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FRA.GAN OM DEN FLERSTA.MMIGA 

MUSIKENS UPPKOMST 1 

Av CARL-ALLAN _Mo_BERG (Uppsala) 

och en som mera ingaende studerar· medeltidens musik-
historia maste med eller mot sin vilja pa allvar stallas 

infor det problem, som efterfoljande rader avse att i nagon 
man belysa: den flerstammiga musikens uppkomst. Det finnes 
i sjalva verket intet storre dad att uppvisa inom tonkonstens . 
havder, alltsedan manniskan overhuvud larde sig uppskatta 
makten av en melodi, an polyfonins skapande. Det innebar 
ej blott ett gransmarke i m·edeltidens musikhist9ria, sa att vi 
med en viss ratt kunna rakna den nyare musikepoken •fran 
omkring tusentalet, utan framfor allt tillkomsten av en ny 
musikalisk varld, som till sitt vasen skiljer sig mer och mer 
fran den gamla, allteftersom utvecklingen av den polyfona 
stilen fortskridit. 2 

Det som avgorande skiljer nyare europeisk musik och musik
kultur fran all annan pa hela jorden ar flerstammigheten. Den 
ar en produkt av occidentalisk musikbegavning, lika beteck
nande for de .vasterlandska folken som trots nagra av deras 
markantaste rasdrag. Det tillhor en i Europa uppfostrad med
borgares andliga fattningsformaga, att han forstar uppfatta 

1 Efterfoljande upps�ts utgor en omarbetning och utvidgning av det fore
drag, som forf. holl infor Svenska Samfundet for Musikforskning a dess ordi
narie sammankomst den 7 maj- 1929 a Grand Hotel, Stockholm. Sjalvfallet 
gor uppsatsen icke ansprak pa att framlagga en rad egna �esultat, utgor fast
mera en sammanfattning av dem, som ni.an pa musikvetenskapens nuvarande 
standpunkt tror sig ha vunnit och till vilka forf. i mojligaste man sokt intaga 
en sjalvstandig stallning. For ett sjalvstandigt resultat redovisas nedan ss- 57 ff. 

2 Den avgorande skilsmassan mellan monodi och polyfoni innebar stilbryt
ningen omkr. ar 1600 med sitt betonande av det harmoniska underlaget, vars 
utbildning i sin tur medforde uppkomsten av de iclre langre diatoniska utan 
tempererade harmoniska skalorna dur och moll. 
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och njuta av flerstammig · musik och han skiljer -$ig i detta 
avseende lika skarpt fran de orientaliska folken, som hans 
hudfiirg fran en negers. Lachmann berattar om en oriental, 
.som lyssnade till en europeisk konsert. Osterlanningen trodde 
.sig · forsta musiken · alldeles i borjan av konserten, det visade 
.:sig emellertid, att det han menat vara musik, bestatt i or-

. kestermedlemmarnas vanliga fingrande pa instrumenten strax 
fore forsta numret, - , det hade namligen pa.mint honom om 
hans henilands for. vara 6ron underliga orkesterlarm. - De 
-orientaliska och primitiva folkslagen uppfatta och begagna
-endast en melodilinj e, de aga en endirriensional musik, dar
.alla andra samtidiga toner och oordnade ljud antingen aro
av tonforstarkande karakl:ar· eller ocksa frambringas i magiskt
.syfte, sasom det sker inom lmltens ram; den primitiva
ork.estermusiken ar i sjalva verket alltid av religi6s art.
Vasterlanningen daremot har - fran var synpunkt sett -
·.gatt · vidare i musikalisk utveckling och omskapat den- endi-
mensionala tonkonsten till -tuddimensional. Detta sk.edde med
flerstammighetens utbildning i harmonisk.t . avseende, da man
borjade lyssna till samklangen mellan olika stammor, alltsa
tonuppfattningen aven blev vertikal. 1 

Varifran kommer da flerstammigheten, nar upptacka vi
,dess· f6rsta spar, vilken psykisk makt tvingade fram denna
\for vasterlandskt och endast vasterlandskt kynne betecknande
konstskapelse? Fragan har besvarats olika under skilda tider.
Narmast tillhands lag det ju att gissa ·pa grekernas medverkan
3:ven i deUa fall. Varfor skulle inte den grekiska musiken,
som enligt alia skriftstallare fran antikens glansdagar stod. i
mittpunk.ten av hela folkets intresse och omsorg, hava varit
·en laromastarinna for Europas tonkonst, lika val som dess
arkitektur, dess slmlptur, dess k.roppsliga och andliga utbild
ning overhuvud varit och fortfarande aro en kalla till stan
digt nya impulser inom vasterlandskt kulturliv? Men ej
-desto mindre ar en sadan gissning sakerligen oriktig. Den
gamla stridsfragan, om grekerna kant till flerstammighet,
torde inte langre behova oroa oss, detta redan av den an-

1 · Som den tredje dimensionen hos var tonkonst kan man val betrakta 
.affektdynamiken, vars uppkomst omkr. 1 700-talets mitt star i intimt samband 
med den s. k. Mannheimerskolan, - for att nu gora jamforelsen med rums
koordinaterna fullstandig. 
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ledningen,- att den europeiska t.onkonstens rotter som bekant 
vila i en an.nan mylla an antikens. Trots all den larda och 
skarpsinniga moda, som en Westphal och dennes . framste, 
vapendragare, Gevaert,. nedlagt pa utforskandet . av antik.enf·L 
musik for att bevisa dess forebildlighet, har den ingalunda 
varit jambordig med samma_ epoks arkitektur och bildhuggeri. 
De sistnamnda maste namligen betraktas som _autochtona · 
grekiska konstarter, under det att antik musik daremot varit 
en importvara, vilket redan instrumentbestandet bevisar: 
huvudinstrumentet, kitharan, 1 kom narmast fran Mindre Asien, 
lyran enligt grekernas egna sagor fran 'Thrakien och Thes
salien, av 16styperna voro ocksa de inforda fran frammande 
lander, varpa t. ex. deras nara samhorighet med den diony
siska kulten hantyder. Den grekiska musiken skilde sig, sa 
vitt man kan bedoma, icke namnvart fran de:q., som odlades 
vid denna tid av de osterlandska folk.en i gemen. Val b.lev 
den utstoffer.ad filosofiskt och teoretiskt, men sin karaktar 
andrade den knappast. Dess forbindelse med kulten som 

beledsagning at Dionysosfesternas bakchai och det aldsta 
dramats korpersonal och med utbildningen av vissa primitiva 
huvudinstrument (kitharan, avl6s) ar omisskanlig och icke 
markligare an overallt inom · osterlandsk musikkultur fran 

. Medelhavet till Stora ocean.en. Det mest - eller rattare sagt -
det enda originella ar den grekiska musikteorin; detta kan 
val ej heller forvana hos ett folk med sa utpraglat spekulativ 

_ begavning som antikens greker. Den grekiska musikens ton.
system [systama teleion (a)metabolon] var visserligen utvunnet 
pa matematiskt-spekulativ vag och som sadant val ej en 
alldeles korrekt teoretisk sammanfattning av den· grekiska 
musikens vasen, langt mindre da representativt for orientalisk 
tonkonst, men detta oaktat visar det mangahanda overens
stammelser med den 6sterlandska kulturkretsens musikaliska 
system. Med sitt omfang av tva oktaver, grupperade kring 
en mittelton, mese, uppvisar ·· c1et intervall, som beraknats. 
efter samma grun dprinciper, som harska in.om den primitiva 
musiken i gemen: ·kvintgeneration, d. v. s. uppstaplandet av 
rena kvinter ovanpa varandra, vilka sedan nedprojiceras i_nom 
ett tetrakords granser samt uppdelning av en rak linj e, kanon,. 

·' Ip.otsvarande monokordets e1ler pandurans enda st.rang, i en-
1 Kithara, som betyder brost, ar enligt Sachs av kaldeiskt ursprung. 
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lighet med de enkla talforhallandena. 1:2, 2:3, 3:4 etc. _1 Den 
grekiska musikens s. k. tonarter, dorisk, frygisk, lydisk och 
mixolydisk, vilka utgora teoretiska fixeringar · av olika, i det 
grekiska statssystemet insmalta, folkstammars karakteristiska· 
visor, motsvara med sakerhet den primitiva musikens melodi
typer, . indiernas raga·;· det persisk-arabiska omradets maqam_ 
Den antika varldens prosodiska schemata, t. ex. hexametern,. 
maste vara de rytmiska skeletten till en gang levande melodi
typer, liksom de antika nomoi och tonoi .ocksa varit mer an 
blott tomma formler. Icke min st den · grekiska ethoslaran 
har en stark anknytning till den osterHindska kulturvarldens 
inordning av tonkonsten i kosmologiska system.� Den utom
ordentligt_ fint utbi.ldade la.ran om rytmen, sadan den fore
ligger hos Aristoxenos, blir fullt forklarlig vid en jamforelse 
med rytmens betydelse i de primitiva folk.ens musikpraxis . 
Grekernas beteckning av rytmen som det manliga, melodiken 
som det kvirinliga element.et, star i full overensstammelse med 
osterlandsk och primitiv musikuppfattning. Musikens stora 
betydelse i grekisk pedagogik ar val det drag, som starkast 

. skiljer densamma fran de omgivande folk.ens tonkonst och i 
nagon man pekar han pa en hogre uppfattning av dess 
vasen. - Huru skulle man da kunna tank.a sig, att den 
grekiska musiken skilt sig fran den osterlandska lrnlturkret
sens tonkonst pa en sa avgorande punkt som i fraga om 
flerstammighet? Det borde finnas tungt vagande ska.I for en 
sadan asikt. Men de uttryck i Platos, Plutarchos', Psevdo
Aristoteles' ocli Aristoxenos' skrifter 3

, varur man velat utlasa 
1 Sambandet mellan enkla talforhallanden och musikaliska intervall upp-

. visade · Pythagoras (ca. 530 f. Kr.) med tillhjalp av monokordet, vars strang 
delades i tva, tre och fyra delar, varpa ovriga varden uppnaddes genom kvint
g�neration- lVIellan den 12 kvinten och den 7 oktavtonen uppstod den diffe
rens, som man darfor kallat det Pythagoreiska kommat. 

