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Av CARL-ALLAN MOBERG 

DÅ WOLFGANG AMADEUS MOZART natten till den 5 dec. 1791 gick ur 
tiden, hade den akademi, som i kväll högtidlighåller hans minne, 
existerat i ganska precis 20 år. Den var det markantaste uttrycket 
för den gustavianska tidens musikintresse, som på mångfaldigt sätt 
präglade det officiella Sveriges inställning till kulturlivet överhuvud. 
I denna miljö hade Haydn redan sin givna plats och Mozarts konst 
började allt starkare göra sig gällande från 1780-talets slut. Den av 
Breitkopf & Härtel i Leipzig påbörjade mozartupplagan utbjöds ome- 
delbart (1 797) till prenumeration hos Franz Berwalds farbror, kgl. 
kammarmusiker Georg Johan Abraham Berwald, och vandrade snabbt 
u t  i landsorten. Kort tid efter utgivningen i tryck av  mästarens rek- 
viem 1800 gavs det i Stockholm. Bland åhörarna vid dess första offent- 
liga uppförande 1805 befann sig Erik Gustav Geijer, som i e t t  brev 
hänfört utropar: “Jag har hört rekviem, och om jag dör, innan jag fått  
höra mera, så ä r  jag glad a t t  jag Åtminstone kan säga a t t  jag hört 
musik!” 

Men från denna början och till en vidsträckt odling av Mozarts 
verk inom- och utomlands har steget varit ofantligt - och till sin 
fulla längd är  det inte taget ännu. Vår tid har svårt a t t  fatta den 
revolutionerande innebörden i den populariseringsprocess som ton- 
konsten har genomgått sen dess, och som för alltid är oupplösligt knu- 
ten till de tre wienklassikerna Haydns, Mozarts och Beethovens namn. 
Den har för västerlandets folk under förra seklet inneburit tillkomsten 
av en alldeles ny dimension i det andliga livet, som aldrig kan tänkas 
bort - et t  nytt  kulturperspektiv som skall överleva också vår egen 
tid. Och denna populariseringsprocess pågår alltjämt; det är blott en 
konsekvens av  vårt sekels mekaniserade arbetssätt, a t t  de främsta 
redskapen för denna musikens utbredning numera är spelmaskiner 
och radioöverföring. 

Sen urminnes tid hade musiken varit en ändamålsbunden konst 
och dess utövare funktionärer vid kyrkor och hov, skolor och ma- 
gistrater. Varje musik hade sin bestämda uppgift inom en begränsad 

1 Anförande vid Kgl. Mus. Akads minnesfest, torsd. d. 1 mars 1956. 
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sfär och enligt där gällande sedvänjor. Den unge Wolfgang skrev 
kyrkomusik för den ärkebiskopliga katedralen i Salzburg och sinfonior 
för den furstliga taffeln, övningsmusik å t  mecenaternas pianospelande 
döttrar och serenader a t t  spelas på högtidsdagar i burgna hem eller 
en stilla sommarnatt utomhus i Mirabell, liksom han skapade drama- 
tisk musik för hovens stora fester, allt - på sin plats, i sina samman 
hang och efter gällande normer. 

Men redan dåtidens stela musikaliska ståndssamhälle var ganska 
påtagligt genombrutet av andra, mera demokratiska organisations- 
former: det allmänna konsertväsendets halvprivata eller halvoffent- 
liga musicerkretsar, collegia musica, akademier och liknande avnämar- 
grupper. Då den 20-årige Mozart lämnar sin obetydliga men trygga 
anställning i hemstaden för a t t  pröva lyckan i Paris, är  det denna 
friare form för musikutövning som lockar honom, och i än högre grad 
gäller detta hans definitiva avsked från den ärkebiskopliga hov- 
tjänsten och överflyttning till Wien 1781. För sent skulle han upp- 
täcka, a t t  det inte blev mindre svårt a t t  som fri konstnär tjäna det 
anonyma kollektiv som heter en musikalisk allmänhet, en konsert- 
publik, en amatörmusicerande cirkel. Det gick bra endast så länge 
hans musik beredde dem nöje. 

