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SF ARERNAS HARMON! 

Av CARL-ALLAN MOBERG (Uppsala) 

I. 
Medium est quod gignit Har

moniam. (Petrus de Apono i Pro
blemata Aristotelis.) 

a den unge lovande studenten Harald Vallerius den 12 juni 1670 Uppsala hall en av sina obligatoriska stipendieorationer, hade han till amne valt att tala om >>harmonia, qualis sit, ac cuiusmodi quia>>.1 D_et gallde visserligen icke - heter det i prof. Samuel Skuncks inbjudan - den harmoni som Pythagoras pa sin tid trott tona ur . v;arldsrymden, ty huru en sadan skulle vara mojlig, hade man ej lyckats ufrona. Men man borde icke forneka, att det funnes en slags 
harmoni mellan de naturliga tingen i denna varld, som icke vore alldeles olik den musikaliska, aven om den ej toge sig uttryck i hoga eller djupa, korta eller langa toner i flerstammig musik.2 Vad talaren uppbyggt sin publik med veta vi ej,3 men sa mycket 

1 Kungorelsen om stipendieorationen finnes bevarad · i vol. U 45 i Uppsala 
univ.-bibl. 

2 Vallerius' framstallning anknot (om man far doma av inbjudningens orda
lag) mojligtvis till Cicero i De natura deorum, lib. III, c. 11. 

3 Som bekant utgav Vallerius tre musikvetenskapliga avhandlingar (Disp. 
physico-musica de sono, magister-diss. 1674, bisp. physico-musica de modis, 
1686, och Disp. de tactu musico, 1698), vilka i huvudsak aterge valda stycken 
av Glareanus', Mersennes, J{.irchers och Cartesius' encyklopediska musikvetande, 
parade med V:s egen klarsyn och betydande fackmusikaliska kunskaper, som 
raddade honom fran t. ex. Mersennes abstrusa fantasier. - Att hans installnfog 
emellertid i hog grad praglades av den gamla >>harmoniska>> naturuppfattningen 
framgar patagligen av· t. ex: redogorelsen for overtonsserien i magisterdiss. och 
den slutsats han darur gar (thesis 75) betraffande de musikaliska satsreglerna: 
detta ar den grundval, enligt vilken man kan uppvisa, att en konsonans ar full
komligare och enklare (i taliorhallanden) an en annan, och av denna konsonan
sernas natur kan den skicltlige praktikern sluta sig till mangahanda regler, till 
tjanst for musikalisk kompositionspraxis. - Jfr Mitteilungen der IGM I (1929), 69. 

8-378635. 
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ar tydligt redan av ordalydelsen i nyssnamnda kungorelse om ora
tionsakten, att den musikaliske 6stg6tens framstallning av harmoni
begreppet ej kan ha namnvart avvikit fran vad som kunnat passa
samman med Platos idealistiska varldsbild. Att den blivande profes
sorn i matematik ej ett ogonblick trodde pa planetmusiken betyder
ingalunda, att han stod helt frammande for den urgamla talmystik,
varur denna egenartade forestallning delvis vuxit fram. Dartill
lag hans egen generation en Tycho Brahes och Johannes Keplers
alltfor nara. De .kritiska invandningar samtidens larda verk, t. ex.
Athan. Kirchers Musurgia (1650), Joh. Bapt. Ricciolis Almagestum
novuro (1651) m. fl. (huvudsakligen i anslutning till Aristot�les),
gj orde mot >>sfarernas harmoni» traffa mera skalet an karnan, efter
som de bagge utga fran en varldsbild, dar Jorden ar mittpunkten.
Sjalv har Aristoteles i skriften De caelo klart och bestamt avvisat
tron pa den faktiska existensen hos denna kosmjska musik.
Orimligheten i forestallningen var emellertid ingalunda sa pataglig-,
att ic�e en fornyad vederlaggning av de >>pythagoreiska>> askadning
arna · vore pa sin plats aven i den. beromda Aristoteles-upplaga,
som de larda jesuiterna i det portugisiska Coimbrakollegiet utgavo
(Leyden 1594)1 med latinsk 6versattning och kommentar. I enlighet
med sekelgamla, beprovade metoder att forfatta kommentarer upp-.
tagas har pythagoreernas >>argument» till omstandlig behandling och
anforas en del antika skriftstallare och kyrkofader, for vilka sfarern·as
harinoni skulle ha inneburit nagon mer ·eller mindre realistisk verk-
lighet. 

Nu ar so·m bekant begreppet >>pythagoreer>> betydligt ta:rijbart.
Skall man gora dem ansvariga for ideerna om >>sfarernas harmoni>>
i den traditionella form vi plaga kanna denna Iara, kan det uppen
barligen galla. forst de fqrskargenera,.tioner, som fatt ldart· for sig,
att planetern� verkligen voro himlakroppar, rorande sig i bestamda,
(koncentriska) banor, och vilka pa mer eller mindre losa grunder
sokte berakna dessas inbordes avstand i ett geocentriskt varldssystem.
Enligt E. Frank2 galler detta forst kretsen kring Archytas ( c:a 400-
365 f. Kr.) och Evdoxos ( c:a 390-337 f. Kr.), sil;m genom tiUamp
ning av matemat

,
iska principer pa mekaniken och tjlekaniska pa geo-c

metrin mojliggj orde ett samordnande av . planete:J och musikaliska

1. For vanlig hanvisning till detta arbete, liksom till ett start antal andra av

vikt for denna studies forsta avsnitt, har jag att tacka professor Johan Nord-
strom, Uppsala. 

