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V.ARDES.ATTNINGEN AV JOSEF HAYDNS KONST 

I TYSKLAND 

E1' HISTORISK OVERBLICK 

Av ADOLF SANDBERGER (Miinchen) 1 

den a.Id.re Haydnforskningen ar det fem. skriftstallare, som 
sarskilt gjort sig gallande.2 Fran.1st bland dem star E. L. 

GeJ"ber, vilken redan 1790 visar sig utomordentligt val underrat
tad om inneborden av Haydns konst (jfr nedan) och som senare 
(1792) publicerade ett >> Versueh eines vollstandigen Verzeiclmisses 
von Joseph Haydn's gedruckten vVerken» (tryckt i »Bossler's. 
Musikalischer Korrespondenz der teutschen Filarmonischen Ge
sellschaft», 25 apr. 1792) samt darefter (1812) en omfattande 
biobibliografisk artikel, tryckt i hans »Neues historisch-bio
graphisches Lexikon». Bagge dessa arbeten aro alltjamt oum
barliga for varje Haydnforskare. 

1810 och 1811 u'tkommo tva Haydnbiografier av G. A. Grie
singer (»Biographische Notizen») och A. Chr. Dies_(»Biographi
sc;he Nachrichten, von Jo·seph ·Haydn») vilka bagge bygga pa 
meddelanden av J. Haydn. Sa foljde 1812 en bok av G. Carpcmi 

(>>Le Haydine ovvero lettere su la vita e le op ere del celebre 
maestro Giuseppe Haydn»), som redan tva ar sen.are plagierades 

· 
1 Pa forfattarens, professor A. Sandbergers uttryckliga 6nskan har bans 

pa tyska avfat.tade uppsats 6ver·satts till svenska. Nagra kortare citat ha. 
clock bibehallits i originalets form. Uppsatsens titel pa tyska: Zur Einbiir
genmg cler Kunst von Josef Haydn in Deutschland. 

� Av litteraturen om Haydn kan hanvisas till: Geiringer, K., Das Haydn
hild im Wandel der Zeiten (Die Musik 1931/32,· s. 430 ff.) samt vidare for 
Frnnkrike till en uppsats av L. de la Laurencie i: Revue de musicologie 1932· 
(novemberhaft�t), for Suerige till: Hennerberg, C. F., Schwedische Haydn
Handschrif_len (III. Kongr. der IMG, vVien 1909, s. 429 ff.); samme forf., Det 
forsla uppf6randet i Stockholm av Haydns oratorium Skapelsen (Sv. ticlskr. 
f. Mnsikforskn. 1921, s. 37 ff.); Norlen, G., Joseph Haydn, Upps. 1926; Nor
lind, T., En svensks [F. S. Silverstolpe] flerariga bekanlskap med Joseph
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av den franske forfattaren Beyle.1 Liksom sina foregangare hade 
Carpani tratt i personliga forbindelser med Haydn (han 6versatte 
aven texten till Skapelsen tili italienska), men han liar aven tyd
ligen for sin biografi utnyttjat uppgifter i andra hand.

Av dessa forfattare sakna numera Griesinger och Dies bety
delse, men daremot icke Carpani. En » musiker» - som sadan 
citeras han av R. Rolland - kan val den italienske diktaren icke 
kallas.2 Men han ar en dilettant, staende pa hojden av sin tids 
bildning och hans hanforelse och personliga sym.pati for Haydn 
har aven fart honom uppskatta Haydns konst, ehuru han eljest, 
sarskilt da det galler Mozart och Beethoven, visar sig icke kunna 
forsta tysk musik. For honom_ a:ro salunda de bagge senare upp
hovsman till en »i b.6gsta grad tilltrasslad och forvirrad» musik, 
>> full av forfining och lardom men saknande ver kningskrafh. 3 

Haydn _darem.ot »var Haydn forstod alltid att vara fullandat klar,
energisk och naturlig, valklingande och redig, lard och dock
icke torr, n1.elodi6s utan att bli platt; han forstod masterligt att
sammanvava motiven utan att bringa oreda i satsen, han var
impulsiv och foljde dock reglerna; och allt detta under en trangsel
av kvicka, aldrig forut horda infall, med anvandande av nya
medel, djarva grepp och besjalad av en rik ingivelse» .4 

Haydn (Norlind, T., Nagra livsbilder och kulturbilder . . .  Lund 1928, s. 15 
ff.); Glimstedt, H., Haydn och Sverige (Ord och bild, 1932, s. 129 ff.); 
for England: Parke, vV. Th., Musical memoires, Loud. 1830, bd. 2, s. 29 ff., 
Pohl, C. F., Haydn ·und Mozart in .London, Wien 1867; for Amerika jfr ne
dan s. 10, not 1. 

1 Beyles arbete utkom under pseudonymen L. A. C. Bomhet 1814 i Paris, 
under titeln: Lettres ecrites de Vienne en Autriche sur le celebre compo
siteur J. Haydn. Jfr for Beyles plagiat R. Rollands inledning till: Stendhal, 
Vie de Haydn, Mozart et Metastasio, Paris _1914. 

2 Carpani hade sammantraffat med J. vV. Goethe. Jfr G:s brev till Zelter 
24.7. 1819: Zu meiner alten Bekanntschaften gehort die des Dichters Car
pani, welchen ich 1810 in Toplitz kerinen lernte; da dieser guter Alte jedoch 
kein Wort deutsch spricht, so muss ich Italienisch reden, was jedoch besser 
geht als ich nach so langer Pause vermuthet habe. Du wirst dich Carpan{ 
erinnern, wenn ich sage, dass er ein Biichlein l>Le Haydine» geschdeben hat, 
worin hiibsche Sachen iiber den alten Haydn stehen-. Carpani, f. 28.1. ·1752 
i Villabese (Como), d. 22.1.· 1825 i Wien, var forst teatercensor och teater
direktor i Venedig, senare »Hofdichten i Wien. Hans ])erorndaste librelt 
,1ar skriven till Paers opera Camilla. Jfr Enciclopedia italiana, bd 1:) (1931) 
s. 129.

3 11delle erudite intricatissime confusioni, piene di ricercalezza e di slndio, 
ma prive d'effello". 

4 )>il nostro Haydn seppe senza eccezione essere sempre perfettamente 
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Aven i fortsattningen finner man manga traffande anmark
ningar, s0111 karakterisera den bildade amatoren. Sa da det ar 
fraga om kvartettkomposition och modulation, motivens fort
'.Spinnande och summan av alla dygder: la buona conclotta .

Dilettanten igenkanner man framst pa de standigt upprepade och 
-delvis litet traffande jamforelserna, hamtade fran malarkonsten.
Hans f6rs6k att teckna historiska perspektiv, att leta ·ratt pa rot
tradarna till Haydns konst, .sakna varde, helt forklarligt for 6v
rigt, da man pa Carpanis tid i allmanhet var Ian.gt ifran rustad for
,dylika uppgifter.

0 jamf01�1igt mer a plastiskt och me1·a fackmannamassigt an
,Carpani yttrade sig daremot Gerber redan 1790 i sin Haydnartikel -
uti » Historisch-biographiches Lexikon der Tonkiinstler» .1 Han 
.skriver dar, da det galler att vardesatta Haydns konst.

