuvan Ermen

gardasta, voi helposti ymmärtää neiti v. Schoultzin käsity'ksen tästä 

osasta. - Hänen vartalonsa, hänen kasvonsa, hänen vaaleat kutrinsa, 

silmien ja ihon väri, karkki muistuttaa vain häntä katsellessa tuon 

ylistetyn pohjoismaisen kaunottaren kuvaa, hän edustaa todella ku

ningatarta ja Englannin kuningatarta. Samoinkuin pohjoismaissa 

yleensä, niin eivät tämänkään maan asukkaitten intohimot ilmene 

voimakkaimpinakaan senkaltaisissa kiivaissa eleissä kuin etelän ja 

idän kansoissa. Anna Boleyn ei edusta samaa kuin joku Semiramis 

tai Napolin Johanna. Tämä on neiti von Schoultzin näkökanta, joka 

täytyy ehdottomasti hyväksyä ja tarvitsee vain kuulla häntä voidak

seen täydestä valcaunmksesta antaa hänelle kiitokset ja onnittelut 

siitä, että hän on onnistunut niin taitavasti toteuttamaan tätä osaa 

varten laatimansa suunnitelman. Tämä valaisee myös hänen näytte-
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lemistänsä, joika alati ilmehik:käänä ei silti ole kiivasta eikä myrs

ikyilevää, vaan ,tehoaa paremmin puhuvaUa ilmeilyllä ja lempeillä 

eleillä, jotka merko rauhallisesta ulkomuodosta' snti kuvastavat sIe

lun syviä liikahteluja. Tässä kaikessa on paljon sellaista, joka muis

tuttaa neiti Marchionnia. Mitä nyt olemme sanoneet hänen näytte

lemisensa ominaisuuksista, sen voimme uudelleen lausua hänen lau

luetaan, joka kaikissa käänteissään ja kuvioissaan on täydellisessä 

sopusoinnussa sen käsityksen kanssa, joka näyttelijättärellä on osas

taan; hänen erinomaisuutensa ilmenee etupäässä ,tunteellisissa ja 

lempeissä kohdissa, kuten ,silloin kun Anna antaa anteeksi tai ru

koilee itselleen Jumalan armeliaisuutta. Nämät etevät ominaisuudet 

eivät ole omiaan yhdellä iskulla selvenemään, varsinkaan sellaisena 

iltana, joHoin sali on täynnä vilkasta, meluisaa rahvasta; vasta muu

tamien esitysten jälkeen tajuaa oikeat suhteet; ja myös siitä täytyy 

johtua, että yleisön suosioni1maisut lisääntyvät kerta kerralta, kun 

Anna Boleynia esitetään, samalla kun tämän ohessa neiti von 

Schoultzissa alati keksitään uusia luonnevivahteita ja ominaisuuiksia." 

Ferraran vierailua seurasi kolmen kuukauden kiin
nitys Firenzeen. Siltä ajalta ei ole arvosteluja. Mutta 
Rooman Rolandi-arkisto on antanut käytettäväksel1i 
erään ohjelman, jonka mukaan hän esiintyi Via della 
Pergola teatterissa "Don Juanin" Donna Annana, vasta
näyttelijänään juhlittu barytonilaulaja Giorgio Ramone. 
Kesäkaudeksi hän oli sitoutunut Sienan teatteriin, mis
sä hänestä käytetään nimitystä "primadonna assoluta" 
("11 Pirata" 18.7.). On mahdollista, että tämän kau
den esiintymiset liittyivät ikivanhoihin, loistaviin juh
liin, joita oli tapana tähän aikaan viettää Sienassa koko 
Toscanan hovin ja äärettömän ihmisjoukon läsnäollessa. 

Aspelin ilmoittaa, että hän myöhemmin avusti kon
serteissa Milanossa. Tätä tietoa en ole voinut saada vah-
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vistetuksi. Liszt piti kolme konserttia Milanossa, kaksi 
seuraavan vuoden tammikuussa, mutta Johanna von 
Schoultzin nimeä ei mainita niitten yhteydessä ainakaan 
Roomassa tekemieni tutkimusten valossa. Sitävastoin 
ilmoittaa "II Pirata", että hän oli vapaa syksyllä 1837, 
mutta kiinnitetty tulevaksi karnevaalikaudeksi Saluz
zoon, jonka ensimäisenä näytäntönä'tuli olemaan "Anna 
Bolena". Siellä tapahtui myrskyisiä kohtauksia, koska 
seurue uhkasi jättää oopperainsa järjestäjän. Johtajan 
onnistui kuitenkin tarmokasten toimenpiteitten jälkeen 
alottaa oopperakausi "Anna Bolenalla", joka tulkittiin 
hyvin. Parhaiten kunnostautui neiti Schoultz, joka ldi
tettävästi esitti pääosan, kertoo lehti. Italiassa esiinty
misen aikana olivat J ohannan huomattavimmat osat 
Anna Bolenan rinnalla Rosina "Sevillan parturissa", 
Anna "Don Juanissa", Nina "Pazza per amore'ssa" ja 
Elvira "Puritaaneissa". 

Hänen oli pakko jatkaa kiertelevää elämäänsä. Hän 
lauloi Piemontin useissa kaupungeissa m.m. Torinossa 
samalla näyttämöllä, jolla toinen pohjoismainen lau
lajatar, rouva vVässelius-Casagli oli saavuttanut voit
toja 18 vuotta aikaisemmin. Maaliskmlli 1 p :nä 1838 
esitti hän Milanossa pääosan Donizettin oopperassa 
"Torquato Tasso". "Il Pirata" sanoo, että esitys otet
tiin melko viileästi vastaan, mutta lisää kuitenkin, että 
olisi synti olla liian ankara, koska tilaisuus oli hyvän
tekeväisyyskonsertti. 

On puhuttu siitä, että hän antoi konsertteja hovissa 
ja Pio Instituto'ssa, että hänellä sinä keväänä oli lriin-
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nitys La Scala'an ja että hänet oli kutsuttu syksyllä 
kruunajaisjuhlallisuuksiin, mutta mistään näistä eivät 
italialaiset lähteet kerro kerrassaan mitään. Ehkä hänen 
oli pakko luopua viimemainitusta sopimuksesta samasta 
syystä kuin aikaisenmlin kutsusta Madridiin 90,000 fran
gin palkkaeduilla vuodessa. Rasittavat matkat ja tiheät 
esiintymiset - välistä kuutena iltana viikossa - olivat 
heikentäneet hänen terveyttään. 

Vakavia taudinoireita oli ilmennyt jo hänen tulles
saan Milanoon. Hän sai useita kohtauksia, jolloin hän 
sylki verta. Lääkärit selittivät hänen keuhkonsa niin 
uhanalaisiksi ,että hän voi kuolla näyttämölle, jos hän 
jatkaisi teatterissa laulamista. He antoivat hänelle sen
takia neuvon asettautua toiseen ilmanalan. Hän tuli epä
toivoiseksi nähdessään taiteilijauransa katkeavan niin 
nuorena - hän oli vain 25 vuotias. Sitäpaitsi hän oli 
täysin varaton. Kerrotaan, että hänen oli pakko myydä 
korunsa. Vielä kesän vietti hän Italiassa. Mutta loka
kuussa 1838 oli hänen pakko seurata lääkärien neu

voa ja palata pohjolaan siellä mahdollisesti saadakseen 
takaisin terveytensä. Ennen matkustamistaan hän lienee 
laulanut jäähyväiset Italialle muutamin ruotsalaisin ja 
suomalaisin lauluin, joista "Näckens polska", "Värm
landsvisan" ja "Minun kultani" on mainittu. Aspelin 
kertoo, että laulu hellytti kuulijat kyyneliin asti ja että 
jotkut läsnäolleet italialaiset kirjallisuuden tuntijat oli

vat panneet merkille, että suomalaisten laulujen sanat, 
joita he eivät ymmärtäneet, muistuttivat ihmeteltävän 
paljon italiankieltä. 
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Kotimatkalla tunsi Johanna von Schoultz VOImIensa 
palautuvan. Hän otti vastaan Berliinin Kunink. Teatte
rin esiintymistarjouksen. Tilaisuus oli 23 p. marras
kuuta ja sillä oli "pukukonsertin" luonne. Ohjelmaan 
kuului DonizeUin oopp. "Anna Bolenan" toinen näytös, 

jossa hän esiintyi nimiosassa, joka kuului hänen hie
noimpiin loisto-osiinsa. 

Ilmoituksissa mainostettiin vierailevaa laulajatarta 
Napolin San Carlo-teatterin ensimäisenä laulajattarena. 
Hänen takiansa oli näytös opeteltu italiaksi ja ilmeisesti 
odotettiin suurta menestystä. Perheessä säilyneitten 
muistitietojen mukaan kuului hänen sitoumukseensa vä
hintäin 20 esiintymistä, palkkiona 2,000 frangia joka 
näytännöstä. Sama perinnäistieto kertoo myös, että 
pääharjoitus sujui loistavasti ja että taiteilijat ja mu
siikinystävät tuhlasivat laulajattarelle mitä lämpimim
piä ylistyssanoja (Aspelin). Mutta varsinainen esiin

tyminen epäonnistui täydellisesti. Tässä kohdassa pi
tää perhetieto yhtä todellisuuden kanssa, vaikka siinä 
erehdyttävästi väitetään, että hän oli saanut verensyök
syn itse näytännössä - "näytöksien välissä", kuten sa-
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notaan - ja että koko esitys oli sentakia keskeytettävä. 
0rkea lienee arvostelujen lausunto, jonka mukaan hän 

ennen esitystä oli joutunut jonkinlaista kohtausta muis
tuttavan verensyöksyn uhriksi; sanomalehdet käyttävät 
siitä sanaa "Brustkrampf". 

"Königlich privilegierte Berlinische Zeitung" ker
too (26. 11. 1838 n:o 277), että esiintymistilaisuuteen oli 
saapunut verrattain runsaasti yleisöä, joka kuitenkin 
täydellisesti pettyi odotuksissaan. Lehti puhuu laulaja
tarta kohdanneesta sairaustapauksesta, joka sananmu

kaisesti on ryöstänyt koko hänen äänensä, se uskoo tie
toon ja viittaa siihen, että aivan samoin oli käynyt erään 
suuren saksalaisen laulajattaren hänen sairaana olles
saan. Lehti jatkaa, että ainakin se on selviö, että laula
jattaren äänielin oli niin heikontunut ja niin epävarma, 
ettei voinut uskoa sillä olevan mitään vaikutusta. Sa
malla näyttää kertojasta, kuin ääntä olisi kohdannut 
yleinen heikentyminen. Keskialan sävelet olivat miltei 
kuulumattomat, vapisevat ja heikkoudessaan epäpuh
taat. Korkealla oli ääni ohut; vain alhaalla oli se säi
lyttänyt eräänlaisen soinnin. Silti täytyi myöntää, että 
esittäjällä oli hyvä, jopa hieno äänenmuodostustelmiik
ka ja myös miellyttävä, naisekas ilme itse tulkinnassa. 
Sitä tuskallisempaa oli olla todistajana, kun hän toivot
tomasti yritti saada nuo ominaisuudet oikeuksiinsa. 
Lehti lausuu lopuksi valittelunsa laulajattarelle, mutta 
on toisaalta sitä mieltä, että yleisöllä on oikeus vaatia, 
etteivät sellaiset sen kohtuullisia odotuksia kohdanneet 

pettymykset saa mennä ohi rankaisematta. 
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"Berlinische Nachrichten" on lausunnossaan vielä
kin terävämpi. Lehti sanoo, että laulajattarella tosin 
on hyvä tekniikka, mutta sensijaan ei hänellä - aina
kaan nyt - ole lainkaan ääntä, jota kuitenkin ensi
sijassa vaaditaan. On sentakia käsittämätöntä, että lau
lajatar oma-alotteisesti on uskaltanut esiintyä niin suu
ressa lauluosassa, joka sangen hyvin sopisi neiti Lö
welle, jos Ooppera ottaisi vaivakseen harjoitella sen. 
Lehti pitää oopperanjohdon harhaotteena sitä, €ttä se 
on sallinut niin vähän pätevän vierailijan esiintyä ja 
siten pannut kuulijain kärsivällisyyden vaikealle koe
tukselle ja samalla antanut jo parhaat päivänsä näh
neen laulajattaren alttiiksi yleisön tyytymättömyydelle. 
Kuitenkin lisää lehti, joka ei kai ollut saanut sairaus
tapauksesta tietoa, seuraavan varauksen: mikäli ei 
ääntä vaivannut joku huomattavampi huonolmntoisuus. 

Tuntuu siltä, kuin laulajatar ei ehkä olisi ottanut 
kyllin vakavalta kannalta sairautta, joka pakoitti l1änet 
jättämään Italian. Välistä saa sen vaikutelman, että 
hän itse, samoinkuin äiti ja veli yleensä vähäksyivät 
kohtaamiaan vastoinkäymisiä. Mutta voihan sattua niin
kin, että tämä vaikutelma on harhaanjohtava. Berliinin 
esiintyminen oli epäilemättä uhkarohkea, mutta ehkä se 
oli pakollinen. Hänen täytyi kai elättää ei vain itsensä, 
vaan myös äitinsä ja veljensä ja nyt oli pakko ottaa 

vaarin jokaisesta tarjolla olevasta tilaisuudesta. 
Miten tahansa: Johanna von Schoultzin oopperaura 

oli lopussa, kun Berliinin Oopperatalossa esirippu laski 
hänen esiintymisensä jälkeen. Hyvästijättö oli traagilli-
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nen. Sairaus osottautui pian vakavaksi. Hän oli pitkän 
ajlma kahlittuna sairasvuoteeseen ja tällä välin hän lie 
horjunut elämän ja kuoleman välillä. Itse hän odotti kär
simystensä loppumista ja hän kuuluu kehoittaneen omai
siaan - kuoleman hänet ehkä kohdatessa - viemään 
hänen tomunsa Suomeen. Hän tahtoi levätä isänmaan 
mullassa. 

Sairastettuaan jonkun aikaa, hän virkistyi uudelleen. 
Seuraavasta toteamme, että hän jopa sai takaisin suu
ren osan entistä äänellistä kuntoaan ja kykeni kiinnos
tamaan konserttiyleisöään vielä yhden vuosikymmenen. 
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Sonetti, joka on pamettu silkille ja omistett1i Johanna von 
Schoultzille Sienan musiikkikauden aikana v. 1837. 

Alkuperäinen rouva Mabel von Schoultzin kokoelmassa. 



Jenny Lind. 

Maria Röhlin piirustuksen mukaan v. 1838. 

T. NorlincY. Jenny Lind 



p o H J o L A s s A 

J·ohanna von Schoultz jatkoi matkaansa pohjolaa 
kohden heti, kun hänen terveydentilansa sen salli. Hän 
tuntuu kohtalaisen hyvin kestäneen matkan vaikeudet, 
koska hän kykeni antamaan konsertin Odensessa - voi
daan otaksua, että hänen oli pakko laulaa matkan var
rella sopivissa paikoissa. Konsertissa oli vähän yleisöä, 
mutta sen vilkkaat suosionosoitukset tuottivat laulajat
tarelle tyydytystä. 

