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Några momenter til l  en karakteristik af den 
nyaste Musiken.

S e d a n  Tonkonsten under den ej så långa tidrymden at ett 
knappt sekel , d. v. s. från Bach och Hiindel till culminations- 
punkten af Beethovens författare-verksamhet, hunnit i alla 
arter af sina uppenbarelser genomarbeta sig till en aldrig 
forr anad och tiîi eu sedermera ej upphunnen fulländning, 
och sedan efter denna vunna fulländning de nyare konstal
stren inom Musikens verhl börjat arbeta med en hotande form- 
upplösning, tränger sig ovillkorligen på hvarje betraktare af 
nutidens företeelser inom musikens verld den frågan : när 
skall denna tilltagande upplösning stanna, och när skall kon
sten åter vindicera sin rätt såsom fu llt lefvande uttryck af 
sin idee? I den stora och underbara ordning, som visar 
sig i alla Naturens och Konstens fenom ener, finna vi visser
ligen snart ett trösterikt svar äfven på de mest sceptiska frå
gor; dock kommer delta svar ej alltid samtiden till godo an
norlunda än såsom en sköu förhoppning; och det blir efter- 
verldens lyckliga lott, att finna farhågorna häfna, gåtorna lö 
sta. Andra svårigheter förete sig väl sedan äfven för denna; 
och det blir då nya generationer förbehållet, att i sin 
ordning fröjda sig åt det omsider förklarade. Så samman
hänger allt i en underbar kedja af osyn liga, men säkert sam
manhållande länkar; och det är derföre all strängare scepti
cism må bortfalla , då man till nogare skärskådning upptager 
frågan om den m o d e r n a  Musikens degeneration från den 
ä l d r e ,  klassiska.



Många (innas verkligen, som på intet sätt vilja höra ta
las om en sådan degeneration; som tvertoin i den nya, ofta 
tillkonstlade, ofta eifektsökande och dock effektlösa, ja  ofta 
m eningslösa och platta riktningen finna ett fram skridande, 
ett tillegnande a f  nya former; ehuru, vid närmare profiling 
af dessa såkallade nya form er, det snart nog skall hefinnas 
vara en total form löshet, som utgör grunddraget i den m o
dernaste musiken. Men hvem kan, vid sorgen öfver detta 
musikens tilltagande lo r fa ll, tyst förbigå en under allt delta 
virrvarr upprättstående, sjelfsländ ig , trogen och snillrik för
fattare, till hvilken också den sannt musikaliska samtiden  
med förhoppning blickar ocli till hvilken äfven i vårt land 
författare a f samma anda sluta sig ? Ilvem  känner ej den 
liiligaste fråga sväfva på läpparne, om ej M e n d e l s o h n  är 
den nya dagens morgonrodnad? —  Dock mera derom framdeles.

Vänder man sig in på Opera-musikens gebit: så auträf- 
fas der författare, som a f sin samtid skördat ett genom verlds- 
delar ljudande lo f; —  men huru mycket i deras arbeten är 
dem sjelfva och denna samtid en borgen fö r , att detta lo f  
ej äfven för en snar efterverld skall sakta förklinga, och de
ras arbeten lika tyst formultna som deras lik? —  N yckeln  
till detta omdöme finnes helt enkelt i den förklaringen, att 
alla de nyaste opera-compositörerne stå på s i n n l i g h e t e n s  
ståndpunkt. Det är s k e n e t  och e f f e k t e n  (o fta  tyvärr den 
m est skärande oeh falska) hvarefter de sök a , ja jägta; san
ningen är en perla, som sällan a f dem sökes ocli naturligtvis 
än mera sällan a f dem finnes. D e hafva snart i decennier 
förskämt den musikaliska allmänhets sm ak, som de viljat 
först frappera och sedan leda; men de måste dyrt plikta (Ör 
detta deras begär, då de nu sjelfva gå i ledband, och detta 
under nutidens mest nyckfulla despoter: de exeqnerande konst
närerna. Huru många af de nyaste operorna framstå sådana, 
som författarena sjelfva från början ämnat dem ! F örst se
dan sångare och sångerskor behörigen föreskrifvit författaren, 
huru han efter deras förmåga måste lämpa det ena sångpar
tiet efter det andra, först då är operan fördig och framläg-



ges inför allmänheten såsom ett fullständigt arbete, ett ä k t a  
k o n s t v e r k .  Huru mycket har då icke först k o n s t e n  fått 
sitta emellan !