»Nar vi namna Jos-ef Haydn, sa tank.a vi pa en av vara stosta inan;
-en stor man under alla forhallanden. Han ar vai, tids heder. Alltid
·outtomlig, alltid ny och frappant, alltid storslagen, av-en nar ban sy-
1.1es le. Han .har skankt vara ,orkesterstycken och sarskilt kvart,etterna
,och symf.onierna en Jullandning, som fore honom aldrig hlivit h-ord.
Allt kommer till orda, nar ha-n satter sin orkester i rorel_s,e. En obe
.tydlig fyllnadsstamma hos andra tonsattare hlir hos honom ofta till
:en huvudstamma. Varje harmoniskt konstgrepp, · harstarnmade <let
an fran kontrapunktisternas gotiska tidsalder, star -honom till buds .
Men det far i stall-et for sin forna stelhet ett ang-e-namt behag over
.sig, ,sa fort han haller ,det i ber,edskap for vara oron. Han kan 
konsten a�t av och' till forefalla valbekant och hlir darigenom, trots
:k.ontrapunktiska konstgrepp, popular och omtyckt av alla amatorer.
·Hans temata hara alltigenom g-eniets originella prag-el och den upp
marksamme _ ahoraren .i-genkann-er •deras upphovsman bland tusen
andra. Ibland tyckes i hans v•erk slump-en ha ,satt noterna pa" pap
_p,eret. Men vilken a-nnan skepnad fa icke de8sa vid forsta pa.seen det
.sa intetsagande noter, da -de i fortsattningen omformas av mastarens
hander ... Den unga -skonheten ,och den vid partiturstudiet grana:de
.:kontrapunktikern, hagg,e lyss'Ila med noj,e till:hans v,erk. Det ar be
-vis nog, till vilk.en grad natur och konst hos honom forenats. - Re
dan hans forsta kvartetter, vilka hlevo kanda omkring 1760, vackte
:allman sensation. -Man log och roa:de sig a ena sidan ov-er deras.
IDtmtra och naiva karaktarsdrag, och hojde a andra sidan ett skri
over att musiken di·agits ned och tvingats tjana ,en npptagsmakare.

chiaro et erudito, energico e naturale, armonioso e non confuso, dotto e non 
arido, rnelocfroso e non triviale magistralmenle lessuto e 11011 mai intralciato, 
spontaneo e regolare, e cio in mezzo alla hizzaria, clelle iclee non mai piu 
sentite, alla novila de'mezze all'ardire de'ripieni, alla feracila delle inyen
zioni ;>. 

1 Leipzig 17'90, sp. 699 ff. 
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Och · sl\. ondgjorde man sig over ett nytt pahitt � melodistamman
,,. 

ford i oktav-er. Det var nan1ligen Haydn, som i dessa sina forshr. 
kvartetter forst inforde hruket att forstiirka 111:elodi-en med tillhjiilp 
av oktaven eller att lata forsta ocli. andra violinen sp_ela i samma. 
oktav. Ett medel, som i stora orkestrar, vid uttrycksfulla sfallen, .. 
medfor stor -effekt. M-en man vande sig snarf vid dessa maner. Ja. 
man efterapade dem slutligen sjiilv. Sa aterfinna vi i herr' kapell
mastare Reichardts piano- och sangstycken satser, diir Haydns satt 
att ·skriva sa illusoriskt _och med. sa stor framgang -efterbildats, au· 
man hlott av titeln kan s-e, vem som ar · forfattare till dessa vackra_ 
stycken - sa oupphinnelig och enasta-ende an Haydn •elj,est iir. 

Emellertid nadde Haydn, tack vare sin stora hegavning, gradvis .. 
en allt stone fullkoniniilg, tills ban omkring 1780 genom sin kyrko
musik och sina arheten for teatern natt kuln1en av her6:J.111nels,e ,sason1-
tonsiittar,e. )> 

I inledningen till )) Versuch eines vollstandigen Verzeichnis ... )),1. 

hanvisade Gerber till sitt ovan anforda yttrande och understryker 
darjan.1.te . vid jamforelse med Italien, Fra1?,krike och England_ 
Tysklcmds overlcigsna stcillning. inom instrumentalmusiken. En
dast Boccherini och Clen1.enti >)kunde utharda en jamforelse med. 
tysk 111.usik i denna genre)>. Men Boccherini hade sanne>likt la.rt 
av Haydn, )> da han sedan flera ar korresponerat med honom>) .2: 

1812 - i silt )> Neues Lexikon>). - hade Gerber mindre att tHl-
lagga, da det gallde att karakterisera Haydns konst. Det vikti-
gaste inrymmes i foljande satser (sp. 558) : » Varje stycke ar i sin. 
art ett vackert· ko.nstverk och vittnar pa varje sida om hans ori-
ginella begavning. Man aterfinner i alla kompositionerna hans ena-
staende forn�aga att sonderdela uppslagen, att skanka enhet at 
kanslan och darigenom ge satsen en avrundning. Vidare i. sym
fonierna: en strom av stora, adelt formade musikaliska tankar och: 
i kvartetterna: en galant, kvick och dock konstnarlig stam
foring. Han bjuder alltid pa nya, intressanta temata och - icke· 
att forglomma - behandlar monstergillt i standigt nya modu-
lationsvaxlingar konsonanser och dissonansen. 

Bland de manga skildringar, som, ef ter Martin Schweyers an-· 
teckning i sitt exemplar av ,V.althers Lexikon. (1763): »Haydn,. en. 
oforlilrnelig mu�iker och tonsattare, som uppehaller sig i vVien. 

1 Jfr A. a. ovan, sp. 129 ff. 
2 Om denna korrespondens a.mm finnes hevarad har icke f. n. kunnat 

avgoras. Antagandet att Boccherini ))la.rt)) av Haydn behover ytterligare· 
slyrkas. 

mn1u111111H111111w1111111mrnm1111m1+rm1i1111tlil 

JO§ E JPH HAYDN 
.Fr.AhrdJ'c 

Det forsta i Sverige reproducerade portrattet av J .. Hay.du. 
Stick av Fr. Akrel (Ur: Journalisten, 1793) 1 

1 Portrattet me6l.clelat av clocenten T. Norlin.cl. 
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och i synnerhet skriver vackra kvartetter och symfonier»,1 efter 
hand blivit bekanta, noja sig de fiesta 11.1.ed att konstatera hans 
])erommelse, men ga daremot icke narmare in pa arten a V hans 
konst. Men naturligtvis aro trots allt ett konstaterande som det i 
» ·wiener Diarium» av 1766: »Nationens alskling», eller yttrandet
i »Hamburger Unterhaltungen» fran samma ar »en allmant be
kant konstnar», dock av varde for kannedomen om den grad vis
tilltagande vardesa�tningen av Haydn. Exempel pa den fortskri
dande vardesattningen aro aven kallelserna till ledamot av sall
:skap och akademier. )>Accademia filarmonica di Modena» till
kommer aran att darvid ha tagit forsta steget. - Av storre bety
•delse aro dock de kallor, vilka aven sysselsatta sig med Haydns
konst. Bland dessa fortjana namnas de anmarkningar, som
Beethovens senare van von Schaden framstallt (Teutscher Mercur,
1776), Yriartes dikt »La mizsica>>2 och MozCll'ts upprepade, tongi
-vande yttranden (fran 1781) som: )>Ingen kan som Joseph Haydn
.skamta och verka uppskakande, uppvacka loje och djup rorelse».
Reichardt, vilken 1775 och 1781 visserligen svarmar for en in
strumentalsats >> unique teneur», men som 1781 gor koncessioner
.atminstone for Philipp Emanuel Bach och Haydn )>for deras ori
ginella .satt att skildra», blev i det foljande (jfr s. 16) vida lar
aktigare.3 Schnbart gor visserligen i sitt arbete »Leben und Ge
sinnungern (Bd, 2, 1793, s. 61) och i » Teutsche Chronik» (1789,
·s. 61. 1790, s. 119, 134) Haydn mindre rattvisa.· I sin »Asthetib
(skriven 1784, utg. 1806) skriver han daremot:4 

» Haydn ar en tonsattar,e med stort geni . . . Hans symfonier aro
med ratta omtyckta i hela Europa, ty de ar-o hallna i en verklig sym
fonisk stil, latta att utfora, ofta genomstrommade av ,eld och -ett gott
Jynne. Genom sina stycken for pia-no har -han slutlig.en hlivit alb
kannares gunstling. De aro icke blott .genonrnrhetad-e och anpa:ssade
for instrument-et, utan utmarka sig framfor allt genom melodiernas
ovanliga skonhet. Hans adagios, largos, andantes, cantabiles, rondos

1 Strunk, 0., Haydn's Divertimenti for Baryton, Viola and Bass (Musical 
Quarterly 1932, s. 226). - Det forsta omnamnandet av Haydns musik i 
Amerika aterfinnes - sa vitt ar kant - 1776. Jfr ,,Uber den Zustand, der 
Musik in America, besonders Charles-Towen in South Carolina, in den 
Jahr.en 1776 his 1783,> (Utdrag i: v. Eschstruths Musikalische Bihliothek, 
1784). 

