
VETENSKAP OCH MUSIK _
ETT MOTE MELLAN KUNSKAPSTRADITIONER
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Musiken har i alla tider och i alla samhillsformer varit starkt engagerande,
en outttimlig kiilla till genomgripande upplevelser i minniskans liv. - Si
siger Finn denestad inledningsvis i sin bok "Musik och tanke" l. Det finns
ingen anledning att betvivla riktigheten i det pistiendet, fltminstone inte om
vi accepterar att tala om 'musik' i en tillrdckligt vid mening. Jag skulle vilja
ytterligare tillspetsa pistiendet, genom att tillfoga: och genomgripande blir
upplevelsen, framf<irallt diirfcir att det inte stannar vid stundens gliidje och
lyftning, utan att musiken har makten att f<irvandla oss, skinka nya insikter,
sdga oss nigot om verkligheten, om livet. Med vad slags vbtande drdet, som
musiken ger? Det dr inte verbaliserad kunskap, kanske inte ens begrepps-
mdssig. Hiir stir vi inftir gitan i musikens visen och ursprung.

Konstaterandet, att musiken iir ett medium genom vilket vi kan uppni och
frirmedla insikter, innebir att vi tilldelar den kunskapsviirde. Musik dr, lik-
som andra resultat av konstndrligt skapande, en form av kunskap. Det gtir
det berdttigat att jemfdra musiken med andra kunskapstraditioner. Lflt mig
redovisa nigra funderingar i den saken.

I
Det id6historiska perspektivet ger oss en mflngskiftande bild av samspelet
mellan musik och vetenskap under den visterlindska kulturens framvdxt.
Benestads ovannimnda bok, liksom Gunnar Erikssons bok "Vdrldarnas

samklang",2 ger underhillande ldsning om detta. Den pytagoreiska traditio-
nen sig i tal och talfcirhillanden nyckeln till naturens innersta visen. Efter-
som de musikaliska intervallen kan beskrivas med hjiilp av enkla talf<irhil-
landen, kom musiken att betraktas som omedelbar uppenbarelse av den kos-
miska ordningen, 'sfbrernas harmoni'. Under medeltiden hade musiken sin
givna plats bland artes liberales, vid sidan av aritmetik, geometri och astro-
nomi. "Inte frirrdn pi femtonhundratalet lossas de band som enar vetenskap
och konst till ett homogent kunskapsorgan; inte f<inin dess b<idar iden om
konstens autonomi fi inneb<irden att konsten ocksi dr oberoende av veten-
skapens och ldrdomens vdrld", konstaterar Arnold Hauser i sin "The Social
Hisiory of Art"3, och fortsitter: "Det finns perioder under vilka vi finner
hur konsterna vinder sig till vetenskapen f<ir att hirrnta sttid eller inspiration;
under andra perioder dr det tvdrtom si att vetenskaperna utvecklas efter
vdsentligen konstndrliga principer. Perspektivldran dr en vetenskaplig kon-
ception, medan Galileis och Keplers universum i grund och botten iir en
estetisk vision".
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Det ir pifallande att matematiken alltsedan antiken tjiinat som fcirmed-
lande liink mellan naturfilosofi och musik, liksom den ju giort det mellan
de olika naturyetenskaperna sinsemellan. Den abstrakta, rena, matematiken
har frirmigan an skdnkaupplevelser som piminnerom demkonstoch musik
i sin yttersta fulldndning skiinker. Deth er nflgot som omvittnas av mingen
matematiker. Frin den erfarenheten dr steget inte lflngt till antagandet, att
det sk<inas viisen skulle vara att srika i konstverkets matematiskt beskrivbara
proportioner. Det ir i den andan som l-eibniz konstaterade: "Die Musik ist
6in6 verborgene arithmetische Ubung der Seele"4. Det vore emellertid f<iq
hastat att siitta likhetstecken mellan matematikens och konstens visen.5
Lika obestridligt som det iir att misterverk inom klassisk bildkonst, arkitek-
tur och musik kinnetecknas av de mest utstuderade matematiska lagbunden-
heter, lika tvivelaktigt iir det aff pAstA att verkets sk<inhet skulle 'orsakas'

hdrav. Ofta ar det just subtila, men fidffsdkra, avvikelser frin det regel-
bundna som ger det konkreta, unika, verket dess yttersta fulliindning. Om-
vdnt dr det naturligtvis ingalunda sfl att man producerar garanterade miister-
verk genom att frilja ett aldrig si viluttdnkt och p6 goda f<irebilder grundat
regelsystem. Den grundliiggande skillnaden mellan konst och vetenskap iir
just detta: att vetenskapen, i synnerhet matematiken, sysslar med abstrak-
tioner och allmiinbegrepp, medan konsten syftar till absolut konkretion och
omedelbartret i uttrycket. Just i kraft av sin individuella priigel vinner konst-
verket sin allmdngiltighet, framhiller John Landqvist i sin bok om den
konstndrliga kunskapen. o

Newtons fiirgkrets, ur' Optics' 1704.