Ty vad begärde dessa nya kretsar av lyssnare och utövare av mu- 
siken? Svaret ligger givet redan i tidens sätt  a t t  se på tonkonsten 
som en art  av förströelse och rekreation: man ville ha enkla, folkligt 
betonade, lätt  överblickbara och spelbara musiksatser, et t  parti bräde 
och en prydnadssöm på stramalj i toner, en klingande kopp kaffe och 
en lagom lättsam musikalisk konversation. 

Allt detta var nu en ganska naturlig begäran, och hundraden av små 
och stora musiker har uppfyllt eller strävat a t t  uppfylla den. Men var 
i denna idylliska värld fanns det utrymme kvar för de evighetsfrågor 
som Palestrina och Bach givit tonande uttryck åt ,  för de fascinerande 
människoöden från antik till renässans som den musikdramatiska lit- 
teraturen brukat upprulla, för de verklighetsnära ögonblicksbilder ur 
folklivet som buffaoperan frammanat? Hur skulle man kunna samman- 
gjuta det till synes oförenliga och tillgodose “nöjet och behagen)) sam- 
tidigt med kravet på konstnärlig fullödighet? - och detta därtill i 
et t  principiellt instrumentalt tonspråk! 

Det är här som de wienklassiska mästarna Haydn, Mozart och 
Beethoven gör sin oerhörda - som av  högre makter samordnade - 
insats. Olikheterna i deras konst är  inte mindre stora än i deras livs- 
öden, men hos dem alla avspeglas mer eller mindre tydligt den musi- 
kaliska konstens riskfyllda populariseringsprocess, - kanske alldeles 
särskilt påtagligt och med skakande tragik i Mozarts korta levnads- 
saga. - Haydn kunde under en trettioårig hovtjänsts långsamma 
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mognande och målmedvetna arbete nå utomordentliga resultat - för 
a t t  på sin ekonomiskt tryggade ålderdom flamma upp i mirakulös för- 
nyelsekraft, medan Beethoven i et t  revolutionsskakat Europa med 
den obändiga och självmedvetna kraften av  sitt temperamentsfulla 
geni förmådde tvinga sin samtid a t t  underkasta sig hans subjektiva 
uttryckskonst och därtill även a t t  betala ordentligt för den. 

Men Mozart. . . - Sin konstnärliga bestämmelse fullföljde han in- 
till det bittra slutet, lika rakryggat och konsekvent som sina konst- 
närskamrater men utan a t t  vinna deras sociala och ekonomiska trygg- 
het. Därtill var hans personlighet, uppfostran och livsföring alltför 
annorlunda. Han var för »hygglig” skulle vår tids effektiva människa 
säga, med en lätt  rynkning på näsan; - »alltför godtrogen och indo- 
lent))! hade redan hans far pessimistiskt dömt. Själv plågades Mozart 
på dödsbädden av  tanken a t t  ej ha fått  utnyttja sin begåvning, som 
han hoppats, och a t t  ryckas bort i den stund, då hans dröm om en 
fast plats äntligen skulle uppfyllas. Dyrt måste han betala det geni 
som nedlagts i hans obetydliga och tidigt utarbetade kropp. Ingen 
visste då a t t  han hade skapat ett  musikaliskt världsspråk som alla har 
kunnat förstå, a t t  han mer än någon annan skulle lära den europeiska 
kultureliten a t t  musiklyssna både med hjärta och hjärna, a t t  det till 
mycket stor del blev på hans gärning som den moderna världens musik- 
kultur byggts upp. 

“Ty vad är geni)) - säger Goethe i et t  samtal med Eckermann den 11 
mars 1828 - “vad är  geni annat än den skapande kraften till dåd 
som kan uthärda inför Gud och natur och som just därför når resultat 
och är varaktig. Alla Mozarts verk är av  denna art; de äger en inne- 
boende produktiv kraft som verkar vidare från släkte till släkte och 
som inte så snart torde bli uttömd eller förtärd.)) 


