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·- MEDDELANDEN OCH RECENSIONER

DEN FORSTA PA SVENSKA TRYCKTA BIOGRAFIEN OVER J. HAYDN 

Joseph Haydn forblev under sin levnad Hinge endast en lokal 
:storhet i Wien och i sitt f.osterland. Annu som fyratioaring var 
han, trots en avsevard produktion, foga kand utom Osterrike, och 
forst mot slutet av 1770-talet, da han sjalv narmade sig de femtio 
. aren, och fran borjan av 1780-talet nadde hans musik en vidare 
.spridning i det 6vriga Europa. 

I Sverige hade man kanske redan pa 1770-talet spelat nagra av 
.hans straklwartetter. Men bekant for en st6rre allmanhet blev 
han trnligen forst genom en konsert pa stora .riddarhussalen i 
Stockholm den 29 april 1781, da man uppforde en )>ny symfoni )>_ 
:av honom. I Stockholm hade Haydn f. o. antagligen. goda fore
spdkare i de bagge broderna Steinmuller, vilka, anstallda vid den 
·svenska operan fran 17 84 och kanda sasom .goda valthornister,
tidigare spelat under Haydn i forst Esferhazys kapell. Visst ar i
.alla handelser, att Haydns namn allt oftare aterfinnes pa kon
sertprogrammen. . .Det . forekom till och med, att man vid en
o-ch samma konsert fick hora icke blott en utan tva symfonier av
honom., ett sakert tecken pa att hans musik slagit igenom. S6-
ker man andra bevis pa Haydns snabbt tillvaxande popularitet i
Sverige, racker det n1.ed att erinr_a om de melodilan fran hans
:strakkvartetter och symfonier, som aterfinnas hos Bellman och i
-det svenska komiska sangspelet. Den intresserade hanvisas f. 6 .
till H. Glimstedts uppsats )> Haydn och Sverige )> (tryckt i Ord och
bild 1932). ·

Men· var den svenska sjuttonhundratalspubliken salunda gan
ska fortr-og-en med Haydns musik, sa visste den daremot san
nolikt mycket litet om hans_ person och personlighet. Har ansag
sig tidskriften Journalisten (utgiven i Stockholm 1789-94) tyd
ligen ha en mission att fylla och inforde darfor for ar 1793 en
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kortfattad biografi over tonsattaren. Det ar denna biografi som 
nedan atergives. Den har betecknats som den forsta i Sverige 
tryckta levnadsbeskrivningen over Haydn. Men dess fodattare: 
ar icke en svensk utan en _engelsman, och uppsatsen aterspeglar 
till god del den entusiasm, som Haydns forsta vistelse i England 
1790-92 dar framkallat. Till denna biografi har en icke 
namngiven svensk skribent knutit en rad korrigerande anmark
ningar och observationer, som fatt sin plats i noter under texten .. 
Vern var denna svensk? Man vore frestad att i forsta hand gissa 
pa den store Haydnentusiasten F. S. Silfverstolpe. Man kunde f. 6►• 

gissa aven pa P. Frigel eller C. Envallsson, men da bestamda_ ha.11-
punkter for forfattarskapet salrnas ar - och forblir kanske -
den svenske korn.mentatorns namn okant. 

Trots att biografien icke kan sagas direkt aterge svenska in
tryck och starimingar, har den som kulturbild ett visst intressc 
och synes f. 6. i anslutning till professor Sandbergers uppsats. 
kunna ge en forestallning om, huru Haydns musik vardesattes av 
den samtida publiken. Nagra anmarkningar till biografien ut
over de, som bifogats av den svenske oversattaren, torde ick.e 
vara behovliga. . Observeras bor endast, att uppsatsen felak
tigt uppgivit Haydns fodelsear till 1730 i stallet for 1732. 

E. S-m.

HAYDN'S LEFVE�NE 

Ivied anmarlmingar ai en Svensk Musik-Kannare 

Den i hela Europa sa mycket, · och med ska.I beundrnde Musicaliske 
Compositeuren Joseph. eller (som han sjallf skrifver sig) Gjuseppe.
Haydn ar f6dd ar 1730 uti Wien. Man markte hos ·honom ifran 
barndommen en ovanlig hag och smak for Musik. Hans foralldrar, 
som icke af nagon underlig envishet. vi11e tvinga ,ett snille, hvilket de 
funno af naturen ,danadt till denna vackra konst, la.to uppfostra ho
nom i ett Jesuiter-Collegium, dar han .hade tillfa11e att utveckla sina 
stora natursgafvor och att anvanda sin tid pa en V.etenskap, som :if 
alla mast behagade honom. 

Han gjorde har sa hastiga framsteg, att han allmant heundrades af 
. sina Hi.rare. Tnnan han annu hunnit inhamta Harmoniens grunder 
och lagar, componerade han redan en myckenhet Symphonier, Trior, 
Sonater &c. och det i en sroak, som visad,e att han med tiden slrnlle 
blifva en af cle storrsta Musici som. funnits i varlden. Man saknade 
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val i dessa. h_ans ungdoms arheten ,;den, .noghet och ordning, som all
tid atf611Jer lard-om och grundliga kunnskaper; men de voro alla 
sa fulla af elld och nya in.fa.Hen, och vittnade tillika om en sadan 
ymnighet i uppfinning, att man Hitt kunnde forutse, huru la:ngt han 
med tiden ·skulle hoja sig ofver de flesta f6:r,e sin period kannda Com-
positeurer. a). 

Haydn's talrika och vackra arbeten i en sadan allder gjorde ett sa 
djupt intryck hos alla hans vanner, att de samfallt bado honom an
vanda nagot mera tid pa General-Bas,en, och imedlertid tamja sin 
hestandiga hag for Compositionen, till dess han med mera sakerhet 
kunnde taga till pennan, ufan frucktan for Critiker. · Han f6llj,de dessa 
hallsosamma rad, och gjorde sa hastiga framsteg, a:tt han innan korrt 
var en fullkomlig ma.stare i sin Vi:etenskap. 

