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RECENSIONER 

Gesamtausgabe der Briefe und Aufzeichnungen der Familie Mozart. 
Im Auftrage des Zentralinstituts fiir Musikforschung am M.ozar
teum in Salzburg herausg. von E r i c h H. lVI u 11 e r  v o n 
A s  o w. II: 1 Familienbriefwechsel aus d. J:n 1769-1779. -
III. (II: 2) Fam.-briefe 1780-91; Briefe an verschiedene
Empfanger, Aufzeichnungen. Berlin 1942. Alfred Metzner Verlag.
(II: 588 s.;. III: 576 s.)

Mozarts brev foreligga sedan Hinge i en mangd upplagor, av vilka 
dock de flesta blott utgora ett urval av de intressa.ntaste. De vanliga.ste 
popularuppla:gorna aro bl. a. av L. Nohl (1865; 1877), A. Leitzmann 
(1910), C. Sachs (1911) och H. Leichtentritt (1912). Den forutva
rande huvudkalla.n i mera fullstandigt skick ha.r hittills varit Ludwig 
Schiedermairs Die Brief e Mozarts und seiner Familie, 4 bd med ett 
5:e utgorande en· bildsa.mling ror. Mozart och hans krets (1914). Den 
nu foreligga,nde ar en annu grundligare standardupplaga avsedd att 
omfatta 4 band. De tva nu foreliggande bd II o. III omfatta Mozarts och 
familjekretsens brev 1769-91 samt nagra av Mozart till vanner. Dar
jamte meddelas i slutet av bd III res·eanteckningarna fran 1769-70, 

- dramatiska utkast, dikter, sangtexter och sist den av Mozart sjalv 
gjorda tema.tiska forteckningen over kompositionerna fran 1784-91. 
De bada banden skola foljas av tva andra, av vilka I skall utkomma 
till nasta ar. Det sista torde forst kunna utgivas efter krigets slut, da
de internationella forbindelserna aterupptagits.

Man har i allmanhet indelat Mozartbreven i grupper efter tid och 
innehall. I den forsta dominera faderns meddelanden till sin hustru 
om de italienska, resorna 1769-73, resorna till Wien och Mti.nchen 
1773, 74, 75. Den andra gruppens brev orrifatta den viktiga resan till 
Mannheim och Paris 1777-79, foretagen i moderns sallskap. Har 
framtrader redan sonen mera direkt, ehuru man och hustru darjamte 
meddela sig med varandra. Alla dessa brev omfattande tio ar finnas 
i nu foreliggande bd IL Den tredj e gruppens brev avse Idomeneotiden 
i Mti.nchen 1780-81, dar aven fadern kommer till orda, men sonen 
som en mogen tankande man aven yttrar sina asikter om musik och 
opera. Fjarde gruppen omfattar Wienbreven, dar sonen omtalar sitt 
forhallande till arkebiskopen och darefter sitt aktenskap med Kon
stanze och mottager faderns alltmera stranga forebraelser. Breven till 
S a.lzburg a.vsta.nna plotsligt 9 / 6 84, da sonen avbryter forbindelsen 
med fadern. Efter denna tid finnes endast ett brev till Leopold Mozart 
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4/4 87 kort fore fa.derns dod (28/ 5 87). Avbrottet i breven till faderne
hernrnet innebar visserligen ej, att f4r och son ej rnera traffa.s. Mellan 
1784 och 87 ligger Leop. M:s resa till Wien varen 1775, da han far 
vara med om Wolfgangs stora triumfer i huvudstaden. Sista och femte 
gruppen omfa.tta breven till hustrun fran resorna till Leipzig, Dres
den, Berlin, Frankfurt samt slutligen sista arets brev 1791, da Kon
stanze ar i Baden (vid Wien). Breven till vannerna intaga i allmanhet 
en underordnad plats, mojligen med undantag av breven till J. M. 
Puchberg 1788-91. De gora. dock ett mera beklammande intryck, 
da de mest aro rena tiggarbrev· om penninghjalp. 