·2. E. Frank, Plato und d.ie sogenannten Pythagoreer. Halle 1923, s. 173.
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tonhojder med hansyn till de talforhallanden,--som.,',man ansag att 
deras inbordes avstand fran varandra maste innebara.

· .. :.'
Visserligen J oraktade Plato dessa pythagoreers pa : empirisk vag 

(medelst kanoninstrumentet) vunna talvarden, men han kunde pa 
analog1erna uppbygga sin egeil Iara om de harmoniska lagar sorri 
galla varldsalltet. Da han i slutet av Staten1 i den mystiska skild
ringen av Vintergatan2 ger oss. bilden av de koncentriska och oiika 
tj ocka sfarerna. oinkring Jorden som ett slags nav� vilande 1 Anan
kes skate, har han med frodig fantasi utrustat var och en av dem 
med ett _ljud�nde vasen (siren). Fran dem alla strommar en >>sym� 

1. Politeia 10, 617 A-D. 
2 I :c1. Liridskogs svenska tolkning (Platon. Skrifter i svensk- tolkning, del

III, Sthlm 1922, s. 430 f)_ lyder oversattningen av det avsnitt som har beror oss, 
myten om pamfylern Er's resa, vilket avslutar bok X, pa fi:iljande satt (med ett 
par fi:irkortningar). Er har natt Vintergatan pa sin vandring; dar ser han andar
na a-v dess · kedjor som binda himmelen och hilla samman dess o:rnkrets . . . »Vid 
andarna var Odets slanda fastad, och det var genom den, som alla sfarerna sat
tes i svangning. Slandans ... kula hade fi:iljande beskaffenhet. Formen var 
densamma som brukas hos oss, men att doma av Er's framstallning maste man 
t�nka sig den sa, som om i ,en st6r, allt igenom urhalkad kula funnes inpassa:d 
en -�nnan likadan, men mindre kula, alldeles som tva skalar, som voro inpais·a
de i-varandra; och likasa en tredje, en fjarde och ytterligare fyra andra. Ty' a.e 

. i · varandra inpassade kulorna voro inalles atta; sedda ovanifran visade de sina 
kanter sascim cirklar, men de bildade en sammanhangande yta som en _enda 
.eirkel runt om axeln, vilken gick tvars igenom medelpunkten i den attonde ku�an. 
Den fi:irsta och yttersta kulan hade den bredaste kanten, darnast kom den sjatte 
kulan, i tredje rummet kom den fjarde, i fjarde rummet den attonde, i feinte 
den sjunde, i sjatte den femte, i sjunde den tredje och i attonde den andra� Den 
storsta kulans kant var brokigt fargad, den sjundes var den mest glansande, 

- den attondes fick sin farg av den sjundes ljus, den andra Oyh femte hade lika
farg, m�r g�l an de fi:irra, den tredje hade den vitaste fargen, den fjarde var rod
lett, den sjatte var den nast vitaste av dem alla. Hela slandan svangde runt i
samma riktning, men samtidigt som den sa i sin helhet svangde runt _at ett hall,
i-orde sig de sju inre sfarerna langsamt i den rakt motsatta riktningen� Av dessa
rorde sig .d�n attonde med den storsta hastigheten; darnast och med lika star
hastighet !I1]:l6rdes kommo den sjunde, sjatte och femte; den tredje graden av
hastighet i denna tillbakag:lende rorelse hade, som det tycktes, den fjarde sfai:en:;
den fjarde graden innehades· av den tredje, oc:h den femte .graden av den andra�
Slandan sv�ngdes omkring i Odesgudinnornas skote. Pa den ovre ytan av 'va:rje
sfar stod en siren ... som lat horn en enda klingande ton; och alla atta tonerna
forenade sig till ell enda hatmo:0.1. Runt omkring och p;l lika avstand s�u'o .. pi
var sin tron tre a:µdra kvinnqr, Moirerna, Odets dottrar, Lakesis, Kloto. 09h
Atropos, vitkladda, med k:ran'sar pa huvudet; och de sjongo efter sf iirernas

harmoni, Lakesis:- det fi:irflutna, Kloto det. narvarande .och Atropos det tillkoni_
mande ... »
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fonisk harmoni».1 Vil�a toner det galler framgar av de harmoniska 
lagar for varldsalltets byggnad och >>varldssjalens>> natur Plato upp
stallt i Timaios. Med utgangspunkt fran de s. k. tetraktys-talen2 

iiro saval sfarernas inbordes avstand som de toner de alstra berak
nade • efter talforhallandena 1 : 2 : 3 : 4: 8 : 9 : 27. Godtyckligt be-:
r�knar Plato, att Solen ar avlagsen fran Jorden dubbla avstandet 
mellan Manen och Jorden ( eller · 2 x 384), 3 Venus det tredubbla, 
Merkurius det fyrdubbla, Mars det atta-, Jupiter det nio- och Sa
turnus det tjugusju-dubbla. I enlighet med de aven for Plato val
kanda talf 6rhallanden som existera mellan en ton av bestamd hoj d 
och dennas oktav (1 : 2), kvint (2 : 3), kvart (3 : 4), oktav plus kvint 
(1 : 3) etc. fa vi salunda foljande uppstallning:4 

