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ANTONIO SALIERr - BEETHOVENS LA.RARE. 

Av Juuus RABE, Stockholm. 
·Bland Beethovens la.rare i Wien namnes alltid den gamle

hovkapellmastaren Antonio Salieri vid sidan av Haydn 
och Albrechtsberger. I regel heter det, att Beethoven stude
rade vokalkomposition, synnerligast pa italienska spraket, eller 
dramatisk musik hos denne ryktbare operakompositor, och 
endast Hugo Riemann ger i den av honom bearbetade si,5Jta 
upplagan av Thayers verk nagra narmare notiser om dessa 
studier. De skulle ha gallt betoning och uttrycket av enskilda 
ord, versernas rytm och metriska indelning, tankegangens lo
giska uppdelning, stamningen i texten och dess musikaliska 
motsvarighet. Riema°:11 meddelar ocksa, att undervisningen 
hos Salieri icke var regelbunden och systematisk, samt att 
Be�tho:ven hos honom tillagnat sig metoden att pa riktigt satt 
aek.lamera en · text. Men om IJagon djupare inverkan av 
S!llieri pa Beethovens stil eller konstnarliga personlighet 
vill han icke hora talas, och sa vitt den som skriver dctta 
kunnat · finna, har forhallandet mellan Beethoven och Salieri 
aldrig blivit foremal for nagon omsorgsfullare analys. Dessa 
rader vilja nu endast komma med nagra synpunkter, som 
kunna ge vid ·handen, att detta problem inte bor vara all
deles utan intresse for den Beethovenforslming, som vill klar.:. 

lagga forutsattningarna for Beethovens nya oeh djarva sym
foniska stil: vars estetiska innebord sakerligen ar minst lika 
betydande som dess rent musikaliska fortjanster. 

Att Beethoven statt i ett mera personligt forhallande till 
Salieri an till nagon annan av sina Hi.rare, det kanner var 
och en, som nagot sysslat me� Beethovens levnadshistoria. 
Redan aldersskillnaden mellan larjungen och hans tre huvud
Hi.rare i Wien betinga detta forhallande. Sa]ieri var visser
ligen tjugo ar aldre an Beethoven, men Haydn och Albrechts
berger voro resp. 38 och 34 ar aldre an sin elev. Salieri 
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horde till Beethovens umgangeskrets. Visserligen rakades de 
icke alltfor ofta, men avslutandet av de egentliga stud1erna 
under Beethovens forsta ar i Wien - ungefar ar 1795 -
medforde intet avbrott i deras forbindelse. Beethoven till
agnade Salieri sina 1799 publicerade tre violinsonater op. 12, 
och Moscheles berattar 1, att han en gang· 1809 pa Salieris 
bord funnit en papperslapp, dar Beethoven med stora bok
staver ritat: "Der Schiiler Beethoven war da!" Och vid Beet
hovens stora konserter i december 1813, da "Wellingtons Sieg" 
uppfordes, fanns Salieri bland de musiker, som gjorde Beet
hoven aran av att medverka, och dirigerade "kanonaden" 
utanfor podiet. 

Salieris levnadsbana var sallsamt lysande. Han var fodd 
1750 i Legnano och borjade tidigt sina musikaliska studier._ 
Florian Leopold Gassmann, som. var en kunskapsrik och klok 
musiker och studerat hos Padre Martini, och som 1771 blev 
hovkapellmastare i Wien, fick sin uppmarksamhet riktad pa 
den unge Salieri, tog hon om 1766 _ med till Wien, lat honom 
bo i - sitt hem, undervisade honom personligen och bragte ho
nom i forbindelse med det kejserlig� ho':et, dar man snar� 
nog fick upp ogonen for denna talang. 1774 blev Salieri efter 
Gassmans dod "Kammer-Compositeur" hos kejsaren och diri
gent vid italienska operan samt senare (1788) hovkapellmastare. 
Redan hans f6rsta opera, "Le donne letterate" (1770), vann 
Glucks bifall, och han visade sig redan nasta ar, 1771, med 
sin "Armida"- fullt fortrogen med Glucks operastil. 2 

- Denna 
opera blev en utomordentlig framgang och foljdes sedan av 
ytterligare operaverk, minst ett om aret. 