De vardefullaste breven aro de till fadern, dar sonen kan ta.la med 
en forstaende erfaren musiker, som tankt och verkat i tonkonstens 
tjanst. Sarskilt betydelsefull ar kqrrespondensen under Paristiden 
och Munchenvistelsen ett par ar senare. Wienbreven ge os's visserligen 
en god inblick i hans arbetssatt (br. 26/ 5 84; 26 / 5 81 etc.) och forhallan
den till andra musiker, men aro for mycket fyllda av oro och miss
forstand mellan far och son. Allra viktigast ar sista brevet till fadern 
4/4 87, da Wolfgang fatt veta faderns sjukdom. Son_'en tala.r dar om, 
hur han allt oftare under den sista tiden vant sig vid tanken pa doden. 
Han hade vid den tiden intratt i frimurarorden, och det ar ratt mycket 
sadana tankar han i' denna fatt, som aterkomma. Brevet kastar pa 
detta satt aven ljus over forarbetena till Trollflojten, dar samma tan
kar sorn i brevet aterkomma. 

Breven till husfrun under sista aren aro ej pa samma satt sjalsbik
ter ·som ci.e: till den musikforfarne faderri. Konstanze hade visserligen 
musikintresse, t. o. m. for fugan och Seb. Bach (se br. till systern Nan
nerl 20 / 4 82), men brevvaxlingen med hustrun galler dock i allmanhet 
mera reella ting. De erhalla emellertid en viss charm genom den stora. 
tillgivenhet och karlek han dar adagalagger. Att han remellertid aven 
mera obj ektivt kunde bedoma hennes egenskaper visa nagra brev till 
fader:ri fran forsta Wientiden (15

/12 81; 29/4 82; 31
/7 82). 

Det sistnamnda brevet av juli 1782 talar aven om den fiendskap 
Mozart adragit sig fran musikers sida genom sin skarpa tunga. Breven 
lamna i detta hanseende manga bidrag till Moza.rtkarakteristiken. 
Han var varm i sin vanskap men lideisefullt haftig i sin ovilja mot 
allt uppblast · och durnt. Mot de fornama och hogt uppsatta kunde han 
vara bitter och satirisk, som t. · ex. da han karakteriserar arkehartig 
·Maximilian - Beethovens beskyddare under dennes ungdonisar (br.
17/11 81). Aven de manga breven om schismen med arkebiskopen av
Salzburg visa honom som en sallsynt bitter och hart domanffe man.
Musiker kunde likaledes fa kanna hans han och forakt, sa t. ex. Vogler
(br. 17

/1 78; 18/12 77; 20/11 77), Clementi (7/ 6 83), en oboist (4/4 87) och
flera. andra.

Man har sa ofta velat framhava, att Mozart var en intellektuellt
la.gt s-faende person utan andra intressen an de rent musikaliska och
sorri skapande tonsattare utan. eftertanke. Breven visa oss emellertid
en helt annan man, som :ri.oggrant avvager sina musikaliska ideer, och
avenledes har bestamda asikter om saval dikt som musik. Aven ro
rn,nde sig sjalv ar han en tankande man, som vet sin begransning och
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egenart (br. 15
/12 81 om sitt temperament). Hans personkannedom ar 

god o·ch hans iakttagelseformaga rorande andra ej ringa (br. om fa
miljen Weber bl. a.). Nog ar han sjalvmedveten och taler ej oversit
teri, men man kan dock ej kalla denna sida i hans vasen hogfard, dai-
till ar han for skarpsynt (se t. ex. br. 7 

/ 2 78). I religiosa ting visar han 
sig s.om en troende katolik med den vanliga datida oviljan mot Voltaire 
(>>der gottlose und erzspitzbub V.>>). I ovrigt ar Mozart, sadan han 
framtrader i bre'ven, en arlig, rattradig, uppriktig man med hogsinthet 
och hj artegodhet. 