Med sadana ,eg.enskaper utrustad, ar det icke underligt, att han se
dermera vunnit f6retradet ibland alla sina medtaflare. Men afunden 
ar alW d f6rtjanstens oskilljacktige f6lljeslagarn. De ofrige Tysklands 
masfar,e kunnde icke fordraga det myckna beromm, som allmant ut
ostes ofv,er den unge Haydn. De sammansvuro sig att f6rdunkla hans 
ara och utropade hans arbeten sasom 16jliga och besynnerliga b). 

De foretogo sig afv,en att skrifva emot hon.om. FI.era smadeskriffter ut
kommo i Ty.skland, medelst hvilka de sokte undergrafva hans bestan
digt tiHtagande beromm c). . De beskrdvo .bans Musik sasom ostadig, 
ba:rnslig och villd. De pasfodo att han ,sokte insmyga en ny Iara i 
Musiken, och att han i sin Composition inforde modulationer, som 
forut voro okannde i Tyskland. Hvad det sidsta angar, sa hade de 
alldeles ratt. Han inf6rde en smak som var alldeles ny och hel och 
hallen. olik den, hvilken de f6r,e hans tid voro vane att h6ra - men 
den var hans egen: den var masterlig och ganiska skon. 

Ibland den unge Haydn's fornam.sta fi.ender var Carl Philip Ema
nuel Bach i Hamburg, som forut hade varit i Berlin. Men Haydn 
segrade bade ofv,er denne och sina ofriga ovanner pa ett satt, som 
okade hans ara och ofverholljde dem. med blygd. Han for-etog sig 
att componera atskilliga Musicaliska stycken, i hvilka han sa master
lig,en harma-de sina motstandares sarskillda smak, (i synnerhet Bachens 
.i Hamburg) och det pa ,ett .s:Lstickande satt, at:t de funno hans ofver
lagsenhet, tillstodo sanning.en, och ofv,ergafvo sin illska. 

Denne Anecdot tjanar till fullkomlig upplysning ang8!ende ,en mangd 
besynnerliga passager,· ,som finnas har. och dar spridda i somliga af 
hans arbeten. Sadana aro: VI Sonat,er for Piano-Forte eller Clavecin 

a) Man berattar val att han: i sina ynglings-ar visade nag on. bojelse for
Militairen och var mycket begifven pa nojen; men detta varade icke lange. 
Musiken var . honom mera kar, och forblef bestandigt hans fornamsta yrke. 

b) Manne detta icke ar nagot forhastadt? atmindstone ar, oacktadt Tys
karnas bojelse for Critiken, en sadan stampling emot Haydn's ara i deras 
Musicaliska Historie annu obekannl. 

c) Dessa skriffter hade Autor bort cilera.
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Op. XIII och XIV, hvilka han componerat enkom for .att gora narr 
af Ba-chen i· Hamburg. Hvar och en .som spelar sednare delen af II 
Sonaten. i XIII Operan, -och hela III Sonaten i samma Verk, finner 
ganska Hitt, att Haydn alldrig componerat dem efter sin vanlig,e skone 
och· rene smak, utan att han dar imiterar Bachens underliga infallen, 
sarande brytningar, barnsliga upptag och affecterade djup,e kunnskap, 
och at:t -de ej aro annat an stickande parodier ofver denne Mastarens 
underlig,e och kranglige· composition a).

Man har off ta sagt att Haydn ar sig ganska ·olik: att da storre 
delen af hans Musik ar full af skonheter och tillika · gifver tillkanna ,de 
djupaste kunnskaper, finner man daremor pa manga stallen sa manga 
skarrande besynnerlighet,er, ooh sa mycken ofverdrifft, att' man ·skulle 
kunna tro Compositeuren ibland hafva varit utom sig, eUer hafva fallit 
i nagon. yrsel. Men .hartill svaras, att ,en star del af denne besynnerlige 
Musik blifvit Componerad · pa befallning dels af 1en Ungersk Prins, som 
annu lefv,er, dels af dess aflidne Fader, vid hvilkas Hof Haydn 'i 28 a.rs 
tid varit Cap,ellmastare. Desse Herrar hafva ofta sjallfve utstakat pla
nen, da nagon ny Musik skulle componeras, och darigenom inskrankt 
Compositeurens frihet. Man kan latt for,estalla sig deras hesynnerliga 
begrepp om Musik, ,da man v•et att Haydn, pa deras befallning, maste 
Componera Symphonier af den heskaff.enheten, att de kunnde uppfo
ras af 3 eller 4 Orchestrar som samlades i sarskildta rum, och som 
anting,en skulle svara hvarandra, ,eller ·och f6r.enas och spela pa en 
gang, allteftersom det foll Prins,en in att hefalla. Niir ,en Compo.siteur 
pa .sadan .satt tvingas och inskrankes, bar man icke undra att Musik,en 
blifver besynnerlig, ,eller helt annorlunda · an man kunnat fordra, om 
Mastaren alltid fatt follja sin ,egen smak och den naturliga drifft.en ·af 
sitt eg.et snille b).

.a) Detta torde. icke vara sa aldeles opartiskt: Haydn sjallf skulle visser
ligen icke gilla dessa Autors nog ofverdrifna uttryck. Detta besynnerliga 
beromm pa en mans bekostnad, hvars fortjanst alldrig af honom kunnde 
misskannas, kan icke smickra Haydn. Flere, som personligen kanna Haydn, 
forsakra att han an i dag lika som f orgudar denne stamfader for Eur op as 
storrsta Claverister. 