Hur betydande hans anseende var redan vid denna tid, 
fra:rngar av en notis i J. F. von Mosels "Ueber das Leben 
und die Werke des Antonio Salieri" (Wien 1827). Mosel - om 
vilken senare skall talas - erholl av Salieri nagon tid fore 
hans dod en del sjalvbiografiska notiser, som han dels citerar 
ordagrant, dels bygge.r sin framstallning pa i nyssnamnda 
arbete. Dar heter det: "Um diese Zeit (1772) erhielt er einen 
Ruf zu dem Hoftheater in Stockholm. auf drei J ahre. Da aber 
der Kaiser dieser Reise wenig Beifall gab, blieb Salieri in 
Wien". 

1 Thayer-Riemann I, 366. 
2 Glucks opera med samma namn ar forst av ar 1775. 
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Att Salieri skulle ha haft nagot med Gustaf III:s opera
planer att gora, har hittills icke varit bekant. Tyvarr har det 
icke varit tillfalle· att i vart riksarkiv prova riktigheten av 
denna uppgift. Allµeles gripen ur luften kan den inte garna 
yara, da den gar tillbaka pa Salieri sjalv. Den anfores i 
detta samm.anhang endast for att visa, att Salieri redan vid 
ett par och tjugo a.rs alder horde till de talanger, m.aii talade 
om inte endast i Wien utan aven vid utlandska hov. 

Salieris - vanskap och beundran for Gluck forde honom 1784 
till Paris. Mosel berattar, att Gluck av Paris-operan uppford
rades att namna nagon ung m.usiker, "der fahig ware, fur das 
erwahnte Theater efoe franzosische Oper nach den Grundsatzen 
jener Kunst-Philosophie zu · schreiben, welche Gluck durch 
Wort und That gelehrt hatte, und mit deren Befolgung allein 
eine wahrhaft dramatische Musik hervorgebracht werden kann." 
Gluck foreslog Salieri och sa skrev Salieri, sasom ban sjalv 
sager "unter Glucks Lei tung", sin forsta franska opera; "Les 
Danaides". Texten var av den fran Glucks operareform. val
bekante Calsabigi, och musiken uppgavs vara av Gluck 
och Salieri. Forst efter den tolvte f6restallningen, da man 
icke langre behovde tvivla pa styckets succes, avslojade Gluck 
det' ratta forhallandet. I Paris forblev sedan Salieri i flera 
artionden ett stort namn och hans fornamsta operor horde 
till de storsta framgangarna pa operan. 

Efter aterkom.sten till Wien foljde utnamningen - till hov-
kapellm.astare, och darmed kom Salieri att intaga en central 
sUillning i · kejsarstadens konstliv, ehuru han redan 1790 be
friades fran skyldigheten att dirigera pa teatern. Man skall 
kn.appast finna nagon skildring av Wiens musikliv under ar
tiondena omkring 1800 anda fram. till omkring 1820, dar icke 
Salieri framtrader som den stora personligheten. Miingder av 
elever sam.Iades omkring honom, vid hovet stod han hogt i 
gunst, och framlingar uppsokte honom fran nar och fjarran. 

Musikhistorien bar darem.ot in.te alltid talat val om honom.. 
Legenden att han skulle ha forgiftat :Mozart, far val anses 
vara definitivt avlivad. Men det kan vara svart att varja sig 
for intrycket att han vid nagra tillfallen intrigerat mot 
Mozart 1, och han hade utan tvivel kunnat bista honom. sar
skilt under de tva svara sista aren. Nagra bevis for hans 

1 Se Mozarts brev till Puch.berg; Schiedermayer II, 309. 
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illojalitet finnas emellertid icke. Daremot 'var Salieri veter
ligen en av de fa vanner, som kommo till Mozarts begravnfog. 

Mosels skildring av Sa]ieris person ger lasaren emellertid 
ett ytterst sympatiskt intryck. Han . var en glad]ynt och val
villig, ka-nske en smula svag man, som vid flerfa]diga till� 
fallen visade omtanke och hjalpsamhet mot medmanniskor. 
Nar Gassmann dog, atergaldade han pa det vackraste satt dennes 
tidigare hja.Jpsamhet. Han levde ett lyckHgt familjeliv, och 
Salieris egen, av Mosel ordagrant citerade beratteise om hur 
han fann sin hustru, ar en Iiten fortjusande novell om blyg 

· ynglingakarlek oeh manlig beslutsamhet, nar det gallde att
korsa flickans giftaslystna formyndares planer. Liksom Beet
hoven var aven Salieri dyrkare av naturens skonhet och holl av
Wiens omgivningar, dar .han hade sina favoritplatser, ja sar
skilda trad, som han alskade och uppsokte for att i stilla
svarmeri vila ut fran arbete och fortretligheter. Han agde
ocksa ett fint sinne for humor, och om hans alskvarda sjalv
ironi vittnar hans yttrande: "Wie sollte ich die deutsche
Sprache gut gelernt ha.hen, da ich erst funfzig Jahre in Deutsch
land lebe?" Liksom Gluck, vars modersmal var tjeckiska, Iarde
sig Salieri aldrig att tala tyska obehindrat.