2 Som bekant overtog medeltiden i avsevard grad det grekiska musik-
tankandet, ehuru tidsalderns mu�ik hade ett helt annat ursprung och karaktar 
an den gre!dska. Det ar ratt intressant att jamfora den musikaliska askad
ning, som Johannes de Muris i Summa musicae (cap. 25) ger prov pa, med 
t. ex. musikens stallning i kinesernas kosmologiska system. Att medeltidens 
spekulation pa musikaliskt omrade tagit intryck av osterlandska askadningar, 
torde val bora betraktas som · ganska sakert. Mari jainfore ldnesernas Iara 
om forhallandet mellan vokal och instrumental musik med Johannes de l'vluris'
ord a anfort sfalle-

3 Plato, »Lagarna», VII, 812 D-E; Plutarchos, 'TTspl fLOOGtY."fjt;;, 19, 21, 28; 
Psevdo-Aristoteles, Problamata, 19, 79. 
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tillvaron av en pqlyfon tonkonst i det gamla Grekland', kunna 
tillfredsstallande tolkas som mer eller mindre sal(kunniga 
beskrivningar av en alltjamt levande praxis i 6sterlandsk 
musik, den s. k. heterofonin 1. Nar Plutarchos talar om, att 
Archilochos inforde den beledsagning till• sangstamman, som 
forfattaren benamner U(!OV<Jlg vno 1i�1l o.,d'rJ;

✓ 
och blandat in

.strumentalspel med sang, medan de gamla spelat allting uni
sono, belyses detta yttrande av musik, som an i dag utfores 
inom t. ex. den arabiska kt�lturkretsen, · varpa Lachmann · och 
Hornbostel m. fl. musiketnografer anfora kla:ra exempel. Inte 
ens Psevdo-Aristoteles' ord om instrumentalisternas musik, 
.som ar behagligare, nar den forenar sig med sangmelodin, 
an da detta ej sker 2, behover valla oss sa mycket bekymmer, 
som annu Riemann 3 kande, da han pa tal harom tillagger: 
»Aven om man antar, att de psevdo-aristoteliska problemen
skrivits forst i 2. arh. e. Kr., sa skulle uppvisandet av en
sadan praxis. vara h�gst forunderligt. » Man behover inte alls
betvivla, att den grekiska musiken under det .allt stark.are
patrangande osterlandska inflytandet giort bekantskap med
vissa heterofona former, som overensstamma med det uttryck
Psevdo-Aristoteles begagnar. Snarare skulle . val motsatsen
· vara markvardig Vi maste erinra oss, att den grekiska
musikens »barock»-epok, d. v. s. tiden efter 400-talet f. Kr.,
efter de peloponnesiska krigens slut, innebar ett allt starkare
avfall fran den aldre och strangare »doriska» musikuppfatt
ningen och okat inflytande fran den asiatiska, narmast fry
giska, tonkonsten. Stravan efter det expressionistiska var ett
genomgaende drag, ej blott inom bildhuggeri och. byggnads
konst, utan aven inom musiken. . Gentemot den sistnamndas
utbildning hos en Phrynis fran Mytilene och dennes larjunge
Thimotheos. fran Miletus 4 hoj de· den aldre konstens m·alsman

1 Plato, a. a., anvander formen s'CspocpwvEu. 
2 I det 39. probl. b.eter det i Riemanns ·oversattning·(Handbuch der Musik

geschichte I, s. 120) »wenn dieselbe (d. v. s. de mellan sangpartien spelande) 
im ubrigen nicht mit . der Melodie gehend sich zum Einklang wen den, so 
erweckt dieser Abschluss mehr asthetische Lust als die vorausgehenden Ab
weichungen asthetische Unlust verursachten.» 

3 a. a. s. 120.
4 I det bevarade stora brottstycket av hans nomos )>perserna», som :1ter

ianns 1902, skildrar Thimoteos slaget vid Salamis i text och musik med en 
-d1arvhet och valdsamhet, som stundom slar over i fullstandig obegriplighet.
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ett forbittringens rop; man ansag den icke utan ska.I som ett 
hansynslost ockrande pa mangdens nyfikenhet och lust for 
det · ovanliga, som en tillkrangling av melodikeri, en kall 
_virtuositet och forvirrande och okonstnarlig brokighet.. Pa 
denna art av grekisk tonkonst torde Plutarchos syfta, da han 
sager, att de · ga:mle hyste storre karlek till rytmiken, de yngre 
daremot till melodiken, det vekliga elementet. I aldre tider 
foredrog man rytmisk omvaxling (nornr.Aia

✓ 
d. v. s. m·angfald), 

senare blev framfor allt sangmelodiken utsatt for en allt 
kraftigare utveckling i riktning mot virtuos koloratursang 
(µD.17 'Y,,S"X,ACl<Jµsva = cantus fractus, bruten sang). Det torde 
val vara omojligt att klargora stilartens verkliga karakfar, 
men den kan ej garna ha varit vasensskild fran den tonkonst, 
varpa vi aga vackra prov fran vara dagars osterland, t. ex. 
japanska sanger med· kotoackompanjemang, arabiska konst
visor med beledsagning av luta, cittra och flojt o. s. v. 

Det ar mahanda icke alldeles sa la.U att beskriva hetero
fonins begrepp, d. v. s. va.d nutida vetenskap forstar med 
detta ord.. Den innebar ett samklingande av toner, vilka, som 
det forefaller utan varje lagbundenhet ra"ka ljuda pa samma 
gang, fran en eiler flera ljudka�lor. Darvid uppsta fran var 
· synpunkt sett bade konsonanta och diskorderande Id anger
utan att naturligtvis nagondera kategorin varit avsedd. Det
ligger i heterofonins vasen att icke nagon hansyn tages till
klangen som sadan, till de i denna ingaende bestandsdelarna
och deras inbordes fqrhallabde, till olika stammots relation
till varan'dra, :utan om det heterofona elementet uppfyller den
uppgift, som ar tilldelad stycket i sin helhet. Inom den pri
mitiva orkestermusiken torde dess andamal vara att fi-amkalla
klangfortrollning, alltsa en magisk verkan, som uppnas efter
hell: andra principer an dem som galla for· flerstammig musik.
Aterigen under andra forhallanden har val det blotta musik
larmet, tonstyrkan, varit avsedd·.

En vanlig form av flerk.lang ar borduntekniken, som inom
primitiv tonkonst spelar en stor roll, framfor allt pa indiskt
omrade, dar en i bestamd tonhojd sta:rrid trumma eller ocksa
vinans bordunstrang anger en orgelpunktartad, vilande bas
sfamma. (Om ison-praxis nedan.) - Markligast av de hete
rofona formerna torde likval vara den kinesiska sheng-tekniken,
d. v. s. pa den kinesiska munorgeln sheng spelas en melodi,
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som under sig har en standigt pa kvintavstand darifran he
finrng beledsagande stamma.1 Kinesisk musik kanner m. a. o. 
till· den praxis, som vi inom vasterlandsk musik belagt med 
ord�t parallellorganum. I vilket forhallande dessa bada f6re
teelser sta till varandra ma lamnas darhan, huvudsaken ar, 
att icke heller en genomford parallellr6re1se ar nagot for 
primitiv musik obekant, om ocksa shengkvinteringen, sa vitt 
jag ha1� mig bekant, hittills synes vara det .enda beviset 
harf6r utom Europas granser. Fran kinesisk musikteoretisk 
synpunkt ar icke kvintparallell heterofoni markvardig, fast
mera ett naturligt utfl6de av den kinesiska kosmologin. _Vi 

. maste erinra oss, att shenginstrument_et stammes efter kvint
generation i blaskvinter och att ·kvintintervallets toner (vilka 
som bekant forhalla sig som 3 : 2) i den kinesiska kosmologin 
harmoniera med varandra som himmel och jord, som vokal
och instrumentalmusik o. s. v., vilka uppvisa just kvintinter
vallets talforhallande. Och den i japansk tonkonst belagda 
forbindelsen av 11 stycke:q. s. k. ackord, vari inga sex toner, 
alla utgorande varandras kvinter, torde aterga pa- kosmolo
giska tearier, - mahanda utgor den kinesisk3: sheng-kvinte-· 
ringen blott en slags filtrering av dessa ackord, begransade 
till enbart konsonanta klanger av oktav-, kvart- och kvint
intervall. 