Engelske Autorn liir troligen ej hort Bachens Arbeten exequerade af ho
nom sjallf, eller nagon af dess battre Elever. Att Haydn harmade, for att 
gjora narr af Bach, kan svarligen forenas med den forres vackre moraliske 
caractere. Det ar dessutom ej blott i de anforda Sonaterna man b6r soka 
dessa pretenderade imitationer; nastan i allt hvad Haydn componerat igen
kannas Bachs Originala uppfinningar pa mangfalldigt satt forfinade af 
Haydn's elldiga och lekande snille. 

b) Att Haycl'n dels hiirmat andra, dels rattat sig efter en Furstes besyn
nerliga infall (under hvars lydnad han de sednare aren ej statt) ar for 
honom ingen · sardeles eloge, atmindstone bevisar det icke mycket af dess 
afvan anforda ursprungliga snille och egne smak. Manne dessa ovanliga 
ideer: denna ofredrifft: dessa sa kallade skarrande besynnerligheter, (for-
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Tyskarnas nationella smak i-Musiken ar starrk, djiirf och Majestat
lig. Man saknar val hos dem den Italienska lenheten och sottman; 
men man maste ock 1:illsta, att de, uti Instrumental-Musiken, och i 
synnerhet pa Blas-Instrumenter, 6fvertraffa alla andra Nationer. Or
sak:en hartill ar formodlig,en· den, att man i Tyskland mindre syssel
satt sig med Vocal an Instrumental-Musik, hvarpa man ej sa mycket 
bor undra, da man hesinnar, att Tyska s·praket ar oiindligen mera hardt 
ooh striift an det Itali,e,nska, och saledes diirutinnan varit, ar och for
blifv,er ,ett oofvervinneligt hinder. Dessutom finner man att hvarest 
Vocal-Musiken mycket 6fvas och flor,erar, har aUtid Instrumental
Musik:en blifvit forsummad, och darfor,e icke kommit till nagon hogd. 
Sallan horer man nagra Symphonier af varde ifran Itali,en, . da Tys
karne daremot allmant maste i detta afs,eende ans,es sasom Ma.stare. 

Tyskland har pa dessa sidsta 40 aren hafft atskilliga namnkunniga 
Compositeurer; ·men det synes hafva varit Haydn forbeha.Uet att borja 
,ett helt nytt Tidhvarf; ty han ofvertraffar vida bade i smak, skonhet, 
inv,ention och ymnighet alla 1sina bade for,egangare och samtida Lands
man. 

Haydn har val icke uppoffrat Konsten, el1er den Musicaliske Veten
skap,ens djupa sanningar at Melodiens ljufva hehag, utan offta ge
nom imitationer och Mci.sterliga Fuger visat sin billdningskrafft, sin 
lardom och sina djupa insigter; me1I1 han blandar alltid ·detta, for orat 
mera underliga, och ibland mindre smakliga slags Musik med oiindli
gen varierade sk.ona tankar och nya infallen. 

Utom en otrolig myckenhet af Musik for alla slags Instrument-er, 
har man afv,e,n i Vocal-Musik:en de vackraste prof af hans stora snille 
och fortrafflig,e smak. Da hans Passions-Musik, nagra och 20 ar se
dan, forrste gang,en uppfordes i W:i,en, voro alle store Mastar,e tillstiides, 
som hade criticerat ha,ns forra Compositioner a). De afhorde den 
samme med all m6jlig uppmarksam:het, och afvensa mycken fordom 
,emot Compositeuren; men man berattar afv.en till deras heder, att de 
denne gangen gjorde fullkommlig rattvisa at Haydn's fortjiinster, och 
instammde med allmiinheten i det tillborliga la.ford, som de forut ·af_ 
illska och afund bestandigt hade sokt �tt fordunkla. 

Haydn har afv.en componerat flera Italienska Op,eror, som med 
mycket bifall blifvit uppforda i Wien, Dresden och Berlin, och dess
utom atskillig ,dylik Theat,er-Musik, som hail ,e,ndast la.tit hora pa Hof
v,et hos framlidna Kajsarinna!ll Maria Theresia och hos Pri�s Ester
hasa. uti .Ungern. 

Haydn's ymniga snil1e och otroliga latthet att arbeta aro nogsamt 
bevisade g,enom mangden af , hans V:erk. Ingen kan i detta af se,ende 

modligen tankar som 6fverga till det comiska), manne icke allt delta sna
rare bor tilskrifvas det naturliga muntra och skamtsamma lynne, som 6fver
allt r6jes i Haydn's arbeten? 

a) Carl P. E. Bach formodligen undantagen, som de sednare 36 :1ren af
sin lefnad vistades i Hamburg. 
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jamforas. med honom .uton1 Handel. - H vad smaken angar, sa he
hofv,es ,ej nagot annal bevis pa dess fortrafflighet, an den starrka af
saltningen i alla lander pa alla de Musikalier, som komma ifran 
Haydn's hand. Det har i manga ar ej al1enast varit ,ett mode alt fraga 
efter Haydn's Musik, utan ma,n ·skulle nastan tro alt han, g•enom en 
allman kjusning, salt allt hvad Musicus eller Musik-allskare heter, 
pa sprang alt 16pa -efter sina arbeten .. Han har bestandigt varit 6fv,er
hopad af commissioner ifran Frankrike, England, Ryssland, Holland 
&c. Ocksa har ha,n componerat ,en stor del for privata personer och 
for Musik-Handlare i alla dessa sarskilldta lander. 

Angaende Haydn'.s Caracter komma alle, som · karma honom, darn.ti 
ofver,ens, att han 

Sdsom mcinniska ar mycket hoflig, vanlig och utan hogmod, eg,en-
karlek ,eller nyck,er: 

Sas om gitft Man ganska om, from och af en exemplarisk dygd: 
Sasom Musik-Spelare .snall, behaglig ooh ma.stare att exprimera. 
Sasom Compositeur Majestatisk, rorande, behaglig, sublime och full 

af elld och qvickh,et. 

N o r  d i s k  k u 1 t u  r. 25. Musik o-ch musikinstrument. Utg. 
av 0. Andersson. Stockholm 1934. 179 s., H. 7: 25. 