Joulukuussa olivat matkustajat saavuttaneet Köö
penhaminan. Perhe asettui Kullanderin hotelliin, Dl'on
ningens tvergade 95, ja asui siinä noin kolme kuukautta. 
Lehdet sisältävät vain harvoja uutisia laulajattaresta, 
mutta tämä ei merkitse sitä, että hän olisi elänyt hiljai
suudessa. Päinvastoin näyttävät perheen elintavat vas
toinkäymisistä huolimatta olleen samat kuin ennen. 
J. M. R 0 sen antaa "Ett minnesblad" nimisessä kir
joitelmassa sangen laajan kuvauksen laulajattaren ase
masta sen ajan Köpenhaminassa. R. asui näet samassa 
hotellissa kuin hän ja hän kertoo, miten laulajatar saa
vuttuaan hotelliin kuului sana laulajattarena sai ottaa 
vastaan joukottain tervehtijöitä, joista toiset halusivat 
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uudistaa tuttavuutensa, toiset sen hänen kanssaan tehdä. 
Rosenilla itsellään oli hänen luokseen vapaa pääsy 
"aamupäivin, jolloin siellä vilisi vieraita, ja illoin, kun 
siellä harrastettiin musiikkia ja maaherratar pelasi pie
nen korttipelinsä seuranaan ylisotatuomari Netzel, ho
vimarsalkka Lövenskjöld, kapteeni Coyet tai muita ruot
salaisia, jotka kuuluivat tähän läheisten piiriin". 

Rosen kertoo, että Siboni oli miltei joka ilta neiti 

von Schoultzin luona ja hän lauloi usein, vaikka hänen 
äänensä oli kokonaan mennyttä. Hovikonserttien järjes
täjänä hän sai aikaan, että neiti von Schoultz sai olla 
avustajana eräässä kuninkaan määräämässä hovikonser
tissa, jossa samaan aikaan Köpenhaminasta saapunut 
Ole Bull tulisi esiintymään. Avustajat saivat palkkiona 
100 taaleria. Tämä voi olla tervetullut lisä matkakas
saan, mutta muuten saavutti esiintyminen vain vähän 
menestystä. Siboni sanoo, että hän tuli levottomaksi, 
kun hän etukäteen tutustui neiti S:n numeroihin ja huo
masi, ettei taiteilijatar laulanut ensinkään, ei edes puo
lella äänellä, kuten laulajattaret yleensä tekevät harjoi
tuksissa, mutta hän lohduttautui sillä, että neiti von S. 
varmasti osasi tehtävänsä - se oli tunnettu aaria 
"Luciasta" - ja halusi vain säästää ääntään iltaa var
ten. Mutta seuraavana päivänä alettiin supatella lmu
pungissa, ettei laulajatar ollut kunnossa, niin, jopa että 
hän varmastikin oli menettänyt äänensä. Voidaan kuvi
tella, mitä se merkitsee taiteilijattarelle, jonka tulevai
suus ei vielä ole turvattu, vaan jonka jatkuvasti täy
tyy elää taiteensa varassa ja tällä hetkellä oli asia neiti 
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S :lle entistä paljon arkaluonteisempi, koska hän, varo
mattomasti kyllä, toivoi paljon jo ilmoitetusta konser
tista kunink. teatterissa. Hätä ei lue lakia, tilaisuutta 
ei voitu peruuttaa ja seurauksena oli, että konsertin ta
loudellinen tulos jäi miltei olemattomaksi. Onnettomuus 
oli jo tapahtunut, lehdet kirjoittivat sangen pidättyväi
siä arvosteluja ja vanhat ja uudet ystävät virtasivat 
rakastettavan laulajattaren luo, tarjoten lohtua ja apua; 
aamupäivävierailuissa ei ollut huomattavissa pienintä
kään vähenemistä ja vieraanvaraisuutta voitiin illoin 
jakaa samoin kuin ennenkin." 

Rosenin mukaan oli H. C. A n der sen ensimäisiä, 
joka kävi tervehtimässä neiti von Schoultzia hänen Kö
penhaminaan paluunsa jälkeen. Tämä, joka myöhenmlin 
otti Jenny Lindin vastaan niin suurella ihastuksella, 
näyttää siis osoittaneen mielenkiintoa myös hänen edel
täjäänsä kohtaan. Rosen kertoo, että hänellä oli kaik
kea muuta kuin hieno ryhti; hän vaikutti jonkun ver
ran kömpelöltä ja tuntui suorastaan koomilliselta, kun 
hän tuskin ehdittyään tervehtiä, kysyi neiti von Schoult
zilta ja läsnäolevilta : "oletteko nähneet muotokuvaani f' 
- hänestä juuri tehty maalaus oli näet esillä taidekau
passa ja kaikki ihailivat sitä. 

Yllämainittu konsertti oli ilmoitettu 4 päiväksi tam
mikuuta, mutta se täytyi peruuttaa, koska laulajatar 
tiedoituksen mukaan oli vilustunut. Eräs lehti huomaut
taa anteeksipyytäen, että näin voi helposti sattua sille, 
joka tähän vuodenaikaan saapuu eteläisemmästä ilman
alasta pohjoisempaan ja kylmempään. Konsertti oli sit-
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ten saman kuun 13 päivänä. Ainoa jehti, jossa oli arvos
telu, "Berlingske Tidende" sanoo vain, että konsertin
antaja piti yllä nimensä mainetta kokeneena laulajatta
rena; se helppous, jolla hän suoritti juoksutukset ja 
se tapa, jolla hän tulkitsi laulunsa, todisti hänen oival
lisesta laulutekniikastaan. 

Rosen sanoo lyhyesti: "hänen ihana äänensä oli men
nyttä". Hän lisää kuitenkin: "ehkä hän olisi menestys
vuosinaan voinut tehdä jotakin tulevaisuutensa turvaa
miseksi; mutta aina ei ole mahdollista palvoa sekä tai
detta että mammonaa - Johanna von Schoultz ei kuu
lunut jälkimäisen tavottelijoihin ja ehkä juuri se on lzau
neinta, mitä hänestä voidaan sanoa, että hän oli liian 
paljon taiteilija ajatellakseen rahaa". 

Maaliskuun keskivaiheilla 1839, heti kun salmi va
pautui jäistä, lähti von Schoultzin perhe Kööpenhami
nasta ja matkasi purjeveneellä meren yli Malmöön. 
Höyrylaivayhteydet oli avattu jo kymmenen vuotta 
aikaisemmin, mutta puheenaolevana vuonna ei liiken
nettä kaikesta päättäen ollut alettu niin aikaisin keväällä. 

Nyt oli Johanna von Schoultz jälleen Ruotsissa. 
Muistamme, miten lundilaisrunoilija kymmenen vuotta 

aikaisemmin oli kutsunut hänet tervetulleeksi takaisin 
täysin valmiina taiteilijana ilman myrttejä kutreissa, 
"vailla kaipuuta, joka hiljaisuudessa itkee eikä koskaan 
toivetta kohtaa". Myrttiseppelettä hän ei ollut kanta
nut; mutta jos hän silmäili noita rivejä, hän tuskin voi 
kätkeä kaiken sen kaipuuta, mitä hän oli kadottanut: 
hän ei enää ollut taiteellisesti täydellinen ja sellaisen 
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toivominen oli kuin etäinen kangastus, valmis katoa
maan milloin tahansa. On tarvis vain ajatella aikaisem
min kuvattuja tunnelmia Pariisissa, jotta saisi tukea 
otaksumalle, että hän palasi juuri sitä kaipuuta tuntien, 
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"joka itkee hiljaisuudessa". Hän ei ollut sama kuin en
nen, vaan taiteilijauran kovasti koettelema, sen orjan
tappurain haavoittama, saman taiteilijauran, josta hän 
tosin ensimäisinä riemuvuosinaan oli kuullut puhutta
van, mutta jota hänen ei silloin vielä ollut tarvinnut lä

hestyä. 

Annettuaan konsertin, jossa oli paljon yleisöä, Mal
mön Pyhän Knuutin salissa, jatkoi hän konserttien pitä
mistä useissa kaupungeissa: Y stadissa, Kristianstadis
sa, Göteborgissa, Fredrikshallissa ja Kristianiassa, joka 
ensi sijassa tuntuu olleen hänen matkansa päämääränä. 
Kristianian teatterissa 16 p. maaliskuuta pidetty kon
sertti sai erikoisen juhlallisen leiman sentakia, että lm
ningas seurueineen, useat korkeat norjalaiset virkamie
het ja kaupungissa oleskelevat ruotsalaiset valtioneu
vokset olivat tilaisuudessa läsnä. Jo etukäteen olivat 
pääsyliput miltei loppuunmyydyt. Laulajatar esitti 
kaksi aariaa suosikkisäveltäjältään Belliniltä sekä yhden 
Marlianilta ja lopuksi ruotsalaisen kansanlaulun. Hän 
sai osakseen vilkkaasti suosiota, johon itse kuningas otti 
osaa. 

Tähän asti olivat äiti ja veli seuranneet laulajatarta, 
mutta nyt veli piti neuvokkaimpana lähteä omille teil
leen; tätä voidaan pitää merkkinä siitä, että Schoultzin 
perheen nyt oli lopullisesti pakko haudata vielä vasta 
26-vuotiaan laulajattaren toiveet loistavasta tulevai
suudesta. Veli matkusti suoraan Tukholmaan ja· py
sähtyi sinne joksikin aikaa, jonka jälkeen hän 19 p :nä 
huhtikuuta lähti Pietariin, missä hän sai toimen Suomen 
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valtiosihteerinvirastossa. Hän muutti myöhemmin Hel
sinkiin. 

Palatessaan Kristianiasta piti laulajatar konsertteja 
m.m. Linköpingissä ja N orrköpingissä. Lehdet siVllUt
tavat hänet tällä kertaa vaitioloIla, joka tuskin voi mer
kitä muuta kuin sitä, että konsertit herättivät vähän tai 
ei lainkaan huomiota. Tällaisissa olosuhteissa olivat ne 
luultavasti vain niukasti tuottoisat. Laulajattaren loisto
aika oli ohi. 

Huomattava muisto tältä ajalta on "Sång till min 
hembygd. Improvisation av Johanna von Schoultz. 
Orden efter TeglHSr" ("Laulu kotiseudulleni. Johanna 
von Schoultzin improvisatio. Sanat Tegnerin mukaan"). 
Runo on painettu J. Lundbergin kirjapainossa Karlsta

dissa 1839. Edellyttäen, että se on kirjoitettu ja pai
nettu laulajattaren ollessa kaupungissa, se tuskin 
on tapahtunut muussa tilaisuudessa samana vuonna, 
kuin juuri hänen ollessaan paluumatkalla Kristianiasta. 
Runoa on ilmeisesti käytetty myös sävellyksen tekstinä 
ja sitä voidaan pitää ainoana todisteena siitä, että J 0-

hanna von Schoultzilla oli tapana myös säveltää, jol
lemme tohdi otaksua, että hän vapaasti sommitteli omat 
säestykset silloin, kun hän konserteissaan istuutui pia
non ääreen ja ylimääräisinä numeroina esitti kansan
lauluja. 

Laulu ei kiinnostaisi meitä, ellei laulajatar olisi ryh
tynyt tekemään eräitä muutoksia Tegnerin tunnettuun 
runoon. Jose seikka, että tämä runo nyt on vanginnut 
hänen mielilmvituksensa, on sinänsä todistus siitä, miten 

143 



Johanna von Schoultz 

voimakkaana kotiseutu on herättänyt hänen sisäisen 
näkemyksensä. Herkistynyt kotiseutu tunne ilmenee 
myös muutoksissa, joilla hän ei ilmeisesti mitenkään ole 
tahtonut mataloittaa rUTI:0a. "Improvisation'iaan" var
ten hän on käyttänyt neljää runon 14 säkeistöstä. Muu
tokset koskevat säkeistöjen neljää ensimäistä riviä. Alku
peräinen kuusitahtinen muoto on supistettu viisitahti
seksi. Oleellisimmat eroavaisuudet esiintyvät loppu
säkeistöissä : Tegner puhuu siitä, mitä "se kansa, jonka 
keskuudessa synnyin", tahtoo; Johanna von Schoultz 
viittaa siihen, mitä pohjola antoi perinnöksi pojilleen. 
Runoilijan toive saada joskus itselleen "maja" kotiseu
dun sylissä saa laulajattaren muotoilussa raskaamman 
korostuksen: "koti" - hauta. 

Särkynein haavein ja sairauden sekä rasittavien 

matkojen heikontamana saapui Johanna von Schoultz 
äitinsä seurassa synnyinkaupunkiinsa toukokuun alussa 
1839. Hän näki jälleen iloiten useita vanhoja. ystäviään 
musiikldmaailman piirissä. Täällä seurusteltiin yhtä 

vilkkaasti kuin Köpenhaminassa. Uuden, arvokkaan tut
tavuuden teki hän luultavasti professori Craeliuksen 
välityksellä: J e n ny Li 11 d i n. Nyt oli Jenny Lin
dillä jo takanaan kaksivuotinen toiminta Oopperassa ja 
N orIind sanoo, että hän juuri sinä vuonna oli saavutta
nut sellaisen kypsyyden, että hänelle oli uskottu eräs 
kaikkein ensimäisistä ja vaikeimmista osista ja hän oli 
osoittanut täysin hallitsevansa sekä Meyerbeerin että 
Donizettin tyylin. Johanna von Schoultz saapui - tosin 
saIraana tai paremmin sanoen kestetyn sairauden jäl-
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keen - ulkomaitten suurilta oopperanäyttämöiltä. Ei 
mikäälI1 ollut luonnollisempaa kuin että tuttavuus herätt~ 
kiinnostusta molemmin puolin ja että yhdessäolo tuli 
antamaan rikkaan sadon. Vanhemmalla taiteilijattarella 
oli runsaasti kokemuksia oopperauran hauskoista ja ikä
vistä kokemuksista ja hän voi kertoa tuoreita vaikutel
mia tuttavuudestaan kuuluisain säveltäjäin koossa; nuo
rempi oli juuri aloittanut taiteilijauransa, josta oli tu
leva vieläkin loistavampi ja hän luonnollisesti ahmi kai

ken, mitä hän sai kuulla ennenmuuta Pariisista, jonne 
hän itse pian oli lähtevä. 