* 

Den gregorianska koralen, ur vars fruktbara mark den 
europeiska tonkonsten vuxit upp, ar, som vi nurnera veta, 
lika litet som bysantinsk kyrkomusik nagon organisk fort
sa.ttning pa antik tonkonst, snarare har den utvecklat sig i 
medveten och bestamd opposition mot den antika varldens 
musikkultur. I motsats mot dennas frivola och pralande ton
konst stallde sig . den kristna · musiken i de hogsta idealens 
tjanst och avstod fran_ varje som helst instrumental medverkan, 
vilken for de kristna narrnast utgjorde en obehaglig parninnelse 
om hedniska sedvanjor, lat vara till en borjan ocksa av for
siktighetsskal, men utgick i st. fran det obeledsagade . hogtid
liga re_citerandet av kristendomens upphojda texter. Den 

1 Det ma papekas, att av reglerna i Musica enchiriadis for det vasterlandska 
parallellorganum framgar, att den kvartparallella sfamman ligger under huvud

melodin (organum subhaerens). 
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kristna tonkonstens rotter vila m. a. o. i spraket, nagot som 
f. 6. framgar av dess notskrift, vars ekfonetiska tecken ut
vecklat sig ur sprakets accenter, de for hela den datida lmltur
varlden gemensamma akut, grav och circumflex. I den judiska
synagogalpraxis med sin allelujasang, sin vaxling mellan for
sangarens solopsalmodi och en responderande kor, menig
hetens acclamationer och den senare upptagna antifona vax
lingen mellan tvenne k6rer, i dessa ele:rp.ent fann den kristna.
tonkonsten, som vi veta, sina viktigaste och ursprungligaste
former. For instrument och heterofoni hade den till en bor
jan intet bruk och vi torde knappast risk.era att bega ett
misstag, om vi antaga, att den .melodiska linjen _utan· varje
soni helst tillsats varit den undantagsl6sa hogsta normen un
der kyrkans aldsta tider, d. v. s. till dess .kristendornen blev
statsreligion. De nar�aste trehundra aren, sedan Ecclesia
militans blivit en Ecclesia triumphans, betydde en tid av det
oerhordaste arbete pa kultens konstnarliga utformning. Pavarna·s
speciella organ for detta andamal var Schola cailtorum, som torde
ha existerat i Rom redan under 300-talets sen are ha.Ht, om icke rent
av annu tidigare. Sangarskolan erholl sin storsta betydelse under
paven Gregorius den Stores pontifikat 590-604. Denne pave
ordnade dess arbete och lade den materiella grunden harf6r
genom donation er av hus . och tomter invid St. Peterskyrkan
och St. Johanniskyrkan i Lateranen. Som monster for skolans
organisation torde motsvarande institution vid Hagia Sophia
kyrkan i · Konstantinopel hava tjanat. Gregorius hade fore
sitt upphojande pa Petri stol varit pavligt sandebud i denna

1 varldsstad och haft tillfalle att narmare studera och beundra 
den prakt, som dar utvecklades inom gudstjanstens ram, 
framfor allt i huvudkyrkan,. Hagia Sophia._ Om den stat och 
musikaliska massverkan, som forut harskat, kan man gora 
sig en f6restallning, da man vet, att Justinianus inskl'(inkt

masspersonalen till att ornfatta 110 lektorer och 25 sangare. 
Gent emot en dylik 6sterlandsk rikedom tedde sig de sju 
sangarna i det pavliga Roms Schola cantorum som en skaligen 
blygsam tillgang. Det grekisk-bysantinska inflytandet pa vaster
landsk kultur ·framf6r allt inom kulten var vid denna tid 
statt i stigande. Det kan sparas i de ronierska ceremonial
b6ckerna fran 600-talet anda fram till kyrkoschismens tid och 
ar sa mycket naturligare, som under 600-, 700- och 800-talen 
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sutto flera man av grekisk eller syrisk harkomst pa pave
sto.len. Dessa omgavo sig helt naturligt med tjansteman och 
radgivare av deras egen nationalitet, som talade deras moders
mal, forstodo deras sedvanjor och overhuvud verkade som en 
osterlandsk kraftkalla mitt i den. vasterlandska kristenhetens. 
hjarta. Vid dessa numera relativt valkanda forhallanden an
gaende forbindelserna mellan oster- och vasterland i tidigare 
medeltid har jag h8:r uppehallit mig endast for att papeka 
def naturliga i ett orientaliskt inflytand·e aven inom den 
romerska _ sangarskolans egna led. Vi mota namligen dar 
nagra tjansteman med grekisk.a titlar. Den framste sangaren 
var Primicerius eller Prior scholae, ledaren av sangkoren,- ·en 
befattningshavare av utomordentlig ?etydenhet vid denna tid, 
vilket framgar darav, att han. ofta aterfinn.es bland under
teclmarna av - skrivelser, som bek.raft�de valet av ny pave. 
Under sig' hade han Secundicerius eller Secundus samt Tertius 
Scholae; den fjarde sangaren hette archiparaphonista och. de 
ovriga tre paraphonistae. Vad betyda dessa grek.iska titlar? 
I och for sig ha de varit valbekanta, atminstone alltsedan 
Haberl utgav sin grundliga studie over Schola cantorum i sina 
)>Bausteine fur Musikgeschichte)>, nr. III, ar 1888. Men forst 
ar 1926 kom Peter Wagner 1 pa den iden att soka en for
ldaring till den underliga titeln parafonist. Han papekade 
da, att . man troligen har att gora med en. beteckning pa 
yrkesmassiga · utouare - au kuart- och kuintparallellsdng. Redan 
vid var tideraknings borjan larde Thrasyllos och _ Theo fran 
Smyrna om skillnaden mellan .antifona syrrifonier, oktaven 
och d1ibbeloktaven, · samt parafona symfonier, kvarten och 
kvinten; samma konson_anslara moter oss annu pa 1000-talet 
hos Michael Psello� och pa 1300-talet Manuel Bryennios. Gent
emot tolkningen av parafonist som en sangare av kvart- eller 
kvintintervall till en huv.udmelodi har anforts, att eftersom 
antifonsang ej innebar sjungande i ok-i:aver utan en uaxling

mellan tvenne korer, varvid >>antifonin uppstar, om man och 
barn ·sjunga tillsammans» (som uttrycket lyder i Psevdo-Ari
stoteles' 19. problem), sa skulle parafonsang i analogi harmed 
betyda ett sjungande i omvaxlande ett kvart- eller kvintlage 
i forhallande till ett originallage. En tydning i denna rikt-

1. Ueber die Anfange des mehrstimmigen Gesanges, Zeitschrift fur lVIusik
wissenschait 1926, H. 1. 

47 

ning ar uppenbart orimlig, emedan man inte kan inse det 
fornuftiga i en dylik sangteknik och varje. som helst uppgift 
om en sadan saknas. _ Mera allvarligt begrmidande fortjana
da de invaridningar, som den .franske musikforskaren Gastoue 
gjort emot Wagners hypotes. 1 Den .franske larde menar, att · 
lika litet som det faller nagon in att 6versatta de latinska 
titlarna praecentor och succentor i betydelsen »en som sjunger 
hog a resp. lag a toner», 2 lika orimligt ar det att tolka ordet 
paraphonista som. kvart- eller kvintsangare, eftersom uttrycket 
i enlighet med sin sammansattning av det grekiska prefixet 
para- och -phonista betyder »en som sjunger vid sidan om 
eller efter», vilket Gastoue anser skulle syfta pa parafonis
ternas uppstallning i sangarledet inom Schola canto"rum. Det 
ager sin riktighet, att sangarna stodo uppstallda mitt emot var
anc;lra pa tva led, vinkelratt mot altaret, varvid sangledaren stod 
ytterst utat kyrkorummet, gosskorens medlemmar bakerst i 
ledet. 3 Denna uppstallning var tydligen en efterbildning av 
bysantinska sedvanjor. I den bysantinska kyrkan leddes var
dera sangarledet (som dar kallades for den vanstra resp. hogra 
koren) av en s. k. domestik6s, over bagge dessi anforare 
harskade protopsaltes, som intonerade antifonerna, staende 
mitt emellan de bada !eden. Men man maste fraga sig, var
for i all varlden man ej lyckats finna ett battre namn pa· 
dessa sangare an »de som sjunga vid sidan om», da ju egent
ligen samtliga sangare hade fortjanat en dylik beteckning, 
och varfar man dartill begagnade en grekisk sammansattning, 
medail de ovriga i koren buro latinska titlar. Vare sig »bi
sangare» bor forstas figurligt (= bitradande) eller ej, kvarstar 
emeller_tid den sprakliga svarigheten.4 

· 

1. Parahonie et paraphonistes, Revue de Musicologie, douzieme annee, mai 
1928, ss. 61-63: 

2
. Exemplet ar inte alldeles sa val valt, ty da Regino fr. Priim (d. 915) be� 

skriver organumsangen, sager han: »Concentus est similium vocum adunata 
societas; succentus vero est varii soni sibi maxime co�venientes sicut videmus 
in organo.,, For den enstammiga sangen anvander han den officiella liturgiska 
terminologins uttryck »concentus> men for den Uerstammiga ordet succentus, 
vadan enl. dylikt sprakbruk en »succentor» mycket val skulle lmnna betyda 
))en som sjunger en beledsagande sang, en understiimma.)) 