Den nu foreliggande standardupplagan fyller en mycket stor upp
gift och star vid sidan om J ahnbiografien (sista Abertupplagan) 
sasom den viktigaste handboken om den skattade mastaren. Kom
mentarerna aro solida och grundliga och bora tillfredsstalla de hogsta 
ansprak. Man vantar med stor spanning fortsattningen. 

Tobias Norlind. 

Ludwig van Beetho;vens Konversationshefte. Im Auftrage der preuss. 
Staatsbibl., herausg. von Geor g S c h  ii n e m  a n  n. Bd I 
Hft. I-X. Berlin 1941. Ed II Hft. XI-XXIL 1942. Nebst 
Lichtdrucktafeln. Max Hesses Verlag. (I; 4C0 s., U; 404 s.) 

Under Beethovens sista ar hade dovheten sa star-kt tilltagit, att ha:ri 
maste anlita anteckningsbocker _ vid samtal. Man inskrev sitt svar i 
boken, under det B. meddelade muntligt sina egna ord. Dessa konver
sationshaften aro mycket vardefulla for bedomandet av mastarens 
·umgangeskrets och samtal i tidens fragor. B. har dock ej blott · anvant
sina haften till bara. andras meddelanden. Aven egna tankar, so·m
plotsligt kommit for honom, nedskrivas, j a:, a'ven musikaJiska tankar
i noter.- Som allman minnesbok far haftet a:ven tj ana till anteckningat
av boktitlar rorande skrifter, som for tillfallet intressera honom.

Antalet sadana konversationshaften fran. tiden 1818-27 har en 
gang varit ej niindre an 400. Schindler, som overtog alla dessa backer,
forstorde storre delen, emedan han ansag, att de voro olampliga att
bevara till eftervarlden. Endast 136 kommo sedan genom ·kop till
Berlinbiblioteket, dar de flitigt anlitats av alla de ber6mda Beet
hovenforskarna Nohl, Thayer, Frimmel, Kalischer o. a. Enskilda de
lar ha aven ofta citerats i den biogr:afiska litteraturen. Walther Nohl
(ej Ludwig ·N.) utgav 1922 nagra haften, men avbrot utgivandet, da
uppgiften tydligen overskred hans. krafter. Georg Schunemann - ·den
nitiske chefen for musikavd. i Preuss. Staatsbibl. - har nu ta.git sig
an saken med helt andra forutsattningar och med hela den moderna
tekniken pa dechiffreringskonstens omrade. B:s anteckningar aro gjorda
med blyerts och manga aro mycket urblekta och aven fran borjan
sla:rvigt inskrivna. Da man ej vet, vilka som skrfvit i haftet, maste
likaledes pa detta orrirade goras undersokningar, som krava en kun
nig och van forskare. Schunemann har ta.git sin uppgift synnerligen
samvetsgrant och forsett verket med fortlopande noter.

For kannedomen om Beethoven under de sista aren aro dessa haften 
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mycket belysande. De visa framfor allt vilken utomordentligt vid
strackt intressesfar B. verkligen . haft. Sa omfa.tta t. ex. litteratur
titlarna verk i botanik, filosofi, filologi, religion, teknisk, allmanpeda
gogisk och poetisk litteratur. Samtalen ha aven rort sig om tidspro
blemen i hela dess vidd, saval de politiska och sociala. som pedagogiska 
(t. ex. om Pestalozzi), filosofiska, skonlitterara. och konstnarliga. · Gi
vetvis kunna vi ej vanta, att anteckningsbockerna uteslutande skola 
innehalla. hoga. ting av intresse for eftervarlden. Da de blott utgora 
en hjfilp for minnet och orat, maste ej sa litet av mera. profant slag 
komma. med. Hartill hora t. ex. ekonomiska saker. Man kan forvana 
sig over, hur mycket tid mastaren anvant for kalkylering over rantor, 
penningplacering och utgiftsforslag. Han visar sig som en ratt forsik
tig penningmanniska, som tycks alska klingande valuta. Man far upp
fa.ttningen, att B. under dessa ar varit en ratt formogen man, som 
langt ifran levde i nod och elande. En stor plats inta.ger anteckningar
na fran restauranger och naringsstallen, dar besked skola giva.s om 
mat och dryck. I sada.na ting var B. ingen kostforaktare och yttrar 
sig tydligen med noje om mat, 61, spritvaror, tobak etc. B. som skam
tare ar aven en intressant· sida, ej minst nar det galler gaster, som 
sitta omkring. honom i kafeerna. De. mu_sikaliska fragorna fa givetvis 
aven sin belysning, och sa.mtalen rora sig garna och med stor utforlig
het om allmanna musikforhallanden. Men mitt i ant djupsinnigt kan 
det plotsligt komma en suck over obotliga hembitraden och brister i 
varden om hans lekamliga trivsel. 