Mutta tuttavuus ei johtanut vain ajatustenvaihtoon 
ja kokemusten kertomiseen, vaan myös yhteistyöhölI1; 
Jenny Lind avusti mielellään Johanna von Schoultzin 
suuressa konsertissa 16 p. toukokuuta Ladugårdslan
det'in kirkossa, samassa huoneistossa, jossa hän yksi
toista vuotta aikaisemmin oli pitänyt loistavan ensi
konserttinsa. Miten onnistuisi hän nyt? Hänen täytyi 
edellyttää tavallista vilkkaampaa mielenkiintoa yleisön 

taholta. Itse asiassa sitä olikin. 
Tunnelmaa heijasti parhaiten "Aftonbladet" -lehden 

lausunto: "Jälleennäkemistä oli kaivattu; tämä näkyi jo 
siitäkin, että vaikka pääsylippujen hinnat maksoivat 2 
riik1ntaaleria, niin kaikki istumapaikat olivat varatut ja 
sitäpaitsi olivat käytävät puolillaan seisojia. Kuulijain 
kokonaismäärä voitaneen siis arvioida noin 2000 hen
geksi." Myös kuninkaalliset osoittivat samaa huomiota 
laulajatarta kohtaan kuin ennenkin: kuningatar, luuu
mmprinssi ja kruununprinsessa olivat läsnä. 
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Tämän konsertin jälkeen ei lehdistöstä ollut saata
vissa samaa rikasta satoa, yksityiskohtaisia jäsentelyjä 
ja ihastuneita kiitossanoja kuin yksitoista vuotta aikai
semmin. Vain harvoja arvosteluja näkyi. Mutta ei 
myöskään arvostelujen avulla voi tehdä sitä johtopää
töstä, että Johanna von Schoultzin äänessä oli jotain 
vikaa. "Aftonbladet" esimerkiksi lausuu: "huolimatta 
siitä, että usea on korottanut vaatimuksiaan jopa liioit
teluun asti, voivat kaikki vaikeudetta tunnustaa, että 
neiti von Schoultzin ääni ei vain ole entisellään, vaan 
sen voima ja ala on jopa suurentunut. Hänen matalim
mat sävelensä, jotka ulottuvat alas aina kontra-altto on 
asti, ovat erinomaisen kauniit. Myös keski- ja korkeim
man alan sävelet koko asteikossa ovat kirkkaat ja me
tallikkaat varsinkin silloin, kun varjostuksena on heleä 
ja pyöreä sointi. Sitäpaitsi laulajattarella on vapautu
neisuutta ja abandon - jos saamme käyttää ranska
laista ilmaisua -, joka antaa hänen tulkinnalleen eloi
suutta ja tekee kuulijoihin miellyttävän vaikutuksen. 
Muuten on hänen laulunsa eilisestä konsertista päättäen 
suunnattu etupäässä taito- ja suurempien tehtävien suo

rittamiseen." 
"N orman" duetto, jossa Jenny Lind avusti, maini

taan tietysti erikseen. "Aftonbladet' sanoo vain, että 
suosio kohdistettiin myös neiti Lindiin. "Freijassa" 
ollaan sitä mieltä, että numero oli konsertin loistokohta, 
vaikka siinä tehdään myös varaus: "Neiti Lindin mata
lissa sävelissä heikko ääni ei sovellu altto-osaan, sen
takia olisi neiti Schoultzin, jolla oikeastaan on mitä kau-
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nein altto, pitänyt laulaa se. Silti soi yhteisesitys erin

omaisesti ja molenunat laulajattaret lauloivat soolojuok
sutuksensa niin varmasti ja vilkkaasti kuin vain ensi
luokkaiset kyvyt." 

Samoinkuin Johanna von Schoultz palatessaan Tuk
holmaan oli paljon muuttunut, niin myös sikäläinen mu

siikkielämä oli viime vuosien kuluessa monipuolisesti 
kehittynyt. Yllämainitut nimet ja monet muut näitten 

rinnalla kuuluivat kaupungin lauluvoimiin, ennen muita 

Jenny Lind, joka vuosikymmenen kuluessa oli yhä enem

män voittanut itselleen yleisön kiinnostuneen suosion. 

Jos näinä vuosina seurataan hänen edistymistään, niin 

hänen kannattajainsa lisääntyvässä luottamuksessa ja 

yleisön suhtautumisessa häneen toistuu miltei kaikki se, 

mitä neiti von Schoultz koki ennen lähtöään Italiaan. 
Jenny Lindillä oli tuoreen äänen täysi kukkeus ja nuo

rekkaan olemuksen koko hurmauskyky. Kuten aikoi

naan puhuttiin paljon siitä kummasta, että neito Jo

hanna von Schoultzin säädystä oli antautunut taitei
lijauralle, yhtä paljon, jollei enemmän kasvoi Jenny 

Lindin ihailu sentähden, että hän oli syntynyt ja kas

vanut yksinkertaisemmissa olosuhteissa. Vanhempi lau

lajatar kuului toiseen luokkaan; häntä kohdeltiin kyp

sämä taiteilijattarena, johon tuskin enään voitiin kiinnit

tää mitään suurempia toiveita. Hän sai luovuttaa paik

kansa pohjolan nuorelle satakielelle, hän voi lopettaa 

laulamisen, mutta hänen ei milloinkaan tarvinnut me

nettää tuota kunllianimitystä kansansa muistissa. 
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Erään "Frejan" ilmoituksen mukaan oli ollut kyseen. 
alaisena myös esiintyminen Oopperassa. "Robertin" 
esitys oli peruutettu ja se aijottiin näytellä muutama 
päivä jälkeenpäin rouva Gelhaarin myötävaikutuksella, 
mutta lehti sanoo, että oli ollut puhetta neiti von 
Schoultzin esiintymisestä samassa teoksessa: yleisö olisi 
voittanut, eikä neiti von Schoultzkaan olisi mitään me
nettänyt. Kuitenkaan ei saatu aikaan laulajattaren yh

teistyötä Oopperan kanssa. 
Itse on hän tuntenut terveytensä melko lailla palau

tuneeksi ja saanut jälleen takaisin itseluottamuksensa. 
"Helsingfors Tidningar" puhuu hä'l1en paluustaan Tuk
holmaan ja mainitsee tässä yhteydessä huhun, jonka 
mukaan laulajatar syksyllä aikoisi lähteä Lontooseen, 
missä hän ei aikaisemmin ollut käynyt. 

Vähän Tukholman-konserttinsa jälkeen hän mat

lmsti Suomeen tavatakseen sukulaisiaan, kuten sanot
tiin. Tällä kertaa hän ei pysähtynyt Turkuun, vaan jat
koi matkaa välittömästi Helsinkiin. Lyhyen ajan viipyi 
hän serkkujensa, neitien Sophie ja Louise Langenskjöl
din luona Iso-Hiiden kartanossa Janakkalassa. Tästä 
käynnistä kirjoittaa ensinmainittu laajan kirjeen ystä
vättärelleen Augusta Lundahlille: "J ohannan matlms
taessa Helsinkiin saimme pitää hänet vain päivän; mutta 
tämän päivän saimme onneksi viettää häiritsemättä kes
kenämme ja voit hyvin kuvitella, miten se kiisi luotamme 
salaman nopeudella ja miten me itse, unohtaen pohjois
maisen hitautemme ja arkipäiväiset typeryydet ja pikku 
askaret nopeammin kuin nykyaikaiset höyryvaunut voi-
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vat kuljettaa matkustajiaan, riensinmle Pariisiill1 ja -
Italiaan! tuohon ihanaan Italiaan, joka huolimatta kai
kista Johannalle tuoUamistaan koettelemuksista ja kär
simyksistä silti säilyy hänen muistissaan maallisena pa
ratiisina, josta häJn ei voi puhua innostumatta eikä lmi
vin silmin. Voit paremmin kuvitella kuin minä kuvailla 
kaikkea sitä, miten me idä n silmämme kostuivat ja 
miten meidän kaikkien sydämemme löivät nopeasti, 
kun illalla (J ohannan toivomuksesta) istuen puutar
hassa, avonaisten ikkunain kautta aivrunkuin kuulimme 
noita kauniita säveleitä, jotka eivät pitkään aikaan 
olleet soineet ja jotka tuntuivat kaikuvan laulun koti
maasta - - -." 

Emme luultavasti arvaa väärin, jos otaksumme, että 
yksityiset taloudelliset asiat olivat lähimpinä aiheina 
tähän matkaaJIli. Mutta silti hän päätti järjestää konser
tin yliopiston juhlasalissa 27 p. heinäkuuta ohjelmanaan 
m.m. aarioita "La Gazza ladra'sta", "Puritaaneista" 
ja "Il Bravo'sta.' Yleisö oli runsaslulmisempi, kuin 
mitä oli uskallettu odottaa tähän vuodenaikaan, joka 
viittaa siihen, että jälleennäkemistä oli kaivattu myös 
täällä. Kaikki toiveet täyttyivät loistavasti. Ne, jotka 
aikaisemmin olivat häntä kuulleet, vakuuttivat, ettei hä
nen äänensä vain ollut säilyttänyt entistä lmntoaan, vaan 
jopa laajentunut. Yleisön suosion hän kuittasi laula
malla kaksi ylimääräistä numeroa. 

Topelius, joka kuten monet muut oli saapunut kon
serttiin maaseudulta, kirjoitti tästä päiväkirjaansa seu
raavasti: 
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"Pääsylippu maksoi 2 riikintaaleria ja juhlasali oli aivan täynnä. 

Taaskin niin hieno seura, ettei sellaisia ole täällä nähty Ole Bullin 

loistavan ajan jälkeen. Ja J.ohanna v.on Schoultz? - Hän lauloi 

kolme aariaa pianon säestyksellä ja hänelle osotettiin suunnatto

masti suosiota, josta kaikesta on luettavissa suunnattoman tyhmä 

kuvaus 'Hels. Tidningar'-lehdessä keskiviikkona 31 tätä kuuta. Minä 

- SUUln cuique pateat judicUlU - en ymmärtänyt paljoakaan muuta 

kuin täyteläisen, uI1kumaisen äänen, täynnä voimaa ja kevyttä suloa. 

Sanak - erityisesti Vikingen'issä, jonka hän lauloi kaupanpääHi

srksi - kaikuivat hänen huuliltaan harvinaisen, miltei metallin soin

tisina; juuri tämä .oli mieles,täni ihmeellisintä. - - - Viileästi ihas

tuneena jätin neitimme, tuskin myöntäen itselleni, että olin odo,tta

nut enemmän. Luulen, että moni muukin teki samoin. - Usea arvos

teli Schoultzin Kastelootia huonommaksi - niin kai voin luulla, 

mutten koskaan myöntää, en milloinkaan uskoa, en konsanaan käsit

tää. Primadonnamme ulkokuori ei ole erikoinen - vaalea ja taval

linen - hänen käyttäytymisensä on vapaata ja luonnollista, milteipä 

viehättävää, sanotaan." 

Konsertin jälkeen pitivät otaksuttavasti paikalla
olleet ylioppilaslaulajat hänelle serenadin. Ottaessaan 
tämän vastaan avonaisen ikkunan ääressä, hän vilustui, 
mikä osoittaa, miten arka hän edelleen oli. Päivä kon
sertin jälkeen hän jätti pääkaupungin matkustaakseen 
Turun kautta takaisin Tukholmaan. Myös paluumat
kalla hän pysähtyi Iso-Hiiteen pariksi päiväksi. Yllä
selostetussa kirjeessä mainitawn käynnistä seuraavassa 
muodossa: "Sunnuntai-iltana 28 päivänä (heinäkuuta) 

palatessaan Helsingistä saapui J oh. tänne, mutta suu
reksi levottomuudeksemme sangen huonovointisena vi
lustuttuaartli illalla konsertin jälkeen, jolloin hän kuun
nellakseen varsin kaunista serenadia aukaisi ikkunan, 
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vaikka oli sangen kuumissaan. - Vielä maanantaina oli 
J oh. heikko, niin etteivät Brakelit eivätkä jotkut tänne 
kokoontuneet naapurit voineet saada häntä kuulla. Tiis
taina hän oli aikonut matkustaa, heti kun ystävämme 
Vikistä olivat meidät jättäneet, mutta huolimatta ly
hyestä määräajasta laskettiin ja tuumailtiin, että tiis
tai voitaisiin lahjoittaa meille. J ohmnna oli silloin reip
paampi ja vietimme taas muistettavan ja nautintorik
kaan päivän. Illalla hän kuvaili etelämaisella vilkkau
della useitten uusien oopperain aiheita, selosti meille 
parhaitten aarioitten sisällystä ja lauloi ne sitten, niin 
että me voimme arvostella, miten hyvin musiikki oli so

vitettu sanoihin. Minä kummastelin erikoisesti täällä 
pohjolassa vielä tuntemattoman oopperan "Ninan" eli 
"Capolan rakkaudesta hullun" nerokasta henkeä. Luu

len, että sinä kerran täällä meille ruotsinsit italialaisen 

arvostelun J oh :n esiintymisestä tässä vaikeassa osassa." 
Turun Akatemiatalossa piti hän odotetun konsertti

iltamansa 4 p. elokuuta. "Abo Underrättelser" puhuu, 

että käynti oli viivästynyt ja palauttaa mieliin sen juh
liruuan, joka kohdistettiin "noviisiin" hänen ensi kertaa 

esiintyessään Turussa. Lukuisa yleisö oli kokoontunut 
jopa maaseudulta: "kaildö, mitä seudulla oli hienointa 
ja erinomaisinta". Lehti lopettaa kiittävän ilmoituksen
sa seuraavalla mietteellä: "Etelän sävelet ovat kauniit, 
mutta Pohjolan ovat yhtä ihanat, todellinen taiteilija 
jalostaa niin edelliset kuin jälkimäisetkin, sekoituksessa 

häviää alkuperäinen sulous." 
Konserttinsa jälkeisenä päivänä hän matkusti Tuk-
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holmaan höyrylaivalla Furst Mensehikoff. Hän asettui 
Djurgården'iin lähelle toimitussihteeri L. A. E km a r e
k i n kesäpaikkaa Rosenhill'iä - todennäköisesti tämän 
kutsumama. Täällä näyttää hän ensi kerran tavanneen 
Vikingen-teoksen runoilijan ja säveltäjän Eri k 
G u s ta f G e i j eri n. Tämä kirjoitti saman kuun 19 
päivänä vaimolleen: "Lauantaina olin kutsuttu Ek
marck'eille Djurgården'iin. Kuulin siellä neiti Sehoult
zin laulavan - hän on heidän Rosenhill-naapurinsa -
sangen hyvin. - Hänellä on kauneimpia ääniä, mitä 
yleensä saa kuulla. - Itse ääni on parempi kuin neiti 
Lindin - ehkä myös sen k 0 uI utu s - vaikkei neiti 
Sehoultzilla ole J ennyn nerokkuutta." 

Tämä vertailu on merkillinen. Se on tehty ennen
kuin Geijer oli tullut "lähemmin tutuksi" J eIIDY Lindin 
kanssa ja senjälkeen, kun Johanna von Sehoultzin paras 
aika laulajattarena oli ohi. Viimeksi lainattu lause ei 
tarkoita ehkä vain laulullista puolta, mutta tiedämme, 
että Johanna von Schoultz oli monipuolisesti ja laajasti 
sivistynyt nainen ja että hänellä oli lahjakkuutta sekä 
musiikin että runouden alalla. Ohimennen voidaan huo
mauttaa, että Geijer voi suhtautua sangen kriitillisesti 
esiintyviin laulajattariilllJ, kuten käy ilmi hänen vähän 
myöhemmin (17. 1. 1840) rouva Gelhaarista langetta
mastaan terävästä arvostelusta. 

Geijer iloitsi erityisesti siitä, että Johanna von 
Sehoultz niin menestyksellisesti oli laulanut hänen lau
luaan Vikingen kaikkialla, missä hän oli matkustellut. 
Muistamme, että laulu oli hänen ohjelmistossaan jo 
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hänen opiskeluaikanaan Kööpenhaminassa. Viimeksi hän 
oli laulanut sen Turun konsertissa. Tämän takia Geijer 
antoi kiitollisuudelleen pysyvän ilmaisun. Hän kirjoitti 
puolisolleen 22 päivänä elokuuta: "Iltapäivällä olen lau
laja Bel1ettin kanssa tehnyt yhteisen tervehdyskäyn
nin neiti Schoultzin luo, jota varten hänen lauantaina 
tekemänsä pyynnön johdosta olen säveltänyt romanssin, 
jonka kai nyt saan kuulla. Se tehtiin sunnuntai-aamuna 
k i i r e e s s ä, kuten tavallista, ja se on, luulen, kaunis, 
IDn voinut olla hänelle vähemmän kohtelias, saatuani 
tietää, että laulajatar oli Rossinille, jonka luona hän on 
pitemmän aikaa laulanut, esittänyt-Viking-Iaulnni, joka 
oli häntä miellyttänyt niin paljon, että hänen täytyi sä
veltäjälle usein esittää tämän Vi-king-eng'iksi nimittä
mää laulua ja että hän viimein itse oli ottanut siitä jäl
jennöksen." 