2 Madrid 1779, s. 111 ff. 
3 Jfr Schreiben i.i.ber die Berliner Musik 1775, s. 14 sam.t :Musikalisches 

Kunstm.agazin, 1, s. 25. 
4 Icleen zu einer Asthelik cler Tonkunst, s. 227. 
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.-och variationer -tyckas ha ingivits honom av harmoni-ens gudinna. 
Fa stycken ha skrivits i Tyskland, som pa en gang aro sa Hirorika 
for den sp,elande och underhallande for ahoraren.» 

Gretry faste sig framfor allt vid Haydns harmonik: » Huru 
mang·a hartnoniska kombinationer finnas icke i vara dagar, 
. som man forr icke kande till ... Haydns verk ge darpa tu
sen exempel» .1 Haydn sjalv holl, som bekant, melodin for det 
viktigaste. )>Det ar melodin)>, sade han till Kelly,2 »som ger musi
ken dess tjusning och att frambringa den ar mycket svart .. � upp
finningen av en melodi ar beroende av lyckliga natur:anlag ... vill 
,du prova, om den verkligen ar vacker, sa sjung den utan ackom
pagnemang. » Detta yttrades euligt Kelly antingen 17 84, da Kelly 
besokte Haydn under tre dagar i Eisenstadt eller 1794 i London. 

Over Haydns variationer skrev Vogler 1793: 
>> Der -erste Mann, der uns aTlgemeine Variatio·nen gelehrt hat, d-er

.sie auf alle Instrumente verhreitet hat, der auch zum Verd.ienste, 
phras,eologisch gross zu sein, jenes, G-esange und Themen selhst er
finden zu konnen, g,es,ellet, ist d-er unnachahmlich-e Haydn ... » 

En viss besvikelse bereder oss H einse i sin roman » Hildegard 
von Hohenthal» (1795). Haydn kallas visserligen »-den impone
rande Josef» och stalles som forsta exempel pa satsen: )> Ingensfa
des kan man battre an i musiken skilja pa snillet och det enclast 
,efier ugler tillverkacle». Men. han maste dela denna ara med 
)>hundra andra)>. 

Daremot aro de uttalande, som pastor Tri est gor i sina ·» Bemer
kungen iiber die Ausbildung der Tonkunst in Deutschland i1i1. 
:achtzehnten Jahrhundert»3 mycket givande: 

»Alla som hitintills skrivit symfonier ,och kvarteft-er sta tillhaka
for -den man, som med allti-d ny, outtomlig, heundransvard kraft va
rit v-erksam nastan redan ,ett halvt arhundrade och som hlivit den 
tyska instrumentalmusi-kens ·storste framjare under den sista tr-edje
•delen av det forra arhundradet. Redan lange har hela Tyskland hyl
lat· vat stor,e Haydn. Redan .ha -de pedantiska myg.gsilarnes hesa

.stammor och de som drevo .gack med -honom hringats att tystna. 
'Tysta aro av-en de, vilka ville bryta staven over ett verk, fyllt av tu
sen skonheter, sa snart de stott-e pa ett par forhjudna, ja till och med 
,endast fortackta, kvinter och ,oktav-er. Man ,har horjat inse, att Haydn 
med sin djupa kannedom om den musikaliska grammatik-en var over
lagsen mangen kontrapunktiker, som slog sig for brostet. Vern gla-

1 Gretry, Memoires ou Essais sur la musique, 1789; tysk ayers. Leipz. 1800. 
:S. 219. 

2 Jfr Kelly, M., Reminiscences, Land. 1825, 1, s. 190 . 
.:i Allg. musikalische Zeilung, 1801, nr 24. 
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der sig icke over, att namnet Haydn vid arhundradets •slut i utlandet 
namnes m•ed vordnad och att man i London och Paris horjar att lov
sjunga hans senaste verk . . . Men varfor skall jag - dartill alltfo1-
latt forledd - hlott och hart g-enom. deklamationer soka gjuta en 
droppe i hav-et. Jag vill hellre vaga forsoket att klargora for mig. 
sjalv - och kanske for n1.angen annan, som icke tankt sig in i sa
ken - . varpd Haydns -storhet egentlig-en heror: Allt for-enas for att 
gora honom. till den storst-e instrumentalkompositoren. 

I sin ungdom var han (liksom Graun, Hasse, Schulz m. fl.) en myc
ket qmtyckt sangar-e. Han studerade de italienska mastarne, och ven1. 
kan -darfor forundra sig over, att han skankte oss sa hiirliga melodier, 
att allt j hans verk av-en pa de mest invecklade stallen sjl1hger sa vac
kert, att hans sats-er i den allvarliga och i den komiska sti1en ha ,en 
sadan av kraft fylld simplic:rtet, och atf han genast hanrycker hade
kannaren och amator'en. Med sangstudi,erna forenade han ett han
givet studium (•nard av Bachs och andras verk) av hannonilaran, och 
frukterna darav blevo de djarvaste, mest overraskande och icke minst 
harocka modulationer, med vilka han tjusat oss. Nu Jagge man dar
till hans kunskap om instrument-ens var for sig egenartade karaktar 
och den sallsynta originaliteten hos en man, som trots -den oerhorda. 
ma·ngd-en av egna arheten icke kopierar sig sjalv . . . Med allt detta. 
framstar var stor,e ma.stare for oss vi,sserligen sasom beundransvard

,. 