3 Gastoue beskriver i a. a. placeringen sa: ,,les enfants, sur den..'l: files sem
blabes a celles des soldats, les quatre paraphonistes hommes, sous-diacres, en 
'serre-file', a l'exterieur .. _,, 

4 Jag kan ej har inga pa denna, sa mycket mindre som ett inarbetande 
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Den allvarligaste svarigheten i forfaktandet av den Wagnerska 
hypoteseri ligger val dari, att vi ej kunna otvetydigt adaga
lagga f6rekomsten av heterofonsang in.om den 6sterlandska 
kyrkan 1, forran i och med det forst i senare tid pavisbara 
s. k. ison. An i dag kan man i grekisk-katolska kyrkor fa
hara prov harpa, i det att nagra sangare. uthalla en och
samma . ton (ison), medan de ovriga sjunga huvudmelodin. Vi

· ha har att gora med ett tJ;Piskt prov pa den primitiva bordun
tekniken, varpa vi reda_n fast uppmarksamheten. Nu ager
verkligen detta isonsjungande en marklig . motsvarighet pa
vasterlandsk batten i det exempel, som Guido an.for i sin
Micrologus, kap. 19, och av - Wagner papekas som indicium for
tillvaron av isonsjungande i den ·grekiska kyrkan redan under
Guidos livstid (1000-talets forsta halvt) 2

• Om namligen den
la,tinska borduntelmik, varom Guido har talar, star i nagot
samband med det bysantiska ison, sa maste det sistnamnda
-sangsattet ha varit bekant redan da i grekisk ritual, eftersom
man naturligtvis icke kan antaga ett vasterlandskt inflytande
pa 6sterlandet i detta enda fall. Men an vidare tvingas man

� forutsatta, att isontelmiken icke blivit bekant i Europa just i 
,Guidos livstid, . da forhallandet mellan vaster- och osterland 
redan blivit synnerligen spant, utan langt tidigare. Skulle 
dessa antaganden vara riktiga, sa ha vi aven dari ett visst 
stod for riktigheten av W agners tolkning av titeln paraphonista 
i . det pavliga Schola cantorum, ty forekom det ena slaget av 
heterofoni, torde ej heller det andra ha varit obekant. 

Vi ha emellertid ytterligare nagra notiser, som aro agnade 
:att i sin man helysa problemet. Ademar fran Chavannes, 
munk i Angouleme, meddelar i sin kronika rorande 700-talet, 
.av det resultat, vartill min undersokning av parafoni-begr:eppet lett, i denna 
uppsats (vars stomme som ovan framhallits utgor ett langt tidigare hallet fore
•drag) skulle betankligt rubba dennas disposition. For att emellertid slippa 
hiinvisa till en uppsats (Eine vergessene Psevdo-Longinus-Stelle der l\tlusik be
treffend. Zeitschrif:t fur Musikwissenschaft), som da detta tillagges, iinnu icke 
.ar tryckt, tillater jag mig att i form av en exkurs nedan frarnlagga ett viktigt 
resultat, som pa det intirnaste sarnrnanhanger med den ovan rneddelade frarn
:stfillningen. (Anrn. vid korrekturlasn., aug. 1929.) 

1 vVellesz skriver i sin Byzantinische Musik, (Jederrnanns Biicherei) Breslau 
1927, s. 20: ". . . die byza.ntinischen Gesiinge wurden wie alle orientalischen 
Melodien und die gregorianischen Gesange einstimmig ausgefiihrt ... " 

2 Guidos ord lyda: Ecce quornodo admittente cantore graviores voces, or
,ganurn suspensum tenemus in trito." 
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:att "romerska sangare gavo de frankiska sangarna i.mdervis
ning i Ars organandi", vilket Riemann anser sig tvungen att 
tyda som "undervisning i orgelspel", detta "emedan bevis fran 
.annat hall for en sa tidig (700.:talet) sysselsattning med fler
stammig sang hos romarna fullstandigt saknas." Na.got "bevis" 
harf6r: iirnebar val inte heller parafonisterna i den pavliga 
·sangarskolan, men i varje fall ar Ademars uttalande av start
intresse, eftersom bruket av orgeln i Europa vid denna tid ar
ytterligt syagt belagt. Vad som dock vacker forvaning ar, att
·sani5are fran Rom meddelat undervisning i orgelspel, ehuru
•detta instrument aldrig in.till den . dag i dag ar haft nagon
plat� i den pavliga liturgin. A andra sidan maste man fraga
sig, varfor uttrycket parafoni forsvunnit och lamnat rum for
beteckningen organ.um, om nu Ademars ord verkligen syfta
pa denna primitiva flerstammighet. Jag skall nedan tillata
mig framstalla en gissning. - Emellertid har Wagner dragit
fram · aven en annan notis,- som. tyder pa tillvaron i Rom
redan pa 600-talet av en parallellsang i kvarter och kvinter.
Den visserligen romantiskt otillforlitlige Ekkehard IV i St.
•Gallen pa 900-talets borjan 1 meddelar, att paven Vitalianus
{d. 672), vars stark.a intresse for den osterlandska kyrkans
ritual ar betygat, skulle ha haft en sarskild kor av "pueri
:symphoniaci", som efter paven ocksa kaliades "Vitaliani':. Men
symphonia · var den bysantinska· musikteorins gemensamhets
beteclming for oktav-; kvint- och kvart-in.tervallen. Da nu
gossarna i _Schola cantorum enligt naturens ordning alltid
:sjongo oktaven ovanf6r mannens sang, maste val "pueri sym
phoniaci" ha sjungit i andra "symfonier" an oktaven, d. v. s.
i kvarter och kvinter, eljest var det ingen mening med att
:ge dem en sarskild beteckning� . Ett av de allra starkaste
:stoden for den W agnerska teorin ar likval ett uttryck i en
Tedan pa 900-talet spridd fransk. sekvens (vars sangvisa ocksa
v'arit bekant i Sverige) 2

• Den, savitt man kan .bedom·a, ur
sprungliga · texten '-fill detta melodischema, vilket betecknande
nog i aldre engelska kallor kallas "Mater sequentiarum", horjar:

1 I sin kritik av vVagners tollming avfiirdar Gastoue Ekkehards berattelse 
med uttryck�t "un rnauvais texte du bas (l) rnoyen age"; detta satt att bli av 
med ett miirkligt citat foreialler en smula lattvindigt. 

z Jfr min avhandling om de svenska sekvenserna, I, s. 2G4 och II, sang
-visan nr 31. 

4 - Arsbok for 1929. 
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Alle- caeleste nee non. et perenne -luia.
die par·aphonista cum mera symphonia. , . 1 

Diktaren uppmanar alltsa parafonisten att sjunga det troperade. 
Alle-luia med en "mera symphonia" med en tom kon_sonans. 
Huru · man an vill ·tolka detta uttryck, sa _syn es, fr am haller 
Wagner med all -ratt, atminstone diktaren hava -uppfattat para-·
f onistens ver ksamhet sQIIl ett sjungande i "konsonans". Gastoues: 
tolkning faller har pa sin egen orimlighet, icke pre_cis darfor, 
att · man ej · kunde tan:I.rn sig, att sekvensens diktare vant sig, 
till en av de "sidostallda sangarna" och uppmanat denne att 
sjunga, utan darfor, att han (lat yara i poetisk betydelse) ber 
honom sjunga alleluja-:tropen · i ett parafont intemall. · ·Han 
sager m. a. o.: "Sjung, o parafonist, det troperade allelujat 
som en paraphonia!'' Den anforda· sek.vensen ar den enda jag 
har mig- bekant, som · anvander sig av begreppet paraphonista 
0ch darmed. direkt for tank.en till parafon "flerstammighet"_ 
Eljest ar det ordet "organum", som flitigt nyttjas, vare sig nu 
detta skall ove�sattas med· orgel eller syfta pa den flerstam
miga· sangen eller s_lutligen ·· bar betraktas som en metafor for 
begreppet "hogtidlig, festlig sang". Nu blir emellertid fragan 
den, varf6r organum far ersatta det grekiska begreppet parafoni. 
For min del skulle jag gissa pa foljande forlopp� Man torde 

1 Man skulle kunna tanka sig, aft utforandet av den inledande sekvensstr�f,· 
ur vars text vi ovan citerat ett par rader; varit ·ungefar foljande: (jag citerar-
R-kallan i melodijamfo:telsetabellen till sangvisan nr 31 i a. a. II.) .L 

� 
� 

Al'-le- caeleste nee non et perenne 
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-lu--------ia die parapho-ni-sta cum mera symphoniE 
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die. parapho-ni-sta cum mer a symphonia 