Ei ole tunnettua, mitä romanssia Geijer tarkoittaa 
tässä kirjeessä. Hänen lauluissaan ei ole mitään omis
tusta neiti von Schoultzille. Ei myöskään Tobias Nor
lind Geijerin laulujen luettelossaan mainitse miHiän 
päiväystä, joka sopisi mainitun laulun syntymisen ajan
kohtaan. 

Geijer puhuu myöhemmin vain kerran tapaamisesta 
Johanna von Schoultzin kanssa, nimittäin eräässä kir
jeessä puolisolleen 17 p. maaliskuuta seuraavana vllonna, 
jolloin hän kertoo, että hänet edellisenä päivänä oli kut
suttu kuulemaan musiikkia "Dagligt Allehanda'an", 
jossa muitten mukana olivat olleet Lindblad ja Carl 
Geijerstam. Siellä oli kuultu kvartettilaulua ja piano-
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soolo; laulua esitti rouva Bishop, joka ensiksi lauloi 

yksin ja sitten duettoa neiti von Schoultzin kanssa. 
Geijer sanoo, että rouva Bishop tulkitsi erinomaisesti 

irlantilaisia, englantilaisia ja skotlantilaisia romansseja. 

Tässä mainittu laulajatar oli englantilaisen säveltä
jän, Coventgarden teatterin johtaja'l1l, sir Henry Bisho
pin puoliso. Bishop on tunnettu m.m. siitä, että hän on 
julkaissut kolme nidettä iiriläisiä kansansäveleitä, joi
hin Thomas Moore on kirjoittanut tekstin. Houva Bis
hop oli juuri sinä vuonna ruvennut matkustelemaan 
konserttilaulajattarena harpputaituri Bochsan kanssa. 
Hänellä tuntuu olleen ohjelmistossaan paljon kansan
lauluja ja täten hän varmasti lisäsi harrastusta kansan
laulua kohtaan, joka siitä lähtien rupeaa esiintymään 
yhä voimakkaammin Huotsin pääkaupungissa. Johanna 
von Schoultzille oli rouva Bishopin tuttavuus varmasti 
arvokas, koska hänellä, kuten äsken mainitsin, oli vakaat 
aikomukset matkustaa Lontooseen. 

Se konsertti, jonka hän aikoi ennen poismatkusta

mistaan järjestää teatterissa, kohtasi vaikeuksia. Pu

huttiin, että teatterin ohjesääntö pani esteitä tielle. Nä
mä esteet voitettiin kuitenkin ja konsertti voitiin pitää 
5 p. marraskuuta. Avustajina olivat Jenny Lind, sellisti 
Kellermann ja hovisoittokunta Berwaldin johdolla. 
Taaskin oli yleisö täysilukui'llen, etunenässä kuningatar, 
kruununprinssi ja kruununprinsessa. Arvostelukin oli 
suopea, merkillistä kyllä. "Dagligt Allehanda" sanoo, 
ettei se voi kieltää neiti von Schoultzilta korkeimpia 
kiitossanoja. "Uskottavasti vain harvat ovat häntä pa-
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remmat äänen laajuudessa, voimassa ja ennen kaikkea 
sen ihmeteltävässä tasaisuudessa. Hänen tulkintansa 
vaikuttaa ehkä jonkun verran kylmältä, mutta se on 
luonnollista, korutonta, rehellistä ja harvinaisen hienoa; 
se menee suoraan asiaan ja sekaantuu yhtä v1:ihän joi
hinkin turhanpäiväisiin koristenuotteihin kuin liioitel
tuun paatokseen." "Aftonbladet" muistuttaa siitä, että 
neiti von Schoultz on taiteilija, josta on paljon kiistelty, 
myös todellisten muusikkojen kesken. Mutta lehti ei voi 
kieltää, että hän on lryvä ja kiintoisa laulajatar, joka 
on sangen kehittynyt ja joka hallitsee loistavia osia. 
"Hänen eloisuutensa ja tapansa käydä käsiksi sävelei
hin on viehättävä ja ainoa huomautus, jonka voisi tehdä, 
koska aina pitää olla sellainenkin, on se, että meistä 
näyttää siltä, kuin hänen äänestään välistä olisi puuttu
nut pyöreyttä. Tämä on kuitenkin tilapäistä ja poik
keukkeuksellista, sillä toisissa sävellyksissä ei sitä ollut 
lainkaan huomattavissa." Ilmoittaja lukee myös sen 
laulajattaren eduksi, että hänellä oli niin paljon vai
lmtusta orkesteriin, "että hän taivutti sen säestä
mään eikä komentamaan itseään". Tässä hän näki 
todistuksen siitä, että laulajatar oli esiintynyt italialai
sissa teattereissa. Ulkopuolella ohjelman hän lauloi 
itse itseään säestäen erään napolilaisen laulelman ja 
Geijerin "Vikingen" -sävellyksen. Avustajista saivat sekä 
Jenny Lind että herra Kellerma11'n oivia kiitossanoja. 
Samoin ylistettiin Beethovenin e-moll sinfoniaa. Koko 
konserttia pidettiin erikoisen antoisana : sanottiin, eWi 
sekä konsertinantaja että yleisö voivat syystä olla tyy
tyväiset iltaansa. 
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Tämä menestys merkitsi ilmeisesti paljon Johanna 
von Schoultzille. Se ylläpiti hänen mainettaan etevänä 

laulajattarena ja lahjoitti hänelle itselleen uutta roh
keutta. Hän esiintyikin nyt useammin kuin ennen ja 
antoi useita omia konsertteja. Lukuisia kertoja hän 
lauloi Jenny Lindin kanssa, kuten Kellermannin kon
sertissa 16 p. marraskuuta samoin juhlaillallisilla kon
seTtteineen, jotka kuningas ja kuningatar oli järjestänyt 
1 p. marraskuuta eli Oskarin päivänä. J onkin verran 
myöhemmin tiesivät lehdet myös kertoa, että matka 
Pietariin tuli peruutettavaksi tänä talvena. Tämän 
johdosta osoittivat useat lehdet laulajattarelle kehoi
tuksen, että hän "antaisi musiikin ystävättärille tilai
suuden ottaa hänen luonaan laulun oppitunteja". 

ljJi ole mitään tietoa siitä, seurasiko hän näitä 
kehoitulrsia tai ei. Ehkä hän vielä heikosti toivoi voi
vansa saavuttaa uusia voittoja konserttilaulajattarena. 
Konserttiin Upsalan "Kustavilaisessa oppisalissa" 21 p. 
marraskuuta oli saapunut tavallista runsaammin ylei
söä, joka vilkkain suosionosoituksin palkitsi esitykset. 
Arvostelu oli errl1l0maisen kiittäväsanaista. Sanomalehti 
"Correspondenten" sanoo, että "ne, joilla on ollut nau
tinto Upsalassa useita vuosia sitten tehdä ja nyt uudis
taa tuttavuutta hänen harvinaisen kyvykkyytensä 
kWl1lssa, vakuuttavat yksiäänisesti, että hänen kaunis 
äänensä on huomattavasti laajentunut ja kirkastunut 
ja entistä enemmän on hänen äänenmuodostuksessaan 

ja varmuudessaan taituruusvalmiutta". 
Vuosi 1840 alkoi ikävin entein. Kuukauden keskivai-
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heilla Kellermannin konserttiin luvattu avustus täytyi 
peruuttaa "muutamia päiviä kestäneen pahoinvoinnin 
takia". Hänen avustuksensa Bellettin konsertissa joku 
vij}dw myöhemmin epäonnistui täydellisesti. Hän lauloi 

konsertinantajan kanssa dueton "La Gazza ladra'sta". 
Arvostelu tuhlaa Bellettille pelkkiä ylistyssanoja. Sano
taan, että hän Giintheri'lli kanssa laulamassaan duetossa 
"La Straniera'sta" esiintyi vielä enemmän edukseen 

kuin soolonumeroissa, "ja olisi hän samoin varmasti 
onnistunut myös 'la Gazza Ladran' duetossa, ellei jo 
aikaisemmin tunnettu laulajakumppanin neiti von 
Schoultzin pahoinvointisuus olisi sellaisissa olosuhteissa 
tehnyt lupauksen täyttymistä miltei molemminpuoli
seksi uhrautumiseksi, taiteilijoille vielä oleellisemmin 
tärkeäksi, jollei arvostelulla olisi tällaisia tilapäistapah
tumia varten lieviä mittapuita". Tämä lausuntohan on 
lempeästä muodostaan huolimatta melko läpinäkyvä. 

Vastoinkäymiset eivät kuitenkaan vaikuttaneet peloit
tavasti. Näyttää siltä kuin laulajatar olisi päättänyt 
mihin hintaan tahansa turvata asemansa ja ehdotto
masti hankkia itselleen kiinnityksen teatteriin. Hän oli 
päättänyt vielä kerran antaa konsertin ja tällä kertaa sa
manaikaisesti näyttää, että hän kykeni esiintymään myös 
näyttämöllä; tämän suunnitelman hän toteutti rohkeasti. 
Konsertti oli 31 p. maaliskuuta. Häntä avusti kuten 
tavallista, hovisoittokunta ja kuten ohjelmasta näkyy 
koko rivi taiteilijoita, joukossa Belletti ja Giinther. 
Ohjelmaan kuului Bellinin kaksi aariaa oopperasta 
"Somnamhula", joita tehostivat puvut ja nåyttämöva-
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rusteet. Ensimäisen lauloi laulajatar yksin Ja toisen 
Gtintherin kanssa. Yleisö ei pettänyt häntä tälläkään 
kertaa; pääsyliput olivat miltei loppuunmyydyt ja 
läsnäolijain joukossa nähtiin kuruingatar ja kruunun
prinsessa. Yleisö puolestaan jakoi alttiisti suosiotaan. 
Siitä huolimatta jäi taiteellinen tulos melko epätyydyt
täväksi, ellemme sano masentavaksi. "Dagligt Alle
handa", joka viimeiseen asti tuntuu anta'Ilieen hänelle 
tukensa, ei tällä kertaa enää voinut salailla puutteita, 
ennen muita onnetonta esiintymispelkoa, jota hän ei 
voinut voittaa ja joka ehkä viime kädessä, ainakin nyt
temmin johtui siitä, että ääni oli menettänyt kukkeu
tensa. 

Laulajatar antoi jäähyväiskonsertin Ladugårdslands

kirkossa 18 p. heinäkuuta. Siinä avusti hovisoittokunta 
sekä herrat Andreas Gehrman, Köbel, Wiedeman1l' ja 
Heydenreich ja sen ohjelma oli seuraava: 

1. Alkusoitto oopp. "Iphigenie", Gluck. 

2. Cavatina (Come innocente giovane) oopp. "Anna Bolena", 

Donizetti. 

3. Soolo sellolle, Romberg. 

4. Resitatiivi ja aaria oopp. "Romeo ja Julia" (Ombra adorMa 

aspetta), Zingarelli. 

The last rose of summer, skotlantilainen ballaadi. 

5. Alkusoitto oopp. FanisJm, Cherubini. 

6. Res. ja aaria oopp. Ugo, Pariisin kreivi, Donbetti. 

7. Concertante klarinetille, fagotille ja käyrätorvelle, B. Crusell. 

8. God save the King. 
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Konsertissa ei ollut niin paljon yleisöä, kuin oli odo
tettu, jonka arveltiin johtuneen sateisesta ilmasta. 
"Aftonbladet'i'll" arvostelija sanoo, että laulajatar oli 
"täysin hyvässä äänessä", eli parhaassa, mitå hän oli 
laulajatarta aikaisemmin talven kuluessa kuullut hänen 
julkisesti esiintyessään, mutta hän lausuu lisäksi: 
"kuitenkaan hän ei koko tänä ailmna ole ollut tåysin 
terve." Hän on sitä mieltä, etteivät hien0l111uat kolora
tuurit, kuten trillit ja juoksutukset näytä sopivan hä
nelle. Yleensä, hän sanoo, on hänen äänensä todellinen, 
erinomaisen kaunis ja soinnukas altto. 

Laulun "The last rose of the summer", "Sonmmrens 
sista ros" sai Johanna von Schoultz tässä konsertissa 
esittää kaksi kertaa. On helppo ymmärtää sitä tunnetta, 
joka valtasi hänet tämän laulun aikana, miten hän tul
kitsi tämän ja miten sen käsitti yleisö, jonka joukossa 
varmasti oli useita, jotka olivat kuulleet hänen loista
van ensikonserttinsa kaksitoista vuotta aikaisemmin ja 
jotka olivat odottaneet suurempaa kukoistusta ja kor
keampaa taiteellisuutta häntä näin nuorena kohdanneen 
traagillisen lopun asemesta. Mutta taiteilijauran okaat 
olivat pistäneet liian terävästi - haavat eivät enää 
voineet parantua. 

Vielä kerran hän esiintyi tukholmalaisyleisölle, nimit
täin herra Gehrmanin Djurgårdsbrunnen'issa järjestä
mässä konsertti-iltamassa. Hän avusti tässä Gtintherin 
ja Bellettin kanssa ja lauloi kaksi skotlantilaista ballaa
dia. Kesän hän vietti ruotsalaisten ystäviensä seurassa. 
Syyskuun alussa hän astui höyrylaiva Furst Menschi-
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koffiin ja alkoi matkan Suomeen, matkan, johon hän 
varmasti tällä kerralla ryhtyi kaihomielisempänä kuin 
milloinkaan ennen. 

Laiva saapui Turkuun 11 p. syyskuuta 1840 matlms
tajanaan Johanna von Schoultz. Kolme päivää myö
hemmin hän piti konserttinsa teatterissa samoin näyt
tämövarustein, joita hän vähän aikaisemmin oli käyt
tänyt Tukholmassa. Muuten hän oli tällä kertaa sivuut
tanut aidot taituruusnumerot kahden ballaadin hyväksi. 
Nämät viittaavat siihen lisääntyvään kiinnostukseen 

"kansanlaulua kohtaan konserttisalissa" , joka on huo
mattavissa näinä vuosina. Tietoa, että rouva Bishop 
on ne laulanut, samoinkuin aikaisemmin mainittua 
uutista voidaan pitää todistuksena siitä, miten suuren 
menestyksen tämä laulajatar oli saavuttanut ohjelmas
saan olleilla liiviläisillä ja skotlantilaisilla ballaadeilla. 

En ole tästä Turussa pidetystä konsertista löytänyt 
arvosteluja. Sensijaan sisältyy myöhemmin "Åbo Tid
ning"-lehteen (17. 10.) lausunto, jossa uudelleen koros
tetaan laulajattaren mestaruutta. Kirjoittaja sanoo: 
"J oskaan ei neiti von Schoultz jonakin kertana ole ääni, 
voix, kuten sanotaan, niin on taas toisia tilaisuuksia, 
joissa hän rikkailla, täyteläisillä säveleillään ja sieluk
kaalIa, mukaansatempaavalla tulkinnallaan muistuttaa 
siitä, että hän edelleen on sama etevä kyky, joka vain 
muutama vuosi sitten hurmasi - etelän." 