Det ar visserligen B. vardagsmanniskan som trader oss nara i dessa 
haften, men anda ge de oss en sa god inblick i hans vase� aven som 
konstnar, att man ej vill mista dessa tillfalliga anteckningar. Vida.re· 
bd aro darfor efterlangtade. Ju narmare man kommer tiden for de 
sista kvartetterna, dess mera vill man folja aven hans privata liv. 

· Tobias. Norlind.

Ha n s  He i n r i c h  Un g e r: Die Beziehungen zwische:h Musik und 
Rhetorik im 16.-18. Jahrhundert. Wiirzb. 1941, 173 s. Bd IV 
Ser. Mk u. Geistesgesch. utg.: A. Schering. 

A lltifran det wienkla.ssiska genombrottet har en viss stilistisk 
enhetlighet satt sin pragel pa instrumentalmusiken, varigenom den 
i vasentliga drag fullstandigt skiljer sig fran nastforegaende stilepok 
- generalbastidsaldern. Stilbrytningen vid 1700-talets mitt skedde
visserligen successivt men fick anda i hogre grad karaktar av revo
lution an nagon senare stilforandring. Tonspraket hos de klassiska
och romantiska mastarna ligger oss relativt nara, och vi aro tamligen
fortrogna med de estetiska principer och musikaliska tankesatt, som
utgjorde den musikens jordman. Vi aro ocksa vana att fatta den
framfor ant som ett kanslans s prak, utan konkret funktion eller
andamal, och det forefaller os,s sjalvklart, att den skapats och skall
skapas av fria, sjalvstandiga. Irnnstnarer. Barockmusiken star oss i
manga hanseenden mera. fj arran, varfor den ocksa ofta betecknas
som abstrakt, >>absolub. Att denna rubricering illa stammer med det
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forhallandet, att hogbarocken var ytterst rationalistisk i motsats just 
till romantiken, glommer man garna bort. 

Vilka innehalls- och formalestetiska principer kunna da anses ut
slagsgivande for den trots sin formrikedom sa enhetliga musikodlingen 
fran cameratans tid fram till Philipp Emanuel? Borjan av 1700-talet 
ar rationalismens och utilismeils tid. Man ville fornuftsmassigt fatta 
och forklara. allt, t. o. m. inom konst och musik skulle allt katalogi
seras med en· val utvecklad a.pparat av tilltrasslade begrepp och fack
uttryck. Romatikens kanslosvall fixerades· aldrig pa sa.mma ordrika 
satt. M.en uppfodda och invanda, som vi aro, i romantisk musik, 
ar det kanske enda.st dess vasensskillnad fran barockmusiken som 
gor, a.tt vi garna uppfatta den sistnamnda som mera abstrakt. Musi
ken var ju i alla handelser lika mycket da som nu ett naturligt ut
tryck for nagonting manskligt, ehuru den delvis a.rbetade med helt 
andra forutsattningar och utgangspunkter, an dem vi aro vana vid. 
Det ligger bara sa nara till hands, att vi uppfatta dessa utgangspunk
ter som rena konstruktioner. 