•. Jorden-Manen-Solen-Venus-Merkurius-Mars-Jupiter-Saturnus
lx384 2x384 3x38_4 4x384 sx384 9x384 27X384 

fiss4 fiss3 h2 fiss2 fissi ei A 

Omfanget i denna sfarernas musik omfattar, som vi se, fyra oktaver 
och en stor sext och nar darmed en i grekisk musikteori och sanno
likt �ven praxis obruklig storlek - vare sig vi nu utga fran den gre
kiska teorins lagsta ton, >>det tillagda>> A (proslamban6:menos) eller 
fran nagon annan.5 Naturligtvis ar detta blott symbolik. De har-

1. Forbindelsen mellan harmonia och sirener ar ett orphiskt drag, som enl.
Bon. Meyer, APMONIA, diss. Zurich 1923, 50, bor tolkas som ett bevis for, att
Plato varit paverkad av gamla pythagoreiska kulttraditioner.

2 i>h ar det ororligas, odelbaras och osammansattas princip. Det foretrader
den likmassiga, kontinuerliga storheten och motsvaras av geometrins punkt.
i>2>> ar dess motsats, den disjunktiva mangfalden, vars geometriska motsvarig
het ar linjen och langddimensionen. i>3>> foretrader ytelementet, i>4>> djupet, den
tredje dimensionen. - Additionen av dessa tal ger den heliga dekaden (10),
multiplikationen med jamn (2) eller ojamn (3) exponent ger a ena sidan 2, 4, 8,
a den andra 3, 9, 27. Summan av-talen.J_, 2, 3, 4, 8 och 9 utgor det sista, 27. 

3 Angaende konstruerandet av talet i>384>> (sasom en produkt av 1 X 2 X
X 3 X 8 x 8) jfr O. Apelt, Platon, Samtliche Dialoge etc. Bd. VI (Lpz 1922),
Anmerk. z. Tiinaios, Nr. 63, · s. 155. 
, · 4 Th. Reinach (Etudes grecques t. XIII (1900), La\musique des spheres, s.
446, uppstaller tonfoljden i stigande serie: A, a, e, a\ a,, h2, fiss4• - Jfr ocksa
Ambros (bearb. av Sokolowsky) I, 165 (fran e3___.1.G). J 

: . s, f?enna uppfattning i Aug. Boeckhs beromda avhfndling av 1807, '"Ober
q.ie BHdung der Weltseele im Timaeos des Platon. Studien, Bd: III, Heidelberg,
s. 158. - C. v. Jan: Die Harmonie der Spharen, Philologu.s 52, 20, satter den
lagsla tonen (hyperhypate) till ett D. - Att Plato avsett en ideell samklang
ar alldeles tydligt, ehuru han knappast gjorde sig ralming for, att den i sig inne
fattade ett sekui;_dint�rvall. En symfonisk harmoni borde efter antik-grekisk teori
utgoras av oktav, kvint el. kvart (jfr. C. Stumpf i Abh. d. Kgl. Akad. d.
Wiss. zu Berlin, Ill (1896}).
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moniska lagar Plato uppstallt pa .grundval av talf orhallanden, vilka 
galla planeternas avstand inbordes liksom intervaJlerna i ett ton
urval, uttrycka varken nagra astronomiska eller musikaliska verk
ligheter. Idealtalen aro snarare - som Leon Robin sager1 

- >>orga
nisationstyper», uppbyggnadstyper 
for ideerna, andra uttryck for 
>>varldssj alem. N agon tro pa en
materiell kosmisk musik kan man
svarligen tillskriva den store filo
sofen, som emellertid i antik och
medeltida litteratur stadse gallt
sasom en auktoritativ foretradare
for denna askadning vid sidan av
Pythagoras.

Som vi ovan sett, foljer i Platas 

uppstallning Solen omedelbart efter 
Manen och denna ordning liksom 
avstandsberakningen· ansluter sig Fig. 1. 
tydligtvis till ett gammalpythago-
reiskt system, atminstone sadant detta avspeglar sig hos Philolaos
(pa Sokrates' tid).2 Narmast Centralelden kretsa Motjordens och

· J ordens skivor, langre bort rora sig Manens, Solens och de fem
planeternas klot, alltsammans omslutet av Fixstjarnesfaren: 3 fig. 1.

I Plutarchos' (c:a 46 - efter 120 e. Kr.) kommentar till Platas
Tin?-aios4 upptradcr jamval en avstandskalkyl for detta varldssystem,
som atminstone principiellt overensstammer med Platons propor
tionsberakning: 

Centralelden............. 1 
Motjorden............... 3 
Jorden.................. 9 
Manen .................. 27 
Merkurius ............... 81 

diss 
giss 
ciss 
fiss 
h 

1 La theorie platonicienne des idees et des nombres d'apres Aristote, Paris 
1908. 

2 Sa Boll i art. Hebdomas (Pauly-Wissowa, Real-Encyclop. d. class. Alter
tumswissensch., Bd. VII, spalt 2567). - Excerpterna ur Philolaos gjordes av 
J. Stobaeus, Eklogai, 40,0-t. e. Kr.

3 Var illustrerande bild ar utford efter en figur i Aug. Boeck.hs avhandling,
De Platonico systemate caelestium globorum et de vera indole astronomiae Philo
laicae, Heidelberg 1810, Gesammelte kleine Schriften, Bd. III, s. 276, Lpz 1866. 