Siitä, mitä hän tunsi, taas palattuaan kotimaahan, 
todistavat seuraavat sanat, jotka hän konserttipäivänä 
on kirjoittanut teatterin "muistoalbumiin" : 
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Jäljennös Johanna von Schoultzin merkinnästä Turun teatterin 

"muistoalbumiin" . 

Pidettyään suurella menestyksellä tammikuussa kon
sertin Hämeenlinnassa, matkusti hän Helsinkiin ja 
esiintyi siellä kahdessa konsertissa. Seurahuoneen 
suuressa salissa pidetyssä toisessa konsertissa oli noin 
400 kuulijaa ja sen ohjelma oli seuraava: 

1. Alkusoitto. 

2. Res. ja aaria (vanhaan tyyliin) oopp. "Romeo ja Julia", 

Zingarelli. 

3. Huilukonsertto, Drouet -esitt. Stenvik. 

4. Irlantilainen kansanballaadi (The last rose of the summer). 

5. Alkusoitto. 

6. Res. ja Cavatina oopp. "Anna Bolena", Donizetti. 

7. Kuoro. 

8. Pianokonsertto (harrastelija). 

9. Aaria oopp. Somnambula, Bellini. 

"Helsingfors Tidningar" kertoo konserttiarvostelus
saan, että erinomainen laulajatar jo esiinastuessaan ja 
vielä enemmän jokaisen laulunumeron jälkeen sai ylei

söltä vilkkaita ja kestäviä kättentaputuksia. Ja kun 
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neiti von Schoultz konsertin loputtua lauloi kaksi yli
määräistä numeroa, lwhosivat suosionosoitukset huip
puunsa. Pari tuntia konsertin jälkeen tervehti häntä 
hänen asunnossaan "valittu kuoro, joka kunnioitti koti
maista laulajatarta esittämällä suomalaisia, ruotsalaisia 
ja saksalaisia lauluja; tästä hän kiitti yksinkertaisesti 
ja sydämellisesti." Konsertissa avustanutta kuoroa oli 
harjoittanut Pacius; luultavasti siihen kuului samoja 

laulajia - Akatemisen lauluseuran jäseniä - jotka 
myöhemmin kävivät hänen luonaan laulutervehdyksellä. 
Useitten pyynnöstä järjesti hän vielä 17 p. helmikuuta 
seuraavana vuonna musikaalisen iltaman, jo:nka ohjel
massa oli useita hänen loistonumeroitaan. 

Näitten konserttien menestys oli erikoisen huomat

tava sentakia, että kotimaassa oli alkanut levitä kaiken
laisia omituisia huhuja syistä, jotka aiheuttivat hänen 
äkillisen sairastumisensa Italiassa. Välistä kerrottiin, 
että joku hänen kilpailijattarensa oli antanut hänelle 
juotavaksi eräänlaista "mikstuuraa", joka turmeli hänen 
äänensä, toisinaan, että madame Malibran oli juonitte
luillaan eräänä iltana houkutellut orkesterin virittämään 
soittimensa puoli sävelaskelta ylemmäksi kuin taval
lista, estääkseen laulajatarta saamasta kohneviivaista 
c :tä, joka oli hänen loistoäänensä ; Johanna von Schultz 
oli laulanut sävelen, mutta samalla myös särkenyt 
äänensä. Tällaiset huhut olivat omiaan antamaan ai
hetta vilkkaaseen, laulajatarta vähäksyvään keslmste
luun. Mutta löytyi myös sellaisia, jotka innokkaasti 
puolustivat häntä. Kun huhut taas hänen toisen lmn-
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serttinsa jälkeen lähtivät lentoon, esiintyi "Helsingfors 
Morgonbladet'issa" eräs "Huutavan ääni korvessa" kir
joitelmalla, jossa hän moitti pääkaupungissa vallitsevaa 
tietämättömyyttä ja epäluuloisuutta. Hän kirjoittaa 
näin: 

"Neiti von Schoultzin suurin ansio on kieltämättä hä
nen erinomainen laulukoulutuksensa. Se, joka on kuul
lut ja oppinut rakastamaan italialaista laulua, tuntee 
heti, että häntä vastaan henki toinen ilma, hän tunsi, 
sitä vastustamatonta viehätystä, joka syntyy, kun taide 
ja luonto kokonaan sulautuvat yhteen, tahi lUUt taide 
täydellisesti uudesti muovailee luonnon, niin että niitten 
ero on täysin hävinnyt hän tun'si, miten ti:imänlaulun 
vaikeasti kuvattava ilme värisytti hermojen kaikkia 
säikeitä, tämän laulun, josta henki sen kotimaan ilma, 
knkkastuoksu ja sininen taivas. Neiti von Schoultzin 
laulun pääaV11ja on sen täydellinen puhtaus ja korutto
muus. Ei keinotekoisia otteita, ei luonnottomia hyp
pyjä korkeista säveleistä mataliin tai päinvastoin, ei 
monimutkaisia trillejä, joilla tavallisesti pyritään häm
mästyttämään ja ihastuttamaan musikaalisesti vähän
kehittynyttä yleisöä. Hänen laulunsa sitävastoin soljui 
kirkkaissa, täysinäisissä sävelaalloissa, ilmentäen tun
netta todesti, eloisasti ja lämpimästi. Jokainen laulu 
oli kuin täydellinen taideteos." Lopuksi kirjoittaja va
littaa sitä, että laulajatar hänen lmulemansa mukaan 
aikoo asettua Pietariin, mutta toivoo, että hän tulevai
suudessakin antaa itseään kuulla Helsingissä. 

Helsingistä lähti hän äitinsä kanssa Pietariin, minne 
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hän aikoi asettua laulunopettajattareksi Ja esiintyä 
vain yksityisissä piireissä. _Aluksi hän otti asunnon 
Engelhardtin hotellissa Newski Prospektin varrella. 
Vaikeudet olivat suuremmat kuin mitä hän oli laskenut. 
Sophie Langenskjöld kirjoittaa eräässä 1 p. toukokuuta 
1841 päivätyssä kirjeessä Augusta Lundahlille, että hel
sinkiläisen valtioneuvos Gripenbergin tiedon mukaan 
laulajattaren luultavasti rahallisista syistä oli pakko 
luopua aikeestaan antaa konsertti. Kirjeerrkirjoitta
jatar kertoo samalla sen ilahduttavan uutisen, että 
neiti von Schoultz on kutsuttu laulamaan hoviin ja 
kihlajaisjuhlallisuuksiin rouva Pastan kanssa. Mutta 
ikävämpi oli sensijaan uutine'O', ettei hän, ikävä kyllä, 
ole voinut hyvin "Nevan vedestä" eikä yleensä Pieta
rIssa. 

Taloudellinen asema muodostui yhä uhanalaisem
maksi. Äidin, joka koko ajan oli häntä saattanut, oli 
pakko tehdä vararikko. Ainoana tulona molenmlille oli 
J ohannan taide. Kun ei laulunopettajattaren toimi an
tanut riittävästi tuloja, oli hänen - vaikkakin vasta
hakoisesti - ps;kko astua julkisuuteen ja "antautua 
oikullisen yleisön tuomittavaksi". Taistelu olemassa
olosta kärjistyy äärimmäisyyteen. Taiteen jumalatar 
vaatii säälimättä uusia uhreja. 

Asema oli toivoton, kun äiti kahden jo ilmoitetun 
konsertin jälkeen sairastui ja kuoli - Carl veljen kotona 
- 25 p. toukokuuta. Konsertit täytyi peruuttaa. Yksin, 
köyhänä ja sairaana palasi Johanna von Schoultz Carl 
veljensä seurassa Suomeen ja asettui asumaan Ojamon 
kartanoon. 
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"V alitettavasti! J ohannan terveys on sangen uhattu, 
mutta Jumalan avulla se kai hyvässä hoidossa vahvis
tunee. Toistaiseksi ei hän ole voinut ottaa vastaan tar
jousta Pietariin, niin edullisena kuin hän on sitä pitä
nytkin suuren palkkion takia. Jumala auttakoon hyvään 
päätökseen pääsemiseksi! Hän tekee pian täältä retken 
Mustialaan, siellä pitäisi hänen eno Sebastianin kanssa 
suunnitella jotain tulevaisuutensa hyväksi. Me kaikki 
olemme p'uol~lCett01nia näissä arkaluontoisissa, tärkeissä 
suunnitelmissa. Joulunpyhät on Johanna luvannut viet
tää meidät luonamme." 

Nämä vapisevalla kädellä kyhätyt rivit ovat eräässä 
kirjeessä, jonka Sophie Langenskjöld on kirjoittanut 
Augusta Lundahlille 28 p. marraskuuta 1841 vähän sen
jälkeen kun laulajatar oli yllättänyt ystävät käynnillään 
Iso-Hiiden kartanossa. Vähäsen uudenvuoden puolella, 
16 p. helmikuuta, kirjoitti Louise Langenskjöld samalle 
osoitteenomistajalle kirjeen, jossa oli seuraavia tietoja 
köyhästä taiteilijattaresta, joka vähitellen on ruvennut 
"kohentautumaan". 

"J ohanna S. on nyt, vietettyään kaksi kuukautta 
meidän luonamme, Ojamossa tätiensä luona. Hän saat-
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toi äitiä (joka teki vain 3 päivän tervehdyskäynnin), 
mutta viivähti, tullaksee~n myöhemmin takaisin sopi

vassa tilaisuudessa. Hän asuu oikeastaan täällä, miten 
kauan, sitä ei ole päätetty. Vanhempani tarjouksen oles
kella heidän luonaan on hän hylännyt, mutta, vaikka hän 
on saanut puolet äitinsä eläkkeestä, täytynee hänen 
yrittää Moskovassa ansaita tunneilla jotakin, koska pari 
kunniavelkaa, tehdyt äidin vararikon jälkeen. vaativat 
omansa takaisin hänen äsken saamastaa'l1' nwtsalaisesta 
eläkkeestä. Kuitenkaan eivät tuollaiset velvoitukset sido 
monia vuosia ja hänellä on ainakin - Leipää loppu
iäkseen." 

Nämä kaksi kirjettä luovat kirkasta valaistusta 
Johanna von Schoultzi'l1' asemaan äidin kuoltua. Ensi
mäisessä kirjeessä mainittu käynti Mustialassa koski 
todella sekä tärkeitä että uskaliaita suunnitelmia. Eno 
Sebastian Gripenberg oli kustantanut J ohannan opinnot 

ja matkat ja ne olivat maksaneet suuren summan rahaa. 
Tämä summa piti maksaa takaisin, kun J ohannasta oli 
tullut suuri taiteilija, sanottiin. Mutta velkaa ei mak
settu koskaan takaisin. Isku kohtasi enoa sitä lujemmin, 
koska hän oli kärsinyt suuria menetyksiä epäonnistu
neissa kokeiluissaan maanviljelyksen alalla. Hän katsoi 
olevansa pakoitettu lopullisesti pyyhkimään tileistä 
saatavan'sa von Schoultzin perheeltä ja hänen täytyi 

ryhtyä tuskalliseen toimenpiteeseen ja myydä syntymä
talonsa Voipaala. Tämä tapahtui 1842; otaksuttavasti 
äskenmainitullakäynnillä Mustialassa neuvottelut koski

vat juuri näitä kysymyksiä. 
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Toisesta kir;jeestä käy selville, että Johanna von 
Schoultz oli saanut tilapäisen kOdi'lr Langenskjöldin 
perheessä Iso-Hiidessä, jonka hän ajoittain tuntuu vaih
taneen oleskeluun sukulaistensa luona Lohjan Ojamon 
kartanossa. Aikaisemmin mainitun eläkkeen Ruotsista 
oli hän saanut tammikuussa. Se oli 250 riikintaaleria 

vuodessa ja tietenkin eläke on jonkinlaisena rohkaisuna, 
vaikka se meni kunniavelkojen maksamiseen. Pietariin 
tarjotusta kiinnityksestä täytyi hänen ensi kerralla luo

pua terveydellisistä syistä. Kuitenkin näyttää siltä, 
kuin mhanpuute olisi pakoittanut hänet vielä kermn 

pohtimaan mahdollisuuksia hankkia itselleen tuloja lau
lunopettajattarena Venäjällä. "S:t Petershurg Zeitung" 
kertoi uudelleen huhun, että hän Helsingissä ottamansa 
kylpylähoidon jälkeen kesällä tulisi muuttamaan Pieta
riin; lehti onnitteli kaupunkia tämän voiton johdosta ja 

toivoi, ettei mikään paha haltijatar asettuisi näitten 

suunnitelmien tielle. 
Hänen onnistui tarkoituksensa mukaisesti ottaa kyl

pyhoitoa kesällä Helsingissä, mutta matka Pietariin 
peruutettiin. Sensijaan hän marraskuussa solmi avio
liiton varamaanmittari F eli x Em i 1 B r a n d i n 

kanssa, jonka hän vähän aikaisemmin oli tavannut Oja

mon kartanossa. 
On pakko otaksua, että sairas laulajatar meni naimi

siin saadakseen toimeentulon. Mies oli aatelista sl:uma, 
tilanomistaja Johan Brandin ja Ojamosta kotoisin ole
van, aatelisneiti Margareta Eleonora Carpelanin poika; 
hän oli varakas mies, hän nautti vakiintunutta arvon-
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amtoa ja hänellä oli taattu tulevaisuus. Mutta heidän 
luonteenlaatunsa ja harrastuksensa olivan aivan erilai
set. Avioliittoon sisältyi salongeissa, näyttämöllä ja 
esiintyjäkorokkeella vietetyn taiteilijaelämän vaihto pik
kukaupungin arkielämään ja ermen kaikkea jäähyväiset 
kaikille suuruudenunelmille - vaellus varjossa. 

Mutta hänen ei suinkaan tarvinnut ilman iloisia tun
teita astua uuden kodin kynnyksen yli. Nyt voi hän 
sälyttää miehensä hartioille ne taloudelliset huolet, 
jotka varsinkin viime vuosina olivat häntä niin raskaina 
painaneet. Levoton taiteilijaelämä oli usein muissakin 
suhteissa turn:tunut piinalliselta. Hän oli kaivannut ko
toista onnea syrjäisessä nurkassa - muistamme hänen 
keskustelunsa Camilla Colletin kanssa Pariisissa. J<jhkä 
uusi koti voi antaa hänelle hänen kaipaamansa rauhan. 
Säveltaiteen aarteet hän vei sinne mukanaan kallisarvoi
sina myötäjäisinä. Hänen loistoaikansa ulkonaiset ja 
vielä enemmän sisäiset muistot täyttivät uuden kodin 
ihmeellisellä tuoksullaan. 