Samlingsverket Nordisk kultur har till uppgift att ge en popu
Uirt avfattad, men samtidigt vetenskapliga studier. gagnande sam
n1.anfattning av den andliga och materiella odlingens utveck
ling i de nordiska Hinderna (S-yerige, · Danmark, Norge, Finland 
och Island), varvid sarskild hansyn tagits till aldre lrnlturperio
der £ram till nya tidens borjan. I raden av redan utgivrta mono
grafier behandlande runorna, folkvisor, idrott ,och lek, konst m. m. 
har nu aven utkommit den del, som a.gnats musiklivet i aldre tid. 
Redigeringen av denna del har otvivelaktigt erbjudit mycket sto
ra svarigheter, ty dels ar studiematerialet mycket ·ojamt fordelat. 
pa olika perioder, dels saknas i betydande omfattning forstu
dier for speciella delar av det till tiden och rummet vidstrackta 
forskningsomradet. Men svarigheter aro ti.11 for att overvinnas 
och det kan tryggt sagas, att skildringen sadan den nu foreligger 
fyller ganska hogt stallda ansprak, aven om den - en foljd av 
vad nyss sagts - icke ger en i allo enhetlig bild av de skiftande 
handelseforlopp, som upprullas for lasaren. 

Redaktoren, professor Otto Andersson har sakerligen pa ett 
forberedande stadium haft ett drygt arbete att ena olika syn-
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punkter och forskningsmetoder -och, i den man han sa lyckats, 
ar man honom tacksam darfor. Sjalv har Otto Andersson i in
ledningskapitlet Nordisk musikkultur i alclsta tider gjort ratt
visa till vanster och hoger. Perioden borjar med en stolt fanfar, 
det ar lurarna £ran bronsaldern·· som presenteras och samtidigt 
debatteras de musikaliska problem deras upptackt gjort aktu
ella. I kapitlets slut har f6rfattaren natt £ram till en icke mindre 
spannande episod: nordbornas andel i den rn.edeltida flerstam
miga musiken. Bagge dessa problem ha eggat fantasien och gett 
anledning till mer eller mindre val underbyggda hypoteser. Pro
fessor Anderss-on sjalv prova;r forsiktigt foreliggande fakta och 
forlorar sig aldrig i andlosa perspektiv. � I ett foljande kapi
tel har C;-A. Moberg gett en pa grundliga studier vilande popu
Uir och Hittlast framstallning av Sveriges, Norges och Danmarks 
kyrkomusik under medeltiden, som for Finlands del supplerats 
ay Toivo Haapanen. De medeltida mus�ldnstrumenten ha skild
rats av Hortense Panum ,och for orgeln sarskilt saint orgelspelet i 
det medeltida norden har en redogorelse Himnats av C. F. Hen
nerberg. 

Arbetets hela senare del ( drygt halften) har a.gnats folkmusi
ken. I detta avsnitt har givetvis granspunkten, medeltidens slut,

mast overskridas. Den nordiska. folkmusiken, sadan vi nu kan
na den, kan i mangt och mycket betraktas sasom en tidlos konst. 
Uppteckningen av materialet (melodistoffet) har ju borjat myc
ket sent, i Danmark och Sverige egentligen forst i borjan av 1800-
talet, pa andra hall annu senare. Mycket arbete aterstar givet
vis aven, innan man lyckas na fram till sakra resultat betraffan
de. exempelvis -dateringar, dar sadana over huvud kunna tankas 
bliva fixerade. Att i elt arbete som det foreliggande fa fram 
s. a. s. huvudsumman, av vad som a ena sidan enar, a andra
sidan sarskiljer de olika landernas folkmusik, vore naturligtvis
.av det storsta intresse. Det hade emellertid forutsatt, att den
nordiska folkmusiken behandlats i ett sammanhang av en enda
forfattare. Men om sa skett, hade ·OCksa mycket vardefulla de
taljuppgifter mast utelamnas, och man kan i 6vrigt fraga sig,
om en enda forskare f. n. kunnat overblicka hela det 011.1.fattande
och ojamnt bearbetade materialet. Det kan darfor anses riktigt,
att framstallningen av folkmusiken uppdelats efter olika lander
och anfortrotts at skilda pennor. Men darern.ot maste man be
klaga, att de olika forfattarna icke arbetat efter en gemensam
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strangt -enhetlig metod. Som det nu ar, synas direktiv i dylik rikt
ning antingen icke lamnats, eller i alla handelser icke foljts. Att i 
detalj gain pa de olika kapitlen i denna arbetets senare del forbju
des av utrymmet. Det ma vara nog att antyda skiljaktigheten i 
behandlingen av Sveriges och Danmarks f.olkmusik. Tobias 
Norlind, som skrivit om Sverige, har koncentrerat framstallnin
gen kring nagra melodiska typbildriingar och. soker med utgangs
punkt fran dessa att skissera en datering i stora drag. Man £61-
jer med intresse hans originella uppslag, som tyvarr icke kunnat 
i onskvard utstrackning -exemplifieras, men saknar bl. a. sarskilt en 
redogorelse .over vad som redan atgjorts i svensk folkmusikforsk
ning. Forfattaren kan ursakta sig med att han behandlat denna 
fraga i ett ailnat av sina arbeten, men darmed ar icke lasaren till
fresstalld. H. Gruner-Nielsen, som svarar for Danmark, ar icke lika 
uppslagsrik som Nor lind, men han inleder - - i mitt tycke -
pa ett forebildligt satt skildringen med att i snabba 'drag beratta 
om tidigare forskningar i amnet och lamnar i detta sammanhang 
manga vardefulla bibliografiska notiser. - De ovriga landernas 
f.olkmusik behandlas av 0. Andersson (Finland och svemk
Estland), 0. M. Sandvik (Norge), B. Thorsteinsson (Island) samt 
H. Gruner-Nielsen (Far6arna). Register over dikter; melodier,
orter, personer m. m. ha upprattats av T. Hojer.

