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ST ILBRYTNINGAR I SEXTON- OCH SJUTTON
HUNDRATALENS MUSIi{.
Av STEN

BROMAN,

Goteborg.

ar v etenskapen i vara dagar ,mer och m er b61jar att betjana sig av syntetiska arbetsrnetoder, som en r eaktion
mot 1800-talets rent analytiska, sa motes d en i · fl era fall av
d et rnisstroende, man visar ideer, s0111 icke betjana sig av
Hena fakta)). 1M est har delta visat sig pa teologiska, filosofiska
- och · historiska ornrad en, dar de syntetiserande stravandena
kanske ibland varit nagot villkorliga.
Likval doljer sig i >>fenomenologin» och »stilpsykologin» sa
allvarliga och djupt ingripande nya rnojligheter, att de, om de
strangt·'och ovillkorligt foljas, forma att v erka be fruktande och
berikande pa varje storlinjig vetenskap..
Icke minst skall detta g.ora sig mark.hart pa historiska om
raden, dar de antydda nya arbetsmetoderna kunna skapa en
o5verskadlig mangfald av nya probl emstallningar infor varje
historisk utveckling och dess faser. Wilhelm ,Vorringer har 1
visat detta pa det konsthistoriska omradet och Spengler, at
mimton e i sin metod, pa det allmant lmlturhistoriska. Emelle r
tid maste, som en ovillkorlig forutsattning for d e stilpsykolo
giska granskningarna galla, att man ser till vad som firms, ej
till alla mojliga psykologiska »omstandigheten daromkring.
Ett objektivt belysande av. alla storre eller mindre fakta och
dessas f6rhalla:nde till- varandra bar en vetenskap]ig betydelse,
som icke ernas genom att man subj ektivt forsoker satta sig in
i dessa faktas eventuella forutsattningar (»Einfiihlung»). M ed
en sadan utgangspunkt blir darfor stilpsykologin till en nara
nog ofrankomlig ackvisition for ve tenskapen.
For att ta ett exempel, sa torde de t i langden vara ohall1

I sina bocker :oAbstraktion und Einfiihlung» och »Formprohleme der Gotik»
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bart och alltfor fyllt . med fiktioner att gora till sin uppgift att
f6rs6ka klarlagga, hur och varfor exempelvis barocken uppstod
ur renassansen. Man skulle simma omkring i teologiska och
filosofiska pa.fund och . diskutera den ena djupsinniga mojlig.
heten efter den andra, och anda skulle ingen vara i besittning
av formagan alt tillrackligt - och faktiskt - lmnna >)kanna
sig in b just den tiden, eller n�gon annan. Om man daremot
framdrog och understrok sjalva karnan i barocken, de viktigaste
forefintliga fakta under barockens hojdpunkt och var d.essa
kunna sparas fore och efter kulmen och sa forfor pa samma
satt med renassansen, sa skulle. till slut' sjalva gransomradet,
overgangen, bryggan bliva ett sjalvklart slutresultat, som sjalvt
kunde besvara alla nodiga (och on 6diga) fragor. For att be
doma det faktiskt produktiva i en komposition av Beethoven
ar det av foga varde att ka1111a lill var han uppeholl sig just nar
han . skrev verket i fraga, om han hade sovit gott pa natten,
om han var arg eller ledsen eller sjuk och om han tvivlade
pa ett liv efter detta o. dyl. pa.fund; som man faktiskt »be
tjanat» sig av.
Det har redan erinrats om, att stilpsykologins arbetsmetod
ar syntetisk. I och med dess krav pa att dessutom strangt
halla sig till realiteterna, framstar den salunda som en bade
vittstravande och sund vetenskaplig metod. Men kan man pa
detta satt t. ex. arbeta om hela musikhistorien, sa bar detta
dock icke skramma alla dem, son-i anse denna vara ur alla
synpunkter tillracklig som den ar: den genomgaende stilpsyko
logiska bearbetningen kommer att taga en ooversl�adlig tid i
ansprak och sysselsatta atskilliga generationer. Emellertid har
den redan, aven pa musikhistoriskt omrade, lamnat manga
prov pa sin betydelse. Fragan om den vasterlandska musikens
ursprung har pa detta satt blivit syntetiskt lost, och aven exem
pelvis fragan om trubadurernas harstamning fran arabisk kul
tur har fatt sin 16sning_ utifran stilpsykologiska arbeten.
Likval torde det droja, innan m usikhistoi-ien i sin helhet for
Imi:ppas med den allmanna konsthistorien och salunda blir i
stand att under alla epoker belysa varje utvecklingsfas och
dess konstnarliga stravanden. 1 Hartill kraves nam.ligen oerAtt behandla k.onsthistorien med uteslutande av musikhistorien jamfor
Spengler med - att skriva Grek.lands historia men utelamna Sparta.
1
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horda insikter icke blott pa samtliga konsthistoriska omraden,
utan aven pa alla ovriga kulturbistoriska. Sa smaningoni bora
-vi val binna dit, och en god grund hartill lagges redan, sedan
ett par decennier, pa va1je _mindre omrade for sig. Pa den
bildande k.onstens omrade ha barvid manga storartade resultat
redan natts - en del grundlaggande arbeten inom musikhisto
rien ha emellertid ocksa sett dagen.
Speciellt har dylik verksamhet bedrivits i Wien, dar den
musikbistoriske nestorn Guido Adler reda·n 1911 presenterade
en bok om »Der Stil in der Musik», sedermera foljd av en
»Methode der Musikgeschichte» och de stilpsykologiska bear
betningarna i hans » Handbuch der Musikgeschichte». Adler.
har harmed 6ppnat den nya vagen for musikforskarna. Likval
aro bans backer i grund och botten rent analytiska och kunna
icke tjana var lid sasom annat an intressevackande faklasam
lingar. En annan wienare, som dock har arbetat med slorre
linjer utifran en beundransvard sakligbet, ar Robert Lach, som
i sin »Entwicklungsgescbichte der ornamentalen Melopoeie»
givit oss en ingaende kannedom. om det musikaliska ornamen
tets stilhistoriska · utveckling. Bade Adler och Lach halla sig
emellert�d enbart till musikaliska foreteelser. Till en bchjaii
har detta naturligtvis ocksa varit nodvandigt.
Egon \Vellesz, ocksa ban ,vienare, bar emellertid arbetat med
flera intressanta kombinationer med konsthistcirien och har
ocksa i sin bok »Der Beginn des musikaliscben Barock und
die Anfange der Oper in "\Vien» lamnat manga vardefulla upp
slag, vartill senare skall aterkommas. I Berlin har Curt
Sachs borjat efter samma linjer, saval i den historiska inled
ningen till sin bok »Die Musikinstrumente» som i ett par fore
lasningsserier vid Berlins universitet (» Geschichte des musika
lichen Stils im Rahmen der allgemeinen Kunstgescbicbte» e1i serie, som man 6nskade ha i bokform).
Sa smatt bar stilpsykologin alltsa borjat vinna intra.de, och
sa smatt far den ocksa fortsatta, intill dess vi slu,tligen kunna
saUa samman en belt ny musikbistoria. Manga svara problem
komma att mota vid behandlingen av den s. k. medeltiden.