Forsta halften av detta exempel forefaller mig atskilligt trovardig, osaker ar
jag daremot pa dess senare del; jag behaver val f. o. icke framhalla, att det 
hela givetvis ar grundat pa en formodan, for vars riktfghet jag ei kan prestera 
nagot bevis. De.t ma a�minstone galla som ett illustrerande prov pa, huru 
man numera ar bojd att t<'inka sig, att polyfonin utbildats, namligen i sam
band med en tropering (1. linj�systemet) av en cantus firmus (2.), utforda pa 
samma gang. Jfr i detta sammanhang ocksa fotnoten 2 till s. 10 i min studie,. 
Tropering, en medeltida kompositionsteknik, denna tidsk.ritts 9. arg., Sthlm 
1927, varest ett lilmande forfaringssatt an.fores betraffande tropen Hosanna.
"Hagie altissimae" rran 1100-talet. 
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ick.e kunna bortresonera, · att orgelinstrumentet och den be
gynnande flerstammigheten pa nagot vis statt i nira samband 
med varandra: orgeln ar ett osterla:ndskt instrument, som in
kommit till Europa ungefar saintidigt som vi inom den kyrk
liga· musiken iakttaga de forsta proven pa vasterlandsk "fler"' 

stammighet", vilken ej mycket sen are .belagges med det 
grekiska namnet pa orgel. Man skulle val da kmina antaga, 
att den bysantinska orgel:ri i likhet med den kinesiska mun
orgeln . Sheng fran forsta borjan · an van ts i heterofont syfte, 
d. v. s. att · den beledsagat i parallella . kvinter. · Medan
o:rgeln emellertid inom· det grekiskt-bysantinska . kulturom
radet aldrig hade anvandning inom kulten . utan endast i
hovcerenionielet, synes den_ i vasterlandet daremot redan fran
forsta borjan ha tagits i bruk iiiom liturgin med undantag
- som sagt - av den pavliga, vilken aveii i detta fall rattade
sig efter bysantinskt monster. Vadan denna skillnad mellan
liturgin i Rom och liturgin- utan for deri heliga staden? Manne
icke forklaringen Jigger j_ust i orgelns parafona anvandning?
I Rom hade man tillgang till parafonisterna i den efter bysan
'tinskt monster organiserade Schola cantoru:m 1, men pa andra
platser voro dylika sangare mahanda icke latta att uppbringa 2

• 

Man grep da till . den . parafonerande orgeln, som fick · ersatta
en kor av parafonister, och pa grund harav blev denna art
av heterofoni sa smaningom kallad for organum, detta ·ocksa
i de fall, da sedermera orgeln icke langre dar kom till an
vandning. S�ulle detta antagande vara riktigt, maste man
sluta sig till forekomsten av heterofon beledsagning i vaster-_
landet vid · samma tid som, orgelinstrumentet · dit inf ores, och
i sjalva verket synes mig atskilligt tala harfor. Antagligeti

1 Skulle man jute kuniia gissa pa, att parafonisternas praxis rent av utgjort 
en etterbildning av orgelns parafona paralleller inom det bysantiska hovceremo
nielet? I liturgin ville man ej tillata bruket av ett instrum.ent och overflyttade 
da mah.anda parallelltekniken pa sarskilda sangare. 

2 Harpa skuHe ett stalle i Gesta . Caroli Magni, l. bokens 8. kap., lrnnna 
tyda, dar del i en anekdot omnanmes blott en parafonist i en frankisk kate- -
drals hela sangkor, endast en, an mindre nagon archiparaph.cinista� "Likasa 
omtala Tabularium Ecclesiae Cadurcensis en Stephanus Parafonista och Tab. s. 
Cyrici Nivernensis en Dom. Odo Paraphonista. Skulle det kunna vara orga
nisten? (Jfr Du Cange Glossar. s. v. parapfonistae). Jag medger, att detta 
motsages av uttryck.et i Gesta Caroli JVIagni, I, 8: "Paraphonista, qui in medio 
Can tan ti um leuato peniculo, ictum ei, qui non caneret, minabatur ... ", men 
i varje fall synes han ha varit ledare av sangkoren. 

e:: l:LS§' )§ ~:.::: ::: '. :: :!J 
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blev den parafona sangen omtyckt 1 i vasterlandet och man 
skyndade sig att pa skilda hall efterbilda densamma med till
hjalp av det "kvinterande" orgelinstrumentet. I vilket fall .som 
helst torde man kunna ena sig om, att den primitiva parallell
sangen varit bekant och nyttjad i Europa vida tidigare. an 
man forut antagit 2

• · Formellt har val Riemann ratt gent emot 
Hans Muller, da· han forklarar· sig ej lmnna dela dennes upp
fattning, att organums forstadier vore att finna .i den antika 
musikens heterofoni 3

• Var foregaende. framstallning torde ha 
givit m'anga ska1 emot ett sadant antagande och · man skulle 
har ytterligare kunna tillfoga, att · redan den antika musik
teorins uppstallning av tetrakord talar daremot. Indelningen 
av tonforradet i tetrakord har alldeles tillbakatrangt icke blott 
kvin,t- utan aven oktavintervallets betydelse, emedan ytter
tonerna i bada fallen ligga annorlunda lagrade inom ett annat 

tetrakords granser, vadan alltsa slaktskapen atminstone rent 
teoretiskt blir den minsta :mojliga. Likval kunde man vara 
bojd att ge Muller ratt i en helt annan mening an han sjalv 
avsag, - om vi namligen saga, att nagra hefo:rofona element, 
som under langa tidsperioder ·varit gemensamma for vid
strackta kulturomradens musik (bade det antika Greklands och 
<let kristna Mindre Asiens) ha upptagits av den grekisk-bysan
tinska kyrkan, dar det folkliga inflytandet alltid varit vida 
starkare an i vasterlandsk - kristenhet, och pa denna vag aven 
inkommit i den romerska paveliturgin 4

• Det ar ocksa be
tecknande, att den begynnahde polyfonin fick .sin forsta och 
viktigaste _ utformning i Frankrike, som mer an nagot annat 
av Europas datida civilicerade lander stod under starkt orien-

- taliskt .inflytande. I frankernas land kommo ocksa de bysan-

1 Darpa tyder val den snabbhet, varmed den organala konsten spriddes
over vidstrackta omraden av Europa. 

2 Redan Haberl pa 1880-talet framholl sannolikheten av, att organumsang 
_ forekommit i Schola cantorum, langt innan musikteorin befattade sig med 

denna teknik, och _ samme forskares ord i fortsa.ttningen fortja.na alltjamt att 
allvarligen b·eaktas: "Det som · pa slutet av 900-talet (las 800-talet) skrevs over 
'Harmonia' ar sakerligen, som i :!'raga om allt teoretiserande , icke borjm� men 

val slutet av en foregaende praxis." 
3 Jfr Riemann; Geschichte der Musiktheorie, 2. Aufl., s. 18. 
4 Pa sadant satt slrnlle iag vilja f6rsta Jacques Handschins upptagande av 

Mullel'S teori. Jrr Handschin i Zeitschrift :for Musilnvissenschaft VIII. 
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tinska formerna trop (sekvens), rimofficium 1 och accentuerande 
hymn att ungefar samtidigt fa sin forsta utbildning. 

Nu har emellertid heterofoni som bekant funnits ocksa. i 
Europas folkmusik lika val som i den _osterHindska; darom 
vittna de allmant bek.anta · exemplen pa kvinforganum t. ex. 
fra.n Island.2 Dessa folkliga prov pa parafoni torde val ha 
varit. ursprungliga foreteelser och inte efterbildningar av en 
kyrklig praxis. Tydligast bevisas detta av det egendomliga 
parallellorganum, som, sa. vitt bekant ar, tidigast belagts pa · 
engelskt omrade under 1100-talet. Gerald de Barry, kallad 
Giraldus Cambrensis, meddelar i sin Descriptio Cambriae de1i 
allmant bekanta notisen darom: invanarne i nordvastra Eng..:. 

land, speciellt Northumberland, - anvande sig av en flerstam
mig sang, . som varit i bruk sedan Hinge tillbaka. (nee arte 
tam en sed usu longaevo) och forstods och kunde utforas t. 
o. m. av barnen (pueris etiam . . . et fere infantibus). Inter
vallen voro tva tonsteg stora (binis tamen solummodo tono
rum differentiis), d. - v. s. man sjong i terser. Denna art,
sager Giraldus

7 
hade de- sannolikt . la.rt sig av danskar och

norrman, som ofta plagade gora strandhugg pa deras 6aL
J11st dessa nordman sjongo stadse pa detta satt, varemot det
blolt undantagsvis f6rekom hos angelsaxarna. · (Angli · vero
quoniam non generaliter omnes sed boreales solum huiusmodi
vocum utantur modulationibus, credo quod a Danis et _Nor
wagiensibusJ qui partes illas insulae frequentius occupare �t 

1 Jfr min uppsats Orientaliska inflytelser pa utbildningeil av det latinska 
rimofficiet, Kyrkohistorisk Arsskrift 1927, Uppsala 1928. 

2 Det ar markligt, att Hugo Riemann aldrig synes ha velat boia sig infor 
det faktum, att man en gang "i mansklighetens historia kunnat froida sig at 
sang i parallella kvinter. .A.tt han 1898 trodde sig lrnnna forklara kvintorga
num som »das Schlussresultat von Versuchen Hucbalds ... die seiner Zeit 
i.ibliche Art mehrstimmigen Singens in ein theoretisches System zu bringen», 
ma vara hant, men att han n-pprepar sina asikter i den strax fore - hans dod 
·fardigredigerade 2. uppl. av Geschichte der Musiktheorie,· 1919, ar oforsvar
ligt. Och man maste forvana sig over, att en forskare av Riemanns. rang pa
allvar utgatt fran, att detta :i>Schreckgespenst dieser dem modernen l\Iusiker
direkt kunsbvidrig di.inkenden fortgesetzten falschen Paralellefortschreitungenl> 

maste vara en teoretisk spelrnlation och varken den aldsta formen for :fler
stammigheten elier overhuvud spridd och erkand, emedan man omojligen kan
tro, att det som nu sedan ett halvt artuseri.de galler som folaktigt och oron
.pinande nagonsin skulle kunnat uppfattas som skont. (Handbuch der l\Iu.sik-
geschichte I, 2, 2- uppI. 1920) s. 137.
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diutius obtinere solebant, sicut loquendi affinitateni sic et 
canendi proprietatem contraxerunt.) - Ur denna folkliga ters
parallellsang torde den engelska gymel vara att harleda, varur 
i sin tur den trestammiga sangp:raxis utvecklat sig, som om
kring ar 1400 belagts med termen fauxbourdon. 