Den sista reflexionen gor ·man. latt vid _ ett flyktigt genombladd
rande av Hans Heinrich Ungers bok >>Die Beziehungen zwischen Musik 
und Rhetorik im 16.-18. Jahrhundert>> (1941). Man misstanker ett 
ogonblick, att det ror sig om ett knappologiskt utredande av ovasent
ligheter. Men ·i sjalva verket innehaller boken pa· sina 147 textsidor 
atsk11liga vardefulla sammanstfillningar och synpunkter pa barock
musikens vasen och estetik, klart och kortfattat framstallt, och ar
betet kan betraktas som ett ganska vardefullt tillskott till litteratu
ren om musikalisk symbolik och barock affektlara. 

Gregorianikens liturgiska recitativ byggde ju helt pa texten, har 
sa att saga uppkommit som en musikalisk forstarkning av texten. 
Reservatastilen uppmarksammade ocksa sambandet, och med floren
tinercameratan och den monodiska stilprincipen skapades ett nytt 
intimt forhallande mellan text och musik, som t. o. m. influerat in
strumentalmusiken. Manga vardefulla synpunkter nedskrevos darom 
i teoretiska traktat och foretal till operor. Med Monteverdi naddes 
en tidig hojdpunkt. De av camera.tan· forkastade madrigalismerna 
togos ater till nader. Monodin trangde norr om Alperna, har och var 
missuppfa,ttad_es den visserligen, men med Schutz naddes en ena
staende dramatisk enhetlighet av text och musik; saval i korer som 
i recitativ. Bach slutligen skapade ett tonsprak som malar texterna 
med oovertraffa.d nyansrikedom; hans tolkningsformaga, ar utan 
grans. Alla dessa fakta aro valbekanta och ge tillsammans med ba
rocktidens affektlara en ganska viktig sida av tidevarvets musik
odling. Men i vilken utstrackning erhollo dess kompositorer praktiskt 
betydelsefulla impulser och konkreta medel fran texterna? Kunde 
den hogt utvecklade la.ran om retoriken och dess lagar ha nagonting 
vasentligt att saga musikerna? Och om ett sadant samband skulle 
kuhna pa.visas, i vilken man galler det aven pa instrumenta.Imusikens 
omrade? 

Det ar dessa problem Unger tagit upp i sin ·bok. Han behandlar 
dem pa ett ldart och i de flesta avseenden overtygande satt och kastar 
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en skarpt och delvis ny belysning· over den hithorande musikodlingen. 
Det begransade utrymmet. tillater honom givetvis icke nagon grund-
1 :gare vetens·kaplig verifiering av de vunna ·resultaten� men han· visar 
ge1i.om en ganska. dkhaltig. samling textcitat, hur medvetet och in
ti:rht retorik och _musik sammanstalldes samt hur de retoriska begrep
pen dfrekt overflyttades pa musiken: Unger borjar med att redogora 
for retoriken och dess lagar sa som de uppstallts redan under antiken 
och sedan q.ess varit levande fram till 1600- och 1700-talen, da de 
odlades och systematiserades med stor iver. Retoriken var,. da den 
overtogs av de rationalistiska viktigmakarna, en vetenskap med anor, 
och i d·ess invecklade terminologi och valdiga forrad av begrepp och 
konstruktioner funno de manga godbitar och amnen for oandliga 
harklyverier. Alla talkonstens finesser, vandningar, kontraster, steg
ringar, effekter och affektiva medel funnos sorterade i fack med 
etiketter, pa vilka det t. ex. kunde sta Anaphora, Auxesis, Cata
chresis, Endiathes osv. In i minsta. detalj voro· alla de konstruktioner, 
forstarkande upprepningar och andra detalj er, som kunde gora talet 
konstfullt och fangslande, fixerade och definierade, sa att man med 
ledning av dessa olika s. k. retoriska figurer och troper kunde kon
struera retoriska virtuosnummer. Aven affektiva pauser, plastik och 
mirriik to gos med i beralmingen. Visserligen var det hela ett dj avulens 
bla:ridverk, men i detta moralitetens och allegoriens tidevarv kunde 
man 1att finna uppbyggliga. andamal. 