Om arten a�T Salieris undervisning synes rada en viss oklar
het. Han gav dels undervisning i sang, dels i komposition.
Den sen are uppgives i allmanhet ha gallt "italienische Ge
sangskomposition und d:ramatische Musik." Dessutom vet
man, att det mestadels icke var fraga om ordnade lektioner
eller metodisk kurs, utan att det gick mera tvangsfritt till.
Det ar ocksa bekant, att Salieri pa detta satt gratis under
visade unga musiker, som voro mindre bemedlade. Som hans
elever namnes utom Beethoven och Franz Schubert, vars
talang Salieri var med att upptacka, en hel rad av datidens
dei minores: Joseph Weigl, Nepomuk Hummel, Ignaz Mos
cheles, Giacomo Meyerbeer, Friedrich Himmel och andra.

Redan Ignaz von Seyfried betecknar i sin beryktade upp
laga av "Beethovens Studien im Generalbass etc." forhallandet
mellan lararen Salieri och hans elever sasom en "lehrreicher
Umgang", larorik samvaro. Jag skulle har vilja fasta upp
marksamheten pa en annan, som det viJl synas, hittills for
bisedd kalla, som narmare anger, vad Salieri avhandlade med
sina elever under den fria samvaron med dem. Denna kalla
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ar ett brev fran Nepomuk Hummel till Ignaz von Sonn

leithner. 1 
· Har ger Hummel en redogorelse for sin levnads

baria, och. pa tal om sin la.rare berattar han om kontrapunk

tiska studier hos Albrechtsberger samt om sin larotid hos

Salieri, som gav honom undervisning "in der Gesangskompo

sition, in den asth.etischen Ansichten und der musikalischen

Philosophie iiberhaupt." 
Detta uttalande om innehallet av Salieris undervisning stam

mer alldeles med vad man vet om formen for hans larar

verksamhet. "Die asthetischen Ansichten" kunna inte meddelas

pa nagra lektioner, och den tvangsfria, "Hirorika samvaron"

ar det lampligaste forum for diskussion om "die musikalische

Philosophie iiberhaupt." · Det finns ingen anledning att icke

betrakta Hummel sasom fulit vittnesgill� och. lika litet har man

ska.I antaga, att icke Beethoven Hitt samma slags midervis

ning av Salieri som Hummel. Man kan val forestalla sig att

nagon elevens tonsattning av en uppgiven italiensk arietext

bildade utgangspunkten for ett resonerande om allt mellan

himmel och jord, som kunde ha sammanhang med musik,

och det ar da ldart, att Hirarens estetiska grundtankar och

synpunkter pa enskilda konstfragor kommit att bli av ufom

ordentlig betydelse for utformningen av larjungens uppfattning

av musik. Med andra ord: det kan vara av vikt att Iara

kanna Salieris musikaliska askadning, ty Beethoven har saker

ligen icke kunnat undga att paverkas av den. Visserligen var

Beethoven ingen omogen yngling, nar han kom till Salieri.

Tvartom har man att forestalla sig honom sa pass utvecklad
} 

att han icke varit motstandslost prisgiven at sin la.rares in

flytande. I den omstandigheten, att Beethoven sa Hinge upp

ratth.oll den personliga forhindelsen med Salieri, ligger emellertid
, eil antydan om att han icke gjorde motstand mot, icke stod' alltfor

kritiskt och avvisande till denne sin la.rares konstaskadning.