E.S-m.
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B a c h-J a h  r b u  c h. Im Auftrage der neuen Bachgesellschaft 
herausg. von A. Sch.ering. Jhrg 30 (1933). Leipzig, B. & H. 
1934. 120 s. 

N e u  e s  B e e t  h o v e  n-J a h  r bu c h. Begr. & herausg. von 
Adolf Sandberger. Jhrg. 5 (1933). Braunschweig, Litolff 1934. 
258 s. R. M. 6: 50. 

H a n d  e 1-J a h  r b u  c h. Im Auftrage der Handel-Gesellsch. 
Herausg. von R. Steglich. Jhrg. 6 (1933). Leipzig, B. & H. 
1933, 153 s. 

H a a s, R., w O 1 f ga n g A ill a d e u s M ·O z a r t. Potsdam 
1933. 4:o. Illustr., 160 s. Inb. M 13: 50. (Die grossen 
Meister der Musik. Herausg. von E. Biicken. 4.) 

D a v e  n p o r t, M a r c i  a, Mozart, 1756-1791. Paris, Payot 
1933. 301 s. Frcs 25: -. 

T h  ,e he r i t  a g e o f m u s  i c. Vol. 2. Essays ... collect. & ed. 
by H. J. Foss. Oxford, H. Milford 1934. 263 s. 7 s. 6 d. 

Av de musikaliska arsbocker agnade en enda tonsattare, vilka 
under de f ors ta artiondena av 1900-talet borjade utkomma i 
Tyskland och vilka pa sitt satt vittnade om den utomordentliga 
livaktigheten hos tysk musikhistorisk forskning, ha redan nagra 
efter en relativ kort tillvaro upphort. Sa ar fallet bade med 
Gluck-Jahrbuch, som upphorde med den fjarde argangen 1918, 
och Mozart-Jahrbuch, som efter 1929 (arg. 4) foke vidare ut
kommit. For Gluck formadde man fran borjan icke att intres
sera allmanheten i den utstrackning; som var nodvandigt for att 
sakerstalla · arsbokens exist ens. Att ater Mozart-J ahrbuch maste 
sluta berndde val narmast pa att dess redaktor och Mozartsall
skapets primus motor A. Abert redan 1927 avled. Kvar av ars
bockerna aro emellertid Bach-Jahrbuch, som i ar ·utkommit med 
sin 32 aJ;"g., Beethoven-Jahrbuch, av vilken i september publice
rades vol. 5' samt Handel-J ahrbuch. Bachstudiet har, gamla 
anor och det kan sagas, att arsboken under professor A. Scherings 
redaktion pa ett traditionellt vordet satt pietetsfullt vardar mas
tarens minne. Daremot livas icke arsbokens innehall langre av 
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nagra epokgorande upptackter eller banbrytande nya synpunk
ter. Man far noja sig med ett »Kleinarbeit», som narmast har 
till foremal att soka finna losningar till en del detaljproblem, som 
forskningen hittills icke beaktat eller lyckats bem.astra. Den om
fangsrikaste uppsatsen » Kleine Bachstudien» och val ocksa den 
tyngst vagande har till forfattare arsbokens redaktor. Gentemot 
tidigare forsok att inrangera motetten » Singet dem Herren ein 
neues Lied)) bland de begravningsmotetter, Bach tonsatt for for
nama Leipzigfamiljer, bevisar nu Schering slutgiltigt, att motet
ten ar skriven for nyarsdagen 17 46 pa bestallning av radet i 
Leipzig. Genom freden i Dresden den 25 december 1745 hade 
andra schlesiska kriget bringats till slut och forst pa nyarsdagens 
morgon lamnade den sista preussiske soldaten den hart provade 
staden. Bach hade darfor fullgoda skal att icke blott la.ta texten 
utan aven musiken i alldeles sarskild grad jubla. S. uppehaller 
sig ocksa bl. a. vid juloratoriet ( de fran profanmusiken lanade 
arierna), credo i h-mollsmassan samt basarian »Gebt mir meinen 
Jesu111 wieden i. Matthauspassionen. F. _Smend har skrivit en 
studie over Bachs koralkanon )) V om Himmel hoch da komm ich 
hen, H. Miesner och G. Hey utreda biografiska sporsinal och G. 
Schi.inerµann slutligen behandlar samarbetet mellan den kande 
lexikografen J. G. vValter och kantorn i Wolfenbiittel H. Boke
meyer. 

Beethovenjahrbuch har ett nagot fylligare innehall. Av varde 
och intresse sarsk.ilt for pianopedagoger ar W. Petzets uppsats 
)>Erfahrungel). beim Studium v-on Beethovens Klaviersonaten)>, i 
vilken med utgangspunkt fran Max Pauers upplaga (1927) tra
ditionsvardet hos aldre utgivare undersokes. Bibliografiskt gi
vande aro Max Ungers.redogor.else for en stor Beethovensamling 
i Zurich och Georg Kinsicys forteckning over den numera avlidne 
frankfurtjuveleraren L. Kochs Beethovenmanuskript (musikalier, 
brev m. n1., raknande over 70 nummer). A. Sch�ring, som aven 
medarbetar i Beethoven-J ahrbuch, berattar om elt nyfunnet mi
niatyrportratt av Amalie Sebald - hon betraktas -icke Hingre sa
som Beethovens »unstetbliche geliebte» - och meddelar f. 6. sitt 
forst skrivna bidrag till den nya Beethoventolkning, .son1 han 
fullf oljt i andra publikationeL For hans nppfattning om. Eroi
casymfonien, varom det har ar £raga, redogores nedan i annal 
sammanhang. Arboken avslutas med en Beethovenbibliografi 
for aren 1928-33 av Philipp Losch och en recensionsavdel-
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ning (Biicherschau), som har till forfattare A. Sandberger.c Kan.;. 