Retoriken har givetvis manga drag gemensamma med musiken. 
Eada aro funktione:r av tiden och i bada aro pauser, upprepningar, 
kontraster och frasering grundlaggande faktorer. Unger pavisar nu 
fran fall till fall, hur dessa retoriska >>figurer>> overtagits ·av mtrniken, 
och tager darvid till utgangspunkt en rad 1600-talsskriftstallare och 
detas verk, fran Burmeister 1599 till Forkel 1782. Vissa av de fra.m
dragna citaten aro utomordentligt belysande: >,Es ist 8cuch· keine ein
zige Gemuths Bewegung, welche nicht durch gewisse Figuren erregt 
werden konnte>>, skriver Gottsched 1730. Man syftar tydligen till att 
uttryck:i affekterna med en rent forstandsmassig metod. Hoj den av 
naiv askadlighet innebar harvidlag Nucins' anmarkning (1613): >>Hue 
referuntur etiam haec vocabula, lux, dies, nox, tenebrae, quae vel 
notarnm repletione ve1 a.lbedine apte exprimi possunt» ! For att inte 
namna Mauritius Vogts (1719) beromda rad till komponisterna att, 
om inspirationen tryter, boja fyra hastskosom enligt de fyra melodiska. 
figurerna tirata, groppo, circulus och messanza samt slanga dem fram
for sig pa bordet och darpa komponera efter den ordning de intaga. 
Sadana enkla och askadliga foreteelser som upp- och nedstigande 
(Anabasis och· Catabasis) hade sedan lange ma.lats med motsvarande 
melodiska linjer och forteckningarna over de ord och rregrepp som 
borde skildras i musiken vaxte stadigt. Relativt valbekanta aro 
ocksa Matthesons och Kirnbergers utlaggningar pa omradet: »In der 
Mnsik muss man, wie in der Rede, ... >> ar en vanlig formulering hos 
den senare, som aven presenterar en detaljerad forteckning p{l samt
li"ga intervall· och motsvarande affekter· (>>lni Steigen: Die uber-
1i�assige Prime ... angstlich>> osv.) i sin >>Die Kunst des reinen Satzes 
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in der Musil{>). Den .siste av. Unger anforde teoretikern ar Fork.el, 
som rent ut sage:r:: >>Die Tonsprache hat .zwar nicht alle Figuren mit 
der eigentlichen Rede gemein, aber doch viele>>. Och i foretalet till sin 
flojtsko1a utgar Quantz vid behandlandet av det musikaliska fore
draget helt fran talkonsten. Unger citera,r huvudsakligen tyska 
kallor och betonar, att italienarna inte ha skrivit sa utforliga och 
spekulativa affektlaror som tyskarna, helt enkelt emedan den retorisk
musikaliska dekamationen lag dem i blodet pa ett helt annat satt! 
Inom parentes kan namna.s, att Unger i samband med en ana,lys av 
Monteverdis recitativstil gor f.oljande fortraffliga iakttagelser: >>Unter 
diesem Gesichtspunkt betrachtet, best.and die Haupt.aq.fgabe der 
grosse.n Opernreformatoren von J omelli. uber Gluck bis zu Richard 
Wagner darin, den allzu ii.ppig wuchernden Ba.um· der Musik immer 
wieder zugunsten aussermusikalischer, vor a;llem rhetorischer Ver
haltnisse zu beschneidem (s. 129). 