Ett exempel pfl risken i en okritisk sammanblandning mellan musik och
vetenskap hiimtar jag ur egen fatabur. Niir Isaak Newton, i sin benimda
"Opticks", frin 17M, presenterade id6n om ett system ftir additiv flrg-
blandning, indelade han firgkretsen i sju omriden, som han sjilv siger
"proportional to the seven Musical Tones or Intervals of qhe eight Sounds:
Sol, ia, fa, sol, la, mi, fa, sol, contained in aneight.".7



Sedan dess talar man av tradition om regnbflgens sju fidrger: rcitt, orange,

gult, grcint, bl6tt, indigo och violett. Likvil vigar jagpisti att denna svaghet

irir siutalets magi var vilseledande och inte ledde till insikt om det verkligt

intreisanta fcirhallande, man senare uppdagade, nimligen att de additiva

fdrgblandningarna kan beskrivas som en tre{imensionell mingfald. Det dr

snaiare talet 3 som har en sdrstdllning ndr det gdller virt fdrgseende!
Si ldnge det stannar vid konstaterandet av tiverensstiimmelser, tror jag

emellertid att det kan vara givande att jdmfcira musik och vetenskap, exem-

pelvis ndr det gdller att frirsti den kreativa processen och betydelsen av ett

improviserande moment i vetenskapandet sivil som i musikskapandet.

2
Hur ser ftjrhillandet mellan vetenskap och musik ut i dag? Vi harett imnes-

omride som heter 'musikvetenskap' och som omfattar, inte bara musik-

historia, utan iven antropologiska, sociologiska, psykologiska, estetiska,

fenomenologiska, semantiska, informationsteoretiska och akustiska aspek-

ter, om vilki forskning bedrivs. Uppenbarligen ger musiken, genom sin

blotta existens, anledning till vetenskapliga bem<idanden! Begrepp, synsdtt

och metoder, som befunnits anvdndbara pi andra tilliimpningsomriden,
pnivas pi de musikaliska frireteelserna och skinker djupare ftirstflelse av

besu. Samtidigt berikas genom den processen de olika bercirda veten-

skaperna.
Men dven utanfcir ramen ftir den egentliga musikforskningen (dvs. den

forskning som har musiken till ftiremil) finns ett omsesidigt inflytande mel-

lan vetenskap och musik, fcirestiller jag mig.
Har till ex-empel vetenskapernas utveckling inflytande pi vad komposi-

tcirer och uttivande musiker istadkommer, eller pi publikens mottaglighet?

Teknikens landvinningar - elektrofoni, datorer - har inflytande, itmin-

stone pfl den hantverkJmdssiga.sidan av musikskapandet. Liksom de piver-

kar musiklyssnandets villkor. Aven innehillsligt f<irindras musiken, men i

vad mfln detta iterspeglar de frirdndringar i vir virldsbild, som naturveten-

skapliga resultat gei anledning till, fir vara osagt. Det r<ir sig i varje fall inte

om-nigot direkt, l{tt pivisbart, inflytande.
Den-i mitt tycke mest spdnnande frigan ir emellertid den omvinda: I vad

mfln kan man tega att muiiken har, eller skulle kunna ha, inflytande pi ve-

tenskapen? Finni det ett "musikaliskt" moment i vetenskaplig forskning?
Det'dr vdl ndra nog en truism att vetenskapen inte vore vad den ir om inte