Hämeenlinrn:a tuli hänen uudeksi kotikaupungikseen. 
Tämä ei ollut hänelle vieras. Siellä oli Johanna von 
Schoultz ennen pitänyt usein konsertteja. Matkustavat 
säveltaiteilijat voivat yleensä luottaa kaupungin yleisön 
kannatukseen. Sillä huolimatta pienuudestaan oli Hä
meenlinna tunnettu henkisistä harrastuksistaan. Kau
pungin lähiympäristössä sijaitsevissa herraskartanoissa 
oli myös musiikilla jo kauan ollut kotipaikkaoikeus. Soi
tettiin kamarimusiikkia ja laulettiin romansseja ; ajettiin 
kaupunkiin kuuntelemaan konsertteja ja usein kutsuttiin 
matkustavat taiteilijat vieraiksi maaseudulle. 
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Brandien koti tuli musiikin uudeksi kiinnekohdaksi 
Hämeen pääkaupungissa. Rouva Brand antoi tunteja 
sekä laulussa että pianonsoitossa. Opettajana hän lienee 
ollut varsin topakka. Kerrotaan, että hän niistä, ,jotka 
lauloivat erikoisen huonosti, käytti usein sanantapaa : 
"hän laulaa kuin vainaja". Kaikesta päättäen on häntä 
ajottain käytetty laulunopettajattarena sangen paljon. 

Hänen musikaalista toimintahaluaan ei tyydyttänyt 
vain kotimusiikki. Hän perusti sekaknoron, jossa oli 
jopa 37 jäsentä ja se toimi useita vuosia. Kun hän sä1:ili
vänä otti osaa köyhien lähimäistensä kohtaloon, järjesti 
hän usein tämän kuoron avulla musikaalisia iltamia 
varattomien lasten koulunkäynnin hyväksi. Kuoro tuli 

pian laajalti tunnetuksi. Sillä siihen aikaan kuului 'vaki
nainen sekakuoro maassamme harvinaisuuksiin tun
netuin oli aikaisemmin Carl Th. Möllerin kuoro r!'mussa. 
Sanottiin välistä, että Hämeenlinna kuorolaulun harras
tuksessa voitti jopa itse pääkaupungin. Mutta tämä piti 
paikkansa vain sikäli, ettei Helsingillä ollut vakituista 
kuoroa. Paciuksen oratorioesitykset kohosivat paljon 

korkeammalle maaseudun tarjoamia mahdollisuuksia. 
Johanna Brand harjoitti lmoroineen melko vaikeita

kin sävellyksiä. Jonkun kerran esitettiin jopa pienehköjä 

näyttämöteoksia, kuten Berwaldin "Toukokuinen päivä 
vVärend'issä", joka herätti suurta kiinnostusta sekä 
esiintyjissä että katsojissa. 

Näyttää siltä, kuin hänellä myös olisi ollut tarkoituk
sena jatkaa konserttien antamista sairaudesta ja matko
jen aiheuttamista hankaluuksista huolimatta. Lehdet 
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kertovat, että hän vuoden 1843 alussa oli Turussa "ret
kellä pohjoiseen", seuraavassa kuussa tulisi hän esiin
tymään paluumatkallaan ja senjälkeen tekemään kon
serttimatkan Venäjälle. Retki pohjoiseen koski Oulua, 
jolla vanhastaan oli musikaalisen kaupungin maine. 
Matkalla hän pysähtyi Vaasassa ja piti siellä musiikki
iltaman poikkeuksellistakin runsaslukuisemmalle ylei

sölle. Vaasalainen lehti lausuu, että ne, jotka muistivat 
konsertin 12 vuoden takaa, arvelivat, että ääni oli jon
kun verran muuttunut, mutta sillä oli edelleen se vieh
keys ja taiteellisuus, joka kuuluu vain erikoisille ky
vyille, jotka ovat saaneet koulutuksen laulun maan mes
tareilta. Lehti kertoo arvostelunsa yhteydessä, että lau
lajatar on seurapiireissä erikoisen huomattu niitten ko
kemusten takia, joita hän on hankkinut itselleen mat

koillaan seurustellessaan "Euroopan musiikin, runouden 
ja taiteen merkkihenkilöitten kanssa ja lisäksi herttai
sena personallisuutena". Laulajattaren aikaisempien 
elämänvaiheitten ja toiminnan laajassa kuvauksessa on 
paljon virheitä, jotka lehden olisi pitänyt voida välttää. 

Pietarin matka peruutettiin. Johanna Brand ei 
esiintynyt Helsingissäkään moneen vuoteen. Vasta ke
sällä 1849, jolloin hän otti itselleen kylpylähoitoa, saa

tiin hänet taivutetuksi pitämään konsertti Seurahuo
neessa. Ohjelmassa oli hänen loistoaikansa suosikki
numeroita. Eräs "musiikinharrastajatar" avusti kah
dessa duetossa. Yleisö osotti kuuluisalle laulajattarelle 
vilkkaasti suosiota. Monen pyynnöstä hän piti toisen 
konsertin muutamia päiviä ensimäisen jälkeen. 
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Fredrik Cygnaeuksessa herätti laulu, muistot ja 
ihastus maanm1e taide-edustukseen niin voimakkaita 
vaikutelmia, että hän konsertin jälkeen kirjoitti "Hel
singfors Tidningar"-lehteen semaavia mietelmiä. Ne 
ovat kil'joiHajalleen niin luonteenomaisia ja ne nmodos
tavat ylistetyn laulajattaremme juhlinnassa niin lmu
niin lopun, että painatamme ne tähän, kuitenkin jätUi
mällä pois joitakin kohtia: 

"Kummallinen on paH"kaa ja aikaa hallitseva mahti, joka elää 

säveleissä! Nuo sävelaallot, jotka kuohuvat musiikin melodiain me

ressä, melodioissa, jotka maailma tuntee Norman nimellä; miten su

loisina olenkaan kuullut niitten kaikuvan eräänä toisena elokuun

iltana samoilla rannoilla, joitten poukamista ne ensi kertaa ovat 

myrskynneet esiin Bellinin nuoressa, lempeässä, sointujen tulvien 

täyttämässä sielussa! Mutta mikä laulu ei soisi ihanana, kun sen 

näyttämönä on Syracusan Marina; säestäjänä sen sataman syvyyden 

kaukaisat aallot; koristeina Sisilian tummansiniset, auringonkiloiset 

tähdet, sen hohtoisan kuun kirjailema taivas, ja musta säihky mui

naiskreikkalaisissa viitoissa liihoittelevain, kauniitten neitosten kat

seissa; ja taustana tuolla kaukana etäisyydessä vieläkin polttavampi 

tuli kuin näitten naisten sydämet: Etnan kolkko jättikahle vangituille 

salamoille! Va1kka nuo sävelet kuulee tuhat kertaa, niin sama auvo 

virtaa niistä sieluun ja mieleen, kuin silloin, kun ne hurmasivat hen

gen ensi kertaa ja ne tehoavat sielläkin, missä ne ovat vailla tämän 

valtavan näyttämön yltäkylläisyyttä, jonka Eurooppa voi niille tar

jota! D10nysoksen kaikkikuulevan korvan naapuruudessa, pohjois

navan läheisyydessä, missä kiitää vain myrskyn ja lintujen valitus, 

on näitten sävelten mahti sama. Sillä paikka on menettänyt valta

asen1ansa." 

"Ehkä joku muistaa vielä, kuten Kirjoittaja, miten soi se kansan

laulu ikuolevalle ruusulle, jonka Neiti von Schoultz puoli ihmisikä 

sitten lauloi täällä ensi kerran hänen sanoessaan hyvästit kotimaansa 
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rannoille. Mitätön maailma avautui silloin valoisana hänen sydä

mensä kaipuulle. Minne vain hän loi nuoren katseensa, kohtasi se 

tulevaisuuden säteilevän kirkkaana. Kuin aamutähdet puhkesivat 

toiveet kukkaan hänen elämänsä etäisessä näköpiirissä. Hänen ainoa

takaan askeltaan ei silloin vielä painanut hiiltyneitten haavekuvien 

tuhka, joka ajan joutuessa kuin tulivuoren laava takertuu ihmisen 

jalkoihin. Ne kyynelet, jotka värähtelivät hänen äänessään, sil

loin kun hän surullisesti valitti kuolevan ruusun kohtaloa, ne va

loivat hänen lauluunsa vain ·aavistuksen siitä, ettei vain ruusua, vaan 

kaikkea, jonka ylle elämä heijastelee suloisinta ruusunhohdettaan, 

pian kohtaa katoavaisuuden tuomio: 

Rose, elle vecut ce que viv,ent les roses: 

l'espace d'un matin." 

"Illallaesitti rouV'a Brand saman laulun uudelleen. Monivivah

teinen kokemus on vain liian jyr,kästi vahvistanut sen, mitä aavistus 

ennusti. Mutta itse laulu kuolemaan tuomitusta ruususta, se soi 

vielä ihanana, sydäntäkouristavana, suloisena kuten ensi kerralla; 

se soi sellaisena, kuin se ehkä jo tuhansia vuosia on k'aikunut Skot

lannin laulun ja sadun ihannoimilla vuorilla. Sillä sävel uhmaa yhtä 

väkevästi ajan kuin paikan mahtia." 

"Ehkä pitää ajatella näin: väite, että Skotlannin vuorenrotkoissa 

äidinmaitoa juonut laulu kajahtaa yhtä kauniina salinseiniltä, joit

ten sisällä ne tänään kuultiin, kuin ne ovat kaikuneet ja soivat edel

leen jättiläiskehdossaaan, sisältää liioittelua ja on siis parhaassa ta

pauksessa vaistomainen - runo. Uskallan kuitenkin pysyä uskos

sani, ettei laita ole sellainen. Jos olen väitteessäni erehtynyt, on 

erehdys muualla kuin siinä, mihin on viitattu. Erä:s vertaus selittä

nee lähemmin, mitä tarkoitan." 

"Kuvitelkaa mielessänne vuoriston poikaa, joka on kauniskas

vuinen ja jolla on mitä ylevimmät taipumukset kaikkeen hyvään, 

ehkä myös johonkin suureen. Sallikaa hänen kasvaa siellä, missä 

hän on syntynyt, antakaa vuoren vapaitten tuulten nostaa hänen 

henkensä siipiä ja valaa raikkautta ja voimaa hänen sieluunsa. Hän 

kasvaa mittojensa mukaiseksi: jyrkänteitten pelottomaksi kiipeili

jäksi, alhaalla laaksossa paasien välissä uneksivan äidinmajan puh-
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dassydämiseksi kasvatiksi; tämän majan ja vuortensa vapauden mie

huulliseksi puoltajaksi. Hän on siis näissä mitä yksinkertaisimmissa 

olosuhteissa, joissa hän on kypsynyt mieheksi, saavuttanut rajatto

man paljon, hän on kehittynyt pitemmälle kuin moni, niin, korkeam

malle kuin useimmat keinotekoisissa oloissa. Kuka ei pitäisi hänen 

kohtaloaan kadehdittav,ana? Ken ei mielellään vaihtaisi osaansa hä

nen kanssaan? Ja kuitenkin voidaan hänelle ajatella vieläkin täydel

lisempää onnea. Siirrettäköön nämät luonnonraikkaat taipumukset 

ylevän kasvattajan hoivaan, ympäristöön, inhimillisesti yhtä jaloon 

kuin se, jossa hän syntyi, mutta laajemman näköalan avartamaan, 

johon kuuluu maisemi'a, nyt yhtä valtavia hengen, kuin ne ennen oli

vat luonnon piirissä, joista hänen lapsuutensa temmattiin irti. Eikö 

hän silloin, jos onni on suopea, kehity vieläkin paremmaksi ja jalom

malmi kuin se, jonka henki on kasvumahdollisuuksiensa mukaan tosin 

kohonnut luonnontuotteista upeimmaksi, mutta joka tapauksessa lmi

tenkin vain luonnontuotteeksi. Jos kulttuurin jumalsuku olisi anta

nut elämän hänen olemuksensa puhtaasti inhimilliselle puolelle ja 

voinut vapauttaa kaiken ihanan, joka piili mahdollisuutena sen sy

vyydessä ja jalostanut täydelliseksi sen, jonka siemen ei muuten 

olisi voinut puhjeta täyteen kukkaan, silloinhan hän olisi pysynyt 

inhimillisesti yhtä hyvänä kuin konsanaan paimen, mutta hänen ihmi

syytensä olisi kohonnut korkeammalle asteelle 'kuin se, joka voi tulla 

idyllin sankarien osaksi. 

Eikö samantapainen suhde koske luoulllonääniä, joitten välityk

sellä kansanheimot ovat ilmentäneet nuoruudentunteensa ja löytä

neet sävelet sitä varten? Kun tuntureilla, mistä ne ovat lähtöisin, 

kuulee ,niitten pursuvan kirkkaina ja voimakkaina purojen lailla, joilla 

on samat a1kulähteet, kuin niillä itselläänkin, niin totisesti: ne soi

vat ihanina ja samana hetkenä, kun kuulee ne, uskoo kernaasti, ettei 

tämänjälkeen enää mikään ääni voi hyväillä korvaa yhtä suloisesti 

kuin ne. Mutta astu vähän myöhemmin esimerkiksi tuohon kulttuuri

palatsiin sivistyneen maailman synnyttämää ja taiteellisinta laulua 

varten, jota laitosta nimitetään Pariisin Italialaiseksi Oopperaksi. 

Kuunnelkaa uudelleen samoja säveleitä, jotka äsken ihastuttivat 

Teitä harhaillessanne vuorilla, mutta nyt mestarin käyttäminä sä-

173 



Johanna von Schoultz 

vellysaiheina ja mestarilaulajattaren tulkitsemina, joka on sointuja 

hersyvässä sydämessään antanut niille kotipaikan, - silloin kuulette 

vielä kerran ne samat sävelet, jotka jo kerran ennen olette kuullee,t, 

mUitta kuitenkin, - miten erilaisina nyt! Luonnon ääni on tässä ja

lostettu v·alistuneen sielun säveleksi, siihen on inhimillinen nero pai

nanut kuolemattoman leimansa. Ei 'teennäisinä, vaan jalostettuina 

korkeimman asteen taideteokseksi vyöryvät nyt vuoren puhtaat sä

velet taiteen temppelissä, joka käsin tehty on." 

"Kirjoittaja mainitsi äsken: taiteellisen uransa huipulla suotiin 

neiti von Schoultzille oikeus vaatia hiljaisuutta taiteelle varatun 

päärien salin holvien alla; ja suurempaa kunniaa ei voine hänen 

osakseen tulla. Kun on sanottu: Pariisin Italialainen Ooppera, silloin 

on yhdellä sanalla luonnehdittu kaikki, mitä Euroopalla on ylimyk

sellisintä -sanan alkuperäisessä ja kOl'keimmassa merkityksessä; 

sen erinomaisuuden vuoksi sa'llottu kaikkivaltaiseksi. Luokaa silmäys 

tähän seuraan, jonka veroisella ei katseenne missään l1l.uualla Euroo

passa voi levätä yhtä nautinnollisesti. Mutta siihen kuuluvaa valio

väkeä ette kuitenlman tallaa vain niistä kohdista, joissa yksin hie

nostunut maailmanmies vielä äskettäin tunsi olonsa kotoiseksi; T,e 

ette kohtaa sitä ainoastaan aitioissa ja näyttämöllä. Paikassa, jossa 

sitä ei tunneta, ja joka, jos mahdollista, vielä vähemmän tuntee sen 

omakseen, permannolla näette ihmiskunnan vanhimman ja nyky

aikaisen sivistyksen ylhäisimmän korkea-aatelin upeimmat edusta

j'at: Nerouden valiojoukon. He istuvat täällä sekä pelättyinä että 

toivottuina kuin palkintotuomarit eikä heidän tuomioistaan voi ve

dota. Jos heidät julistetaan ·esteellisiksi, voivat sen tehdä vain tyh

mät narrit ja vain toiset samankaltaiset voivat sen hyväksyä. Jo 

itse oikeus esiintymiseen sentasoisella näyttämöllä, kuin mainittu, 

merkitsee taiteilijalle pätevintä mestarikirjaa; suosio tällaisen tUJt

kintolautakunnan taholta on voimakkain hyväksymisen varmennus. 
/ 

Laulajatar, joka on sellaisen suosion kruunaama, joka on kes,tänyt 

tulikokeen, voinee välistä tuntea itsensä isamankaltaisten aistimusten 

innottamal~si, kuin terhakka amatsooni, neiti d'Angeville; saavut

tuaan Mont Blancin huipulle, käski hän, että oppaat vetäisivät hänet 

ylös ilmaan niin korkealle kuin mahdollista, ja sitten hän huudahti 
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nyt päässeensä ilmassa korkeammalle, kuin kukaan kuolevainen en

nen häntä Euroopassa tai sen yläpuolella." 