.ske· bor det- sist naninda bidraget raknas som. arsbokens varde
fullaste. Sandberger har namligen icke nojt sig med att granska 
litteraturen om Beethoven, utan - har aven medtagit det viktigaste 
.av den ovriga musikhistoriska produktionen

) som utkommit efter 
.argang 4 av arsboken. Sa vitt jag. vet, kan icke heller forskaren 
pa nagot annat stalle erhalla en lika lattillganglig · overblick av 
den senast utgivna litteraturen. 

Handel-J ahrbuch, som tidigare argangar innehallit vardefulla 
:studier av A. Abert, A. Schering, E. Dent m. fl. upptager i arg. 6 
.sasom enda bidrag en av Kurt Taut utarbetad Handelbiografi: 
Verzeichnis des .Schrifttums iiber Georg Friedrich Handel. Svarig
heterna att astadkomma en dylik bibliografi aro manga och be
tydande, ty materialet ar mycket rikt och delvis ratt svaratko·m.., 
ligt. Otviv"elaktigt. kommer aven arbetet att_ av alla forskare emot.., 
tagas med tacksamhet, om det an icke kan sagas, att forfattaren 
visat sig till fullo vuxen den uppgift han atagit sig. Forargelse
klippan for en bibliograf ar ofta,_ att han icke kan uppna fullstan
,dighet. Taut har visserligen forstatt, att det vore en omojlighet 
for honom att spara upp all Handellitteratur, men han har, kan
ske framst da det gallt biographica, andock .strackt sitt nit alldeles 
for_ langt och darigenom fatt med titeluppgifter, som helst borde 
ha uteslutits_. Alldeles onodigt och f. 6. vittnande. om mycket da
ligt omdome hos forfattaren ar det salunda att forteckna skild
Tingar av Handel, ingaende i_ populara kompendieartade musik
historier som exempelvis R. Batkas Geschichte der Musik. AU 
Handel aterfinnes i varje allman musikhistoria ar ju alldeles 
sjalvfallet och behaver icke sarskilt papekas annat an nar det ar 
fraga om verkliga originalframstallningar. Lika meningslost ar 
att - som skett - forteckna bidrag om Handel i allmanna mu-. 
siklexika. Taut ar vidare i tekniskt hanseende en ganska klen 
'bibliograf. Men dessa anmarkningar till trots ar dock hans ar-
1)ete av .stort varde bade for den· i amnet initierade och for den
IDusikaliske lekmannen.

Uppfattningen om Mozart och hans stallning ·1 musikhistorien 
l)estam.des under senare halften av 1800-talet och forsta aren av
1900-talet vasentligen av den stora hiografi, som Otto Jahn bor
jat utgiva 1856. Jahn var en framstaende filolog och skicklig
forskare 111.en tillika en romantiker, som av Mozart skapade en
apollinisk gestalt och i. honom sag toppunkten -,- sarskilt gallde
11 - 342639. 
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-detta musikdramatiken - av den foregaende musikaliska ut
vecklingen. Dragen hos denna idealbild kommo val under· de.
foljande aren tack vare nya undersokningar att_ delvis ommejslas,.·
men fo:rst i borjan av 1900-talet utkommo i rask foljd en rad ar
beten, som helt tycktes gora slut pa uppfattningen i Jahns anda�
Erinras bor i detta sammanhang om fransmannen T. de Wyzevas.
och G. de Saint-Fois' 1912 publicerade .forslmingar - en tysk ef
terfoljare till dem ble_v A. Schurig - i vilka forfattarna s. a. s. blot
tade mekaniken i Mozarts ko.nst och likstallde hans genialitet med
hans beundransvarda formaga att assimilera intryck fran de mest
skilda hall. Mot dessa b�gge riktningar tog A. Abert stallning i
sin tvabandiga biografi, utkommen 1919-21. Romantiken
kring Mozart skingrades till en god del, men samtidigt kunde·
Abert icke godkanna fransmannens mekaniserande ten denser ..
Resultatet av hans egna forskningar blev en undersokning i stor·
stil, dar Mozarts konstnarliga egenart kom att belysas och for
klaras genom jamforelser med foregangare och n�rmaste sam
tida. Aberts bok tycktes for en god tid framat onodiggora vidare
forskningar. Och dock saknade man nagot hos Abert - den
personliga installningen till Mozarts konst, den estetiska varde-
sattningen, som varit Jahns styrka. - Haas skanker oss nu i sitt
arbete nagot av Jahn ater och har atskilligt nytt att tillagga
for egen del. Han ar kanske framst en fortrafflig kannare av
den italienska sjuttonhundratalsoperan · och det faller hononi.
naturligtvis icke in att rycka Mo�::i,rt ur den historiska_ miljon .. 
Men han uppdagar ibland andra sammanhang, an dem Abert kant
till och understryker i nagra fall starkt Mozarts_ beroende av syd
tyska traditioner. Sarskilt instruktiva aro for ovrigt for lasaren
hans av talrika exempel belysta form.analyser av Mozarts verk ..
.Vill man jamfora den p-ersonliga · och estetiska vardesattningen
hos de bagge forfattarna, kan man exempelvis lasa deras fram-
stallningar av Idomeneo. Har a_r Haas i mitt tycke den over
lagsne, ty han forstar battre an Abert att ge en forestallning om
vilket harligt konstverk dock denna Mozarts opera ar. Med deUa
lir naturligtvis icke sagt, att Haas gjort Abert overflodig. Tvart
om. Haas har betraffande det biografiska fattat sig -kortare. Har
ar Abert den overlagsne, sa aven i de stora historiska exposeerna.