Efter att salunda fasts1agit, att barockens mnsikaliska form- och 
affektlara vasentligen grundade sig pa retorikens. begrepp och 1aror, 
sa lange man haller sig tm teoretikerna och skriftstallarna, gar .Unger 
igenom en rad musikexempel for att bevisa, att sambandet ar pa
tagligt aven dar. Pa denna punkt maste givetvis hans framstallning 
bli ofullstandig. De prov han analyserar kunna icke innebara. ett 
vetenskapligt acceptabelt belagg, ty aven om forfattaren framhaller, 
att >>die hier untersuchten vVerken wurden nicht. auf die wissenschaft
liche Folterbank gespannt», sa kunna de vara utvalda med en viss 
kansla for deras lamplighet som_ bevismaterial. Daremot skulle Ungers 
undersokning kunna tjanstgora som en vardefull. utgangspunkt for 
en.· senare detaljforslming och den kompletterar och stoder f. 6. pa 
ett lyckligt satt Scherings nya men skissartade och intuitiva teorier 
om >>Das Symbol in der Musik>> (1941). 

Sa lange det ar fraga om recitativ och overhuvudtaget vokalverk 
med intim anknytning till textens utformning, forefaller def retorisk
musikaliska sa.mmanhanget uppenbart, och Ungers satt att ana1ysera 
ger da manga vardefulla resultat. Men da han overgar till instrumen
talmusiken och skisserar upp en retorisk grundplan till forsta satsen 
i Bachs tredj e Brandenburgkonsert, maste man ?talla sig mera skep
tisk. Den monodiska principens overforande till instrument.alt om
rade ar ett valkant faktum med sin sarskilda historia, problemet ar 

. alltsa i vilken utstrackning denna overforing kan anses vara beroende 
av det retoriska eller i vilken man den helt och hallet skett pa musi
kaliskt omrade. Pa denna punkt tycks Unger ha tagit for latt pa ett 
mycket svart problem. Konsekvenserna av hans konstateranden om 
sammanhanget mellan musik och retorik maste pa ins trumentalmu
sikens omrade tagas med storsta forsiktighet. Det finns manga andra 
faktorer att taga hansyn till, och de rent musikaliska tyngdpunkts
forhallandena och pe.riodiken innebara he.1t andra forhailanden for 
formgivningen an exempelvis det fria recitativet. 

For den levande mrisikodlingen ar j detta sammanhang det bachska 
tonspraket, av sa.rskilt intrnsse. I vilken man kande Bach till alla 
dessa regler och retoriska figurer? Forsamlingarnas fordringar pa 
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organisterna voro i datidens Tyskland mycket stora, och det ar i 
manga fall bekant, att mindre begavade kyrkomusiker garna anvande 
sin samtids >>affekttabeller» for att kunna snickra ihop erforderliga 
kantat till sondagarna. Med utgangspunkt fran texten kunde man 
ganska smartfritt kompilera en skaplig tonsattning, som enligt alla 
konstens regler- foljde och ma.lade varje ord. Detta var bevisligen till
vagagangssattet i manga fall. Var nu Bach ett lysande undantag fran 
denna triviala regel? Bach kande troligen till sjfilva de retoriska la
garna, enligt magister Birnbaums beromda svar pa Scheibes lika be
romda kritik, lika val som sina kolleger. I vilken man han i praktiken 
betjanat �ig darav, far en framtida undersokning utvisa. Men han 
tycks genom sin genialitet ha varit den ende, som vagade ga full
standigt forutsattningslost tillvaga och utan a.Ila tabellariska hjalp
visserligen asamkade honom samtidens kritik_ och brist pa forstaelse 
men som gor, att hans storartade produktion overlevt kollegernas 
lappverk. 

I slutet av sin bok papekar Unger, att hans framsta ma.I varit 
att pa.visa 

>>1) eine enge Beziehung zwischen der eigentlichen und der von
ihr abgeleiteten musikalischen Rhetorik, und 

2) dass die theoretischen Lehren dieser musikalischen Rhetorik
auch ihren lebendigen Niederschlag i11 der · musikalischen · Praxis 
gefunden haben.)> {S. 145.) 

Den forsta punkten kan anses fullfoljd med hans lilla arbete, men 
den senare kraver annu atskilligt forskningsarbete pa mera om
fattande material. 

Ingmar Bengtsson. 
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