Men icke farre, och i vmje fall icke mindre stridbara problem ·
komma att forsvara belysandet av tiden 1600-1800, da musiken
haa.e att vandra fran renassans, over barock, rokoko och klassi
cism fram till romantiken.
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Vad denna utveckling har betytt och in.neburit kan icke--till
fyllest inses, forran var och en av dessa faser blivit faktiskt
klarlagd bade i och for sig och i forhallande till de andra ut
slagen av kultur under sarnma epoker. Har skola nu nagra
bidrag till rnusikens utvecklingshistoria 1600-1800 folja, vilka
icke rninst vilja peka pa en· ny stor samling problem, som
komma att krava sin bearbetning.
*
En mycket svarlost fraga har i langa titler varit att utreda
vad som ar »renassans» i rnusiken. Det skulle fora for langt
att har uppralrna alla de markvardiga tolkningar vi fatt pa detta
sporsmal. Alt def alltid bar varit sa krangligt bar icke minst
berott pa att gotiken och renassansen upptradde med mycket
stora tidsavstand i musiken och i den bildande konsten, och
manga forskare ha darfor gatt i fiillan genom att utga fran, att
varje epok samlidigt tar sig uttryck i samtliga konstarter.
For en stilhistoriker ar -det emellertid tydligt och ldart, alt ·
Palestrina och Orlando di Lasso aro vara, lat vara sista medel
tidsmusiker, anskont de levde mitt under hogrenassansen. Pa
denna gamla stil i rnusiken foljde sa emeller1id i ett slag alla
de manga noviteterna omkring ar 1600. Har ha vi, som alltid
understrukits, att notera monodin, harmonin och de nya orna..:
menten, instrumentalmusikens uppsving och de stora nya dra
matiska formerna opera och oratorium. Vad hande da alltsa
c:a 1600? Var det barocken, sorn da satte in? Och var blir
det i sa fall plats for renassansen? Till en borjan aro dessa
de viktigaste fragorna att losa.
l\fan kan da forst utga ifran den sannolikheten, att musiken
pa. samma satt sorn de andra konstarterna skulle komma att
avbryta medeltidens konstutveckling och satta upp tvart hare
mot slridande ideal. Denna brytning, som, i fa ord uttryckt,
betydde att man icke langre skulle arbeta pa det objekliva,
utan pa det subjektiva planet, denna brytning ar renassansen
pa den bildande konstens omrade. Dar vi kunna iakttaga samma
fenomen i musiken, ha vi tydligen ocksa att soka den musika
liska >)renassansen».
Tvahundra ar langre an de ovriga konstarterna boll sig emel
lertid musiken kvar i kampen for de medeltida, gotiska idealen
Den geniala kontrapunktiska stamforingskonsten hos nederlan- ·
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darna mot 1400-talets slut far knappast sin avslutning forr ari
hundra ar darefter. Sakerligen bar ocksa musiken, sasom den
mest abstrak.ta av alla konstarterna, bast passal de gotiska idea
len och darfor ocksa hallit pa dem Hingst.
Musiken efter 1600 bar emellerlid »hunnit upp» de ovriga
konstarterna och ar fullt barock i sin stil. Var blir det sa
lunda plat� for renassanse1i i musikhistorien? Vi bli tvungna
att betrakta renassansen som ett blott och bart yxhugg, som
narapa med ens avhogg de sista rotter konsten hade i medel
tiden, . for att darpa alla konstgrenarna skulle kunna vaxa sam
tidigt in i barocken.
Pa detta satt blir den musikaliska renassansen mera att be
trakta som en episod, en tilldragelse av grundlaggande bety
delse for de1i kommande musikulvecklingen, narrnast da ba
rock.en. Noviteterna voro dels teoretiska och dels praktiska.
De forra utgingo koncentrerat fran Florens, dar man genom:.
tankte mojligheterna att. aterupplivf\ antikens garnla skadespel.
· Men aven om man dessutom aldrig sa mycket ropade »dod at
kontrapurikten», skulle dessa teoretiska forsok aldrig fatt nagon
genomgripande betydelse, om de icke samtidigt kommit att for
enas med de praktiska noviteter som Iago i den nyuppvaknade
subjektivismen.
Redan vid mitten pa 1500-talet s6kte man i Venedig efter
rent koloristiska varden genom luomatiken. Redan en och
annan nederlandaTe och sedan Palestrina, borjade taga han
syn till ·vissa partier av textinnehaU'et i korerna 1, mer och mer
gjorde sig nu i praktiken den subjektiva ten.dens mark.bar,
som slutligen slog ut i monodistilen, dar en ackompagnerad
solostamma fick huvudvikten och kunde borja uttrycka fl.er
och fl.er kanslostamningar, vilket man alltmer borjade anse
vara musikens huvudsakliga uppgift.
I och med monodins ackord ha vi ocksa att ralma med
harmonilaran, s0111 blir den huvudsakliga Hi.1�ogrunden for
1600-, 1700- och °1800-talens homofoni. Med ai-iledning harav
sk.ulle man aven i fa ord kunna beskriva den musikaliska renas.,.
sansens innebord · salunda: frdn. och med 1600 tvingas man i
musiken att icke lii.ngre tii..n.ka horison.tellt zztan. vertikalt. Detta blir
just »dod at kontrapunkten» till forman for harmonilaran.
1
Se .Jeppesen: Palestrinastil. .Jeppesen karakteriserar dessa stallen traffande
s&som ;:musilrnlisk vokativ.,,
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Da dessa nya resultat fran praktiken forenas med de teore
tiska forsaken med ett nytt drama, fades sa den stora solostilen,
· talmusiken och de stora dramatiska formerna.
den nya instrumen
Detta var renassansen i musiken, och nu tar barocken genast
vid och utarbetar de nya mojligheterna. Denna barock varar
sa i 150 ar.
Wellesz har 1 pa intressant salt understrukit, hur subjektivismen
borjade i k6ren, dar sangarna togo sig friheten att overb_juda
varandra i fria utlaggningar av rnelodin, vars medeltida arki
tektur de voro trotta pa. Dessa individuella friheter blevo av
verksam betydelse for den monodiska stilen. Emellertid gar
vVellesz aven nagra missgrepp, icke minst i en del grund
laggande askadningar. Han indelar t. ex.. 2 stromningarna efter
antiken i dels en individualiserande, dels en typiserande riktning.
I den f6rra harskar, sager ban, innehallet, i den senare form.en;
i den forra sk.e nybildningarna, i den senare haller man kon
servativt pa gamla former- Detta resonemang ar nagot Hitt
vunnet. Ty gotiken skapade ideliga nybildningar i sin form,
icke minst i nederlandarnas canonstilar, och likval vill 'iVellesz
anse goliken vara »ty-piserande». Renassansen ater tillstadde
visserligen den individuella friheten, men det var en langt mera
ytlig frihet utan stding inre form och darfor endast mera i6gonen
fallande. Tvartom visar oss renassansen manga forstenade
element, som trots individualismen icke tyda pa nagot annat
an rena >) typiseringar.»