For den som framst vill Iara kanna Mozarts pittoreska levnads
lopp -och komma underbarnet, som i praktiska ting aldrig blev en
helt fullvuxen manniska, in pa livet, kan Marcia Davenports bok

163 

ha nagot att saga. Sjalv forsakrar hon i foretalet, att hon endast 
efterstravat sanningen och avvisar varje tanke pa romantisering� 
Men man behaver icke ha last sa manga sidor i hennes bok for att 
forsta, att hon fart av Andre Maurois och kanske aven av Morike. 
I skildringen av Mozarts harndom anvander hon sig pa ett myc
ket un·derhallande satt av hovtrumpetare Schachtners valkanda 
berattelse och om nagon forvanskning av fakta kan det har knap
past bli tal. Pa andra stallen forefaller daremot hennes fantasi 
Himna den dokumenterade verkligheten langt bakom sig, sa exem
pelvis, da hon berattar -om · Mozarts besok i Prag, dar hon 
skickligt forstatt ·att utnyttja de nyfunna Casanovafragmenten 
(forslag till andringar av texten till Don Juan). Som helhet kan 
hennes bok karakteriseras som god forstroelselektyr. 

Engelsmannen ha sedan--lange--lart ·konst;en alt skriva popu
lart och dock sakligt och dessa bagge egenskaper aterfinner man 
till en god del i det av Hubert J. Foss utgivna arbetet The heritage. 
of music. I en tidigare under samma titel utgiven volym ha be
handlats Bach, Palestrina, Schumann, Brahms m. fl. tonsattare, 
den foreliggande ar agnad Byrd, Scarlatti (far och son), Couperin, 
Handel, Gluck, Weper, Mendelssohn-Bartholdy, Chopin, Verdi 
m. fl. Naturligtvis sta icke alla bidrag i en volym, dar icke mind
re an tolv forfattare samarbeta, pa samma niva. D. F. Tovey,
som skildrat Gluck, ar salunda val ordrik och forirrar sig garna
utanfor amnet. Men flertalet forfattare ha daremot lyckats
att i en stram och dock popular form realisera utgivarens pro
gram, namligen att skriva icke en biografi men ge en samman
fattande framstallning av respektive tonsattares stallning i musik
historien och deras inflytande pa samtiden och eftervarlden. Bo
ken kan _anbefallas. at dem, s_om vt3:n- alt, hedriva .specialstudier
6nska erhalla fylligare uppgifter, an vad som aterfinnes i gangse
arbeten i allman musikhistoria.

E.S-m.
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BEETHOVEN I NY TOLKNING 

Arn ol d  Sch e r i n g. Beethoven in neuer Deutung, C. F. Kahnt, 
Leipzig 1934. 

Zur Sinndeutung der 4. und 5. Symphonie von Beet

hoven (Zeitschrift fiir Musikwissenschaft, H. 2, s. 66, Leipzig

1934.) 
- -. Die ·Eroica eine Homer-Symphonie Beethovens? (Neues

Beethoven-Jahrbuch, s. 159, Braunschweig 1933.)

I reklamprospektet till Alfred Heuss' bok om Beethoven
(2. uppl.) meddelas foljande: »Att eroica-symfonin maste 1:1-PP
_fattas som en profetisk bild av folkkanslern Adolf Hitler, denna 
upptackt gjorde Alfred Reuss icke nyligen u_tan 'redan for 13 
ar sedan»(!). Jamfor man denna remarkabla tydning av eroicans 
ideinnehall med de kommentarer Arnold. Schering - den ·i 
Berlin verksamme musikhistoriske profess�H·n - nyligen publi
cerat - till samma verk, blir inti'ycket onekligen en smula for- . 
bry llande. Sche:ring forfaktar namligen med overtygelse den 
asikten, alt eroica-symfonin inspirerats av Iliaden, narmare 
bestamt f6rhallandet mellan Hektor och Andromake. Reuss' 
bok ma har lamnas asido. I ratlvisans intresse skall fram
hallas, att det narmast ar -forlaggaren, mindre den nyligen av
lidne forfattaren, som tillmater Beethoven en sa originell pro
fetisk formaga. Slorre · uppmarksamhet pakalla de synpunkter, 
for vilka Schering gjort sig till tolk. Ty denne forskare intar 
sedan manga ar en mycket framskjuten position bland samtida 
musikhistorici, och man har vant sig vid a:tt fa se inarkliga 

· och -vagande resultat av hans forskarenit. Markliga atminstone
aro hans nya undersolmingar av Beethovens musik - ej blott
eroican utan aven andra symfonier, kammarmusikverk och
pianosonater.

Schering drar frejdigt i har�1ad mot traditionella uttolkningar
av beromda Beethoven-verk. lngen vill val heller forneka, att
dessa i flera hanseenden behova revideras. Man blir inte veder
kvlckt av svulstiga och frastyngda utlaggningar i valbekant
>> Meisterfiihrer»-stil, och det ar just dylilrn, som, lat Yara i
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oavsiktligt karrikerad form, aterspegla den metod, ·varpa ana
lyser av Beethoven i stor utstraclrning grunda sig. Metoden 
bestar dari att man tolkar olika tema som symboler for vissa 
affekter - svarmeri, trots, uppsluppenhet - eller ocksa som 
inkarnation av mera overmanskliga makter (6det !). I regel 
talas ocksa, garna i hogtravande ordalag, om hjaltens fruktans
varda kamp mot 6det, om tragiska konflikter och lidande, 
som 6vervinnes genom den sublima gladjen etc. Ett sadant 
tolkningssatt kallas for hermenevtik. A ven om det star pa ett 
vetenskapligt hogre plan an de vidlyftigt poetiserande »ana
lyser» man mater hos. aldre romantiska rriusikskriftstallare, 
t. ex. E. T. A. Hoffman och R. Schumann, sa lanmar det dock
alltfor rymlig plats at subjektivt godtyckliga pa.fund och slut
ledriingar. Man maste ge Schering ratt pa denna punkt. Men
det galler att finna nagot battre, att anlagga synpunkter med
mera reella och konkreta perspektiv. Schering tror sig ha lost
detta problem. Och resultatet? Det ma genast sagas -ifran, alt
nagot mera besynnerligt och ovetenskapligt an hans nya Beet
hoven-kommentarer knappast kan uppletas i skrifter av ansedda
moderna · musikhistoriker, lat vara, att de i ovederhaftighet
overtraffas av vissa nazistiska pekoral, som fabricerats i amnet
»Musik und Rasse».