4 Boeckh, a. a., 284. - Reinach, a. a., 447, anser Plutarchos' uppgifter bero 
pa missuppfattning, orsakad av dennes okunnighet i musikaliska ting (!). 
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Venus ............... 243 
Solen.· .... ·. . . . . . . . . . . 729 
Mars . ............... 2187 
Jupiter ... .-... ·....... 6561 
Saturnus ............. 10G�3 

e 
a 
d 
g 
C 

d. v. s. varje avstandsvarde forhaller sig till det foljande i serien som
1 : 3. Den musikaliska konsekvensen av �n sadan uppstallning blir
en rad kvinter i sjunkande serie, 1 vilkas betydelse vi sedermera skola
aterkomma till. - Vi iaktta emellertid, att Solen i denna filder
domliga varldsbild fatt en annan plats an hos Plato. Eratosthenes
(f. c:a 275 f. Kr.), vars geniala berakning av Jordens verkliga ·om
krets avviker fran det riktiga mattet med mindre an 1 %, placerade
alltjamt Solen som Plato gar, men han synes vara den siste sakert
dokumenterade foretradaren for denna uppfattning.2, Redan v. Jan
erinrar om, att Ptolemaios i Almagest framstaller den >>heliocenhiska>>
uppstallningen sasom den aldre och >>trovardigare>} (m&rx.vuYrspa)
och gissar pa, att denne darvid troligen haft den babyloniska astro.::
nomin i tankarna.3 Systemet har ocksa kallats det >>kaldeiska>> och
>>egyptiska>> men aven det >>hellenska>> och dylika skiftande beteck
ningar gora dess ursprung ovisst.4 Planetsystemet med Solen i mit=
ten tillvann sig i varj e fall sarskild uppmarksamhet under de tva sista
forkristna seklen, mojligen i samband med den solkult som ar Mith
rasteligionens grundval.5 I varje fall blev det astrologins specifika
system, 6 och insikten harom kan for ass ha sin sarskilda betydelse
vid bedomandet av la.ran· om sfarernas harmoni.

For den senare antikens varldsbild inom de pythagoreiska kret
sarna synes det ha varit betecknande, att de tankte s_ig. J.orden sa..:. 
som universums centrum. 7 Omkring detta kretsa, i den ena rikt-

1 Jfr G. Skjerne, Plutarks dialog om musiken (1909), 79. 
2 Boll namner med tvekan Apollonios fr. Ferge i Pamphylien (dad 170 f. Kr.) 

och Archimedes efter Eratosthenes. 
3 Aven nyare forskning synes vilja godkanna denna tolkning., .Jfr Schafke, 

a� a.; 53, med st6d av >>Ergebnisse der Forschung zur Geschichte der Astronomie>> 
(fotnot 2). Jfr ocksa P. Tannery, Memoires scientifiques, \

�

-ubl. par J.-G .. Hei
:-

berg, VII (1Q25), s. 48, fotnot 1. · . . .. ·
·. 4 J3.oll (a. a.): man sieht, dass es vollige Willkur ist, in _d r ublichen Art mit 
einer von diesen (Beleg)stellen etwas beweisen zu wollen, · ne die anderen zu 
kennen. 

5 Fr. Cumont, Die Mystherien des Mithra (Lpz 1911), kap. 3-,L 
6� �BollJ .a. a., spalt 2568. 
7· Min framstallning har foljer narmast E. Zeller i Die Philosophie der Grie

chen etc.; I, 1 (6. Auft., Lpz 1919), ss. 521 ff. 
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ningen, de sju planeterna (vanligen i o;rdningen Marren, Venus,. Mer
kurius, Solen, Mars, Jupiter och Saturnus) oc];i ·daromkring vrider 
sig i motsatt riktning Fixstjarnehimmeln, d. v. s. den sfar, pa vilken 
de s. k. fixstjarnorna aro fastsatta. Eftersom nu varje foremal i 
snabb rorelse alstrar en ton, 1 sa horde ocksa dessa, med star hastig-

. het kretsande, himlakroppar ljuda och detta. sa, att deras avstand 
fran centrum och den snabbhet varmed de fullbordade sitt krets
lopp bleve avgorande for tonhoj den. 2 Att den tonserie som i enlig
het med detta antagande ljod ute i varldsrymden skulle fa formen 
ay en skala visar emellertid den godtycklighet, varmed la.rah om 
sfarernas harmoni utformades. inom dessa kretsar. Ty man kan har 
icke tala om en sadan proportionalitet mellan astronomiska matt 
och toner som vi funnit hos Plato. I en skala aro de musikaliska 
intervallerna ej lagrade sa, att deras talvarden betyda proportionella 
matsatser for sfarernas inbordes avstand i den ovan angivna ord
ningsfolj den. Fastmera Iaggas tonstegens kvantitativa storlek, av 
en halvton, tva eller rent av tre halvtoner, till mattstock for bedom
ningen av dessas relativa belagenhet. 