Den sinnlighet, som uppenbarar sig i de nyare operorna 
så som äfven i största delen a f all annan nyare m usik, ä r ,  
till båtnad för sanningen, långt aflägsnad från fenomener af 
de andra konsterna. En i Måleriet och Plastiken ohöljd  
framställning a f det mest sinnliga elem entet, skulle genast 
aflägsna den mera bildade och förnuftigt tänkande åskådaren ; 
då detta sinnliga i de nämnda konstarterna skulle erhålla 
den krassaste och mest extravaganta karakter. Samma ka
rakter har dock verkligen uppenbarat sig i musiken, ehuru 
man ej så noga lagt märke dertill —  det har der icke så
rat någon anständighet! Och ändå, hur månget öra har ej 
der äfven blifvit träfladt af de vällustigaste och obscoenaste 
tongångar ? Hur månget rent sinne har ej der sårats a f det 
m est frivola hån mot konstens sanning ? —  Hvad den Itali
enska musiken angår, erbjuder den ett ganska rikt fält för be
traktelser i detta hänseende. D et sinnliga ligger just der i 
den korta afrundade m elodien, hvilkens oftast ganska vackra 
afrundning saknar det skarpa upphöjande i accompagnemen- 
te t , som  just här är ett nödvändigt vilkor for ernåendet a f  
karakteren a f skönhet. M elodiernas alltid jem t afdelade 
rythm er, hvilka vi hos de klassiska författarena alltid finna 
i en harmonisk sammansmältning genomgående hvarandra, 
utan att man derföre i det minsta saknar en symmetriskt full
ändad rythm ik, äro hos Italienarne af en tröttande likhet 
och enformighet j i hvilken dock många den Italienska mu
sikens beundrare finna en mycket mer ändam ålsenlig och rig- 
tig rythm ik, än hos de klassiska. Lättfattlig är den visser
ligen , och man borde icke strängt fördöma denna bestämda 
indelning, om icke den i förening med ett lika enform igt, 
oeh melodien på intet vis upphöjande accompagnement just 
åstadkomme ett sinnligt intryck. D et hela saknar den ge
nomträngande bearbetningen och beskuggn ingen , for att 
kunna höja sig till egentlig skönhet. Här fordras samma



skärpa och hårdhet, som i den menskliga gestalten skola  
tillvinna det mjuka och afrundadc karaktcren af skönhet. 
Utan en sådan innerlig förening existerar ej denna, man dra
gés ovillkorligen till detta afrundade och mjuka, men njut
ningen forgår, då den saknar det uppehållande elem entet, 
som i Musiken ovedersägligen är den i och med m elodien , 
om ej alltid fullt uttryekta, dock väl forstådda harm onien, 
hvilken —  enligt hvad ofvan nämndt är —  måste upphöja 
till andligt, men ej neddraga till sinnligt.

Härmed är blott antydd liufvudkarakteren a f den nyare 
Italienska M usiken5 utan att det derfore kan nekas, att man 
bland dess produetioner finner dem , som äro så lyckligt 
plastiska, alt de gerna kunna ställas nära en M ozarts ar
beten. Aran a f dessa kan ej tillkomma någon i högre grad  
än R  o s s  in  i ,  samtidens mest genialiske, men också m est 
lättsinnige tonsättare. Ilvem  kan anföra ett enda ord till 
klander a f  t. ex. Figaros Aria i Barberarn i Sevilla ? Han 
har i denna enda nummer, m era, än någon annan nyare ton
sättare, närmat sig Mozart 5 och hvilken skuld har lian icke 
derfore alt a f börda till K onsten, hvilken han med sina rika 
gåfvor mera utstyrt som en lättsinnig glädjeflicka, än sm yc
kat som en kysk Vestal ! —  Emellertid finnes eflter honom  
ett arf a f flera herrliga eom positionerj och den oerhörda 
mängden a f  medelmåttigt värde som träffas i hans arbeten, 
bör till en  del tillskrifvas hans underbara lätthet att produ
cera och till en a n n a n  samtidens smak, hvilken just han 
från början bidragit att gifva dess sinnliga rigtning och se
dan ännu mera sje lf låtit sig ryckas med densamma.

Den andra representanten för Italienska Operamusiken 
är ännu farligare på den ofvan angifna sinnliga ståndpunkten. 
H os B e l l  i ni  finnes ett mom ent, som ännu mera anslår vår 
förfinade njutningslust: sentimentalitet. Denna tar alltid sken 
a f att vara något mera uppåt sträfvande, mera andigt; men 
den gör det ulan att kunna slita sig lös ur de vid jorden  
mest fastsmidda bojor, och det är just den som håller oss 
sjelfva qvar i de lägre regionerna, oaktadt ett å vår sida