Scherings analyser ha in.genling att skaffa med stilkritik -
den i stort sett enda fornuftiga metod, som vunnit terrang efter
hernienevtikens glansdagar. Stravan till en mera sakligt be
tonad Beetboven-karakteristik tar sig hos Schering ett mycket
egenartat uttryck: han har namligen fa.Lt for sig, att Beethoven
var programmusiker, och fran denna minst sagt tvivelaktiga
utgangspunkt tolkar han olika verk i anlrnytning till Homeros,
Shakespeare, Schillet etc.

Att Beethoven kunde komponera programmusik ar forvisso 
icke obekant. Till den genren hora L ex. ett maserverk som 
pastoralsymfonin och en numera forgaten orkestral bataljmal
ning, »Slaget vid Vittoria». Men Scherings stora »upptackh 
ar, att utforliga program i form av dikter eller tragedier skulle 
i detalj ha inspfrerat utformningen av . praktiskt taget alla de 
skapelser eftervarlden raknat till Beethovens yppersta. Genom 
en sadan tolkning tror ban sig ha kommit pa »terra firma)>, 
och den utesluter ju onekligen alla svavande, » pseudopsyko
logiska» f6rklaringsf6rs6k. Givetvis vill ban gardera s1g mot 
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varje forebraelse for godtycklighet, nar det galler att pavisa de

litterart-musikaliska parallellerna. Det maste noga unders6kas, 
varf6r en -viss tonfigur, x, foljes av ett nylt infall, y, varfor 
valdsamma tonkaskader plotsligt avbrytas av en generalpaus. 
Sehering bladdrar fl_itigt i »Hamlet»;, »Romeo oeh Julia» ; »Stor
men ·», » Muntra · fruarna i Windsor» etc., och sa ser han Beet
havens rnusik i en helt ny, forklarad dager. Han upptacker, 
att mastaren, systematiskt och omsnrgsfullt, komponerat seen

efter seen. Ja, inte bara bestamda dramatiska situationer oeh 
stamningar aterfinnas utan ocksa tack vare Scherings skarp-· 
sinne sjalva replikvaxlingen. Den som trots dessa upplysningar

vagrar alt fatta f. ex: cissmollkvartetten op. 131 som en musi
kalisk tolkning av , Hamlet» skulle salunda sta frammande for 

det egentliga innehallet i detta verk. Sa bar bor, enligt Sche
ring, en saklig, kortfattad analys se ut : Sats I: Hamlets mono
log, ,>Vara eller ieke vara»; sats II: fortsattning av f6regaende 

seen, Ofelias entre och samtal med Hamlet ; sats BI-V: panto
mimscenen, forgiftandet av kungen; sats VI: den vanshmiga 

Ofelias sang; sats VII: duellen mellan Hamlet och Laertes, 
drottningens dod, Hamlets d6d. Foljer man receptet mera i 

e!3skildheter, blir resulta1et helt i stil med utgangspunkten. 
Lasaren far t. ex. veta, att tva tema i sista satsen illustrera 
faktningen. Det ena : de bada mo tstandarnas utgangsstallning, 
det andra: varjklingorna, som korsa varandra . 

Vilka aro nu de avgorande bevis Schering kan framlagga som 

stod for dessa pastaenden? Man letar forgaves efter argument, 
som _i nagon man kunde verka overtygande. Att Schering allt 
som oftast kombinerar losryckla versrader ur ett drama med 
motiv ur en strakkvartett och att darvid texten ofta mycket 
motvilligt later sig anpassas till melodin - detta utgor snarast 
ett bevis pa godtyckligheten i Scherings forfaringssatt . Nar

forfattaren kommer in pa Beethovens egna yttranden, sa lyckas 

han ur dessa icke frampressa nagot, som motiverar de program
matiska utlaggningarna. Ett enda uttalande av Beethoven sj alv 
- men bara ett enda - har Schering att klamra sig fast vid.
Nar mastarens van och biograf Anton Schindler bad bonom 

forklara ett par sonater, svarade han kort och gott : >)Lesen Sie 

Shakespeares 'Sturm'! Sakerligen hade Beethoven la tit dessa 

ord ·varit osagda, om han kunnat ana de konsekvenser de fatt 

i Scherings tolkning.
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Betraffande ett av Beethovens maktigaste och mest storvulna 

verk, femte • symfoniu, har den tyske musikprofessorn egen-

. domligt nog icke sparat upp nagon lilterar inspirationskalla.

Han ser i denna symfoni skildringen av ett folks lidande under

grymt f6rtryck och dess �efriels-ekamp, som under en star 

hjaltes ledning slutar med seger. forfattaren doper verket till

»revolutionssymfonin» oeh menar, att just denna, icke eroiean,

borde fattas som en hyllning till Napoleon, den franska revolu

tionens besegrare. Han kallar den ocksa »die Symphonie der 

nationalen Erhebung». Man undrar vid lasningen, om icke 

ett aberopande av aktuella politiska tilldragelser i Tyskland

skall tillfogas som slutklam pa det liela. Sehering ar emeller

tid i det avseendet en smula forsiktig. Han antyder blott, att

c-mollsymfonin i en sadan uttydning hlir en symbol , som » i 

stralande ljus lyser mot oss . tyskar av i dag» . Men mahanda 

skulle han anse det myeket lovvart att tyda c-mollsymfonins 

» per asp era ad astra» med dessa ord: Versaillesfreden - Weimar-

republiken - Adolf Hitler . · 
Gunnar .Jeanson.


	Blank Page