musiken var vad den ir, eftersom de ir delar av en och samma kultur. Det dr

inte ovanligt att forskare har ett levande musikintresse, minga d'r skickliga

amatcirmusiker. Det vore en intressant uppgift att genom intervjuer gcira sig

en bild av pi vad sdtt denna musikaliska bakgrund har betydelse ftir hur de

frirhflller sig som forskare.
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Musikens karaktiirsdanande funktion har kulturfilosofer i alla tider upp-
miirksammat - belysande citat kunde hdmtas ur litteraturen, alltifrin anti-
ken till den musiska reformpedagogiska nirelsen vid brirjan av vflrt eget
sekel, eller nutidens alltmer populd'ra musikterapi. Kanske vflgar man pisti
att det framfrir allt fu det viirderande livet somkultiveras under inflytande av
musiken. Ftirmflgan att uppmdrksamma bestiende vdrden i tillblivelsens
och f<irgiingelsens eviga strcim, att kunna skilja visentligt frfln ovisentligt,
att bedrima vilka fltgiirder eller beslut som dr produktiva, att pfl ett triiffsiikert
sdtt f<iregripa ett hindelsef<irlopp - allt sfldant iir lika viktigt i vetenskaplig
forskning som det iir i musiken, eller frir rivrigt i de flesta av praktiska livets
gciranden och lfltanden. (Se f.ri. Kluges artikel betriiffande de dygder som
en "musisk fostran" utbildar: intuition, kreativitet, sensualitet, sensitivitet,
emotionalitet och saklighet.)8

3
Kan det fiinnas nigot sfldant som en "musikalisk forskningsmetod"? Finns
det exempelvis, inom vetenskaperna, problem som dr av den arten att man
skulle kunna ltisa dem, eller i varje fall pfl ett v[sentligt sdtt klargrira dem,
genom att tiverfrira dem till musik?

Eva Johansson, forskare inom rdttspsykiatri i Umefl, har f<irstikt sig pfl att
utveckla ett system att tiversdtta en social process, exempelvis samspelet
mellan medlemmarna i en familj, till musikaliska termer - eller i varje fall
beskriva hdndelsef<irloppet i musikalisk notation. 9

Det drr ett intressant, men onekligen ovanligt grepp. Vad kommer det sig
aff visualisering, ddremot, spelar en si framtrddande roll i vetenskaperna?
Vad vore en ffsikbok utan alla diagram, figurer och kopplingsscheman?

Ett av de inggssanta pflpekanden Marshall Mcluhan gjorde i sin id6rika
bok "Media"l0 var ativilever i en visuellt priiglad kultur, i vilken rigat, i
och med skrivkonsten och boktryckarkonsten, tagit river rirats roll som mot-
tagare frir sprakliga budskap. Mcluhan menar att denna synsinnets domi-
nans har konsekvenser frir alla frireteelser i samhiillet. Kanske iir det emeller-
tid hdrutciver iven sfl, att det ligger i den auditiva upplevelsesfdrens sdrart
att inte si liitt dgna sig frir konkretisering av vetenskapliga insikter i traditio-
nell mening.

Om inte annat borde frin musikens vdrld kunna himtas trdffande liknelser
och analogier. Ndr en biolog talar om "den genetiska melodi, som formar en
organism", iir detta inte bara en lek med ord, utan ett frirsrik att karakterisera
det enhetliga i ett utvecklingsftirlopp. Med andra ord, ett sitt att gripa den
hemlighetsfulla dimensionen tid. Inte frir inte har sinnet frir musik kallats
"vflrt tidssinne par excellence". Detta skall inte uppfattas som att jag meniu
att vi borde piffa upp vflrt spr8k med litet auditiva eller musikaliska meta-



forer. Den verkligt intressanta mrijligheten [r att man med deras hjiilp skulle
kunna pejlaandra djupdimensioner in vad man nir med de gingse, visuella
metaforerna.

Vi iir vana vid att tala om att man "inser" saker och ting, att man "iiver-

blickar" ett kunskapsfilt, gtir sig en "bild" av en situation etc. Uttrycks-
sdttet "det diir lflter inte si dumt" antyder att den auditiva erfarenheten gflr
ett steg ldngre; inte bara till uppfattandet av en mingfald som helhet, utan till
vfrrderandet av en "osynlig", underf<irstidd, aspekt av det sagda. Ofta iir
det just tonfallet, snarare dn ordalydelsen, som avsltijar ftir oss intentionen
bakom en utsaga, liksom dess sanningshalt. (Vi siiger visserligen lika girna
"det diir ser bra ut", men mot det stir ordstivet att man "inte skall d<ima
hunden efter hiret", med innebtirden att det ligger nigot bedriigligt i att
grunda sina omd<imen pfl "det yttre skenet").