Detta har bl. a. Robert Lach 3 pavisat pa ornamentets om
rade. Han papekar har 4 hur ur medeltidens diminutionsprax.is
utkristalliserats· en mangd stereotypa figurer, hur de stora lin
jetna uppl6sas och 6verga i smarre, vilka f6rstenas till en
komplicerad apparat av ornan1entf6reskrifter och musiksteno
grafiska tecken. I drillen, forslaget och dubbelslaget, fortsatter
han, ha vi de sjsta fossila resterna av en rik konstnarlig forgan
genhet. Under medeltiden var hela ornamentiken en organisk och
ovillkorlig funktion av den konstnarliga helheten; under renassan
sen »skrumpna ornament�n sammantill stereotypa floskler, vilka
anvandas utan nagon som helst inre nod vandighet. »
1 A. a.
2
A. a.
8 A. a.
4
med

p. 26-27.
p. 19.
p. 420 och 4-26.
Krebs.
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Med iakttagande av att renassansen i musiken alltsa ar en
kort tilJdragelse eller kanske rattare en motor, som satter i
gang en helt ny propeller, fa vi salunda anse ungefar hela
1600-talet tillh6ra barocken, vilken dominerar till inemot mitten
av 1700-talet. Avslutades gotiken av Orlando di Lasso och
Palestrina, sa avslutas barocken av Bach och Handel.
Barockens allm-anna grnndelement kunna i fa ord karakteri
seras som stravandet efter organisk mangfald. Man kan icke
heller bortse. fran, att detta stravande praglats av ett djupare
liv an det renassanskonsten bjod pa, att en viss dynamik nu
vunnit intrade i konsten, vilket icke renas_sansen tilHit. , Barocken
lever, skulle man kunna saga, pa en dynamisk pluralis, men
den· konstnarliga uppbyggningen arbetar icke langre kontra
punktiskt utan med -kontraster; musiken, tavlorna o. s. v.
arr'cmgeras, de skapas icke. Konsten blir ett arrangemang i
stor skala med kolossala effekter, stor yttre apparat och seen�
vana. Over allt delta ligger nagot valdsamt, som sakerligen
passade den . vasterlandska kulturen battre an renassansens
·mera oak.ta statik. ,Vorringer har ocksa funnit ett glansande
uttryck for barodtens ide, da han sager, att barock.en at en au
renii.ssansen fordii.ruad gotik. Hur deUa exempelvis passar in pa
Bach, skall langre fram understrykas.
De rent musikalisk.a elementen av barock. fa anses vara fol
jande. Det av renassansen instituerade tankandet i vertikal.
riktning, alltsa harmoniska ackord, · far en pataglig utveckling
redan pa 1600-talet. Liksom en stark vilja alltid skaffa'r sig
dartill svarande kunskaper, uppstod ocksa med 1600-talet det
skrivsatt, som vi kalla generalbasen, varigenom det vertikala
tankandet -verkningsfullt kunde befordras. Visserligen ligga
fl.era arv fran den gamla linjekonsten kvar i denna »generalbas»,
men mellanstammorna ha skrumpnat samman till siffror, som
icke betyda annat an sjallosa ackord, och solostamman domi
nerar fritt och �rnntrapunkteras f6ga malmedvetet av bas-stam
man. Sa snart man senare - pa 1700-talet - vux.it tillrackligt
111 i det vertikala tankesattet, kunde man ater utskriva 1nellan
sHimmorna med rioter, och de homofona ack.orden voro fiirdiga:
organiskt utvux.na ur den gamla kontrapunkten. Generalbasen
var alltsa en praktisk overgarigsform i den riktning renassansen
ha.de utstakat. I det linjemassiga i bas-stamman fanns dock
mycket av gotisk anda, och vi kunna darfor garna anse
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generalbasen vara en typisk barockide efter W orringers citerade
yttrande. Generalbasens livslangd ar ocksa identisk.med baroc
kens 150 ar.
Ett annat viktigt utslag av barock ar det mer ocb mer mal
medvetna framtradandet av instrumentalmusiken, vilken slutligen
kommer att fa samma dominerande roll som korsangen under
medeltiden. Ett klart belysande av alla fakta fran denna
process sakna vi tyvarr annu. Helt sakert ligga har manga
problem, som annu icke fatt sin behandling. Till en borjan
vore det kanske inte oklokt att uppsatta en stalistik, som utgick
fran c:a 1500 och sedan framlade i vilken utstrackning och vid
vilka tidpunkter man sarskilt kunde iakttaga, i vad man kom
positorerna mer och mer grepo till instrumenlen, hur bland
formerna av kor plus instrument se ut i besattningen,
nar
_
man borjnr ta hansyn till instrumentens klangliga valorer,
vilka a-cappella-fraser, som direkt 6versalls tm instrumentala
och vilka, som aro instrumentalt nybildade etc. etc.
Utifran ett fullstandigt klarlag'gande harav skulle man sedan
kunna mera faktiskt inpassa aven denna utveckling bland·
barockens noviteter for att sa mera fullstandigt avgora dess
»huvudvilja.» Vare bar nog sagt, aH det instrumenta.la upp
svinget var akta barockt - ty i huvudsak foljer dock ba
rocken den utvecklingslinje, som renassansen begynte: den mera
sinnliga subjektivisrnens vag, och det passar darfor mycket
bra, att den mera objektiva, tektouiska a cappella-koren mer
och mer far lamna rum at a ena sidan den ld:inslosamma solo
sangen, a andra sidan allt flera virtuosinstrument.
Vad instrumenten i och for sig betraffar, tillkommo de i
den tydliga avsikten alt skapa allt storre klangstyrka - alltsa
samma process, som sedermera romantiken bragte till sin spets.
Den fargrika renassansens otaliga sma blasinstrument forsvinna
raskt under 1600�talet. Liksom i maleriet en brokigare renassans
foljes av en mera enfargad barock, dar tenebrosomaleriet blir
det dominerande, skaffar sig ocksa barockmusiken allt flera
enfiirgade basinstrument, vilkas belbetsfarg icke utgora en dalig
para.llell till Rembrandt. Vidare s6ker man vid flera �nstru
menlkonstruktioner atf komma manniskorostens valor sa nara
som mojligt - ocksa ett typiskt drag av barock -, sa med
oboen ocb sa t. o. m. med det mest objektiva av •alla instru-
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ment,, orgeln, som i borjan pa 1600-talet erhaller den bekanta
stamman vox humana. 1
Typiska barockideer foretrader ocksa sjalva ornamentiken
under denna epok. Robert Lach bar i sitt redan citerade
arbete med utomordentlig klarbet lyckats · pa.visa, bur barock
ornamentiken i varje_.)and for. sig utgatt fran ingenting annat
an den gamla nederlandska polyfona melopoeien. Ur denna
utkristalliserades namligen genom diminutionen en samling
stereotypa formler, som blevo var mans egendom ocb ned
skrevos nara nog stenograflskt
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Sjalva utvecklingsforloppet beskriver Lach salnnda: » De neder
landska tonkonstruktionernas stenpelare flyta. ut i lattrorliga
passager ocb rullande lopningar ocb forflyktigas - den stela,
sakra ocb absoluta nederHindska kompositionstekniken, vars
kontrapunktiska former barflnt gripa in i varandra som hjulen
i ett urverk, forvandlas till sniTklar, d·i·illar, lopningar och
koloraturer, vilka vid formai-analytisk betraktelse genom lup
visa sig vara en mikroskopiskt forminskad men fotograflskt
frogen avbild av den gamla kontrapunkliska formeltelrniken».