Det borde val da ligga narmast till hands · att antaga, att 
dessa folkliga organumformer· i Europa· givit upphov till den 
vasterlandska polyfonin, varigenom man kunde slippa att ga 

· den lan·ga omvagen over Konstantinopel for att finna dess
tidigare former. Men ett dylikt betraktelsesatt tager ingen
hansyn till det · spelmlativa och teoretiserande kynnet hos
representanterna for medeltidens konstmusik, d. v. s. kyrkans
sangare. Dessa sago ned med det djupaste forakt pa den
folkliga musiken och dess utovare. Det torde vara fullkom
ligt uteslutet, att de skulle ha la.tit paverka sig ·att upptaga
profanmusikaliska element i den katolska kulten, (ty det ar
ju dar, som den polyfona konstens vagga statt.) Helt annat
forholl det sig med inflytelserna fran Osterlandet, vilka voro
helgade av ett langvarigt bruk inom .den i sa manga detaljer
efterbildade bysantinska ritualen. Att den grekiska kyrkan i
vidstrackt grad gav plats at folkliga sedvanjor och att alltsa
profant gods pa denna vag insmugglades aven i den katolska
kulten, kuncle dessa vasterlandska musiker naturligtvis icke
ana. Det blev forst under senare tid, under senmedeltiden,
s9m inflytelser fran europeisk profanmusik formadde gora sig
gallande med sadan styrka, att de _genombroto murarna runt
den kyrkliga tonkonsten.

In for alla dessa och andra har icke anforda detalj er 1, gall er
det emellertid narmast ettprincipiellt standspunktstagande till de
primitiva arter av flerstammighet, vars forsta spar vi tro oss
iakttaga redan i 600-talets Rom. Aro de att anse som den
primitiva borjan pa vasterlandsk polyfoni? • Svaret ar beroende
pa vilken stallning man intager tiH · heterofonin i allmanhet.
Mig synes det vara hogst inkonsekvent att kalla den utom
europeiska flertonigheten for heterofon rnusik men benamna

1 Pa de svara fragorna om den skiftande betydelsen hos ordet organum, 
om forhallandet mellan begreppen diafonia, discantus, organum o. s. v., kan 
iag har icke inga. Det skulle krava ett avsevart intrangande i en hel hand
skril'tslitteratur, som dartill e1 ar tillganglig i vart land, samt i skiftande filo
logiska detalier - i detta sammanhang ar sadant icke heller ni:idvandigt. 
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de europeiska arterna parafoni, organum, gymel, fauxbourdon 
o. s. v. for . en begynnande . polyfon tonkonst. Ing en enda av
<lem synes mig aga sadana egenskaper; att den vore fortjant
att upphojas t{ll rang, heder och vardighet · av akta flerstam-:
mighet framfor de -heterofona former, som osterlandet nyttjat.
Fransett isonformen utmarkas samtliga darav, att stammorna
Iopa parallellt med varandra och salunda lmnna sagas vara
identiska: Avsikten med stamfordubblingen torde icke i dessa
·europ·eiska flertonsformer ha varit k.onstnarligare betonad an
i Osterlandets. Den framsta drivfjadern har val varit lJang
forstarlming, mahanda ocksa onskan att astadkomma en med
kulthandlingen sammanhangande magisk verkan; mojligen hat
-aven teoretisk spekulation bidragit vid utformningen t. ex. av
de ;parafona formerna. Sa menar Peter Wagner: ))Man gladde
sig», ·sager han, »at sammansjungandet i antifonisk oktav och
forsokte darpa ocksa med de bagge andra konsonanserna, den
parafona kvint- och kvartupprepningen av en stamma. Om
den permanenta oktavsangen holj de en visa i en va:cker drakt,
varfor, _ sa kunde man val ha tankt sig, inte ocksa ett ut
forande i parallella ·kvinter och kvarter?» Belysande for en
genom musikteoretisk spekulation utvunne_n anhopning av
heterofona och i var mening diskorda !danger, ar den japan
ska och (val ursprungligen ocksa) den kinesiska munorgel
praxis, varpa. vi redan hanvisat. A andra sidan star givetvis
<let parallellorganum i terser, varpa .gymel och <less foradlade
form fauxbourdon utgora exempel, den folkliga och spekula
tionslosa musikodlingen narmare. Men det ar betecknande
huru sent vi fa sik.te · pa denna folkliga form. Troligtvis bar
den engelska heterofonin uppmarksamrnats av teoretikerna
forst vid en tid, da de geno'm· ett livligai·e sysslande med
den parafona och organala flerstammigheten fatt ogonen opp
nade for de nya mojligheter, som har erbjodo sig, och forst
nar_. overhuvud detprofana inflytandet borjat att starkt gora
sig gallande. ]\fan erinre sig, att .den tidigaste notisen om
den »sk.andinaviska» terssangen upptrader forst pa 1100-talet._
I vad man emellertid denna art av organum varit typisk for
-de skandinaviska folk.en ma lamnas darha.1�. Ett visst stod
for en dylik asikt ar onekligen den bekanta sangen till
:Magnus Orknojarl fran 1200-talets slut, som fames uppteck
nad i Uppsalahandskriften C 233 och forloper i nastan ute-
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slutande parallella terser.1 Men nagon bestamd mening kan 
man givetvis ej vaga uttala pa sa svaga grunder. 

Nar borjar da den verkliga flerstammigheten, nar loser 
sig polyfonin ur heterofonins fjattrar? Mig · synes som om 
.svaret harp a blott kan bli ett : i samina ogonblick scim de 
heterofona elementen upptagas till teoretisk granskning och 
foreskrifter · givas om stammornas inbordes forhallande, kort 
sagt, da deri konstnarliga avsikten blivit fullt medveten

} 
i samma. 

6gonblick har heterofonin stallts i ett .nytt sammanhang och 
blivit den grundval, varpa · flerstammighetens stolta terripel 
kunde. resa sig. Var nu detta- overvagande en teoretisk akt,. 
ett tillbakablickande over vad som fairns till hands och ett 
klargorande av dess innebord, som redan detta visade vaster
lanningens overlagsenhet over o_rientalen i formell begavning,. 
sa hangde hela den fortsatta utvecklingen pa ytterligare en 
psykisk . disposition hos. europen, vartill osterlanningen icke 
alls synes aga nagon motsvarigliet: formagan av personlighets
havdande. Overfort pa det omrade, som har sysselsatter oss, 
innebar detta helt enkelt konstnarligt. nyskapande utover de av· 
teorin faststallda gransema. Detta skedde med tillhjalp av 
troperingstekniken. 

Det ar har onodigt att fork.Iara vad jag menar med ter:rnen 
troperingstek�ik, eftersom jag hade tillfalle dartill · i denna 
tidskrifts arsbok 1927. Jag skall har noja mig med att fast
halla min dar framstallda huvudtes, att troperingens egent
liga _innebord a:r persorilighetshavdande. Gent emot det arvda,. 
det givna, det normala, betyder . tropen ett personligt utflode, . 
en stravan att inom det givnas ram. ge utlopp at nagot per
sonligt. · Troperingstekniken innehaller ett nyskapande, som 
infogas i det givna och · smalter samman harmed, ingar i 
dess sammanhang. Dess hogsta musikaliska triumf ar fri-
gorelsen av de vid varandra i parallellorgap.um bundna stam
morna. Att darvidlag frihetsbegaret gick · till overdrift, sa att 

. t. ex. en stamma maste ga at motsatt hall mot en annan 
. (Discantus positio vulgaris) och t. o .. m. utrustades med en 
egen sjalvstandig text (den· aldsta motetten), ar blott naturligt 
och rattades sa sm,aningom till av sig sjalvt. Vad som ar 
det viktiga ar frigorelsen ·av_ stammorna, naturligtvis �'i..nnu 

1. Jir Kolsrud-Reiss, To norrone latinske Kvaede med melodiar. Viden-

skapsselskapets Skrifter II. Hist.-Filos. Klasse 1912, Nr 5. Kristian.ia 1913. 
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inom mycket snava granser, upptackten av deras individuali

tet, det kanske fotsta . och patagligaste forebudet till den -ett

· halvt artusende sen are med elem en tar kraft inbrytande hu-

m anismen, som ju efter gammal god tydning innebar upp

t.ackten av manniskan sjalv som personlighet inom det kollek""'" 

tivas ram. 

EXKURS. 

Till fragan om parafonibegreppets betydelse. 

Peter Wagners tydning av parafonista-titeln i det pavliga

Schola Cantorum omkr. ar 600 hat, som framholls ovan, s.