Det finns en passus hos Paul Val6ry, i den misterliga dialogen om bygg-
nadskonsten, vari en av de samtalande drar sig till minnes vad en gflng arki-
tekten Eupalinos sagt honom:ll

"Sdg mig, du som dr sfl kinslig f<ir arkitekturens verkningar, har du inte
lagt mdrke till en sak, niir du vandrat omkring hrir i staden, har du inte
miirkt, att bland de byggnader av vilka den bestir somliga iir stumma,
andra talar och andra iterigen - ett litet fital - sjunger? Det dr inte deras
bestdmmelse eller deras allminna skapnad som f<irldnar dem ett sidant
liv, eller fl andra sidan tvingar dem till tystnad. Nej. Det beror pfl bygg-
mistarens f<irmiga eller, kanske rittare, pi musernas ynnest."

Vad ir di detta, att fi tingen att sjunga?
F Joseph Smith framhiller i artikeln "A Critique of Visual Metaphor" att

fenomenologi som forskningsmetod inte bara innebir att lita tingen synas
sidana de iir i ljuset, utan iven lita dem h<iras sidana de klingar ur sitt inre.
Han siger vidare: "Bildstotmaren Nietzsche gick inte omkring och krossade
saker fcir skojs skull. Det nietzscheanska hammarslaget dr inte nihilistiskt.
Nietzsche slog an tingen med sin profetiska, filosofiska hammare, inte ftir
att krossa dem, utan ftir att avlyssna om de klingade sant eller falskt. Vi bor-
de nrirma oss filosofin som vi ndrmar oss en klocka eller fint porslin - ftir att
pr<iva klangen. Vi gcir sammalunda med vinglasen av kristall. Detta seft att
irZirma sig dr nigot helt annat dn att bara betrakta f<iremilen och s<ika tillging
till vad de dr genom hur de se,r ut. Vi fer sannare tillging genom att lyssna till
hur de dr, n* de ljuder".12

Lyssnandets konst ldr vi oss genom uppmrirksamhet pi ljudvdrldens kva-
liteter och nyanser. Lyssnandet ir en speciell form av <ippenhet, mottaglig-
het, men innebir framf<jr allt ocksi iterklang, gensvar. Akustikens grund-
fenomen 

'at 
resonans. Resonansens motsvarighet pfl det kognitiva planet dr

igenkinnande. Resonans som princip dr alltsedan Empedokles ett motiv i
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kunskapsteorin. "Similia similibus percipientur", lika kdnner lika, har den
formulerats. Lyssnandet blir till metafor fcir vflr frirmiga att genom gensvil
uppfatta intrycken frin omvdrlden som tilltal och dirigenom/orsrd viirlden.

4
Utan tvekan kan man hitta mtnga spdnnande paralleller mellan det akustiskt-
musikaliska och andra erfarenhetsfilt. Det dr rentav sfl litt, att jag snarast
kinner mig manad att varna ftir alltftir liittkripta analogier. Det rimsesidiga
inflytandet mellan vetenskap och musik dr nu en gfrng pi gott och ont.

Den mrijlighet jag diiremot vill framh8lla, dr att konst och vetenskap kan
komplettera varandra och tillsammans berika vflr verklighetsbild. Det finns
frflgor som svirligen ltter sig uttrimmande besvara inom nrmen frir nflgon
enskild vetenskap. Begrepp som rum, tid, rcirelse, utveckling, liv, minne,
komplexitet, simultanitet, kontinuitet, kommer till anvdndning inom veten-
skaperna, men gir inte att definiera inom dem. Sfldana grundbegrepp kan vi
ftirbiittra fcirstielsen av genom att "belysa" dem frin musikupplevelsens
hell.

ViktorZuckerkandl 96r i 
"Sound and Symbol" ett skarpsinnigt frirsrik att

karakterisera ett genuint musikupplevelsebaserat rum-tid-begrepp, som
medvetet skiljer sig frin det gdngse, fu^sikaliska, vilket han menar iir grundat
pfi visuella och taktila erfarenheter.lr Det iir liitt att kritisera Zuckerkandl
fcir att till varje pris frirsrika ffl det till att musiken och det musikaliska h<iran-
det dr annorlunda dn vad man hittills ansett det vara. Man kan ocksf, miss-
tiinkligg<ira honom frir att han baserar sitt resonemang pe tonal klassisk mu-
sik. Men Zuckerkandls podng, som jag uppfattar saken, dr att han vill nfl
fram till och tydliggrira det frir musiken genuina och srirartade i frirhf,llande
till rum och tid. Det iir bara dirigenom, som musiken kan bidra till vflr
viirldsbild, att den gir ut<iver vedertagna begrepp om vdrlden och rci.ier sin
unika potential - mcijligheten att uttala det outsiigliga.
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