Dessa stereotyperingar 16sg6ras emellertid efter band fran
sina ursprung1iga platser, berikas, forstoras och saltas slut
ligen samman efter fullkomliga barockideer. Mangfalden grup
peras och organiseras, varianter, nyanser, scbatieringar och
mellanformer upptrada, ocb · barockens »ilerfaldigbet» tar sig
ocksa uttryck i manovreringar med bela grupper, overrask
n
: ingar ocb iakttagande av »omvaxlingens princip:i>, vilken a1�
en del av barockens karna.
Annn en process, som gor sig mark.bar i barockens orna
mentik, ar framvaxandet av den jamna profileringen, d. v. s.
betoningen pa jamn taktdel medelst f6rslag, drillar o. d. en skrivart, som holl sig in pa 1700-talet och ratt val stamde
overens med baroclcens scbalteringsprinciper. Dessa profile
ringar fa ocksa ett yttre arkitektoniskt moment i och med en
alltmera regelralt profilering av sluten. Sweelinck anbringar
1

Se harom Yidare Curt Sachs: »Die :.Jusikinslrumente,,, p. 31 fl'.
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exempelvis alltid en drill vid vmje versrads slut i psalmerna samma arkitektoniska profilering, som sedermera aven Bach
och Handel anvanda. 1
Ornamentikens utveckling pa det nya instrumentala omradet
har ocksa sitt speciella intresse. Genom barockens -yertikala
inriktning och dess vaxande intresse for harmoni och ackord
kommo med tiden allt fl.era ackordinstrument i ropet. Forst
dominerade lutan, som nu alltsa fick en annan uppgift an
under medeltiden, darpa kommo de olika formerna av k1aver,
for vilka man till en b6rjan skrev tamligen lutmassigt. :Fro
berger ar · den f6rste, som 6versatte lutfraser till klaver, sa t. ex.
delta tremblemeni ur den franska lutskolan:
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ProfileringsaTldtekturen under barocken ar emellertid, jam
ford med den gotiska stamf6ringsarkitekturen, en rent yttre, _
ja nara nog. ytlig foreteelse. Likval kr'avde den en fullkomli�-
virtuositet vid anbringandet av alla dessa massor av kolora'...
turer. Endast studiet av drillen och dess utveckling kan visa
-0ss detta. De fiesta drillar ocb tremoleringar, pavisar Lach,
ha emellertid utgatt ur den nederlandska melopoeien genom
diminution. Sa t. ex. f{:Hjande fras, som han funi1It i England:
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Intressant ar aven au redan 1600, hos Cavalieri 2, finna en
)> trillo )>, betecknad i selmndr6relse:
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p. 481.
Ra1)presentazione di anirna e di corpo)).

Se Lach a. a.
»

11

Drillen kunde ocksa reda11 hos Pasquini anvandas som
harmonifyllnad:
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Det ar intressant att jamfora ett dylikt exempel med den
senare utformilingen av en sadan fras hos exempelvis Tartini
vid barock-epokens slut.
Av t1diga forslag beskriver redan Agricola det franska mane'ret
vid forslagsrytmisering:
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Utom profileringsarkitekturen gor sig namligen ocksa en
stravan efter olika arter av rytmiseringar gallande. Ett intres
sant exei:npel pa detta ar aven alla Loinbarcla, som redan
Zarlino forklarat vara en ren syrtkopering. En sadan syn
kopering, som mojligen kart tolkas som ett · rudiment av det
primitiva portamentot, vat pa 1600-talet till den grad vanlig,
att t. ex. Frescobaldi alltid helst ville ptrnktera den andra noten'
i en sextondelsl6pning:
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l\fan bor ocksa lagga marke till parallellen mellan detta tidiga
barockexempel och exemp]en av samma art _vid barockepokens
slut, foretradesvis · hos Bach och Handel och mest den senare,
icke minst i hans concerti grossi.
Da alla de smarre ornamenten blivit fiirdigt utkristalliserade,
galler det sa framforallt att satta dem organiskt samman, och
har kommer barockeris plastiska arrangemangskonst val till
sin r·au. Nu kan Monteverdi med alla tremoleringar och drillar
o. s. v. skapa sin beromda »stile concitato», nu kunna de prakt
fullaste kadenser borja se dagen, de mest virtuosa lopningar
sa smaningom inkomponeras - med ett ord: den stora barock4 - ilrsbok for 192'7.
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koloraturen borjar fa luft i lungorna och pa det ena ·eller andra
sattet dominera operan och oratoriet saval som solosaker eller
instrumentala verk.
Typisk barockornamentik patraffar man ocksa hos Scheidt,
som anvander manga belysande proportionsforskjutningar, t. ex.
tanjer ut en stamma, som har livlig rorelse och figurerar den
rikt, berikar koloraturen med ett flertal nya figurer, o"verraskar
med rika vaxlingar av mangsidiga tongrupper med tillampning
av »omvaxlingens princip,> och schatterar hela ;mangfalderi. .I
aJlt salunda _en akta barockarkitektur,. eller ett akta barock
maleri - de plastiska arrangemangens hojdpunkt.
Det racker emellertid icke ati: studera barockens musik
enbart i notationstekniken - generalbasen -, instrumentationen
och orna:mentiken. Aven pa formlaran satter den sin. givna
organisatoriska pragel.
Harvid bor forst och framst studeras den linje, utefter vilken
det -solistiska virtuosvasendet vandrade. Detta skapade na.m
ligen sin egen arkitektoniska form och formlara. A ena sidan
utvecklades detta pa de dramatiska omradena, dar bade operan
och oratoriet i sina recitativ och arior befordrade det sa.rskilt
framtradande saugsolot. A andi·a sidan kom denna progress
att spela en betydande roll pa det instrumentala omradet genom
concertoformen. Denna kompositionsform ar till alla delar
typisk barock.
Icke minst gav den en solist framstaende mojligheter till alt
Iysa med sin. egen personliga duktighet. Men de�sutom var
sjalva byggnaden i concerton rent barock. 1 Fransett de former,
dar endast ett soloinstrument upptradde och alltsa den ofor
falskade subjektiviteten kunde Jysa, fanns namligen en annan
gouterad form, den s. k. concerto grosso, i vilken grui:w stalldes
mot grupp - alltsa ett typiskt barockmaner. Vanligtvis var
den ena gruppen storre, den andra mindre och denna senare
da bestaende av antingen tva violiner och cello, eller tva
oboe.r och fagott. Andra l�ombinationer forekommo nagon gang,
mest vid barockepokens slut, t. ex. i Bachs Brandenburgska
konserter.
Det hu vudsakligaste i den ordinarie concerto1i var emellertid
au tvenne grupper skulle kontrastera mot varandra, bade i
1
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fii.Tg och i kvantitet. Har aterfinna vi de viktigaste barocka
ideerna: organisk pluralis och »omvaxlingens princip» i plas
tisk gestaltning. Att denna concerloform nar sin kulmen unge
far 1680--17 50 bekraftar endast dess absoluta funktion av
barockstilen, som just da ocksa hade sin hojdpunkt. Concerto
grosso ar darfor en ren barock stilart, under det alt solo
concerton fick. mojligheter att vidare utvecklas under roman
tikens· an mer kanslosamt betonade subjektivitetsepok.