Salieri hat icke efterlamnat nagra skrifter, som kunde ge

besked om hans musikestetiska asikter. Mosel antecknar vis

serligen nagra uppsatser av hans hand, men de aro ej av

nagon vikt for den fraga har intresserar. Men dels ar Salieris

konstnarliga trosbekannelse fullt klarlagd gen.om 11.ans for-
- ---·--------

1 Tydligen avsett att inga i arkivet hos Gesellschaft der Musikfreunde;

forst pu.blicerat i "Neue Zeitschrift fiir Musik" 1838. Senare avtryckt hos La 

lVI ara, m. fl. 
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hallande till Gluck, dels lamnar Mosel i sin redan citerade 
skrift "Ueber das Leben und die Werke des Antonio Salieri" 
en tamligen ingaende redogorelse for hans avsikter med sina 
verk. Har skola nu nagra av de mest frappanta detaljerna 
ur denna skildring anforas. 

Forst emellertid nagra ord om denne Mosel, som var fodd 
i Wien 1772. Trots sin obestridliga begavning fick han icke 
studera till musiker utan slog in· pa ambetsmannabanan, blev 
hovrad och vicedirektor for hovteatfarna samt fran 1829 till 
sin dad 1844 kustos vid hovbiblioteket. Han fullfoljde emeller
tid sina musikaliska studier och var bland annat elev av 
Salieri, framtradde som . dirigent, · bl. a. vid de forsta kon
serterna av Gesellschaft der Musikfreunde, samt komponerade 
ett flertal operor och a:tskillig kyrkomusik. Hans opera ''Salem" 
uppfordes i Wien 1813 och fem ar senare hans "Cyrus och 
Astyages". Storsta uppmarksamheten vackte, enligt Eugen 
Schmitz, "Salem", som redan genom beteckningen "lyrisk 
tragedi" forradde sin tendens bort fran operaschablonen. 
Hanslick sager om detta verk ("Geschichte des Konzertwesens 
in Wien", sid. 150), att det "versucht bezuglich des dramatische_n 
Ausdrucks und der musikalischen Formen Neuerungen, welche 
mit den Prinzipien Richard Wagners i.i.bereinstimmen". Mosel 
forfattade ocksa en Iiten skrift om musikdramatiska problem: 
"Versuch einer Asthetik des dramatischen Tonsatzes",1 vilken 
utkom 1813) samma ar som Richard Wagner foddes, och som 
i vissa avseenden innehaller markliga antecipationer av wagner
ska ideer. I varje fall beteclmar denna skrift en markessten 
pa vagen fran Glucks foretal till "Alceste" och Richard Wagners 
"Oper und Drama". Mosel bar emellertid intet av reformatorns 
patos; -ban kanner sig i stallet som en forsvarare av de gamla 
idealen, som ha.Ila pa att glommas bort av den nya, banala 
och ytliga operakonsten. "Nicht ich - Gluck spricht aus 
diesen Blattern ", heter det i hans foretal. Vad han skriver 
ar "eigentlich nur eine rasonierte Analyse seiner vVerke" och 
han vill ej tillagga sig nagon annan fortjanst an den att ha 
varit tolk at Glucks asikter .. 

Tva ar efter Salieris dod utgav Mosel sitt redan forut ci
terade arbete "U eber das Leben und die Werke des Antonio 
Salieri". Salieri anfortrodde honom sina sjalvbiografiska an-

1 Nytryck med anmarkningar av Eugen Schmitz, lVliinchen 1910. 
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teckningar med orden, att ingen forstatl honom battre a.ii 
Mosel. Bada voro entusiastiska Gluck-beundrare, och nar 
Mosel da beskriver och analyserar Salieris verk, kan man 
vara tamligen · saker pa att ban icke forvanskar haus· avsikter 
och asikter. 

Han ar visserligen icke helt blind for att Salieri icke alltid 
i sina 39 operor skrivit stor och djup musik, men atskilliga 
av bans verk "gehoren zu dem Besten was jemals in der 
dramatischen Musik geleistet worden"./ Nagra av dem skola, 
fortsatter ban, sta som klassiska forebilder i sitt slag, sa lange 
som "Verstand und Gefiihl ihre Anspri.iche auf das lyrische 
Drama noch nicht vollig aufgegeben haben". "Jedes seiner 
Werke tragt den Stempel des philosophischen Tonsetzers, der 
fur jedes Gedicht den ihm .passenden Styl zu wahlen, in den 
Opern jede Situation wohl zu erwagen, jeden Charakter richtig 
zu zeichnen, jede Empfindung und ihre Abstufungen uatur
gemass auszudri.i.cken wusste". 