Denna vasentliga olikhet gentemot Platas system synes mig · ej 
ha tillborligt beak.tats. Enligt min mening foreligger har ett karak
teristiskt prov pa den av Plato bekampade, sensualistiska och atomis
tiska riktning, vars • framste musikaliske foretradare ar ass valbe.:. 
kant, Aristoxenos fran Tarent (pa 300-talet f. Kr.). Denne delar 
oktaven, som om den vore ett langdmatt, i tolv lika stora stycken. 
Varj e dylik halvton omfattar i sin tur sex minsta _smadelar, ett matt 
som utgor skillnaden mellan >>den minsta kromatiska och den en
harmoniska fjardedelern>.3 Mot astronomiska Iangdmatt svara allt
�a musikaliska, mot senantik berakning av avstandet (i jordradier 
eller stadier) mellan Jorden och Marren sasom en slags mattenhet 

· ,svara,r halvtonssteget om 12 minsta intervall->>atomer».
Hum skall man nu tanka sig overgangen i betraktelsesatt? Var och

. en som sok.t intranga i den egenartade forestallningsvarld la.ran om
,�farernas musik utgor, vet, hur. forvirrad bilden ar av dess manga
olika kombinationer av planet- och tonrader. Problemets mang
tydighet beror givetvis i forsta hand pa de skilda traditfonslinjer

1 Jfr Boetius, De Institutione Musica I, 3; Aristoteles, De Anima VIII, 2; 
Euclides, Divisio canonis (Meiliom), s. 23. 

2 Nikomachos:�(Encheiridion, ed. v. Jan, s. "241): alla kroppar som rota: sig 
med star hastighet .. . alstra med nodvandighet ljnd som skilja sig fran varari.dra 
-i styrka och tonh6jder. 

3 E. Frank, a. a., s. 154 f. 
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som korsa varandra i antikens larosystem om kosmos och om det 
musikaliska materia�et men ocksa pa, att klassisk filologi och musik
historisk forskning m_ahanda arbetat alltfor mycket oberoende av 
varandras resultat och metoder. 

Da la.ran om sfarernas musik utbildats i nara anslutning till det 
grekiska tonsystemet och det hellenska nationalinstrumentet, kitha
ran, faller det sig naturligt, att vi nu agna nagon uppmarksamhet 
ha.rat. Liksom ifraga om de astronomihistoriska detaljer vi Iamnat 
kan det bli tal blott om antydningar. Ar 1924 kunde Curt Sachs, 
den store instrumenthistorikern, fullt klarlagga den grekiska in
strumentalnotskriftens gatfulla utseende och uppvisa, att kitharans 
vanligen sju strangar normalt utgj arts av ett halvtonslost fem-tons
urval (s. k. anhemitonisk pentatonik): e' - d' - h - a - g- e -
- d (- H), 1 ej - som man tidigare traditionellt och undantagslost 
antagit - en dorisk oktavskala ( d. v. s. e' - d' - c' - h - a -
- g - f - e). Men redan Aug. Boeckh hade i· sin beromda avhand
ling om Varldssj a.lens bildning i Platons Timaeus (Heidelberg 1807) 
gjort en - Sachs tydligen obekant - sk;arpsinnig analys av forbin
delsen mellan kitharans toner och planeterna, vilken tydligt pekade 

. i riktning mot instrumentets pentatoniska stamning. 2 Om vi utga 
fran den av Sachs f 6reslagna rad en och tillfoga tonernas namn efter 
grekisk terminologi, sa fa vi foljande diagram: 

e' ............ nete 
d' ............ paranete 
h ............ paramese 
a ............ mese 
g ............ lichan6s 
e ............ hypate 
d . . . . . . . . . . . . hyperhypate 

I anslutning till Sachs torde man kunna dra vissa slutsatser om 
kitharans och tonsystemets utveckling med le¥1ng av dessa ton
namn. Beteckningar som nete, mese och hypate,lhanfora sig tyd
ligen till vederborande strangars lage pa kitharan, dar tva ytter- _ 
strangar befinna sig pa 6mse sidor om en mittelstrang (mese), ut
gangstypen kunde alltsa vara en trestrangad kifuara, stamd i kvint 
och kvart: e' - a - e.3 Parariete, paramese ocliJ hyperhypate ange 

1. Jfr Curt Sachs, Die griechische Instrumentalnotenlchrift, Zschr. f. Mkw.
VI (1924), 289 f. 

2 A. Boeckh, Gesammelte kleine Schriften, Bd III, 169 (s. 88 i originaltrycket,
1808) och i en Bilaga till omtrycket, s. 175 ff.

3 Sachs raknar mellanstrangen, a, som. >>Stimmton>>, fran vilken kvintinter
vallet, e', avsattes uppat och e nas genom >>Riickoktavierungi> nedat.
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strangar som satts in vid sidan eller over ( = utanfor) de namnda, 
alltsa: d' - h - d, medan lichan6s ·( d. v. s. pekfingers-ton) tydligen 
hamtat sin beteckning fran speltekniken, da pekfingret genom press
ning mot narmast lagre strang, som darvid forkortades, angav en 
ton, for vilken ej i aldre tid nagon sarskild strang fanns. 

Vid sidan ,_ av detta diatoniska system uppstallde den antika 
musikteorin ett kromatiskt och ett enharmoniskt, det forra: e' -
- ciss' - c' - h, det senare: e' - c' - c* - h ( c* betecknar en ton 
ungefar mitt emellan c' och h). Sachs' analys av deras beteckning 
i skrift ger vid handen, att i det forra systemet ciss' och c' och i det 
senare c' och c* grepos pa h-strangen genom fingernagelns pressning 
mot strangen (nagelteknik), i senare fallet med trangre mellanrum. 
Den grekiska terminologin talar ocksa i detta fall om >>pykn6m>, 
trangsel, som ju direkt syftar pa fingersattningens karaktar. 