En annan storre form, som ocksa betydde fullandad barock,
var suiten. Dess viktigaste kriteriurn ar dess barocka uppbygg
ning. Att den bestod av en samling gamla danser, till en horjan
original, sedermera nykomponeringar i sarnma anda, ar visser
ligen intressant nog i hanseende till det gamla folkliga ur
sprunget. Huvudsaken ar i al]a fall framf6rallt dessa dansers
yttre-arkitektoniska gruppering, vilken just astadkommits efler
>>Omvaxlingens princip».
Rytmen, fargen, hastigheten, kvantiteten - allt skall erbjuda
k.ontrasterande omvaxling bade som clairobscurmaleriei arran
gerade det och som tenebrosomaleriet gjorde det. Sadana k.on
traster, vilka all_tmera fingo ersiitta den gamla kontrapunkten,
voro ock.sa svitens variationssatser, dar ett f6rut framlagt tema
telmiskt och. virtuosmassigt Vp.rierades - nagot som icke blott
paminner om omvaxlingsarrangemangen, utan aven om den
gamla diminutionen. Dessa sidor av svitens utveckling aro
icke de minst viktiga att fa belysta, och vi fa hoppa·s, att en
eller annan forskare vill ta itu med dessa problem och aven
bar fullstandiga vara begrepp om barockens absoluta inneb6rd.
Lyckligt vore ocksa, om alla de har namnda barockprinc�
perna foljdes, ej blott pa det telrniska utan aven pa det histo
riska utvecklingsplanet av nagra intresserade forskare. Det
skulle da galla, att undersoka hela 1600-talet och forsta halften
av 1700-talet och noga genomga alla utvecklingsfaser: hur den
tidiga barocken sag ut, och hur den senare tedde sig;. vilka
barockelement, som fortast fingo sin utlosning och vilka, som
drojde langre; vilka vaxlingar de dramatiska musikformerna
tekniskt och praktiskt genomlevde, och hur de instrumentala
formerna utvecklades. Har vore mycket att gora - med ut
gangspunkt fran enhetsbegreppet barock.
Liksom i sin form, praglades barocken aven av kontrast
funktioner under sin ut\reckling. Den tidigaste operakolo-
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raturen och dess virtuoser framkallade t. ex. en stark real��
tion haremot fran Lully och bans skola, som forsokte sig
med en mefa deklamato'risk-recitativisk opera. Ur denna nyare
operas kadenser och versslut uppvaxte emellertid en ny meHs
matik,. som med ett ogenomtrangligt knippe blommor och blad
lyckades pa nylt dolja den melodiska linjen och koncentrera
»intresseb pa koloraturernas urskog.
I och med Bach och Handel aT den musikaliska barocken
avslutad - den langvarigaste stilepoken efter medeltiden. Dessa
bada aro de sista stora kompositorerna, som betjana sig av
generalbasens ackordunderstrykande upplysningar. Hos dem
fa de barocka ornamentens utveckling sin avslutning och sin
hojdpunkt. Eada anvanda och utnyttja de· den kontrasterande
concertostilen, och bada gruppera och uppbygga efter omvax
lingsprincipen sina sviter - ty samtliga deras s. k. sonater
aro fullkomliga sviter, i vilka salsernas iepriser endasl aro
ytterligare funktioner av grupperingsmojligheterna.
Emellertid aro de icke fullstandigt lika varandra. Vilja vi
se pa barocken som en av renassansens diktatur »f6rdarvad
gotib, sa hagkommer man Hitt ett sadant uttryck vid studiet
av Bach, som ar_ mera kontrapunkliskt intresserad an Handel,:
Bachs kontrapunkt ror sig dock mest pa fugans omrade, och
aven fugan ar en typisk barockprodukt. Fugan r6r sig nam
ligen strangt i harm:oniska avstand i de olika stammorna och
betjanar sig aven av yttre arkHektoniska medel med profilerade
slutfall, rik diminutionsteknik och barock ornamenlik, vilket
allt den nederlandska canonstamforingen icke beh6vde.
·. Handel ater hade upptagit mera an Bach av renassanstenden
serna och skrev med f6rkarlek i italiensk aria-stil, som dik
terats av subjektivt-solistiska krav pa »vardig kanslosamheb.
I sina concerti grossi ar han dock mest typisk som barockfigur
i alla delar av denna formapparat.
Vad bryter sa ridden ay barocken pa 1700-talet? Vilka
faktiska realiteter upptrada da som nya? Med ledning av de
andra konstarterna kunde man vanta sig en fullt utpraglad
rokokostil vid de11°na tid. Lustigt nog star denna emellertid
icke att finna.
Mahanda beror detta pa att rokokon a1drig blev en folkets
konststil utan h.611 sig inom de ,)·finare kretsarna». Alltnog:
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rn stor . rokokostil ha vi icke alt not�ra i musiken. Dock tlera spar av rokoko ha vi likval.
Vad instrumentens utveckling betraffar, lamnade man de f6rut
sa dominerande basinstrurnenten pa ett andrahandsplan och
sokte i stallet efter >) ljuvliga klangval6rer» i sinnlighetens tecken,
Goda exempel aro )>hautbois d'amoun och »viole d'amour».
Aven den med balg blasta musetten blev sasom omhuldat dam
instrument ett pikant utslag av rokokon.
Aven aristokratins sallskapsdanser skapade i viss man en
rokokomusik. Emellertid sakna vi alldeles· en klar och egenartad
form for denna i stil med barockens svit. Smarre, eller
nagon gang storre oordnade chansonsamlingar aro de enda
musikaliska rokokobyggnader vi aga. Fran dylikt hall hamtade
L ex. Bellman sina melodier.
Likaledes aro de manga menuetterna, som sa ofta f6rekomma
i en senare litteratur, rena utslag av rokoko. Nagon dornine
rande roll kom denna stil dock aldrig alt spela, allra minst pa
tonkonstens omrade. Rokokon var den franskbitna aristokratins
ytliga pikanteri-gester. · Det stora brottet med barockmusiken
kommer darf6r f6rst med nasta stil, som till huvudprincipen
visserligen fortsatter pa den av renassansen utstakade vagen,
· men som for 6vrigt fullstandigt vill stalla sig i opposition mot
barocken: klassicismen.
*
Det ar ett markvardigt och oforklarligt faktum, att vaster
lanningarna sa ofta gripit efter antika ideal, som verkligen
skett, med renassansen, · med klassicismen och nyklassicismen
och nu, aterigen i vara dagar, med novantiken. Dessa epoker
ha da alltid f6rst opponerat mot de forna, akta vasterlandska
principerna, och liksom man skamdes for det mest naturliga
och akta hos sig sjalv, stamplade man t. ex. den medeltida
konsten som ra och barbarisk och kallade den gotik och seder
mera 1600-talskonsten som konstlad och overlastad och kallade
den barock. De antikalskande epokerna ha daremot alltid
bestatts mycket :-yackra etikeUer.