a
ganska alfvarligt men fåfängt bem ödande, att genom den
samma böja oss till något renare. Em ellertid bar denna sen
timentalitet bos den angifne tonsättaren erhållit en sådan in
tensitet, att den hos bonom ej blott blifvit karakteristisk, utan 
äfven bemiiktigat sig hans produkter ända in i detaljen. 
D e n , som fostrat sin själ med den klassiska musikens alster, 
liar i sanning mången strid att bestå mot beskyllningen för 
ensid ighet, om han , såsom i sakens natur ligger, tröttas af 
denna epikurism i konsten. Denna hufvudkaraktcr bos Bel
lini är dock vidare förenad med tvenne andra drag, af bvilka 
det ena är en företeelse a f utmärkt förtjenst, det andra, 
med mera liunnen utbildning, kunnat eröfra åt bonom eu 
Stor aktning. Det forra är en storartad pathos i recitaliv e l, 
sådan som den bos ingen annan operacompositör efter Mozart 
uppenbarat sig. Det andra är: många lyckade försök till eon- 
centrering a f handlingen, sådan den återigen ej sednarc än 
hos Glück visat sig ; då Mozart sje lf på annat sätt, än sin 
store föregångare, utförde den dramatiska karakterert.

A tt egentligen karakterisera D o n i z e t t i ,  är svårare; och  
äfven mera öfverflöd igt, då denne författare på intet sätt 
gått sin egen v ä g , utan ur de båda förenämndes arbeten 
samlat en nog rik erfarenhet, för att med ganska stor talang, 
och i afseende på instrumentering och sammanhållning långt 
lyckligare än lle llin i, sammansätta en mängd operor, som 
öfverallt vunnit en stor publik och detta ofta med rätta, 
ehuru de på intet sätt höja sig öfver de båda nyssnämnda 
forfåltarenas ståndpunkt.

En annan rigtning a f den nyare operamusikcn represen
teras egentligen a f M e v c r b e e r .  Denna författares förnäm
sta styrka ligger i instrumenteringen ; oeh om ej alltid, doek 
ganska ofla, kan hän berömma sig a f en uppfinningsförmåga, 
som verkligen slösar med vackra och originella melodier. 
Men här saknar man genast det o r d n a n d e  sn illet, som i 
plastiskt lugn grupperar sina figurer. Dercmot skulle man 
ofta t r o , att compositören under bearbetandet a f sin opera 
varit illa  anfäktad a f den onda principen, som vänligen ut



gör en karakteristisk sida i våra nya såkallade romantiska 
operor —  allt tyckes vara uppkommet under en sådan oro 
och ett sådant jägtande, att åhöraren på samma sätt rastlöst 
jägtas från det ena snillrika motivet till det andra, utan att 
nånsin kunna ana hvar han får stanna. Emellertid få r  man 
verkligen i Meyerbeers operor någongång stanna, vid situa
tioner, dem han med en hög konstnärs hand mästerligen 
skildrat. Så i Robert a f Narm andie, vid den stora T rion i 
femte akten 5 så i H uguenotterna, vid sammansvärjningscenen 
i fjerde akten. Då höjer man sig gerna för den mäktiga 
kraft, som der i hög konstnärlig fullhet uppenbarar sig —  
men hvi skulle man då icke äfven sucka ö fver, att sådana 
ädelstenar i hans arbeten äro så sä llsynta , om ej till anlägg
ningen, åtminstone till utförandet? —  Och i sanning: man 
tinner i dessa operor frön till skönheter, som i ovansklig 
fägring skulle bära deras författares namn vid sidan a f de 
klassiska, om blott han låte dessa frön genom ändamålsen
lig  skötsel skjuta opp och bära den rika frukt de tyckas 
ullofva.

D et betänkligaste momentet a f hela denna sinnligt musi
kaliska rigtning i våra dagar framställes ovedersägligen af 
den falska ställning, artisterna sjelfva intagit i hänseende till 
konsten. Deras bem ödanden, likasom älven deras framsteg 
äro förvånande 5 men —  de arbeta blott för sig sjelfva. A llt 
uppdrifves till en ytterlig mekanik och konst färdighet 5 men 
den sanna konstnärligheten är snart nog en blott saga. Med 
effekter skall man förvåna sin publik, med sanningen kan 
man kardt nära icke mera komma fram. Artisterna låta de 
klassiska mästerverken ligga i ro och livila: ” dessa förstår ej 
mängden: man bör ej trötta den med lärda saker: den skulle 
snart lemna artisterna sjelfva i sticket, och dessa böra väl 
ändå icke svälta ihjäl.” Derhän ville man således komma. 
Man bör b li artist —  for att berga sig nemligen. Stor sak, 
om ett eller annat herrligt konstverk ligger bortglömdt ; en
dast publiken får sin öronfägnad och artisterna mycket hand
klappningar och m ycket guld !