Som vi redan sett foredrar antik musikteori kvartintervallet som 
en slags ram, vari andra toner inordnas till bestamda typer. Det 
enharmoniska liksom kromatiska syste�et utgar tydligtvis fran en 
fyrstrangad kithara: e' - h - a - e, vilkas stamning salunda bildar 
tva kvartintervalle:r, skilda fran varandra av en helton (h-a). Att 
ytte:rtonerna i raminte:rvallet betecknades som hestotes (faststallda) 
ar ratt naturligt, likasa, att de toner som fingo sin plats mellan dem 
kailades kinoumenoi (rorliga), d. v. s. kunde forandras genom 
·>>pekfingers-grepp>> pa narmast Iagre fasta strang eller - om nya
strangar infogades mellan ramstrangarna - framstalldes med dessas 
hjalp. 

De salunda uppkommande fyrtonsgrupperna (tetrakorden) kalla
des i diatonisk utformning for ett doriskt tetrak.ord: e' - d' - c' - h 
eller a -..:. g - f - e och betraktades stadse soih det moraliskt for
traffligaste;, melodier med dylikt tonmaterial ansagos sfarka sedlig
het, mod och kraftfull beslutsamhet hos ahorarna. Sammanstall
ningen av dem bagge ge den s. k. doriska oktavskalan och tvenne 
sadana doriska oktaver utgjorde omfanget pa det fullstandiga system 
(systema teleion), varom antik musikteori talar. Dock kunde ett 
doriskt tetrakord uppsta aven pa annat satt, namligen genom ned
sfamningen av h-strangen till b (en halv ton lagre): d' - c' - b - a. 
Ett tonsystem som agde aven denna mojlighet kallades for modu
lationsdugligt (syst. tel, metabolon). For att skilja tetrakorden at 
angavs deras lage, d. v. s. tonhoj d, gen om beteckningar som: de hog
sta tonernas tetrakord, de mellerstas och de djupastes tetrakord, 
eller ocksa deras roll som modulationsmedel: de forenades tetrakord 
(till skillnad fran de atskildas t.): 
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nete } · paranete ... hyperbolaion trite 
paranete ... diezevgmenon d' nete } . 
trite c' paramese b mese lichan6s } ·: parhypate ... meson hypate lichan6s } parhypate ... hypaton hypate proslambanomenos ( = den tillagda) 

nete } paranete trite synemmerion 

Sachs' antagande av ett aldre stadium i kitharans utveckling med tre strangar, stamda i e' ....:._ a - e, kunna vi ge ett stocl genom en hanvisning till en orphisk hymn (34), som i oversattning av Gesner citeras av Boeckh (Uber die Bildung der W eltseele, s. 17 4): Denn du erblickest vor dir den ganzen unendlichen Aether, Und die gesegnete Ertle von oben herab und zur Ruhzeit --1 Mitternachtlicher Still', in sternumfunkeltem Dunkel 0 Schaust du unten die '\Vurzeln, und haltest die Grenzen des Weltalls. Dir ist q.er Anfang, dir das bliihende Ende vertrauet; · Du auch ftigest der Welt Umwalzung im Kithara-Spiele�·Itzt aufsteigend zur Grenze der hellerklingenden N ete,Wieder herab zur Hypate dann, in Dorischen Einklang Itzo stimmend den Himmel vertheilst du die lebenden Stamme, Mischend harmonisch ein seliges Loos den sterblichen Mannern, Gleiches an beide der Warm' austheilend und Gleiches des Winters, 
_Ordnend der Hypate Winier, den Sommer der Nete verleihend, 
Abd dem Dorischen Ton die liebliche Blilthe des Lenzes. System: sommaren .......... e' (nete) varen .............. \a (mese) vintern ...... � ..... � (hypate) 

Sammanstallningen av toner och ars4der betygas av :Qiodoros (1 arh. e. Kr.), som anfor de gamla egyptiernas tro, att Hermes skulle ha byggt sin trestrangade lyra for att efterbilda arstiderna. En overraskande bekraftelse pa dylika larors existens i Grekland lamnar oss Aristides Quintilianus (1-2 arh. ·e. Kr.) i sin tredje bok om mu.;. .sik,1 vari han pastar, att .Pythagoras skulle ha jamfort arstiderna med konsonanserna ( oktav, kvint, kvart): varen forholle sig till 
1 Utgiven av Meibom i Antiquae musicae auctores septem, Leyden, Elzevir 

1652. 
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hasten som kv'arten, till vintern som kvinten och till sommaren som oktavintervallet,1 en indelhing som Plutarchos ocksa tillskriver kaJ!deerna: sommaren ........... e' 
l vintern ............ h } -

· 
oti� hosten ............. a} kvintfvar en. . . . . . . . . . . . . . e kvart · , 