Nar i ·vara dagar sa ofta opponeras m,ot allskons influenser
fran asiatiskt eller afrikanskt hall i .konst och seder, sa vill
man alltid sa garna ha.Ila pa det egna vasterlandska, i oppo
sitionen. Hur kan det emellertid komrna sig, att man i all-
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manhet brukar gilla de grekiska idealen? Da tystna raskt alla
uttalanden om att varna om det �gna. Da ger man sig garna
med hull och har in i en helt mman kultur, som i grund och
botten var var egen ganska frammande.
Det ar namligen det egendomliga, alt en hel del manniskor
inbilla · sig och andra, au den grekiska :mattan, Sofrosyne
begreppet, ar identiskt med all »mogenhet» i ,rarlden. Nar man
kanner ovillkorligt, entusiastiskt och starkt for en ide, da ar
man barbarisk eller barnslig. Men om man tanker och ldinner
med >>Sofrosyne>>, da ar man mogen, lugn och sansad. EH
hogeligen forvillat och markligt resonemang.
Hartill kommer emellertid en mycket viktig sale Med renas
sansen infordes i vasterlandet den stora »Einfiihlungskanslan»
och de subjektiva personlighetsprinciperna. Till dessa sokte
man med latthet stoff fran antiken. Od1 antikens konstnarliga
stravanden kunna i fa ord beskrivas som sokandet efter full
komlig statik.
De konstgrenar, som i framsta rummet befordrades i Grek
land, voro arkitekturen och skulpturen. Den antika byggnads
konstens princip var den slatiska jamvikten, som t. ex. ytt
rade sig sa, au. den rorelse, som upptogs a V nagra kolonner,
genast skulle uttagas och hallas i jamvikt av bjalklaget. Var"
rorelsen i kolonnerna stor och kraftig, var ocksa bjalklaget ·
kraftigt och hjalptes upp av en fris, som. gick i samma rorelse
riktning. Det ar balansen, som ax den dominerande iden i
antiken.
Nar man alltsa senare, i vasterlandet, gang efter annan flydde
till antika ideal, kastade man sig salunda i armarna pa de sta
tiska principerna och borjade genast ai.t fordoma de ursprung
liga egna, som voro dynamiska. Pa detta satt har man darfor
vaxlat med att uppstalla en gotisk katedral som motto under
en epok, ett grekiskt tempel under en annan. Nar klassicismen
gjorde det senare, · funnos emellertid inga vidare direkla monster
for musiken. I och med alt balansprincipen gjordes domine
rande och inf6rdes aven i tonkonsten, kunde likval lillrackliga
paralleller dra.gas med de andra konstarterna, och det synes
nastan, som om musiken, som dittills icke varit med om ut
svavningar i antikideal, liksom ville taga skadan igen under
klassicismen, ty visst ar� ai.t fa utslag av konst vunnit en sadan
spridning, tacksamhet och uppskattning i de vidasle krelsar,
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som just den klassicistiska musiken, S0111 bland alla yttringa_l
av klassicism sakerligen ar den allra viktigaste.
Den mest betydelsefulla produkten av denna musik var sonat
formen. Att noggrant folja, hur den statiska balai1sen hai gar igen
i alla detaljer ai- ett ingaende men mycket intressant arbete. Till
sin yttre form erbjuder sonaten visserligen flera likheter med sviten,
och delta bar alltid varit utgangspunkten for alla de manga av:.
handlingar om sonat och svit, s0111 sett dagen. Likval aro sonatens
satser i alla fall uppstallda pa ett nagot annat satt an sviten;
sa namligen, att de icke grupperats efter den dynamiska om
-vaxlingens princip, utan efter den siatiska balansens. Delta
horde ingaende studeras i och for understrykandet av de stora
skillnaderna mellan barock och klassicistisk musik.
Sonaten har emellertid aven en rent organisk inre byggnad,
som sviten saknar. Denna byggnad ar typiskt klassicistisk. 1
Forst upptrader ett tema, som t. ex. bar en livligare, fastaye
. rytm. Denna rorelse utdrages emellertid inte, utan uttages,
»balanseras» av ett nytt tema, som da_ ar mera langsamt eller
»kansligt». Har det forsta temat en mera manlig karaktar, sa
har det andra en mera kvinnlig och tvartom. Har gar salunda
den grekiska byggnadskonsten fullstandigt igen: rorelserna skola
ultaga varandra.
I genomforingspartierna vandes och ,Tides plt temata, moll
vages mot dur, och balansprincipen dominerar det hela. Temata
kunna ocksa plockas sander, gemensamt korpbineras etc. etc.,_
allt med staliska hansyn. Hela denna »inre». form ar nagon
ting alldeles nytt i musiken och i gtund och batten fullkomligt
vasensskilt fran barockmusikens svit. Det ar mycket viktigare
att betona och belysa skillnaderna melJan sonat och svit an
de mera yttre likheterna.
Intressant vore ocksa att fa veta, nar och var sonatstilen
uppstod, ty i sjalva verket maste det ha varit en oerhord nyhet,
nar man forsta gangen planlade sonatforll:1:ens. valgenomtankia
statiska byggnad. Den eller de som b6Ijade med delta voro
ocksa de forsta musikaliska klassicisterna. Sebastian Bach
·kande i varje. fall, icke till· denna nya form, och det ar darfor
alldeles oriktigt, om vi skola vara konsekventa, att kalla nagra
·av bans kompositioner for sonater. De aro namligen alla sviter.
1
»Klassisk» hor man underlata att saga.
hegrepp.

Det >)klassiska» ar ett tvetydigt
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Av bans sex sonater· for soloviolin har man lustigt nog kallat
de tre sonater, de andra tre partitor. Varf6r denna indelning?
Formodligen endast darf6r att de tre aro langre och ha fler
salser, an de andra! Emellertid aro µe alla sviter. Det ar
icke satsernas antal, som bestammer namnet. Sviten ar ett
mera organiskt-dynamiskt arrangemang av barocken, och sonaten
ger uttryck at klassicismens statiska balans. Dessa begrepp
horde noggrant undersokas och utvecklas av darfor intresserade
forskare.
Vilken genomgripande betydelse den klassicistiska musiken
fick belyses icke mip.st av det forhallandet, att sonatformen
kunde ge upphovet at hela den omfattande kammarmusiken
och dartill aven at symfonin och den yngre uvertyren. Sonat
formens avvagda, lattfattliga och kristallklara former gjorde
det aven mojligt for den klassicistiska rp.usiken att bliva bade·
en akademisk stil, i vilken man hade latt att undervisa - sa
hande ocksa med de ovriga konstarterna fran samma epok men dessutom aven en popular, ja familjar stil, som kunde
odlas i alla musikaliska hem. Till sadan betydelse nadde aldrig
de andra konstgrenarna.
Det visade sig ocksa med tiden, att sonatformen redan fran
borjan blivit sa val avvagd, att den under utvecklingens gang
kunde anvandas som ett utmarkt skal, i vilket man gang pa
gang kunde fylla ett nytt innehall. Sa finner man alltsa » sonater»
bade hos romantikerna och hos impressionisterna. Men dessa
sonater ha i g1�unden alltsa en helt annan anda� och fa icke
forblandas med .de klassicistiska sonaterna, i vilka alltid den
lugna mattan och jamvikten fick harska. Dessutom var icke
sonatforrnen sa allenaradande pa 1800-talet som under klassi
cismens dagar. De inre stilpsykologiska skillnaderna i upp
byggningen av a .ena sidan klassicistiska, a andra sidan ro
mantiska och impressionistiska sonater vore e1t intressant stu. dium for en malmedveten forskare.