Han var icke ensarp.. om denna beundran. Karl Friedrich 
Cramer, som oversatt Salieris_ "Armida" till tyska och 1783 
utgav ·eu klaverutd_rag darav, uttalar sig i liknande vand
ningar om Salieris formaga att uttrycka situationer, kanslor 
och karaktarer. Friedrich Himmel talar i ett av Mosel citerat 
brev om Salieris "philosophischer, durchdringender Geist", 
bans traffande omdome och vidstrackta erfarenhet. Och i 
ett brev till Salieri av ar 1794 skriver samme Himmel: 
"Taglich erinnere ich mich Ihrer· anziehenden Unterhaltungen 
uber Tonkunst, und jede Musik, die ·ich hore, uberzeugt mich 
von der W ahrheit dessen, was sie mir sagten." 

I Salieris av Mosel atergivna skildring av hur han borjade 
komponera sin forsta opera far man en klar och karakteristisk 
bild av hans "filosofiska", metodiskt gen om tank ta arbetssatt. 
Nar han fatt Iibretton, Histe ban uppmarksamt igenom sang
texterna och bestamde forst den tonart, som bast motsvarade 
karaktaren i vart och ett stycke. S{t grep han sig an med 
introduktionen och sokte leva sig in i dess situation, tills 
han plotsligen fann ett rytmiskt motiv - "eine Bewegung 
des Orchesters", ar hans ord - vilket lrnnde bara upp sangen. 
Klarheten i m usikens uttrycksavsikt gall er for Salieri hogst. 
Han arbetar garna for Paris, ernedan man dar battre an annor
stades bar smak och sinne for "il genere ragionato, il solo 
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veramente rispettabile" (den genomtankta stilen, den enda i 
sanning var_diga). Och de storsta lovord han bestar fram
mande kompositioner ar, att de ge traffande uttryck for orden. 

Musiken s�1som tjanarinna at ordet, det ar Salieris liksom 
Glucks musikaliska grundsats. Om Gluck herattas det, att 
han, nar han komponerade en opera, framfor allt sokte 
glomma, att han var musiker, och Mosel fortaljer en liten 
anekdot fran arbetet med "Les Danaides" i Paris, vilken ar 
bade beteclmande och lustig. Nar Saliei·i var fardig med sin 
opera gick han igenom den tillsamman med Gluck. Darvid 
stotte de i en aria pa ett stalle, som Salieri icke var riktigt 
nojd med. Gluck sag pa partituret och bad Salieri sjunga 
arian annu en gang. "Ni har ratt, kare van", sade sa Gluck 
sedan han hort arian andra gangen, "hela arian ar bra, men 
det stalle, som Ni inte ar belaten med, misshagar aven mig, 
fast jag inte formar saga var felet ligger. Sjung arian an 
en gang . . . och en gang till." Nar Salieri da sista gangen
kom till det diskuterade stallet, avbrot Gluck honom plotsUgt 
och - utropade: "Nu har jag det! Stallet luktar musikt'

Detta ordets hegemoni over tonen gjorde emellertid icke 
instrumentalmusiken till en orimlighet, varken for Gluck eller 
for Salieri. Bakom deras stravan att Jata ordet och dess inne.:, 

bord komma till sin ratt lag i sjalva verket - och ligger 
alltid - en bergfast tro pa musikens snggestiva uttryckskraft. 
Det ar icke sa mycket det sjungna ordet musiken behovar 
stod av som av dess innebord, dess ide. Sa soker ocksa Salieri, 
liksom Gluck, i sina ouverturer framstalla nagon karaktar, 
situation eller en "poetisk ide", for att begagna en sentima 
estetisk term. Redan ouverturen till Salieris "Armida" (1771, 
alltsa fore Glucks "Iphigenia i Aulis") bildar en prolog till 
operan, eller rattare berattar forhistorien. Mosel omtalar, att 
Salieri under arbetet med denna opera hade till standig lektyr 
Tassos "Gerusalemme liberata", varur operans handling ar 
hamtad. Detta forde honom pa iden att komponera ouver-
. turen som ett slags pantomim, som utfordes av orkestern. 
Publiken fick genom textboken en vink om styckets avsikt 
och upptog det med livligt bifall. Motivet for denna ton
malning ar Ubaldos landstigning pa Armidas fortrollade 6. 
Tunga dimmor skymma den, men Ubaldo tranger igenom 
dem. Da overfalles han av drakarna men besegrar dem, 
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klattrar 11ppfo'r klippbranten · och nar sft fram till den. leende 
och fridfulla dal, som scenen visar, nar - ridan gar ltpp. l 