"Mutta onnellinen pääsy kansainväliselle näyttämölle, jolle lau

lun maa etu oikeutettuna on antanut nimensä, ei ole kunniaksi ainoas

taan sinne nousseille huippuky-vyille. Se kruunaa kunnialla myös 

jokaisen maan, jolla on ollut onni antaa osuutensa tuohon sanan 

parhaassa merkityksessä valioitten joukkoon. Oman kokemuksensa 

perusteella kirjoittaja kiitollisin mielin muistaa, että tuona kaukana 

maailmassa on välistä osottauduttu taipuvais1ksi uskomaan hänen 

isänmaatansa ei vain raakalaisuuden tyyssijaksi, koska oltiin muista

vinaan, että kuuleman mukaan sama maa oli suonut neiti von 

Schoultzin siellä syntyä. Tästä suosituksesta olen siis rouva Bran

dille kiitollinen vielä kauan sen ajan jälkeen, jolloin hän luopui tai

teellisten saavutustensa maailmannäyttämö1tä ja sentakia tuntuu 

minusta suloiselta tehdä oikeutta hänen lahjakkuudelleen, jolm vielä 

heikentymättömänä tukee hänen nauttimansa harvinaisen arvon

an110n oikeutusta. Mutta kaksinverroin herttaista on minun osoittaa 

hänelle oikeudenmukaisuutta, koska hän aikakautena, jota olen lm

vannut, ei ympäri tulvivan keinotekoisuuden virvatulten sokaise

mana unohtanut sitä maata, missä hän ensi kerran oli nähnyt päi

vänvalon." 

Tänä iltana, kuten niinä iltoina, joitten piiriin Kirj. on johdat

tanut lukijain mielikuvat, oli läsnä - velTattain harvoin poikkeuk

sin muukalaisia, rouva Brand niitti suosiota ja . . . Me suoma

laisetemme välistä ole rahtuistakaan itsekkäitä. Muussa tapauk

sessa olisi todennäköisesti usealle ollut sangen mieluisaa olla läsnä 

siinä konsertissa, joka on aiheuttanut nämät rivit. Sillä lähinnä se 

antoi kauneinta, mitä kotimaisella pohjalla kukkaan puhkeva taide 

voi tarjota kestävää sille taholle, jossa voi tulla Jcysymyksen alai

seksi ... " 

Cygnaeuksen muistelmakirjoitus antoi laulajattaren 
Helsinki-esiint"ymiselle katsauksellisen luonteen ja lah
joitti hänelle viimeisen kerran julkisesta tunnustuksesta 
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koituvan tyydytyksen. Haltioituminen kohotti intomie
lisen taiteenystävän avaruuden korkeuksiin, sananmu
kaisesti puhuen, niin, hän jopa unohti, ettei laulajatar 
ollut syntynyt Suomessa. Mutta hän arvioi laulajatta
ren taidetta oikein, samoin osuivat paikalleen hänen 
lausuntonsa kansanlaulun merkityksestä taidemusiikille. 
Nuo kauniit, kiitolliset sanat tuottivat varmasti laula
jattarelle paljon tyydytystä, niin vailla iloa ja ymmär
tämystä kuin hänen elämänsä nyt muuten olikin. 

Hän esiintyi vielä kerran Helsingissä joulukuussa -
hän jäi näet talveksi pääkaupunkiin ja antoi opetusta 
laulussa ja italiankielessä -, mutta mitään arvostelua 
hänen viimeisestä konsertistaan en ole voinut löytää. 

Oleskelu Helsingissä ei merkinnyt pysyvää jäämistä 

pääkaupunkiin. Mutta hän ei palannut vielä keväällä
kään Hämeenlinnaan, vaan teki matkan Ruotsiin. Ensiksi 
hän kävi tervehtimässä sukulaisiaan Karlskronassa. 
Siellä viipyessään hän järjesti iltamall erään köyhissä 
oloissa elävän perheen avustamiseksi. "N ajaden" -lehti 
muistelee sen ohessa konserttia, jonka nuori neito en
nen ulkomaille lähtöään piti Saksalaisessa kirkossa, 
"jossa tunkeillen kiisteltiin paikoista miltei yhtä kii
vaasti kuin myöhemmin pyrittäessä kuuntelemaan Jenny 
Lindiä". Samassa kirjoituksessa ylistetään laulajatta
ren jalomielisyyttä hänen rientäessään kärsiväin lähim
mäisten avuksi, jaloutta, "joka on ominaista taiteen pal

vojille". 
Syksypuolella hän jonkin aikaa oleskeli Tukhol

massa. Tällöin hän tutustui pariin n.le uus-evankeli-
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sen herännäisliikkeen johtohenkilöön, 0 s c a l' A h n f e 1-
t iin ja C. O. R 0 sen i u k s e en. Ei tiedetä, kuka 
välitti nämät tuttavuudet, ei myöskään, joutuiko hän 
täällä ensi kertaa herätyssanoman kanssa kosketuk
siin. Eräät musikaaliset siteet olivat omiaan ylläpitä
mään ja vahvistamaan näitä suhteita. Ahnfelt oli syys
kuun lopussa julkaissut ensimäisen vihon "Andeliga sån
ger med accompagnement av Pianoforte elleI' Guitarre, 
componerade samt Demoiselle Jenny Lind tillägnade". 
Tämä oli suuri tapahtuma nuoressa herännäisliikkeessä. 
Innokas maallikkosaarnaaja ja kitarataituri Ahnfelt 
piti tärkeänä laulujen leviämistä. Tämä lahja kiihoitti 
Johanna Brandin uskonnollista harrastusta; ja niinpä 
hän lokakuun keskivaiheilla esitti ensimäiset näistä lau
luista Suomessa -, kuten tiedetään, saivat ne myöhem
min meidänkin maassamme erittäin suuren levikin. 

Eräät Ahnfeltin kirjeet raatimies L. VV. Henschen'ille 
Upsalassa, joka valvoi tekstien painattamista, valaise
vat osittain Johanna Brandin suhdetta herännäisliikkee
seen. Eräässä näistä kirjeistä, joka on kirjoitettu Tuk
holmassa 24 p. syyskuuta, sanotaan näin: "Mitä arV8-

leU, Neiti Johanna von Schoultz, suuri 1a1;llajatar, nyt
temmin naimisissa Insinööri Brandin kanssa Suomessa, 
on saanut herätyksen. .. Hän on täällä parin viikon 
käynnillä ja eilen illalla olimme yhdessä Roseniuksen 
luona ja me viihdyimme erittäin hyvin hengellisessä seu
rustelussa ... Hän oli erittäin kiinnostunut lauluihilli ja 
hän haluaa ottaa niistä huomattavan joukon mukanaan 
Suomeen." Parissa myöhäisemmässä kirjeessä joudute-
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taan laulujen lähettämistä Upsalasta, jotta Ahnfelt eh
tisi lähettämään niistä yhden erän rouva Brandin mu
kana, joka aikoi lähteä 6 p. lokakuuta. Mutta seuraavana 
päivänä päivätyssä kirjeessä ilmoittaa Ahnfelt, että 
matka on odottamatta lykätty viikoksi. 

Myöhemmin näyttää F. G. He d b e r g välittäneen 
Ahnfeltin kirjeitä rouva Brandille. Rosenius pyytää 
näet (14. 5. 1858) Hedbergiä toimittamaan erään kir
jeen Ahnfeltilta laulajattarelle ja lähettää itse samalla 
omat terveisensä, jos rouva Brand vielä elää, jonka hän 
panee kyseenalaiseksi, "osittain siksi, että hän on ollut 
vaiti niin kauan, osittain hänen rintatautinsa takia". 

Mikäli saadaan päättää käsilläolevista lähteistä, ei 
herätys aiheuttanut mitään erikoisen huomattavaa muu
tosta hänen hengelliseen elämäänsä. Sensijaan erään 
hänen parhaan ystävättärensä Sophie Langenskjöldin 
kirjeessä Augusta Lundahlille tuomita aan hänet miltei 
tylysti. Kirje on kirjoitettu 30 p. lokakuuta 1851 erään 

Voipaalassa käynnin jälkeen. Aluksi on siinä joitakin 
ajatuksia vanhan tilan tulevaisuudesta, kun Nervanderin 
perhe, joka nyt asui siellä, oli lapseton. Sophie Langen
skjöld kirjoittaa: "Saapa nähdä, kenenkä käsiin Voi
paala siirtyy heidän kuoltuaan, sittenkun täti Liisan 
unelmat siitä, että 1 a ula ja ta r jonakin päivänä lunas
taisi kantatilan, aikoja sitten ovat saaneet väistyä herää
misen surullisen todellisuuden tieltä." Senjälkeen seuraa 
joitakin hämäriä lauseita: "Suokoon Jumala, että poloi
nen laulajatar vielä kerran uudelleen voisi lunastaa toti
sen, jalon naisellisuuden kadotetun kultaisen koristuk-
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sen - ja ettei tämän omistaminen jäisi hänelle yhtä 
toteutumattomaksi unelmaksi, kuin jäi haave muitten 
aarteitten kokoamisesta - kas se on toiveeni." Kirjeen
kirjoittajatar lopettaa seuraavasti: "Hänen uskonnolli
nen herätyksensä on valitettavasti vaipunut latteaksi ja 
hedelmättömäksi hedbergiläis;yydeksi, tuomatta muka-
naan sisäistä tai ulkoista tasapainoisuutta, mutta, 
tulevaisuus on Jumalan kädessä." Lausunnon hedbergi
läisyydestä ei tarvitse merkitä muuta kuin sitä, että 
Langenskjöldien perhe suhtautui kriitillisesti tähän hen
gensuuntaan. Mutta jos herätys ei tuottanut tasapainoa 
Johanna Brandin sielunelämään, johtui se ehkä lopulta
kin enemmän hänen omasta alttiudestaan kuin itse us
konnollisen liikkeen laadusta. 

Brandien koti Hämeenlinnassa sai tavallista suurem
man Don, kun rouva Brand 24 p. lokakuuta 1852 syn
nytti ainoan lapsensa, tytön, joka kasteessa sai nimen 
Johanna Emilia Margaretha. Voi helposti }TJ11märtää, 
että äiti kiinnitti tähän lapseen suuria ja valoisia toi
veita. Mutta näittenkin täytyi särkyä. Lapsi ei ollut ne1-
jänkään kuukauden vanha, kun kuolema hänet korjasi. 
Tämä isku tuntui ehkä vaikeammalta kuin kaikki muut. 
Aspelin kertoo muistitiedon mukaan, että äiti vasta viik
kojen odotuksen jälkeen salli rakkaansa tomun hautaa
mIsen. 

Sittenkun mies oli saanut toimen Helsingissä Maan
mittausylihallituksen insinöörinä 1859, muutti perhe 
pääkaupunkiin. Laulajattaren elämästä ja kotioloista 
muuton jälkeen on vain niukkoja tietoja. Mutta siitä 
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vähästä, joka tiedetään, selviää, että entinen primadonna 
eli täällä äärimmäisen vaatimattomasti ja hiljaisesti. 
Aviopuolisot asuivat pienessä piharakennuksessa An
nankatu 8, jonka siihen aikaan omisti pianotehtailija 
Erik Gustaf Granholm. Tämä oli pieni, aito, vanha piha
rakennus, jossa oli kylmä eteinen, sali ja kaksi kama
ria. Huoneet olivat matalat; ikkunoissa oli neljä ruu
tua; kalustus oli varsin yksinkertainen. Täällä eli 
Johanna von Schoultz viimeiset elinvuotensa - hän ei 
ollut vielä täyttänyt viittäkymmentä vuotta - surujensa 
ja kärsimystensä kuluttamana. Kaikki muut olivat hä
net unohtaneet paitsi sukulaiset ja lähimmät ystävät. 
Kun he kävivät häntä tervehtimässä, otti hän heidät 
ystävällisesti vastaan. Mutta hänelle tuli puhuminen yhä 
vaikeammaksi, koska tauti oli kehittynyt kurkkutuber
lmloosiksi. 

Apua ei ollut löydettävissä. Hänen tilansa huononi 
jatkuvasti. Vihdoin saapui viikatemies 28 p. helmikuuta 
1863 aviomiehen ollessa virkamatkalla. Kuolinvuoteen 
ääressä istui hänen veljensä, joka oli häntä seurannut 
hänen loistoaikoinaan - hän toimi sittemmin yliopiston 
ranskankielen lehtorina - ja myös jakanut hänen huo
lensa viimeisinä tuskaisina vuosina; veli myös sulki 
hänen silmänsä ja vietti yön kuolleen sisarensa luona. 

Johanna von Schoultz haudattiin Helsingin Vanhaan 
hautausmaahan 5 p. maaliskuuta. N.s. Janssonin perhe
haudan lähettyviltä on "Suomen satakieli" saanut vii
meisen leposijansa. 
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Olemme seurailleet Johanna von Schoultzin milloin 
päivänpaisteista, milloin sumuista elämänrataa sen tus
kaisaan loppuun asti. O1enm1e nähneet, miten ylhäiset 
suojelijat ovat häntä suosineet, säveltaiteen mestarit 
ihailleet ja kuulijoitten taajat joukot häntä juhlineet. 
Mutta olemme myöskin nähneet, miten yleisön luku on 
vähentynyt ja suosionosoitukset ovat heikentyneet, mi
ten taiteilijattaren on täytynyt alistua karuun todelli
suuteen. Kerran voimakkaasti sädehtinyt tähti kadotti 

aikaisin loistonsa. 
Samoinkuin tekijä, on lukija varmasti ollut epätietoi

nen siitä, millaista ja miten korkeatasoista Johanna von 
Schoultzin laulutaide on ollut parhaimmillaan. Useat 
kysymykset askarruttavat mieltämme. Miten hän tul
kitsi taideteoksen laatua ja säveltäjän tarkoituksia ~ 
Millaista oli hänen laulunsa meidän aikamme laulutai
teeseen verrattuna ~ Missä piili hänen äänensä suurin 

hurma ~ Olemmeko oikeutetut sanomaan häntä suureksi 
taiteilijattareksi ~ 

Siinä ei ole mitään outoa, että yleisö joutuu ihailun 
ja hurmion valtaan kuunnellessaan nuorta laulajatarta. 
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Etevät taiturit ovat kaikkina aikoina omalla tavallaan 
kyenneet konserttisalissa ja lavalla lumoamaan ylei
sönsä. Satujen soittajataikurien tapaan he ovat voineet 
houkutella ihmiset mukaansa, minne tahansa he ovat
kin vaeltaneet. Esittävä taiteilija, jolla äänessään tai 

sormissaan on ollut riittävästi mahtikeinoja tai tulkin
nassaan persoonallisuuden voimaa, on koonnut yleisöä 
täydet salit huolimatta siitä, mistä maasta hän on vie
railemaan lähtenyt, riippumatta kielestä ja kansallisuu
desta. Tässä on tekijöinä ollut useita musikaalisia ja 
henkilökohtaisia ominaisuuksia: äänen tai soittimen 
kaunokaikuteknillinen viimeistely taso, nuoruus, kau
neus, miellyttävä olemus ja vielä paljon muuta - ehkä 
ensi sijassa tuo salaperäinen "jokin", joka säteilee 
jokaisesta todellisesta taiteilijapersoonallisuudesta ja 
joka lämmittää, häikäisee ja hurmaa jokaisen, joka jou
tuu sen säteilykehään. 