47, ront en omild kritik fran Amedee Gastoues sida. Men

fransett det orimliga och rent ut sagt lojliga i Gastoues eget

tollmingsforslag har han icke tillb6rligt beaktat, om det later

sig sprakligen forsvara. Om paraphonista i enlighet med

Gastoue betyder "sidostalld sangare" eller (i figurlig-bemarkelse),

"bitradande sangare", maste man utga fran_. att det funnits ett

ord "phonista", som atergar pa ett grekiskt rpwvw7,17f;. Ehuru

jag inte vill lagga sarskild· vikt darvid
J 

ma dock framhallas,.

att nagot sadant hittills icke kunnat uppvisas. Men aven om

vi antaga ett sadant, blir G:s tolkning orimlig .. Ty para maste· 

i varje fall hanfora sig till sjalva sjungandet men icke till

det det lokala "sta bredvid:", · som Gastoue egenmaktigt infort.

Om para anger n:1got lokalt, maste detta motsvaras av det

hegrepp, som tillagges: sta, ga: sitta} 
tida o. s. v. bredvid. Star

det nu sjunga} blir 6versattningen: sjunga bredvid, d. v, s. ut-·

fora en· sangstiim1na} som loper bredvid den andra. I analogi

med t. ex. agonista (= grek. aywvw:mf f;) av aywvl?;op,cxt, kommer

paraphonista av ett ev. naQcxcpwvi,sw, som i sin tur gar till

baka pa '11AXQclcpwvov. Alltsa betyder <JT,<J.Qctrprovl.,rn, "att sjunga

:1ux.Qarpwva '' men absolut -icke "att sta bredvid en annan och

sjunga". 
Till de anforda skriftstallare, vilka anvanda ordet para.-

phonon i betydelse av intervall, ma laggas den anonyme f6r

fattaren till den beromda skriften lls(!t VI./JOV{: (De sublimitate),
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en platoniserande stoiket och talare, som varit elev till 'fheo
dorus · fr. Gadara och levat pa grekiskt sprakomrade under 
forsta halften av det 1. kristna arhundradet. (Han torde icke · 
ha upplevat Vesuvius' utbrott.) Tidigare tilldomdes skriften 
undantagslost den bekante statsmannen och neoplatonikern i 
Palmyra, Cassius Longinus. 

I det 28 kap. anstaller .Psevdo-Longinus en jamforelse mellan 
den i grekisk retorik bekanta perifrasen och de s. k. para
fonierna inom musiken. "Lj_ksom inom musiken huvudtonerna 
(d. v. s. melodin). goras skonare -genom de s. k. parafonierna
{�ia 'icov na(}CXCfJWVwv uaAovµivwv), pa samma satt harmonierar 
perifrasen ofta med det vanliga uttryckssattet och okar i hog 
grad dess skonhet, i all synnerhet, om perifrasen icke ar upp
blast och dissonant utan behagligt tempererad." Vi se, att den 
anonyme forfattaren med full avsikt valt sadana ord, som i 
mojligaste man gora jamfor_elsen med musiken klar. En. under
sokning av perifrasens natur forstarker deUa ytterligare. Dess
forinnan ma emellertid nagra ·ord agnas de olika tolkningar, 
.som givits a-v det ifragavarande stallet, som, :rnarkvardigt nog, 
hittills undgatt musikhistorikernas uppmarksamhet. 

Bland de aldsta. och i varje fall spriddaste oversattningarna 
till ll. v. mark es den fr an.ska tolkning, som 1774 utfordes av 
Despreaux BoiJeau, och till borjan a-v 1700-talet uppnadde mer 
.an ett dussin upplagor. Boileau oversatter pa foljande satt: 
• ". . . Car, com me dans la Musique le son ptincipal devient plus
agreable a l'or�ille, lorsqu'il est accompagne des differentes parties
qui lui repondent

) 
de meme ... " etc. Gentemot denna tydning

opponerade sig ett hundra ar sen are · abbe Arnaud, den be.,.
k�nte Gluckentusiasten, i sin. Examen de quelques passages
-des anciens Rheteurs, som dar ocksa papekade, att hagc.>t
samm.anhang existerade mellan ·paraphonista och parafonier,
ehuru han icke kunde a-vgora vilket. Han gor framfor allt
t-va invandningar: · ''-Premierement Ia periphrase suppose !'ab
sence du mot propre, puisqu'elle lui est substituee; la peri
ph_rase ne tourne dont point autour · du mot propre.; Seconde
ment, outre que la maniere dont .le reste de la ·phrase est
rendu n'est pas fort heureuse, l'expression forme une conson
nance, ne repond point ici aux mots uvp,rp-{}/n'craL, avv'YJxsl,
en �e que la consonnance suppose toujours la simultaneite,
& que la periphrase excluant, comme je l'ai deja dit, le mot
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propre, ne sauroit concourir avec lui a rendre le discours plus 
harmonieux." Daremot uppstaller han en egen tydning med 
foljande ord: ."Je suis con.vain.cu que par les sons paraphones, 
Denys Longin n'entend autre chose qu,e ces notes que nous

appellons de gout et de passage
) 

et qui loin de denaturer la 
subsi_stance du cha11t, l'enrichissent et l'ornent infiniment. De 
meme que les variations musicales, qui portent dans un air 
un beaucoup plus grand. nombre de sons, sans alterer le sens 
et le theme, lui pretent plus d'agrement et de _ vie, ainsi la 
periphrase, qui consiste a expliquer une chose par un certain 
nombr� de mots au lieu de la designer par son terme propre, 
d_onne · sou vent a cette -chose plus d'energie et de grace, Des
lors il n'y a plus d'obscurit�; la comparation devient on ne 
peut pas plus juste." Jag skall sedermera upptaga Arnauds 
asikter i detta _fall till· behandling. Av nyare t(?lkningar har 
Spongberg i sin kommentar (Uppsala 1833) bibehallit ordet 
"parafonierna". De stora. lexika, Thesaurus Graecae Linguae 
och Lidell-Schotts A greek-english Lexicon,·oversatta para.phonon
med intervall och · hanvisa till Longin us, Theo fr. Smyrna samt 
Bryennios. W. Rhys Roberts slutligen, som utgivit, kommen
terat och oversatt var skrift till engelska (2. uppl., Cambridge 
1907),. har anvant sig av. uttrycket: "For just as in music the

so called. accompaniments bring out the charm of the· melody_. 

so also periphrasis ... " ek 
Det ar inte svart att forsta, att abbe Arnaud, som levde 

under r_okokomusikenst tidevarv, skulle tyda · parafonierna som 
en mer eller niindre rikt. utsirad musikalisk variation av en 

. huv1.1dmelodi, i st. f. intervall, sjungna samtidigt med denna. 
Men felaktigh·eten i bans kritik av Boileau och i hans egen 
tolkning torde framga av foljande. Redan forsoket att i para 
pressa in nagot "efter vartann.at ", vilket ju ar inrieborden i 
en musikalisk variations "bi toner", ar omojligt. Arnaud lagger 
stor vikt vid, att den sprakliga utsirningen av en enklare text 
aldrig kan utforas samtid_igt -med denna, vilket ju ar ackom
panjemangets verkliga natur och drager darav den slutsatsen, 
att pan\.phona har icke kunna ha intervallbetydelse. · Detta · 
resonemang ar formalistiskt och · strider mot bruket inqm alla 
kultursprak; man talar utan tvekan om ord och satser, som 
harmoniera med varandra utan att det faller nagon in att 
skygga for bristen pa logik i uttryckssattet ellei· tyda detta 
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som en motsvarighet till musikens varierande av ett tema. 
Se vi emellertid nagot narmare pa vad grekisk -·retorik menade 
med perifras, blir- sammanhange� klarare. Arnaud sager, att 
perifrasen_ utesluter "mot propre" och alltsa ej kan klinga 
samtidigt med detta. Men han har f6rbisett, att i texten hos 
Psevdo-Longinus star ordet noUcxutg , offa: "omskrivningen (ty 
sadan ar perifrasens natur) klingar ofta tillsammans · med 
huvudordet och bidrager till dess forskoning". Detta · mot
svarar fullst�ndigt den antika retoriken. Vid omskrivningen 
av elt uttryck (periphrasis, ·circumlocutio) kan det ord, som 
skaU omskrivas dels knytas tillsammans med perifrasen, dels -
utelamnas det alldeles och ersattes helt enkelt med omskriv
ningen. Det ar alldeles tydligt, att Psevdo-Longinus haft det 
forsta fallet i tanke (noUdut;): och darvidlag kan man val -
savida man icke ar fallen for ofruktbar formalism - utan 
nagon storre · svarighet saga, att perifrasen klingar tillsammans 
(avµcp{hlyysrr;at) med huvudordet (xv(!toAorfo) pa samma satt 
som parafonierna tillsammans med melodin (o ¾V(!lOg cp&�rro�). 
Huvudord och omskrivning bilda i dylika fall en psykologisk 
enhet alldeles som · melodi och ackompanjemang.1 Det vore 
dessutom synnerligen markvardigt, om en med Platos laror val 
fortrogen filosof, som dessutom r6r sig pa retorikens och Iittera
tur·estetikens omrade, skulle ha sa totalt missuppfattat para
foniernas verkliga natur, att han. trott deni · betyda sirnoter 
eller att han rent av skulle vara ·okunnig om ordets anvand
ning som terminus technicus . inom musikteorin. Gent emot 
det forra skulle kunna anforas, att t. ex. Plato och Plutarchos 
begagna vissa tekniska uttryck, som jag ovan - anfort for; just. 
ett musikaliskt varierande av en, melodi. (Jfr oyan ss. 42, 43.) 
Varfor har icke Psevdo-Longinus anvant sig av dem eller 
nagot liknande? Gent emot hans ev. olmnnighet. om ordets 
fackanvandning (han skulle t. ex. ha anvant sig av det blott 
i dess ursprungliga betydelse av· "biton ", "sidoton ") kan an
markas foljande. Man synes i allmanhet ha forbisett, att det 
star ett ord ualovitih-mv som bestamning till "parafonierna". 