men icke ohegriplig. Dock - harmed aro icke alla orsakerna till hans. 
storhet uppraknade. Kvintess-ensen av hans begav:ning syne-s mig vara 
hans latta handlag med rytmen - och dari har han icke sin like. 
Hans konst bottnar for ovrigt i vad -engelsmannen kalla humor, vil
ket ord icke helt aterg-es av det tyska Lcm-ne. Denna s,enare eg-enskap
forklarar. hans fallenhet for komiska vandningar och hans annu •storre 
formaga att g,e elem -en allvarlig mening. - Ville nrnn aven draga en 
parallell med andra heromde man, kunde J. Haydn med hansy,n till 
fantasiens ymnighet kanske jamforas 111.-ed var Jean Paul, dock sjalv
fallet franraknat den kaotiska upplaggning-en, ty den klart lysande 
framstallningen (lucidus ordo) ar icke den minst betydande av 
Haydns egenskap-er. I hetraktande av hans humor och lynnets origi
nella laggning ( vis comica) kunde han jamforas med Lor. Sterne. Vme 
man vidar,e med tva ord ang,e karakHiren av Haydns kompos.itioner, sa 
blev-e det - synes mig - genoin uttrycket konstnarlig populmitet
eller populcir konstncirlighet ... Men i vilken genr-e ar Haydn storst?' 
Denna fraga galler varje mera betydande tonsattare fran sista tredje-
delen av 1700-ta1et, ty :man fordrar av honom, icke blott a>tt han skri
ver mycket, utan av,en att han ar verksam pa flera olika omraden. 
Nu ar det visserligen sant; en akta konstnar uppvacker alltid intres,s.e, 
vilken del av sin k.onst, han an bearhetar. Men det 5.r lika visst, a-tt 
till och med den mest originella begavning - i synnerhet vid ,en tict 
da konsten fran -en liten planta vuxit nt till elt manggrenat trad -
hlott i en -eller nagra delar av sin konst kan arheta med ntmarkt fram
g{mg. Och cU't.rfor frnktar jag icke alt ga lill anlopp mot de flesta 
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ka•nnares och kritikers omdome, nar jag uppstaller foijande klassifi
kation av Haydns verk. - Forsta rummet intaga utan tviv,el hans 
symfonier och kvartett-er. Def andra hans komposiitioner for piano. 
Men i -dessa ar han ,endast framstaende, nar det galler att . aterge det 
kiinslosamma och det veka och g,enom sin formaga att gora en ko-nst
rnassigt arbetad sats lattfattlig. I andra hanseenden hmde (utom 
Mozart) manga nyare pianokompositorer gora honom rangen stridig, 
isynnerhet ·Muzio Clementi med sin sjal av ,eld ,(ja ka:nske .ocksa i 
framtiden, wenn sicl1 das vVildsclnvarmende gelegt hat, en Beethoven) 
m. fl. Harefter folja hans kyrkomusik och sist styckena for teatern,
i ,den· man dessa blivit kanda. EH b-elagg for -denria uppfattni-ng ger
M. a. till och med ,ett verk, som vackt nastan lika stort uppseende
.s_om Mozarts Trollflojten, namligen Skapels-en. Vad detta. verk he
traffar, sa vagar jag .pasta:, att det var ken kan, taga nagot ifran eHer lagga
11agot -till Haydns verkliga konstnarsrykte - jag asyftar da icke det
rykte, han vunnit hos den stora hopen. Vor-dnaden for en stor man
far icke blanda ,oss och la.ta -oss hetraffande ·detta v,erk a?idosatta
,estetikens krav. Vad kan val denna i. musik satta naturlara eller
Geogonie s·aga oss, dar foremaLen pass.era forbi som i en lanterna
magica . . . Maste •det icke smarta varje beundrar,e av Haydn, att se 
-clenne mans krafter till nackdel for konsten - ty sadana exempel an,
-ofta farliga - slosas bort pa ,en text, som icke ar honom vardig? -
I sanning, upphovsmannen till den .gamla niosaiska sabbatssangen kun
<le val icke dromma om, att denna prydd med -cl-en moderna ton
konstens hela prakt skulle annu mot sluteit av 1700-ta1et gora sadan 
lyckal Blott om man icke faster sig vid texten - nagot som 
niangen kanske skulle onska vara 1116 jligt - kunna . de over mattan
harliga k6r,erna halla oss skadeslosa for de estetiska missgr•eppen i 
flertalet av verkets delar. M-en nog :harom. Efter min. overtygelse 
- om det behovdes skuHe den vidlyftigar-e kunna forsvaras - kan
<letta verk sasom helhet tag.et icke f 6rmera Haydns her01nmelse. •-Men
· det. ka:n litet eller icke alls minska .hans rykte, ty texten var ju icke
av honom och han ,sjalv alltsa icke skuld till, att -de1{ tvang honom till
-en oavbruten framstallning av objekten i sta.Uet for av subjektet. Dess
uton.1 skrev han detta oratorium - och det bor for mannens stora for
tjanster ej glommas - egentlig-en for engelsmam1.en, vilka annu aro
vai1a vid Handels1 regn-. och snomalningar, och vilka; om de bliva
sin smak trogna, mas•te betrakta Skap,elsen som · ett ma,sterstycke ...
Sa har darfor .ingen kompositor under forra arhundradet gjort sf1
mycket for instrumentalmusikens forkovran som var .fader J.
Haydn .. . >> 

Lik.som hos Heinse ar aven mycket litet att ham.ta hos Bertizcl1,1

·da det galler den konstnarliga vardesattningen av Haydn. Hans
meddelanden �aro em.ellertid ur hiografisk synpunkt viktiga, da

han aterger Haydns av honom sjalv for Bertuch herattade ung-

1 Jfr Journal cles Luxus uncl der �Ioclen, 1805, s. -H+ ff. 
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doms1i1.innen.1 Av icke 111.indre varde ar ban sasom bibliograf, da 
ban sasom clen fch'ste erh611 tillatelse att publicera ett utdrag av 
Haydns forteckning fran ar 1805 »von denjenigen Compositionen, 
welche i�h 111.ich beylaufig erinnere von 111.einem 18:en bis in das 73. 
Jahr componiert zu haben)). 

Va.rt beaktande ar, vad Wenzel Johann Tomaschek berattar i 
sin sJalvbiografi om Haydns verk.2 

· Visserligen overdriver den 
bomiske mastaren, da ban pa.star, att Haydn fore sina resor till 
England icke vackt nagon uppmarksamhet i 'Wien. Det racker 
att haremot erinra om den tiostrofiga dikten av )) Caroline von 
Gr.» i )>Wiener Theater-Almanach>) 1795. Men a andra sidankan 
icke betvivlas, att forst fram.gf\ngen i England vackt atskilliga 
wienare ur deras likgiltighet. Haydn sjalv menade, » alt han 
forst fran England blivit ryktbar i Tyskland)). Men delta kan val 
endast ·galla Wien,· dar kejsar Franz, som han sjalv omtalade for 
Haydn, forut icke visste )) vilken beromd �1.an han bade till un
dersate)). Det erkannande, som kom Haydn till del vid uppfo
randet av Skapelsen, kom efter Tomascheks 111.ening tyvarr for 
sent och forst sedan Haydn 

,,hade astadkommit utomordentliga och av ingen 6vertrumfade 
verk. Till dessa kunde i ·synnerhet raknas hans kammarmusik, ·som 
genom den latta, klara och flytande melodiken och den organiskt ge
nomforda och otvungna st.amforingen komma att njuta en evig var� 
Av icke mindre viirde aro hans symfonier, vilka tjiinade andra her6m
da tonsattare till monster for deras senare kompnnerade symfonier. 
Jag kiinner aven .sang.er av honom., som i uppfattningen av texten kun
na galla som monster i hela varld-en. Jag anfor .har blott ,en enda till 
texten Du Treue, kennst nicht meinen Schmer.z., �ist weit entfernt van 
mir, .som tillhor -det mest gripande inom sa-n-glyriken.>> 

Betraffande Haydns kyrkomusik menade Toniaschek: 
)>att Haydns friska, ofta barnsliga humor, och den laga plattform� 

han som musikalisk ,esit,etiker stod pa '(sic.I), gjorde, alt dessa allvar
liga ver k fin go en pro fan bismak.. . . J esu sf u ord pc°l kor set aro i sin 
ursprungliga gestalt det enda verk, vilket fran borjan till slut iir ha.l-
1et i en iimnet viirdig ton.)> 

Flera goda iakttagelser finner man aven i brevvaxlingen mellan 
Zelter och Goethe. Sa skriver Zelter i ett brev den 9 mm�s-2 
april 1814: )>Da kam Haydn, dessen Art getadelt wird, ,veil sie 
den bittern Ernst seiner Vmganger gleichsam travestierte)). Zel-

. 1 Jfr Bemerkung auf einer Reise durch Thiiringen nach \,Vien 1805 bis

1806, (1808), H. 1., s. 175 ff. 
2 Jfr Lihnssa, Jahrhuch fiir 1846 (Prag), s. 332 ff. 
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ter beundrade Haydn sedan lange, 1804 skrev han pa titelbladet 
till Haydns messa, nr 4: )> Opus summum viri summi J. Haydn)>. 
Den 20 maj 1iknar ban Haydns menuefter vid Goethes dikter, av 
vilka ban njutcr pa samma satt: >) allerliebste Sternschnuppen, fix, 
klar und wahn. Och i ett brev fran den 30 juli 1819 heter det: 
)) Beethoven . . . lasst es sich saur werden . . . doch ver ihnen 
(naml. 6sterrikarne) den nationalen Humor wie eine unver
rnischte Qiielle, die keinen andern Strom aufnimmt, voriiber
fiihrt, das ist Haydn,· der in ihnen wohnt, weil er aus ihnen 
kommt. Sie scheinen ihn alle Tag-e zu vergessen, und taglich leht 
er· ihnen wieder auf i>. 