Och ändå, hvartill har försynen utrustat dessa menniskor
med så mycket ta lang, med så mycket sn ille , om ej för att
värdigt, infor en allt mer och mer genom dem sjelfva upp
lyst och upplyftad verlds b lickar, utbreda de lierrligaste
skatter ur konstens tempel? Ej skulle de ockra med dessa 
skatter, ej heller skulle de förfalska dem —  och ändå har 
både det ena och det andra skett. Ej skulle de plocka de 
heliga rosorna i fåfänglighet och öfverm od, och ej skulle
de så ogräs i den heliga lunden —  och ändå hafva de ej
haft försyn för att göra det ena, och ej nog renhet att un
derlåta det andra.

Under det ömsesidiga sm icker, som artister och publik
hemburit livarandra, ha’ de förra mer och mer förblindats i 
den falska uppfattningen a f konsten, och den sednares lätt
sinniga smak så underhållits, att nya decennier kanske för
gå, innan de båda hinna återvända från deras förvillelse och  
komma till hvarandra och till sanningen i det med rätta for
drade och (v i hoppas det) i den gudomliga verldsordningen  
älven der åfsyftade innerliga förhållandet a f R elig ion , Lä
rare och Försam ling.

D e nämnda moinenterna äro visserligen ej a l  l a . a f  den
nyaste m usiken, men på sätt och vis de v i g t  i g a s t  e$ i så
m åtto, att Opera-musiken helt och hållet undanskymt och  
verkligen tyckts vilja uttränga hvarje annat slag a f com posi
tion. Hvilken glädje väckes icke då hos konstälskande sin
n en , när en snillrik och grundlig författare, efter flera lyck
liga uppträdanden i både originella och grundliga composi- 
tioner, ändtligen med ett större och derlill andligt verk ta
ger hela den musikaliska samtidens uppmärksamhet i anspråk 
—  och detta på ett sä tt, som berättigar till en oförgätlig  
ära! F e l i x  M e n d e l s o h n - B a r t h o l d y  har med sitt Ora
torium Paulus höjt sig öfver alla nu lefvande com positörer, 
och åt den heliga sak han omfattat eröfrat en ny och bety
dande vigt. A tt M endelsohn med sitt arbete närmat sig  
ett så stort och mägtigt sn ille , som H ändel, är så myc
ket mer begrundansvärdt, som ingen af de sednare store



Cjoniposit0.rer.ua upphunnit dennes christliga värdighet i den  
rent andliga stilen. T y då Haydns barnaoskuld mera när
made sig en fridsam natur-andakt och såsom sådan yttrade 
sig i den renaste from hct, så trädde Mozart någongång in  
på den af honom så rikt smyckade Dramatikens område 5 
dock utan att man äfven i den andliga musiken saknade denne 
mans universella sn ille , som verkligen i livar je art af com 
position rest sig de oförgängligaste minnesvårdar. Om ej 
här, torde dock framdeles tillfälle erbjuda sig  att vidare ut
veckla denna fråga. —  Beethovens författare-lynne trifdes 
kanske ej så väl inom den lugna värdiga andliga musikens ' 
område, såsom äfven lians föröfrigt utmärkta Oratorium  
Christus på Oljobergct tyckes utvisa.

A lt M endelsohn med sitt andliga verk, under ett tide- 
hvarf som i afseende på det musikaliska författare-lynnet 
utan tvifvel bör kunna kallas sinnlighetens, framstått så på 
engång originell och grundlig, så på engång under infly
tande a.f en annan ny rigtning inom musiken (den  såkallade 
Romantiska skolan i T yskland, dock den ädlare sidan a f  
densamma hvilken M endelsohn s je lf  b ildat) och med den  
store föregångaren Handels värdighet —  kan ej annat, än 
skingra de farhågor, som a f de sista decenniernas företeelser 
väckts. Den sjelfständighet, hvarmed han , olik de flesta nu
tidens tonsättare, arbetar i en , om ej a f den missledda sm a
ken förstådd dock a f det bildade konstsinnet älskad grundT 
lig lie t, det rykte som redan kröner hans verksamhet och  
livilket äfven det nyckfulla modet tyckes vilja hylla, den kär
lek hvarmed han sä varmt gjutit l if  och anda i en visserligen  
ölVerallt omfattad men också nästan öfverallt a f fåfängans 
raseri förqväfd konst, bör till alla som älska det förädlande 
och lyckliggörande konstlifvet tala högt om en efterföljd i 
lika sjelfständighet, i lika kärlek. Då är redan ett stort 
steg vunnet på sanningens v ä g , och en ljus utsigt for skön
hetens välde.