On turhaa yrittää saada selville lopullisesti päteviä 
vastauksia edelläesitettyihin kysymyksiin. Mutta ne 
houkuttelevat ajatteluun. Huolimatta siitä, ettemme 
enää voi saavuttaa jo vaijenneita säveleitä, meitä halut
taa kuulemisen, vertailun tai historiallisen tutkimuksen 
avulla - tai millä keinoin tahansa tavoittaa edes joku 
kaiku niistä. 

Johanna von Schoultz oli epäilemättä tavattoman 
monipuolisesti lahjakas. Hänessä ilmeni musikaalisuu
den useita eri lajeja. Saadessaan joululahjaksi ensi
mäisen taffelipianonsa, määrättiin jyrkästi, ettei hän 
saisi luopua pianonsoitosta. Miksi 1 Vain yksi vastaus 
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selvittää asian: hänen taipmnuksensa olivat niin ilmei
set, että pidettiin välttämättömänä hänen antautumis
taan musiikkialalle. Itse asiassa hän hankki itselleen 
huomattavan pianistivalmiuden, josta elämäkerran ku
vaus on antanut monta todistusta. Lundin kuuluisan 
maisterinvihkii:i.iskonsertin jälkeen puhui "Lunds V ecko
blad" siitä, millä taiteellisella vaistolla hän suhtautui 
Mozartin, Haydnin ja Beethovenin mestariteosten kau
neusarvoihin, "joihin hän taitavana fortepianon soitta
jana jo oli lähemmin tutustunut". Norjalaisessa "l\lor
genbladet" -lehdessä eräs kirjoittaja huomautti hänen 
"harvinai sesta teoreettis-musikaalisesta kelli tyksestään, 
jonka avulla hän milteipä suoraan nuoteista kykeni toi

sessa Kristianian konsertissaan soittamaan erään vasta
sävelletyn kantaatin". Firenzessä pidettiin hänen pia
nonsoittoaan suuressa arvossa ja Pariisissa hän lienee 
esiintynyt pianistina aikakauden suurimmille taitureille, 
mikäli voidaan uskoa erääseen Aspelinin tiedonantoon, 
jota tosin en ole voinut tarkistaa. 

Kaikki tåmä merkitsee sitä, että laulajattarella oli 
korkea yleissivistys musiikin alalla. Tämän avulla hän 
kykeni perinpohjaisesti tutkimaan valitsemansa oop
pera-osat ja ohjelmamunel'ot sekä vokaali-teknillisesti 
että teoreettisesti. Säveltäjien mielenkiintoa häntä koh
taan tuskin voidaan selittää muusta johtuneeksi kuin 
siitä, että hän oli osoittanut oikein käsittävänsä heidän 
tarkoituksensa ja omaavansa kyvyn muovailla osat sekä 
musikaalisesti että näyttämöllisesti siten, että he sen 
hyväksyisivät. 
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Tästä huolimatta hän kuului ilmeisesti tyyppeihin, 
joissa persoonallisuus antaa ylivoimaisen leiman tai
teilijaolemukselle. "Teatri, Arti e Litteratura" -lehdessä 
ollut selonteko osoittaa, miten sieluIdman kokonaisesti 
hän antautui osiensa tulkitsemiseen. Näyttämöluomis
saan hän oli ehdottomasti itsenäisen, mutta tämän oman 
käsityksensä hän oli omaksunut itselleen perusteellisten 
tutkimusten avulla. 

On selvää, että voisimme arvostella Johanna von 
Schoultzin taiteilijalaatua varmemmin, jos kykenisimme 
loihtimaan esiin hänen äänensä. Nykyisen ajan apu
keinot, mekaaninen toisto, museot kaikkialla maailmas
sa, joissa säilytetään ihmisääniä ja soitinkaikuja, tar
joavat tuleville tutkijoille kadehdittavan aineiston. 
Mutta meillä ei ole sellaisia mahdollisuuksia, voidak
semme manata esiin ääniä menneisyydestä. 

Silti tarjoaa käytettävissämme oleva niukka aineisto 
verrattain hyviä mahdollisuuksia laulajattaren taitei
lijatason arvioimiseen. Ja tälle ei ollut ominaista vain 
taatusti hyvä koulutus, teknillinen taitavuus ja korkea 
musikaalinen yleissivistys; eniten kiinnitti huomiota 
hänen esityksessään se henkilökohtainen leima, jonka 
hän antoi taideteokselle, tulkinnan taiteellisuus, ääni, 
sulous, sielu - laulajattaren koko olemus. Hän on ko
konaan antautunut sävellyksen tulkitsemiseen ja vasta 
tämä kohottaa myös tulkinnan todelliseksi taiteeksi. 

Mutta miten voimme selittää hänen vastoinkäymi
sensä Pariisissa ~ Olemme nähneet, että Johanna von 
Schoultz menetti kilpailun Julia Grisin kanssa, joka hal-
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litsi italialaisen oopperan yleisön suosion monta vuotta 
senjälkeen, kun ensinmainitun oli ollut pakko jättää 
näyttämö. Grisi ehti jopa saamaan epäsuopean arvos
telun Jenny Lindiltä, lausunnon, jolla on todistusvoi
maa, lnm luonnehditaan hänen taidettaan. Nykyään on 
vaikea sanoa, miten paljon "ostetut suosionosoittajat" 
vaikuttivat toisen menestykseen ja toisen vastatuuleen. 
Kaikki se, mitä tiedäll1ll1e Johanna von Schoultzin luon
teesta, tuntuu vahvistavan hänestä annettua lausuntoa, 
ettei hän menestystä saavuttaakseen alistunut käyttä
mään samanlaisia keinoja kuin hänen kilpailijansa. Var
mastikaan tämä ei ollut omiaan edistämään hänen ensi
esiintymisensä 10istavuuHa. Sillä siihen aikaan "klikki" 
määräsi taiteilijain kohtalot, ja voi sitä, joka ei ymmär
tänyt hankkia itselleen sen suosiota. 

Hector Berlioz on eräässä "orkesteri-illoistaan" 
(seitsemäs ilta) kuvaillut "klikin" tavatonta vaikutus
valtaa ja samalla hän on purevan satiirisesti ruoskinut 
tuota järjestelmää ja sen yksityiskohdissaan tarkoin 
kehiteltyjä työmenetelmiä. "Klikin" suosionosoittajat 
olivat asiantuntijoita nekin, ja heillä oli johtajansa, n.k. 
"menestyksen päälliköt". Berlioz sanoo, että suoras
taan ajan tarve oli synnyttänyt "ldikin". "Moninaisissa 
muodoissa ja teko syitten varjolla, kaikenlaisissa naa
mioissa se oli pesiytynyt kaikkialle. Se vallitsi teatte

reissa, konserteissa, kansalliskokouksessa, klubeissa, 
kirkoissa, lehdistössä, niin, jopa salongeissa." "Klikin" 
avulla johtajat ratkaisevat jokaisen menestyksen tai 
tappion. "Parterripäällikön" (klikinjohtajan) yksi ainoa 
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sana riittää tuhoamaan taiteilijan, joka ei ole aivan 

poikkeuksellinen kyky". "Klikin" tehottomaksi tekemi

seen tai hävittämiseen ei myöskään ollut minkäänlaista 
mahdollisuutta. Kirjoittaja sanoo, että vain tämän yrit
täminenkin olisi yhtä mahdotonta ja mieletöntä kuin 
koettaa hävittää joku uskonto. 

Nämät Berliozin kuvauksesta irroitetut lainaukset 
osoittavat, mitä klikki merkitsi. Ja miksi ei "klikki" 
olisi hoidellut voittojen jakamista myös Johanna von 
Schoultzin aikana 7 Vain hän itse oli liian ylpeä käyt
tääkseen sellaisia keinoja. Hänen uskonsa taiteeseen, 
hänen kunniantuntonsa, hänen koko elämänkatsomuk

sensa eivät sallineet menestyksen ostamista rahalla. 
Taiteen täytyi voittaa. Emme voi välttää sitä ajatusta, 
että laulajattaren vastoinkäymiset suureksi osaksi poh
johjautuivat tähän periaatteeseen. Tässä pysyminen 
maksoi hänelle kalliita, voitaneen miltei sanoa - vält
tämättömiä taloudellisia etuja. 

Vannaa vastausta kysymykseen, miltä Johanna von 
Schoultzin laulu kaikui verrattuna nykyisen laulutaiteen 
vaatimuksiin, eli miltä se olisi kuulunut meidän korvis
samme, ei voida antaa. Mutta kaikkea uudestiluovaa 
taidetta täytyy aTVostella oman aikakautensa katso
muksen mukaisesti; olen tässä samaa mieltä kuin m.m. 
Tobias N orlind tunnetussa Jenny Lind-teoksessaan. 
Sentakia pitää meidän antaa aikalaisten lausunnoille 
suuri todistusvoima. Toisaalta ei taidekäsitysten eroa

vaisuus ehkä olekaan niin suuri, kuin ollaan taipu

vaiset luulemaan. Sen ajan musiild\:iarvostelusta huo-
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maa, miten paljon tulkintaan asetetut vaatimukset nmis
tuttivat meidän vaatimuksiamme. Aina on olemassa 
erilaisia taiteilijatyyppejä ja ne eToavat suuresti toisis
taan. Meidän aikanamme ei tosin ole tapana antaa ihai
lulle samoja muotoja kuin sata Vl10tta sitten. Mutta 
meidät hurmaava sielukas laulu on varmaan samanlaista 
kuin se, joka valtasi aikaisemmat sukupolvet; se on 
sama mahti, jolla nuori .J ohanna von Schoultz ensimäi
sinä loistovuosinaan sähköisti kuulijansa. 

lHinnsta näyttää ilmeiseltä, että tuo tel1hovoima oli 
samantapaista kuin Jenny Lindin. N orlind sanoo: 
"arvelen, että kun hänestä on kys:ymys, on sana hypnoosi 
oikea". Hän oli "magneetti, joka veti puoleensa kaiken 
huomion. Vain hänet nähtiin ja vain häntä kuunneltiin. 
Kaikki muu jäi vain sivuseikaksi. Hänestä lähtevät 
säteet loistivat ja häikäisivät niin voimallisesti, eWi 
kaikki muu katosi". Aivan samaa voidaan sanoa J 0-
hanna von Schoultzista - sinä aikana, kun htillen lau
hmsa oli parhainta. Hän oli suuri taiteilijatar. 

Tässä kirjassa on usein mainittu Jenny Lindin nimi, 

kun taas Jenny Lindiä koskevasta runsaasta kirjalli
suudesta miltei kokonaan puuttuu Johanna von Schoult
zin nimi. Molemmat seurasivat toisiaan välittömästi 
pohjoismaisen taiteellisen elämän edustavimpina per
soonallisuuksina. Sama yleisö, joka täytti salit Johanna 
von Schoultzin esiintyessä nuorena konsertinantajana 
- voi sanoa miltei ihmelapsena juhli yhtä innok
kaasti joitakin vuosia myöhemmin. hiinen seuraajatar
taan. Ja myöhenuuin, kun vanhempi liian pitkän pois-
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saolon jälkeen palasi pohjolaan, he usein tavaten toi
sensa vaihtoivat ajatuksia ja kokemuksia ja rinna:kkain 
ottivat vastaan yleisön suosion, vaikka nuoremman 
loisto nyt himmensi vanhemman mainetta. Ja lmnnnan

kin taidekäsitykselle oli ominaista ilmeinen sukulaisuus 
huolimatta siitä, että he olivat lähteneet eri yhteiskunta
luokista. Molemmat pitivät taidetta johdattajanaan lmu
neuden valtakuntaan, jumalain lahjana, jonka puhtautta 

ei saanut tahrata. 
Olikohan tuo vain romanttisen taidekatsomuksen 

heijastusta ~ Tai onkohan se pohjoismaiselle luonteelle 
ominainen piirre ~ Varmaa on: mainittu taidekatsomus 
on todellisen taiteilijan erikoistunnusmerkki. Johanna 
von Schoultzissa tämä yhtyi siihen korkeaan ja laajaan 

näkemykseen taiteen olemuksesta, jonka Tegmh runolli
sin sanoin on ilmaissut ja jotka sanat laulajatar tun
tuu omaksuneen mielilauseekseen. 

188 

Taide saakoon sielun nostaa maasta 
Kertoin valon taivahasta onnekkaasta 
Lailla meren aallon vapahan. 
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UOJ11en 
Kuvaus Suomen ensimmäisestä, eurooppalaisen mai

neen saavuttaneesta laulajattaresta ja hänen taiteilija
urastaan onnen ja vastoinkäymisten päivinä. Lukijalle 
avautuu samalla mielenkiintoisia ja kiehtovia näköaloja 
oman maamme, Skandinaavian ja mannermaan soitan
nolliseen elämään 1800-luvun alkupuolella. 

"Otto rlnd61'sson on kirjoittanut teoksen luotet
tavalla asiallisuudella. Tämän hän on k~'1Ulnan

nut intomielisellä ja herkästi sujuvalla, ta7'vit
taessa kaunosanaisella tyylillä, joka tunkeutuu 
taiteilijayksilö- ja 1/mpii1'istö-elämiin salais~mpiin 
sopukoihin," 

-ln. "Suomen Sosiaalidemok1'aatt'l:". 

Samanaikaisesti ovat kustannuksellamme ilmestynyt 
seuraavat teokset: 

Sotato1'ven tarina. Kirjoittanut Helmer Winter. Stkermä 
kertomuksia suomalaisten vuosisataisesta taistelusta 
idän tuhotuIvaa vastaan. Kirjan arvoa lisää mielen
kiintoinen kuvitus. 

Lahjat saapuivat. Kirjoittanut Sven Andersson. Suomen
tanut Helka Heinonen. KiintoisakotirintamClJkuvaus 
talvisodan Turusta. 

Paavali Ju'U,sten ja Suomen vanhain piispain kronikka. 
hirjoitt:>nut W. Schmidt. Suomentanut Helmer Winter. 
Vanhimman kirkkohistoriallisen asiakirjamme täydel
Unen suomennos sekä kuuluisan piispamme perusteel
linen ~lämäkerta. 
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