Ytterligare ett statiskt moment av oerh6rd betydelse for klassi
cismen var fastslaendet av skalorna i .dur och moll. Harmed
gick den Sista resten av gotisk dynamik f6rlorad, och kon
trasterna i dur och moll blevo verksamma balansmojligheter.
I ovrigt arbetade klassicismen med manga av renassansen dik
terade traditioner. Det vertik.ala tankandet har nu vuxit sig
sa starkt, att man kan utskriva ackorden med noter och pre-

e,isera barmoniHirans lagar. Ackordinstrumenten · sta ocksa i
centrum for intresset; och endast den pragel de manga klaver
satserna, med eller utan strakar, satta pa den klassicistiska
musiken ar typisk nog. Klaveret hade nu ocksa utvecklats till
att vara ett kallt, stelt och kristallkfart instrument, som utmarkt
val passade stilen.
Det _»klassiskt klara» och val utmejslade i denna musik blev
fran kompositorernas sida en stark opposition mot barockens
frihet. Soli och concertostil blevo icke Hingre sa omhuldade,
uta11 ersattes till fullo av ackordkonstellationer antingen for
klaver eller for kammarmusikensembler eller orkestrai·. Na.got
togs emellertid delta kallt sakliga i kompositionerna igen vid ·
exekverandet, darvid ytterligare en ny stor subjektiv novitet
borjade framtrada: det nyanserade f6redraget.
Var delta f6rst framtradde ar icke fullt ldart. Mojligen var
det i Mannheim. Klart ar emellertid, att det var forst med
klassicisrnen man inforde diminuendo- och crescendomaneren.
Det ar darfor sjalvklart, att det ar stilhistoriskt absolut fel
aktigt att utf6ra t. ex. Bach eller Handel med diminuendo
och crescendo, som man tyvarr na.stan alltid g6r. Barockens
principer jamlikt hade man att exekvera dess musik med stora
linjer av antingen forte eller piano; vilka tvart f6ljde pa var
andra pa samma satt som man i barockmaleriet arbetade med
stora linjer eller ytor av ljus och skuggor eller andra kontraster.
Naturligtvis satte klassicismen aven sin pragel pa ornarnentiken.
Hade denna natt sin kulmen under Bach -Handel-tiden med
barocka anhopningar, sa blevo dessa redan med Bachs saner
betydligt reducerade och inskrankta till ungefiirligen det antal
och de typer, som annu i dag synas oss vanliga. Joseph Haydn
t. ex. anvander, under klassicismens hojdpunkt, endast drillen,
pralldri�len och forslaget.
Med denna f6renkling av den gamla ornamentrikedomen saUer
emellertid aven ·en annan process in. 1 Som ovan understru.
kits, .bade barockornamenliken genom diminution ur neder
Hindsk melopoei stereotyperats till formler, som anbringades
·:var man kunde komma at aft'. gora det, d. v. s. denna orna:--...mentik var icke funktionellt utvuxen ur den melodiska konstruk
tionen.
Under klassicismen borja emellertid de fa godkanda
ornamenten alt pa nytt fa en dylik inre funktion, som de sa
i
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Hinge saknat. Bade Haydn och Mozart Iagga stor vikt vid varje
ornaments egentliga karaktar och anvanda det for kompositio
nens egen skull, icke sa mycket for det virtuosa exekverandet,
-som exempelvis de italienska -violinskolorna bade gjort det, icke
minst Tartini.
Ytterligare ett belagg for hur ornamentiken nu verkligen in
lrnmponerades funktionellt i tonskapelserna, ar det forhallan
<let, att komposilorerna borjade noga utskriva alla utsirningar,
-som skulle goras. Harmed overlamnades alltsa icke langre
nagot at de exekverandes subjektiva godtycke. Den stora reduk
tionen av barockens rnassornamentik blev salunda en verk
ningsfull understrykning av klassicismens krav pa kristallklar
-s tranghet.
De viktigaste ornamenltyperna for denna epok kunna sparas
tamligen ldara redan hos de tidigaste Mannheimarna, dar Lach
sarskilt funnit foljande typer -
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Intressant ar att iakltaga, i vilken man de klassicistiska orna
menten sedan vaxa sig stark.a och fa statiska funktioner i den
statiska sonatformen.
I· samband med klassicismen och sonalformen kan det kanske
vara beraUigat att fra,mdraga· vad en herr \Veidle har att anfora
i sin slilhistoriska bok »Bauforrnen in der Mrn;;ik» (Stuttg.
1925). Denna ar visscrligen sa skamtsam och fantastiskt vill
korlig i sin »metodik», alt man helst horde forbiga den. Da
den emellertid ar utgangen fran musikinstitutet vid universitetet
i Tiibingen och forsedd med ett braskande och oforklarligt lov
•ordande foretal av professor Karl Hasse, har den mahanda
blivit sa pass farlig, att den kraver elt bemotande for att icke
-den sakliga stilpsykologin skall misskrediteras.
Weidle ar icke nagon musiker eller musikhistoriker, som
iir konsthistoriskt skolad, nej, han ar arkitekt och enligt upp
gift intresserad av musik. Hans huvudsakliga arbete bar yarit
alt f6rs6ka igenkanna alla former av arkitektur i musiken, och
-delta bade ju varit intressant nog, om han hara nagon gang
hade traffat ratt. Men i stallet ar hela boken u ppfylld av sa
Yillkorliga, osakliga tolkningsforsok, att man ·maste hapna.

,veidle tycker sig t. ex. i sonaten igeukanna anlaggningarna
k�·ing ett residens. En »langsam inledning», sager han, ar
identisk med residensets »Ehrenhof». Allegrot ar dess corps
de logis, adagiot en hassang, scherzot paviJjonger och rondot
park med alle ! Till denna tydning meddelar han visserligen
en hild, men denna betyder ingalunda nagot tillskott av sak
lighet. Det ar mojligt, att det for en eller annan kan vara in
tressant aff hara vad Weidle kan kanna igen - prof. Hasse
tycks det sannerligen ha intresserat - men vad musikhistorien
kan skorda for faktiska vinster harpa ar minst sagt diskutahelt.
Till ytterligare varning for denna hok och eventuella likar
skall aven meddelas foljande godlyckliga tahell, som ,veidle sjalv
hiUat pa: Palestrina ar den musikaliska parallellen till romansk
stil pa 1000-talet. Schiitz foretrader 1100-talets stil. Bach ar
hoggotiken, Haydn, Mozart och Beethoven tillhora reniissansen.
Schubert ar harock, Liszt rokoko och Brahms klassicism ! Far
for Weidle tycker, att det skall vara sa, far man alddg nagot
sakligt helagg for. Men kanske kan likval en sadan tabell sla
hla dunster i ogonen pa en eller annan om musikens historia
m·era okunnig person.
Med Weidles metoder na vi aldrig till nagra faktiska resultat.