I en recension av Skapelsen hade Zclter gjort gallande, >) att det 
vore omojligt att i konstnarlig form aterge kaos, n1.en att geniet 
stadse och sa aven i detta. fall hade till allas beundran lyckats 
astadkomma det om6 jliga)) . Denna sin asikt hade Zelter styrkt 
genom flera exempel. )) Den gamle Haydn lat ha.Isa mig ... att 
min utlaggning stamde fullt 6verens - som han nu f orst insett -
med hans inwginatiow). Den 25 maj 1826 skriver Zeller tnl 
Goethe om sin uppsats )>Josef Haydns Schopfung, aufgefiihrt an 
dessen Geburtstag 31. Marz 1826)>, en uppsats som senare tryck
tes i )>Kunst und Altertun1.)), darfor - som Zelter sager - )>den 
gamle humoristen var mig sa kar>). 

)> Den gamle humoristen)> var naturligtvis en lika ensidig ka
rakteristik, som det av Gothe fa.Ilda yttrandet om Haydns )) Lei
d�nschaftslosigkeit)) . 

Rorande ar Michael Ha:5;dns yttrande om Skapelsen till van
nen pastor Rettensteiner i Arnsdorf: )> Vad min hror i sina k6rer 
sk.apat for evigheten ar utomordentligb. Dock var ban icke 
_okritisk gentemot Josef. I Arstiderna fann han salunda )>nagra 
stallen mycket svara att forstib, och ))i ett beromt verk av sin sto_
re J:lroden anmarker han pa passager ))Som icke voro efter hans 
s1nak)>.1 

Ett lojl.igt original, som bl. a. redan Carl Maria ·w eher i sina 
)> Vermischte Aufsatze )) spisade av, var forfattaren till )) Brief e 
iiber den Geschmack in der Musik)> ,2 hovmusikern fran Wiirtem
herg, Baptist Schaul. Schaul tillhad Jomelli och Bocherini, han 
var en sannskyldig· >) italianissimo)>, for vilken italiensk 111.usik 
gallde fi5nner 1in Haydn och Mozart. Haydns kvartetter heredde 

1 Biographische Skizze von Michael Haydn, Salzburg 1808, s. 25 och 13. 
2 Carlsruhe 1809, s. 10-11. 
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.honorn. » blott en ytlig, snabbt forflyktande» underhallning, och

dock var han for god n1.usike1· for att icke erkanna det vasentliga

i Haydns stil. 
.l>l Haydns kvartetten, sager han, »kommer jag alltid .att . beundra

det. skapande geniet, vilket lild en kameleont antar alla mojliga skep

nader. Bar han -en gang hestamt sig for ett tema i -ett allegro, for-e-

- drar han det dareft-er pa hundra -olika satt, an i bas-en, an i violan, an

· i forsta eller andra violin-en. Pl5tsligt forandrar han ,det med -ett

penseldrag heH och hal1et, och dock skiner t:emat igenom, sa att man

icke kan undga att forundras. Hans adagiosatser bringa alltid ,nya

-0ch ov-erraskande vandningar; hans oforlikneliga menuetter ,aro fulla

av gott lynne och uppsluppen komik. Och dock- foredrar jag var

Boccherini . .. ))

Jamfor man Reichardts » Vertraute Briefe)>,1 som han skrev

fran Wien 1808-,---09, med hans tidigare yttranden, (jfr ovan s.

10),. maste man erkanna, . att han gjort stora framsteg som Haydn

kannare. Om kvartetterna heter det nu:
»Haydn oste ur -den munt-ert framporlande kalla, som stod hans

alskvarda, originella natur till buds. Hans naivitet och muntra lynn-e

aro oforlikneliga)) (s. 251). »Familjerna Esterhazy, Lobkowitz 111. fl.

hrukade .syss-elsatta de ho-s dem anstallda konstnarerna i full utstrack

ning for ,egen rakning, ocksa patraffar man icke bland dem en sa

fortil hegavning soin Haydn, vilken med sina for furst Esterhazys

kyrka och teater skrivna verk, kunde lyckliggora hela Eur-opa, ja

hela dm musikalskande varldem (s. 303-30-4). )>Till innehaUet och

karaktaren iakttar man· i hans kvartetter -en s-tadigt fortskridande ut

veckling ... >> (.s. 451).

Han betraktar Haydn sasom en evigt fortlevande ande, en ande,

soni skankte manniskorna ett nytt, gHidjerikt liv. )> Och sa lange

tonei f.orma tolka det oandliga, konmier hans konst att for efter

varlden blomma lika friskt som nu>>.

Nar Az·nolds arbeten utkommo, ftad.e Haydn r-edan avlidit. » Var

tids heder» kallas hari 18102 och vidare »en alltid imponerande

och stor» konstnar, »aven da·han synes le». I ett senare arbete3 

ger han - jamte mycket redan forut bekant - i en brett hallen

undersolrning flera nya synpunkter pa m.astarens konst. Det vik""' 

tigaste ma har aterges: 
»Det ar fram.st i symfonierna och kvartetterna som Haydn utmarkt

·sig •framfor alla andra kompositorer, och det ar i dessa han brutit

1 Amsterdam 1810. 
!!•_ Arnold, J. F., vV. A. Mozart uncl Josef Haydn, Erfurt 1810, s. 107.

·
3 Arnold, J. F., Joseph Haydn. Seine Kurze Biographie uncl aesthetische

Darstellungen seiner Werke. Erfurt 1816, s. :32-36.
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sig -en ny vag, sorn ingen fore honom b'etraH. Dessa symfonier och 
kvartetter besta av en svit, dar de olika styckena ick,e forbundits med 
varandra. Forst kommer ett allegrn, dareHer ett adagio, sa en me
nuett och •slutligen ett rondo e11er -en annan sa>ts i snabbt tempo. 

All-egrosats,erna utmarkas av kraft och de aro ha.Una i. en livlig 
jamnt fortlopande ,stil. I deras s-enar,e del ar genomarhetningen myc
ket eg,endomlig och skrivsattet mer,endels la.rt. Det finns icke en mu
sikalisk tanke, vor-e den aldrig sa enkel eller mangskiftande, sorn icke 
g-enom omvandningar, sonder-delning av temat eller d-ess forflyttning 
till ,en annan stamrna, blir intr-essant. Sakerheten och vanan i det 
kontrapunktiska arhetet, understodd av en outtomlig melodisk ingi
vels-e, ledsagar orat till vildmarker ,och braddjup, <lit man garna fol
j,er en sa saker ledar,e. Och man blir belonad . . . Sasom •den ska
pande naturen sjalv, for v.ilken anting lyckas, sa ar ·hans hegavning. 
I honom vila alla kraft.er; han satter dem i rorelse och vad som sker, 
det blir hestaende och hor till ting,ens ordning. Ofta ha Haydns kom
positioner intet tema, · utan tyckas borja mirtt i satsen, och dock vittna 
de --: tr-ots den hekymmersl6sa ha.Hningen - genom sitt jarnna flode 
om mastarens hand. -

Adagio- och andantesatserna ha de mest olika former. Merendels 
.aro de brett ha.Una och tyckas ,skr.ivna i stor stil. Men ,de .fordra ett 
briljant, livfullt f oredrng och tillhora pa -det hela icke den kanslosamrna 
genr,en, utan andas snarare en nationell glattighet och ett .gott lynne, 
som icke droj-er kvar i ett smaktande, allvarstungt kanslolage ... 

