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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".

b



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