1 
Till min arade van professor· Anton Fridrichsen, som givit mig manga 

vardefulla upplysningar for ett ratt forstaende av den grekiska texten, her jag 
fa framfora mitt hiartliga tack. Aven star jag i tacksamhetsskuld till min van 
fil. mag. N. G: T. Sorbom, som faste min uppmarksamhet pa det viktiga 
citatet. 
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Det ar i detta fall ett lika viktigt ord som noUaxt� i det 
sammanhang, vi ovan redogjort for: liksotn inom musiken en 
inelodi fullkomnas i skonhet gen om de sa kallade parafonierna ... • 
etc. Om paraphona i enlighet med sin ursprungliga betydelse 
skulle angiva ratt och slatt ''sidotoner" (eller, som abbe Arnaud 
menar, genom en i och for sig icke oforklarlig metafor: "sir
toner"), maste man fraga sig, vilken mening det egentligen- ar 
att skriva "genom de sa kallade sidotonetna". I detta uttryck 
Jigger ovillkorligen ett angivande av, att man hiir har att gora 
med en terminus technicus av alldeles bestiimd betydelse. 
· Sa komma vi all ts a till det ovillkorliga' resultatet, att man

redan under tidigare hiilften au det forsta kristna. cfrhundradet 
pa grekiskt sprakomrade kiint . till en beledsagning i kuarter ell er 
kuinter · au en huuudstamma. Darmed har jag val lyckats gora 
sannolikt, att parafonsang varit i bruk redan und_er senantiken 
och att dylikt torde vara att anse som en urform av primitiv 
inusik i slakt ·med kiuesisk sheng-praxis a den ena och med 
parallellorganum a den andra sidan. Den under starkt folkligt 
inflytande staende grekiska kyrkan torde tidigt nog ha upp
tagit denna form inom gudstjansten och pa sa satt har deh 
spridit sig ocksa till Rom. Da man dar overlat at sarskilt 
utbildade sangare . att utfora detta egendomliga ackompanje
mang, rakade man kanhanda till en borjan i en viss forlageu-· 
het over vad man skulle kalla dem. Eftersom de sjongo i 
parafona intervall benamnde man dem parafonister i analogi. 
med· andra -Iatiniserade grekiska uttryck, varpa jag ovan givit 
ett exempel. 

RESUME. 

L'art musical a plusieurs p.a-rties, art qui disti:ngue id'une. fa<;�:m 
· si marquante la musique ret la scienoe musicale europeennes de
toute autre sur la. terre, a, aux dires de l'auteur, tire ses racines
de l'heteroponie orientale. Le fait que cet art n'a rien a voir avec
la musique antique est deja etabli par c-�tte circonstanoe que les
formes principales de l'art musical chretien, art dans lequel appa
raissient, com.me on le sait, les premiers es,sais veritables de
polyphonie, retour11.ent aux formes musicales des pays -orientaux.
L'auteur etudie l'art musical grecque et le met en relation avec la
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pratique .. de -Ia_ musique populair,e primitive. Le travail ·de regle
mentation que Gregoire la grand a entr-epris .dans. le domaine du 
chant catholique- s' est poursuivi incontestablement sous l'influence 
orientale, influenoe que l'on pent retrouver egalement,. dans les 
siecles suivants, -s-ous des formes tres diverses. II n'est_donc pas 
invraisemblable que les for.mes de l'heterophonie orientale se soient 
implantees en meme·-temps •en Europe. Le titre (arohi) parapho
nista dan�. la Schola cantorum a Rome ne peut, comme Peter 
vVagner l'a soutenu, se rapporter qu'a une personne qui a exe
cute des chants paralleles en quartes ou·. en quintes, chants qui 
retournent a - leur tour aux habitudes ancestrales de I' eglise 
orientale. L'auteur a d�ns un. Excurs parle d?une citation de 
Psevdo-Longinus, citation qui rappelle que dans les territoires. 
de langue grecque, l'on enjolivait, deja dans la premiere .moitie 
de premier siecle, une melodie principale a l'aide de paraphonies, 
autrement dit de quartes et de quintes. · (Nous renvoyons 
pour les details a un article qui par:;i.itra dans le Zeitschrift fiir 
J\'1usikwissenschaft.) Peter_ Wagner a fait ressortir differentes. 
circonstances qui font penser que le l'organum parallele 
europeen avait ete employe ,deja, longtemps avant 1e premi,er 
essai theorique de la Musica enchiriadis. Nous renvoyons ici a 
son article paru dans la Revue de Musicologie� 19.28, article dont 
.!'auteur s'esit egalement penetre dans cet ,expose. Wagner- a 
refute dans sa reponse (Fevrier 1929) 1es critiques faites par 
Gastoue dans un des numeros suivants de· la Revue de Musicolo
gie, iet l'auteur a egalement attaque ce meme critique dans un ar
ticle que l'on peut retrouver au commencement ,de l'excurs ainsi 
que dans !',expose precite qui paraitra -darns la revue profession-· 
nelle allemande. L'essai de sequence Alle- caeleste nee non etc. 
que cite cet expose, doit natureUeII1ent etre accepte avec une re-
serve aussi grande que ce_lle avec laquelle il est donne. Le prin
cipal �tait d'etablir par un exemple pratique si l'on peut vrai-:
ment penser que des formes a plusieur'.s voix ·,ont pu naitr,e des 
tropes. L'auteur s'efforce d'expliquer hypothetiquement pour
quoi la comprehension de la paraphonie - a disparu pour etre 
remplace par l'orgmrnm. L'on pourrait croire que l'orgue utilise 
seulement dans la liturgie de la cour byzantine etait un in
strument )> en quinte» semblable a I' orgue a bouche chino is, 
Sheng. Les paraphonistes, dont l'activite ne s'est pas essentielle-

. ment attachee a l'eglise grecque, ont peut-etre imite cette techni
que d'orgue de la liturgie de la cour romaine. D'autres eglises 
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occidentales n'ont pas eu par contre l'occasion de se servir de ces. 
chanteurs ret ont des lors utilise 1' orgue comme instrument 
_paraphonique, ce qui fait que la forme heterophonique a fini par 

· etre appelee organum ,d'apres l'instrument lui meme. L'auteur
pense que quelques elements heterophones, qui pendant de lon
gll!es periodes de temps, orrt ete employes collectivement dm1:S la
musique d'une civilisation tres etendue, ont ete tires de l' eglise
grecque, byzantine et sont entres, par cette voie, dans la litur
gie romaine. Ils auraient continue a se developper .avant tout en
France, pays qui se trouvait sous de fortes influences orientales.
II n'est par contre, pas vraisemblable, que les formes de l'hete
I"Ophonie occidentales, chant parallele en tierce ,airnsi que le gy
mel et le faux bourdon qui en ont ete tires aient eu de !'importance
pour le chant -en phisiieurs parties le plus ancien. Les pretr·es
irnstruits da.ns l'art de la musique ,avaient en ef,fet encore trop
de respect pour 1es habitudes populair-es ancestraleis. Ce fut -seu-:
lement pendant le Xlle -siecle que la musique profane a pu exer
cer quelque veritable influence sur l'art musical chretien.

L' auteur hesite devant I' acceptation habitue11e qui, des qu'il 1est
quesfa:m de formes a plusieurs parti,es -extraeuropeennes, appelle
ces formes heterophonie tandis qu'eUe 'prerid les formes eurnpe,en
nes, qu',elles s'.appellent maintenant paiaphonie, organum, gymel
ou faux bourdon, comme »le debut de l'art musical a plusieurs
parties>>. Ges dernier,es ne parai,ssent pas avoir plus :de droit a
cela que les premier,es. Les memes points de vue primitifs ,ont
ete plutot le fonde:inent de toute cette influence- magique dans le
culte, le renforcement des sons ,et la spec.ulatiion oo-smologique�
Selon l'auteur, la polyphonie a pu se liberer des chaines de l'hetero
phonie lorsque les elements heterophoruques ont subi une verifi
cation theorique c'est-a-dire lorsque les intentions artistiques sont
devenues pl,einement conscientes. Ce fait montre deja la superio
rite des europeens sur les orientaux au point de vue du don de la
forme. Encore plus typiquement europee,n etait la qualite qui
etait encore ert plus necessaireyour creer un art musical a plu-·
sieurs parties: faculte du maintien d'une propre personalite, c'est
f1--dire, dans le domaine musical, le pouvoir de_ realiser des ctea
tions artistiques en dehors des limites fixees par la theorie. Ce
resultat se fit par la -bechnique dite des tropes, technique ,dont
l'auteur a precedemment parle dans le livre annuel de cette revue
1927 (avec resume frarn;ais), article auquel nous renvoyons.
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