Menuetterna ar:o i uppfinningen och det tekniska utforandet sa 
rikt utstoff erade, att man ofta i en· enda menuett av Haydn finner 
tillrackligt mat,erial for en hel komposition. Man gor oratrt att ma.ta 
dem ,eft.er ,den dansande menuettens matt. De aro fastmer ,en sarskild 
genre och sta som sma lysande kroppar pa konstens firmament och 
tillhora � likasom sa manga naturens upp-enbarelser, vilkas ratta 
grund man icke ser eller forbiser - omslag,ets prydnader. 

. � . . De sisfa allegro- eUer rondosatserna, i vilka Haydn begagnar 
sig av alla de formmedel, som rytmen, tempot och harmoniken till
stadja, besta merendels ,av korta satser. I dessa nar han ofta g,enom 
-en grundlig genomarbetn.ing i ·hogsta .grad komiska ,effekter ... I
mitten och i slutet av satsen aro de fulla av liv och pikanteri, rora
sig friitt och dristigt ,och fortrolla och hanrycka av-en det mest bort
skamda ora. Varje ansats till allvar ar blott till for att i- ett ovantat
ogonblick understryka -det .latta skamtet och driva gack med oss fran
alla hall. Till slut troUna vi pa att .gissa, vad sorn skall komma har
nast ...

Denna har beskr.ivna Elementargeist -ager alla Haydns verk i mer 
el1er rnindre grad och darpa heror: att alla Haydns instrumental
komp,ositioner. for orat frarnsta som en slags romantisk malning, tm
vilken Haydn ensam ar upp hovsman. Denna malning kan icke 6ver
sa.Has genorn · bra -eller hegrepp, och fornuft-et och kanslan ktmna icke 
motsta dess ang,enama verkningar. 
2 - 342639. 
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Varfor har da ingen annan forstatt att handhava formerna sasom

Haydn? De funnos ju sedan Hinge till gagn for alla. Och varfor har

av alla Haydns otaliga ,efterbildare ingen f orstatt anvanda ,dessa for

mer just s-om Haydn? Eller, nar hela denna hjord av imitatorer

sokte eft.erapa honom, varfor blev -dera•s musik; hots formefterbild

ning,en, icke Haydns lik -och varfor ,star den sa langt efter origi-

-nalets?
Det ar sant, -hans melodier tyckas till -en borjan vara oss bekanta.

Men mycket snabbt maste man -1ata en sadan tanke falla och saga

-sig sjalv: n,ej jag tar miste, jag .har icke hart nagot dylikt forr. Men

just dari ligger storheten i hans konst. Den ar ny, men o.sokt och

popuHir . . . Han upptrader som ,en slug talare, som, nar han vill over

ta:la oss, utgar fran en r•edan allmant erkand sa_ts. Snart vet han

-emellertid att skickligt vanda sats-en sa, att han kan ov,ertal� oss till

vad s-om helst och till och med till att omfatta motsats-en till vad ha,n

forst uppstallt. Sa .slinker Haydns musik in ,genom orat, emedan vi

tro oss hara nagot lattfattligt, nagot -�edan forut hart. Men snart

finna vi, att det icke ror sig om det vi· trodde skulle komma. V� hara

nagot nytt och forvanas av-er mastaren, som slugt bjod oss nagot

nytt under .sken att heratta allbekanta saker .-..
Att vi-ssa kategorier inom musiken lig.g-a sarskilt val till for honom

beror darpa, att .han likasom andra konstnarer ar Jmnden av sin

individualitet och sina personliga karaktiirsdrag. Att aterge gladje

lyckas .honom i g.enomsnitt hattre a:n a!U mala smarta och fortvivlan.

Han har aven de mest olikartade tungomal for att uttrycka olika

-a.rter av gladj,e och forstar att skilja dessa arter at och karakterisera

dem. Den triumf.erande godmodigheten - man jamfore sista satsen

i jaktsymfonien - den komiska grandezzan ov•erhuvud, det naivt

gfattiga, det naivt-veka, allt heharskar han sl}.verant. Detta karak

tarsdrag genomlyser hans fl.esta instrumentalkompositioner, isyn

nerhet menueUerna och rondosaitserna. Till o.ch med den -forsta satsen

av hans symfonier bygger ,ofta pa ett rondo och kommer ·en att t�b
7 

att det ar fraga om .sista satsen. Ofta - som i flera av hans sonater

och i nagra av hans s•enare symfon1er - overgar han ,efter ,en mycket

allvarsamt hallen, - imponerande inledning till ett glatt, muntert tema,

som -driver gack med oss. I denna kategor.i av fornimmels,er ar Haydn

alltid lika originell, lika outtomlig i uppfinningen, lika oupphinnelig

i temats g,enomarbetning. Mindre originellt, om av,en pa ,ett lika

konstrikt satt, aterger han det v,ekt svarmiska. Har overtraf fas han

--"-- val icke tekniskt - men i originalitet vida av Mozart.
Jag aterkommer an en gang till den orattvisa beskyllnirigen, som

saUer Haydn i manermakarnas (der Manirist,en) klass och frahkan

ner honom formagan att ge uttryck ·at starka s.innesror,els-er. Sant ar

visserligen, att Haydn pa -det hela langr-e -drojer vid skildringen av

det .glada och rraiva, under det atrt han mera antyder och endast ger

en konturteckning av smartan och sorgen. Men ar icke just detta he

vis pa en klok politik? Haydn v-et, att intet avtrubbas fortare an
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kanslan av vemod och smarta liksom for ovrigt alla sorg uppvackande 
kanslor. Na'1uren sjalv gav oss av,en flera uttryck for gliidjen an for 
smiirtan . . . Skildringen av en annans smarta kan - i langden i_cke 
fangsla var uppmarksamhet. Smarta uppvacker deltagande, deltagan,. 
det fader en onskan att hjalpa, att forjaga smiirtan och ater gora den 
sorgmodige glad. Men uppehf1Ues skildringen for lange, sa avtrubbas 
kanslan, och deltagandet forbyts i likgiltighet -och kyla. Musikens 
princip ar foritskridning, den kan darfor icke i langden aterge upp
rorda sinnestillstand. De .aro manniskolivets dissonanser och de kun
na •endast upplosas i gladjens harmonier eller .i en upphojd r-o. Smar
tan, uppfattad sasom en sinnets -dissonans, aterges av den efterbil
dande tonsattar-en i dissonanta tongangar. M-en de•ssa dissonans,er aro 
blott forhallningar till en upplosning, som icke far fordrojas over ho
van. Jag erinrar .blott om den eff.ekt, som ,ett snabbt muntert rondo gor 
,efter -ett svarmodigt adagio. - Darfor antyder Haydn endast smar
tan ,och at,ervander snabbt till de glada kanslorna. Ha:n tar hansyn till 
ahorarna, som han ville muntra upp och underhfilla. » 

A. ven Arnolds analyser av enstaka vokalverk (Skapelsen, Ars
tiderna, J esu sju ord pa korset, Tobias hemkomst, Stabat mater 
m. fl.) innehalla manga goda iakttagelser.
- Med en hanvisning till musica romanesca och·en sammanstall

ning av Haydn och Ariosto hade redan Carpani i viss man han
fort Haydn till romantikerna. Vi se aven, att Arnold tar sikte
pa Haydns frandskap med dem. Emellertid accentueras synpunk
ten forst skarpare av romantikerna sjalva. Enar Haydn var hojd
over » das Leben der Pros a», sa ar han redan - enligt Hoffmanns
mening - en romantiker.

Med romantikens genombrott beror man nu en av de mest 
egenartade sidorna i Haydns konst. Har hade Arnold kommit 
till korta. Men i huvudsak ar icke· heller Hoffman stadd pa ratt 
vag, dels darfor att han overallt saker jamforande bilder, dels 
darfor att han hos Haydn blott ser till det naiva, till »marinen; 
som i denna genre (symfonien) astadkomroit _sma natta saker». 