Det sa uppkommande systemet motsvarar som vi se den av Sachs antagna stamningen av den fyrstrangade kitharan, grundvalen for saval det enharmoniska som det kromatiska systemet. Med dessa patagligt alderdomliga system, vilkas slaktskap med osterlandets kosmologi vi langre fram skola pa.visa, foreter annu Ptolemaios' diagram vissa likheter. Jag asyftar den omtvistade Kanobos-inskriften, 2 · som Ptolemaios skulle ha inhuggit pa en stenpelare ar 147 e. Kr. men vars akthet bestritts av v. Jan (a. a., 35 f), Reinach (a. a., 448, fotnot 1 och 4) och nyligen B0eg (Gnomon VI, 657 f) och forsvarats av Ingemar Di.iring. 3 Dari lamnas foljande uppstallning av >>tonsystemets fasta kosmiska toner» ( efter During, a. a., 2�0, men i omvand ordning): Vatten -Jord ....... (proslamban6menos) .... . Eld -Luft ....... . (hypate hypaton) ...... . Manen .............. . (hypate meson) ........ . Venus -Merkurius .. . (mese) ................ . Solen ............... . (paramese) ............. . Mars ............... . (nete synemmenon) ..... . Jupiter ............. . (nete diezevgmenon) .... . Saturnus ............ . (nete hyperbolaion) ..... . Fixstj arnehimmeln ... . ( ovanfor hyperbolaia) .. . 

A 

H 

!}}. • .kvarth · • .helton
d' e'} a' · · .kvart
h' 

Som vi se foreligger ett dubbeloktavigt tonurval, vars omfang motsvarar · det antilrn tonsystemets .dubbeloktav (a' - a-A). Diagrammet overensstammer i allt vasentligt med det av v. Jan (s. 30) efter neapolitanska handskrifter meddelade urvalssystemet, vilket avenledes ar forbundet med Ptolemaios' namn. I vart fall 
1

· Aristides' tillforlitlighet som samlare och skriftstallare behandlar Ch. Em.
Ruelle i Sammelbande d. IMG XI (1909-10), 313 ff. Gent emot a ena sidan Mei
boms ovetsvallande uppskattning (i dedikationen•. av nyssnamnda upplaga till 
drottning Kristina) och a andra Westphals avvisande hallning havdar Ruelle, 
att A. ar >>le musicographe le plus documente avec Ptolemee, Porphyre et Bryen
ne.,> 

2 Utgiven efter en parisisk hs. av abbe (H)alma, Paris 1820. 
3 I. During, Ptolemaios und Porphyrios fiber die Musik. Goteborgs Hogskolas

Arsskrift XL (1934): 1, s. 282 f. 



124 

spelar nu icke akthetsfragan sa star roll. Huvudsaken ar, att vi 
lagga marke till >>kvint-uppstaplingern, D-A-e-h, scim direkt erinrar 
om kitharans stamning och om osterlandets kosmologiska kvint
system, som vi senare skola aterkomma till. I Ptolemaios/ harmoni
lara (ed. Diiring) finna vi i det 16:e kapitlet av 3:e boken en annan 
uppstallning, som likaledes aterspeglar urgamla forestallningar under 
paverkan av babylonisk astrologi. Dar har det s. k. synemmenon
tetrakordet (jfr ovan !) sammansfallts med crsA"flV�o:x.'Y) o:!psm�, man
omradet1 (a-e) med mese a (Venus) sasomgemensam ton, och de tva 
oversta tetrakorden (med mese e = Jupiter) bilda >>solomradeb>. 
Mellan Solen och Venus ligger ett icke-symfont intervall, heltonen; 
de bagge planetsystemen utgora salunda i. viss man tva skilda >>ton
arter», mellan vilka man aven kosmologiskt sett icke kunde >>modu
lera>> annat an efter vissa bestamda regler.2 Sa utspeku}erat detta 
an ma forefalla, ar det strangt taget blott de yttersta konsekvenser
na av aspekt-larans forknippande med musikaliska foreteelser. 

I och med ramintervallets (kvartens) utfyllande med mellantoner 
( dem vi efter kinesisk terminologi bruka kalla pien-toner) och dessas 
si smaningom skeende legitimation torde det ha uppst�+ allt storr� 
svarigheter att forena kosmisk spekulation med m�alisk teori. 
Utbildningen av la.ran om de sju planeterna gj orde en anknytning 
till oktavskalans sju intervaller naturlig och darmed maste en viss 
omarbetning ske i larosystemet.3 Har. torde den Aristoxenska in
delningen av oktavomfanget som ett langdmatt ha spelat sin av
gorande roll: mot den spekulation som sedan gammalt samordnat 
intervallernas proportionstal med astronom1ska langdforhallanden 
uppstalldes en ny Iara, som jamforde tonstegens kvantitet med 
planeternas inbordes avstand - som vi ovan antytt.4 

1 Du.ring, a. a., 283; v. Jan, a. a. 35. - Till manomradet horde de tre undre 
(d. v. s. under Solen kretsande) planeterna, 

�

rs, Venus och Manen. 
2 Da tetrakordets ramtoner (som vi namn e) aro faststallda och de tva mel

lanliggande rorliga, betyder detta, att b-ton n i det >>forbindande>>. tetrakordet, 
kan upptrada endast i egenskap av kinoume· os. 

3 Min framstallning avviker salunda principiellt fran Th. Reinachs (i a. a., 
43'4), som oppnar sin undersokning med orden: Le type le plus simple, et par 
consequent le plus ancien ( !), de l'harmonie celeste, semblerait devoir etre celui 
de l'heptachorde dit conjoint ... , och slutar med att vilja anta dess enharmo
niska utformning sasom den aldsta typen av sfarernas harmoni. 