Det finns ·manga operaouvertlirer, dar Salieri pa ,likriande 
satt malar yttre handelseforlopp, men det finns ock.sa exempel 
pa ouverturer som framstalla huvudpersonernas karaktarer 
och deras kontrast. Det ar fallet i operan "Eraclito- e Demo
crito". Texten handlar om de bada valbekanta grekiska filo
soferna Heraklitos och Demokritos, oeh ouverturen tecknar de 
badas karaktarer. Men, sager Mosel, kontrasten mellan den 
dystre och den glade har icke blivit en helhet. Den samman
fattande iden saknas och man hor darfor blott "heterogene 
Elemente". 

Det anforda ma vara nog for att ge en antydan om Sali
eris musikestetiska askadning. Och ingen kan saga, att 
Beethoven, sadan han framtrader. i sina verk, varit helt fram
mande for denna "musikalische Philosophie". �fan kan tvartom 
tillata. sig att formoda, att den inte var nagon nyhet for honom, 
nar han kom till Salieri. Han kande _den fran Bonn, dar 
han praktiskt blivit bekant med den, nar han satt i kurfurstens. 
hovkapell och spelade med i Bendas melodramer, Salieris 
"Trifonio", Mozarts "Don Juan", "Figaros brollop" och "En
leveringen" eller Gretrys operor. Dar levde tron pa musikens 
sammanhang med karaktarer och situationer, och darifran 
hamtade han, sasom a,r Sandberger pavisade reminiscenser 
visa, ocksa starka musikaliska intryck. I samtalen med Salieri 
kan Beethoven egentligen blott ha blivit alldeles klar over 
vad han redan visste, namligen att musiken kunde stallas 
i en direkt - och medveten relation till kanslor, situationer 
och karaktarer. 

Av denna lilla skissartade framstallning av Beethovens 
Hirare Salieri b6r emellertid kunna framga, att det var utom
ordentligt star ka }crafter, som drevo Beethoven i riktning 
mot vad Paul Bekker kaIJar "den poetiska iden". Na.got 
djupare inflytandc pa Beethovens musikaliska stil, pEt hans 
skrivsatt, har Salieri sakerligen icke utovat. Dartill hade 
"caro Gluckino", som en fransk forfattare kallar honom, en 
alltfor obetydlig specifik vikt som musiker. Hans toner ha 
ohjalpligt bleknat vid sidan av Glucks, och hans Hirjunge 

1 Vern tanker ej har p::1. -wagners slagorcl "sichtbar gewordene Taten der· 

Musik"? 

13 - Arsbok for 1.927.
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Beethoven var sakedigen en langt djupare musikalisk person
lighet. Men Beethovens unga tro pa musikens uttryckskr.aft 
har klarnat och · befastats genom undervisningen hos Salieri. 

Det ar darfor som det ligger nagot av en oavsiktlig symbol 
i Beethovens ord, nar han en dag 1809 - efter eroican, femte 
och sjatte symfonierna, efter Kreutz'ersonaten, apassionatan och 
Rasumowskykvartetterna, efter k6rfantasien -'- lamnar sitt kort 
hos Salieri och · skriver: der Schi.iler Beethoven war da. 

RESUME. 

Parmi les professeurs de Beethoven, Antonio s·alieri est 
celui qui est reste le plus longtemps en rapport avec son 
celebre eleve. Sur les methodes d'instruction de Salieri vis 
a vis de Beethoven, nos connaissances sont assez incompletes .. 
L'auteur signale une lettre de Johann Nepomuk Hummel, lui 
aussi un des ncmbreux eleves de Salieri, a Ignaz von Sonn
leithner, publiee dans la Neue Zeitschrift fiir Musik 1838, dans. 
laquelle il dit que Salieri a professe "in der Gesangskomposition, 
in den asthetischen Ansichten und der musikalischen Philosophie 
iiberhaupt". Apres avoir analyse, d'apres "Ueber das Leben 
und die Werke des A. S." de J. F. Mosel (Wien 1827), les 
premiers principes de la philosophie musicale de Salieri, l'auteur 
soutient que les influences personnelles, qui ont emane de 
cette collaboration avec Salieri, se sont sans doute unies aux 
forces nombreuses qui ont pousse Beethoven vers ce qu'appelle 
M. Paul Bekker "die poetische Idee".
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