Det ar med hjalp av den rena formHiran, instrument- och nota
tionslaran;' ornamentiken o. d. element, som vi hora tolka sti
larnas historia och kulturella innehord, ej med villkorliga
fantasier. Liksom hetraffande barocken, horde aven klassicis
mens historiska utveckling nannare granskas och foljas.
Pa operans omrade torde klassicismen forst ha tillampats av
Gluck, som liksom renassansmannen i Florens aven hyggde med
teoretiska · principer efter antika ideal. Kanunarmusiken och
. dess sonatform skapades samtidigt pa fl.era stallen, oheroende
av varandra, sarskilt i vVien och i Mannheim. Det horde vara
lonande att studera, hur de statiska jamviktsprinciperna bar
vuxo fram, vilka paralleller, som finnas mellan mannheiiner
skolah och Haydn och Mozart, och vilka skiIJnader, bade i
form, instrumentation,. profileringar och ornamentik.
Omkring 1800 har klassicismen natt sa Iangt den kunde na,
och man borjar hli trott pa den evinnerliga statiken. Den stil,
som avloser den, ax romantiken, och overgangen kan tillfyllest
studeras hos Beethoven. Denne utgick visserligen fran klassi
cism.en, och i stort sett bibehaller Irnn i sina fiesta verk denna
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stils rent yttre forn1. Emellertid atervander han till dynami
kens gestaltningsideer och befordrar i hogsta grad det person
ligt subjektiva, :varigenom han i grund och batten staller sig i
opposition mot klassicismen och blir var forste romantikeT.
Romantiken har pa sitt satt fl.era likheter med barocken, icke
minst som subjektiv konststil, men den utvecklar ocksa renas- ·
sansens viktigaste princip, det vertikala tankandet, darvid de
harmoniska ackorden bliva alltmera klangligt och fargrikt ut
arbetade, under hogromatiken mera sentimentalt kanslosamma,
under i1npressionismen slutligen nervkittlande originella i sin
fargprakt. Men med impressionismen ar ocksa den utveckling,
som begynte med renassansen tillandalupen: de horisontella
linjerna aro vertikaJt styckade intill bristningsgransen, och det
tjugonde arhundradets huvudsakliga stravan blir att aterga
till horisontellt t�nkande, lamna ackorden och arbeta kontra
punktiskt.
Beethoven ar som sagt den forste, som inleder denna den
vertikala utvecklingens sista, subjektiva fas. Hans huvudsakliga
verkande som romantiker . faller inom 1800-talet. Men bryt
ningen torde vara given redan 1800, och det horde vara in
tressant att narmare studera, hur han tvingar sig att stanna·/
k var i den statiska klassicismen fore 1800, och hur hans
senare noviteter delvis skymta. redan i Haydns och Mozarts
sista verk.
Det ar darfor betydligt riktigare att ralma Beethoven med
bland de forsta romantikerna an att av rent yttre skal rakna
honom samman med Haydn och Mozart. Som produktiv n:r-:
danare har Beethoven sin hetydelse for ett helt arhundrade.
Han ar pa en gang den snabbaste avslutaren avl 700-talsklassi
cjsmen och den forste och storste informatorn for 1800-tals
romantiken, och det ar denna egenartade dubbelroll, som
under lang tid fangslat sa manga manniskor och tillforskansat
honom · ett orakneligt antal heundrare bade bland romantiska
artist-vanner och klassiskt klart tankande filosofvanner.
Beethoven gar alltsa upp med klassici_smen och dess huvucl
sats, balansen, redan pa 1700-talet. Harmed har salunda musiken
under .200 ar faktiskt gatt hela vagen fran en nyss dodad gotik
over renassans, barock, rokoko och klassicism fram till roman
tiken. Man far kalla denna utveckling nagot snabb, sarskilt
om man vill komma ihag alt gotiken ensam varade i nara
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dubbelt sa langt tid. Emellertid voro nu bade renassansen och
rokokon endast moment eller overgangar i musiken.
De stora stilarna 1600-1800 aro barock och klassicism� och
det kan icke tillrackligt understrykas, hur vardefullt det skulle
vara alt fa dessa epoker mer och mer belysta, bade var for
sig och i forhallande till varandra. For denna nya belysning
luaves emellerlid, att man utgar ifran enhetsbegreppen ,)baroclc»
och »klassicism» och dessa epokers sa att saga tidsuilja. Paral
lelJer och ledtradar kunna finnas. pa alla and1�a kulturom:raden
under samma epoket;
Forfar man sedan pa samma satt med- hela medelliden och
slutligen med 1800:.talet intill vara dagar, da fa vi slutligen en
stomme till en ny, stor, saklig och vittstrava�de musikhistoria
for vasterlandet, som absolut maste tagas ad notam och stu
deras av alla lmlturhistorici.

RESUME.
La »psychologie du style» c'est a dire l'etude du caractere et
de l'evolution du style ·artistique prend de nos jours une impor
tance croissante pour la recherche historique moderne ·par· des
methodes syntheticrues.
Cette importance n'est pas moins significative dans l'histoire
de la musique, lorsqu'il s'agit, p. ex., de mettre de la lumiere
sur les differentes metamorphoses de la periode 1600-'-1800,
alors· que la musiqu.e en partant. _d'un gothique qui . venait
d'etre tue. marchait en passant par la renaissance, le style
baroque, le rococo et le classicisme vers le romantique.
Avant tout, il s'agit ici, necessairement, de partir et de ne
point s'ecarter des faits purs, tels que, dans l'histoire de la
musique, la morphologie, les theories des instruments et des
notations, l'ornementation, etc. Ce faisant la »volonte du temps>)
se laisse determiner ,exactement pour chaque epoque.
Une telle mise en lumiere des differents styles pent, en taut
que >)psychologie du style» trouver bien des paralleles et des
indications utiles dans les recherches des autres branches de
la culture intellectuelle des memes epoques. De cette maniere,
des notions telles que renaissance, style baroque, deviennent,
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parfaitement claires egalement au point de vue de la musique,
de meme qu'elles contribuent activement a la creation d'une
methode, scientifique d'histoire de la civilisation a methodes
synthetiques. Mais pour cela, il reste encore enormement a
faire. Aussi faudra-t-il que tous ceux qui s'occupent de recher
ches d'bistoire de la musique ne different point l'application de
ces methodes de travail. La renaissance el le rococo sont
des stades de transition dont l'etude ne s'impose pas mains.
Les styles principaux de la periode 1600-1800 sont le style
baroque et le classicisme. Ces epoques doiveti.t etre etudiees
serieusement en prenant les unites: style baroque et classicisme
pour points de depart. II nous faut etudier l'ornementation
de masse d'une part et l'ornementation reduite de l'autre, la
forme concerte et 1� musique de chambre, la suite et la sonate,
etc. De c_ette maniere Jes notions s'elucident, la »volonte du
temps>; se determine et les epoques deviennent epoques.
Si nous examinons de meme le moyen age et le temps apres
1800, nous arriverons a creer une histoire de la musique toute
nouvelle, qui ne travaillera plus anaJytiquement et separement
mais qui penetrera syn.thetiquement dans l'histoire generale de
l'art, dans l'histoire meme de Ia civilisation et qui demandera
a etre etudiee par tout veritable historien de la culture intel
·lectuelle.