»Barnasinnets glada g,emyt» - het,er det 1814 i »Phantasiestiicke
in· Callot,s Manien pa tal cim B-eethoven - )>ar forharskande i Haydns 
kompos.itioner. Hans symfonier leda oss in_ i .grona lunder, som icke 
avgransats, i ett brokigt vimmel av lyckliga manniskor. Ynglingar 
och flickor ,svava forbi i. r.ingdaris,er; skrattande barn sta bakoni tra
den eHer titta fram mellan rosenbuskarna, de retas och kasta hlom
mor pa varandra. Det ar •ett liv i karlek och sallhet som for,e synda
fallet, -ett liv, diir evig ungdom rader. Det finns inget 1idande, ingen 
smarta, blott eh vemodig tranad efter den iilskades hild, som svavar 
i fjarran belyst av aftonroclnaden; som icke kommer narmar,e, men 
ej heUer forsvinn�r. Och sa lange den hlir kvar, kommer icke n'at-
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ten, ty den alskades hild ar just a-ftonrodnaden, som f6rgyUer berg 
och lund.» 

Manga anvandbara synpunkter jamte atskilliga, som peka at 
fel hall finner man i Nagelis » Vorlesungen».1 Beroendet av Ph. 
E. Bach (s. 157), menar han, bevisas redan av Haydns forsta
sonater (s. 152), och han forstar darmed troligen editionen av
det s. k. opus 30 hos Artaria ( de sex sonaterna i C, ciss, D, E,
G, c). I sina kvartetter efterstravar mastaren framf6r allt en brett
hallen melodi (s. 153-56)) en »kantabilitet, so1n aterfinnes i
Haydns kvartetter icke blott i adagio- utan ibland aven i allegro
satserna», och »en frihet £ran varje tvang». Daremot hora vi om
symfonierna, att Haydn i dessa snarare »hade overfort en utvid
gad kvartettstil till orkestern, an skapat en i verklig mening· sym
fonisk stil .. pa vilken konstvarlden annu vantade». Och detta
skrivet ett ar fore Beethovens dod och tre ar efter uruppforandet
av nionde symfonien.

Jamte alla dessa yttranden, vilka atminstone forsoka gora

Haydn rattvisa, sta en rad andra, at vilka vi i vara daga:r lmrrna

skanka ett medlidandets loje. Men pa sin tid kommo de skada

astad. Sa heter det .1768 hos Hiller:2 »Det kan icke fornekas, att

man i symfonierna finner val genomarbetade affektbetonade sat

ser. Men astadkommer icke stilblandningen, allvaret och komi

ken, poesien och prosan, som ofta blandats om varandra i samma

sats, ibland en dalig effekt.)) Och 1770 karakteriserar Hiller en

hos Bailleaux i Paris som op. 7 publicerad symfoni pa foljande

satt: ))Den andra symfonien ar till storre delen en misslyckad

och motbjudande efterbildning i Filz' maner. )) 

Enligt Junkers omdome ater3 ar Haydn . franstotande och

bis arr. 
» Hans skamtlynne . . . har upp-enbart haft -elaka foljder for ton

konsten, ty om alla ville galla som humorist-er, sa beskydde oss Her

ren for aldrig upphorande skrattsalvor - -eller for att falla i van
makt . . . Haydns symf.onier kunna minst av allt kallas symfonier,4 

ty hans kanslouppfattning ar for ,ensidig.)> 

Daremot har aven Junker skankt erkannande at kvartetterna. 
Foljden av dylika uttalanden kunna vi iakttaga hos kejsar 

1 Vorlesungen iiber Musik mit Beriicksichtigung der Dilettanten, Stutlg. 

und Tiib. 1826. 
2 Die Mannheimer und die -wiener Sinfonie. 
3

. Junker, K. L., Zwanzig Componisten, Bern 1776, s. 59, 64 (anm.) och 66. 
4 Jfr har Mozarts yttrande ovan. 
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J cis-ef IL Kejsaren betrakfade Haydn son1 ·en_. upptagsinakare, och 
hari kunde icke formas att franga deniia uppfattriing, :Som antag
ligen bibringats honom av ledaren for hans privatkapell Franz

Kreibich, ka:rnmartjanaren Strack eller d-en i hogre kretsar garrta 
sedde tonsattaren Hoffmann. Sa yttrade han 1788 till Reichardt1 

med hansyftning pa Haydn: ))Jag trodde, att Ni herrar berlinare 
icke tyckte -om ett sadant skamtlynne, ej heHer jag bryr mig om 
deb -och 1786 till Dittersdorf, ))skamtar han icke ibland val 
starkth 2 Dittersdorf gav ett traffande svar: )>Haydn kan skamta 
utan att dra ned konsten )). Aven J. A. P. Schulz maste ibland in
gripa mot dem som kallade Haydn for en upptagsmakare. 

Sa berattas i »Allg-emeine Musikz,eitung)> 3 att Schulz 1799 pa en
konsert horde ,en symfoni av Haydn. Bredvid honom stod en f. d. 
sangare ... -som garna klandrade allt, som icke var stopt ,efter gam
mal schablon. Nu visst-e han att Schulz hade varit Kirnbergers e1ev 
och sade -darf6r till hon om for att stalla sig in: » Vad •tycker Ni om 
den har upptagsmakaren? >> Schulz blev upprord over att man sma
dade hans avgud och svarad-e: »For denne upptagsmakare faller jag 
ned i tillbedjan.>> 

Ater nch aterigen betonas Haydns skamtlynne pa bekostnad 
av hans andra egenskaper. Sa av Spazier 1800 i yttrandet: )) Varje 
manniska aterspeglar mer eller mindre den egna individualiteten 
.... Haydn gor sig battre som kvickhuvud an da han blir sublim 
och vill imponera, med Reichardt ar forhallandet det rakt mot
satta.>) 

A andra sidan varnade man Rosetti att efterbilda -Haydns djup
sinne, da han i alla fall icke kunde uppna .honom. 

Emellertid forebradde man Haydn aven annat an hans lust 
att skamta. Sa anknot -v. Eschtmth 1785 i ))Musikalische Biblio
theb till Cramers viinliga recension (Magazin der Musik, Jhrg. 1) 
av Haydns sonat for fyra hander )> 11 maestro e scolare >) och haller 
fore, att i detta verk fann� intet att skanka lovord at, ty: 

)>Att lyssna till en melodik,edja av de mest utstuderade tongangar, 
dar vurje passage uppr-epas tva ganger, forst i eit djupare Iage och 
diirefter i ett hogr-e, maste med nodvandighet framkalla samma av
smak som aN lyssna till en samling av de ba,sta och kvickaste infall, 
vilka demonstreras forst av lararen i basen och darefter av larjung.en 
i diskant,en. » 

A ven publiken tog pa ett karakteristiskt satt avstand vid en 
1 Reichardts autobiografi i: Allg. musik. Zeit. 1812, s. 667. 
2 Dittersdorfs autobiografi (1801), s. 233. 
3 1801, sp. 405-406. 
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slottskonsert i Triesdorf 1790 genom att prata .under uppforandet 
av hans symfonier » trots Haydns stora rykte».1 Och annu sen.are 
fanns det manniskor, vilka funno Haydns symfonier langtradiga 
och ointressanta. Rousseau2 

· kallade dem 1825 enformiga och 
samma ar berattar Thibaut3 pa tal om tidens framsteg, att »man 
pa s_ina hall kommit sa langt, att Haydns harliga symfonier he-
traktades som foraldrade och kastades i skrapvran». 

Ett k.apitel for sig ar det satt, varpa :man s.tallde sig till Haydns 
tonmalningar i Skapelsen och Arstiderna, sarskilt det senar,e ver
kets forsta avdelning. Vad Triest och Zelter principiellt hade att 
invanda mot kaos och de andra maleriska skildringarna i Skapel
sen, . darom har i det foreg:iende talats. I Paris frankande man 
1801 Skapelsen over huvud all poesi och fann tonmalningen 
av kaos otillfredsstallande.4 Salieris opera Tarare vore vida att 
foredraga f:i;am.for Skapelsen och Haydn bade 6verhuvud miss
lyckats att aterge » das Ideal der Sch6nheit». I 6vrigt skriver 
Schiller 1801 till Korner: - » Pa nyarsaftonen uppfordes Haydns 
Skapelse, av vilken jag dock hade foga ·gladje, darfor att den 
ar ett mischmasch och utan karakfar. » Dartill anmarker Dewiel

Strauss/ » att skildringen av Noaks ark blev den allvarl_ige Schiller 
for starkt, den var det ocksa for Be,ethoven, om vilken vi veta, 
att han garna gjorde sig lustig qver detta stalle. Eada hade icke 
tillracklig humor for att forsta Haydn i denna punkt. » 

Da det gallt Haydn ha for ovrigt aven senare flera framstaende 
musiker icke _alHid utmarkt sig. Schumann lat 1841 undslippa 
sig den fatala bekannelsen: » for nutiden ar Haydn icke av st6rre 
intresse. » 6 Liszt skriver den 28 maj 1855 till furstinnan Witgen.
stein, .att han hort ;;kapels-en, som » m'a passablem.ent ennuye 
d'un bout a l'autre » . vVagner larde forst kanna Skapelsen, cia 
han som. .kapellm.astare i Dresden dirigerade detta verk.7 Men 

1 Speyerer Korrespondenz 1790, s. 151. 
2 Briimmer, E., Beethoven im Spiegel der rheinischen Presse. Bonn 

1933, s. 51. 
3· Uber Reinheit der Tonkunst (1825), Uppl. 1893, s. 29.
4 Mercure de France. Jfr Z�itung fiir die elegante Welt, 1801, sp. 355 

-356.
5 · Der alte und der neue Glaube (1872), 16. uppl. Bonn 1904, s. 100. 1 

motsats till Schiller var Wieland hanford over Haydn: ... i>O jedes Hoch
gefiihl, das in dem Herzen schlief, ist wach! wer rufet nicht; '\Vie sch on

ist diese Ertle>>. Avtryckt hos Arnold, a. a., s. 153 ff. 
6 Ges. Schriften, 4. Aufl. 1891, s. 301. 
7 Mein Leben, 2, s. 150. 
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han h-ade forstaelse for Haydns satt att arbeta ,och for hans musi.: 
kaliska uppfinning. Annu pa alderdomen vederkvickte han sjg 
pa kvfillarna -efter .slutat arbete genom. at!: fyrhandigt med fru 
Cosima eller Hans Richter spela sym.fonier av Haydn.1 

Den basta Haydnkannaren av de stora tonsattarne fran 1800-:: 

talet va� emellertid J. Brahms.·· I Detmold patraffade han. de 
numera pa ett gatfullt satt forsvunna eller forstorda resterna :iv 
Haydns kompositioner, som tillhort det darvarande hovkapellet, 
och han stu.derade under en tid oavbrut.et och sa gott som ute-: 

slutande Haydns verk. Och da Morike i sitt arbete om Mozart 
.18562 ansag, att Haydns )) humor mangen gang var urmodig och 
lik en harpiska, som, da trollkarlen spelar, skamtsarnt dansa:i; 
pa hans rygg>>, hade Brahms redan natt fram till den enda ratta 
uppfattningen om Haydns konst - namligen, att den ager e:q 
sluten enhetlighet och- uppbares_ av sitt eget varde.3 

Huru mycket ratt och larorikt som an efter Gerber, Triest och 
Arnold yttrats om Haydn, ar <let likval f6rst Franz Josef Froh

lich, som anyo traffar maltavlans mitt. Han fick 1828 .i uppdrag 
att skriva artikeln Haydn i Ersch' och Grubers >> Encyklopadie)) 
(Sekt. 2, Th. 3). Visserligen aga·aven smarre bibliotek detta be
romda uppslagsverk .fran aldre tid. Men trots detta _ ar Frohlichs 
arbete foga kant aven bland Haydnforskare, ehuru dess varde 
redan understrukits av Wurzbach. Det kan · darf6r vara ska.I att 
anyo draga fram det i ljuset:4 

»Allgemeine musikalische Zeitungi,i presenterade 1808 Frohlich for en
stone ·publik med foljande ord: 

»Herr Josef Frohlich ar anstalld med fast avloning sasom musik
direkt6r och . privatdocent i Wiirzhl'irg for att leda de dar studerande 
i orkesterspel -och -darig,enom hoja deras smak samt bidraga till uif
bredningen av en okad katlek till konsten. Han skall meddela dem 
undervisning samt vidar-e utan ersattning instudera och dirigera de 
styckcen, som uppforas vid vinter- och s-ommarkonserterna. Slutligen 
skall han utan ersattning ha.Ha forelasningar i musikens teori med 
hansyn tagen 1till musikens estetiska sida. >> 

Ur detta Frohlichs »collegium musicum» framgick senare 
Kungl. musikskolan i Wiirzburg, det nuvarande >> Bayerisches 

1 Briefe Cosima vVagners an ihre Tochler Daniele von Biilow. Stuttg. 
1933, passim. 

2 Mozart auJ der Reise nach Prag. 
3 Kalbeck, l\L J. Brahms, Wien 1904, Bd 1, s. 327 ff. 
4 Ett nytryck forheredes att utkomma i Regensburg, Verlag Bose. 
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Sfaatskonservatoriuni -der Musik» i samma stad, en laroanstalt, 
som inorri.- sitt omrade ar en av de bast ledda, som finnas i varl
den. 

Om innehallet i Frohlichs artikel kan jag fatta mig kort och 
hanvisar i stallet till mitt nytryck av artikeLn (se ovan). Dess 
liuvudsakliga varde ligger dari; at! Frohlich i langt hogre grad, 
an forut varit fallet, tar avstand fran uppfattningen om Haydn 
som en upptagsmakare. Han vindicerar honom any-o den stall.:. 
ning, som redan Mozart anvisat honom, namligen konstnarens,

at vilken blivit givet att kunna forvandla »hjartats alla rorelser» 
till musik. Det karakteristiska for Haydns konst ar, enligt hans. 
mening, dess »sammansmaltning av nordtyskarnas allvarsmat
tade, elegiska musik med sydtyskarnas mera leende och glada 
tonkonst». - Det ar overflodigt att tillagga, att Frohlichs artikel 
aven innehaller fortraffliga iakttagelser om Haydns komposi
tionsteknik och hans beroende av folkmusiken o. s. v.1 

Vi marka av Schumanns ovan anforda y1trande, till vilket 
skulle kunna fogas andra, fiillda av mindre betydande man, att 
Frohlichs totalbild av Haydn gatt forlorad for den narmast f61-
jande ti den. Heinrich Riehl och Hermann Kretzschmar ha senare · 
i mycket bidragit till att gora Haydn full rattvisa. Att any-o helt 
fa fram den ratta bilden av Haydn ar en konstnarlig uppgift, 
som kan raknas till en av samtidens viktigaste. Adagiosatsen 
ur den nyfunna partitan i B-dur horde fa aven en aldrig- · sa 
sjalvbelaten mastardirigent att forsta, vad som i detta hanseende 
anim aterstar att gora. 

1 Omkring Frohlich har redan vuxit upp en liten litteratur. Bl. a. mar

kas K. Kliebe·rt, ))Leben u. Wirken F. J. Frolich)> (1888) och samnie forf. 
)>Denkschrift anlasslich des 100 jahr. Bestehens der K. Musikschule Wiirz

burg» (1904), s. 15 ff. Jfr f. 6. Frohlichs betydelse som Beethoven
forskare: A. Sandberger, Ausgew. Atifsatze zur Musikgeschichte, Bd 2. 
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