4 Dock torde alltjamt fildre forestallningar ha spelat sin roll. I ephesiern 
Alexanders langre fram atergivna dikt om varldsalltets byggnad anges salunda, 
att Solens avstand fran Fixstjarnehimmeln motsvarade ett kvarlintervall och 
dess belagenhet i forhallande till Jorden en kvint. (Precis samma uppgift i Plutar-
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Overblicka vi da de framstallningar av varldsharmonin som sam
manbinda pla_neter efter dylik3: langdmattsforhallanden, sa iaktta 
vi de skiftningar i askadningarna som huvudsakligen hanfora sig 
till skaltypernas karaktar och rorelseriktning, varemot planeternas 
ordningsf olj d med Solen i mitten f orblir orubbad. 

N um era f orbinda vi val oreflekterat en stigande rorelse med en 
uppatgaende tonskala. Okningen i det ijudande foremalets svang
n1ngstal ger oss med naturlighet illusionen av nagot rumligt hogre
anda darhan, att ljudet spetsar sig likt en pil ut i rymden, varemot 
de laga tonern:;:i. med sma svangningstal nastan med fysisk tyngd 
slapa invid marken. For aldre grekiskt musiktankande liksom for 
osterlandets gamla kulturfolk var det emellertid typiskt att upp
st§.lla tonforradet i fallande (i st. f. som hos oss stigande) serie, vilket 
i sin tur atininstone delvis torde kunna forklaras av rent materiella 
faktorer: ju langre och grovre pipa eller strang,, desto Iagre ton. I 
varje fall utgjorde hypate chortle (den >>hogsta>> eller >>sista>> strangen 
eller tonen) beteckningen for kitharans och tonsystemets lagsta ton 
( = H, med talvardet 12), vartill fogades blott annu en lagre ton 
(proslamban6menos A) for att utfylla dubbeloktaven i systema te-
leion. 

Utifran detta betraktelsesatt sammanstalldes alltsa den hogsta 
torten (nete) med Marren och den lagsta (hypate) med Satumus eller 
rent av med den yttersta, varldsalltet omgivande, Fixstjarnesfaren.1 

chos' kommentar till Timaios.) Solen skulle alltsa har kunna sagas spela samma 
��11 i forhallande till den yttersta och hogsta himlen resp. till manniskornas varld 
som Varen till Sommaren resp. till Vintern pa den trestrangade lyra, varom den 
orphiske skalden sjunger, - en bild som aven vi skulle kunna accept1?ra. 

1 Vi ha sa.kerligen redan iakttagit, att termen »hypatei> ( = den hogsta, den 
• yppersta) om stra.ngen a.r en direkt motsagelse mot dess egenton pa kitharan, 

den J>la.gstai> tonen. R .. Bragar_cL (jfr_s.. 12-7, fotnQt. 1) papeka:r, .. atLNikoma.cho.s. 
forklarar motsagelsen med hanvisning till dess kosmologiska karaktar: namnet 
pa den lagsta tonen i oktaven kallas hypate, ty den motsvarar Kronos' ( = Sa
turnus') rorelse, den planet som ar belagen hogst over oss. I enlighet harmed 
kallar man den hogsta tonen for neate, nete, eftersom neat.on utmarker det lagsta, 
syftande pa Mi'tnen, som ar lagst och na.rmast Jorden (Meibom, ss. 6 ff). - Pa 
liknande satt Boetius (Musica, lib. I, c. 20): inque his, quae gravissima quidem 
erat, vocata est Hypate; quasi maior ac venerabilior: vnde Iovem etiam Hy
paton vocant: Consulem quoque eodem nuncupant nomine propter excellentiam 
dignitatis, eaque Saturno est attributa propter tarditatem motus, & gravitatem 
soni. - F. A. Gevaert (La rimsique de l'antiquite, II, 253) vill forklara beteck
ningarna genom en hanvisning till trakteringen av kitharan och skriver ( efter 
Bragards citat): L'executant tenait l'instrument (la lyre) sur le genou entre les 
bras, Jes cordes les plus graves tournees vers le dehors selon l'usage des violonistes 
et des harpist.es modernes. Une semblable position explique d'une fa9011 plau-
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Samma ·betraktelsesatt tog sig ocksa uttryck i den Jor grekisk miisik

och. ethoslara egendomliga fallana� · rorelsetendensen, enligt vilken

ro, o.ch utlosning av sjalsspanningarna vinnes i djupet, ·kosmologiskt

sett alltsa i .Fixstjarnehimmelns eviga boningar. Vi aterkomma till

dessa fragor langre fram.1 Som en illustration till det sagda meddela

vi (efter Boeckh2) Philolaos' oktavdiagram (jamte upplysande tillagg):

Manen -Venus en helton e' -d' (nete -paranete) 

Venus -Merkurius tre halvtoner d' -h (paranete -paramese )o 

Merkurius�Solen en helton h -a (paramese -mese) 

Solen -Mars en he1ton a -g (mese -1ichan6s)

Mars -Jupiter en helton g -f (Iichan6s -parhypate

Jupiter -Saturnus ert halvton f -e (parhypate-hypate)

Vi uppmarksamma har, hur den pentatoniska grundtypen tydligt

skimrar igenom i det ovre tetrakordet, varest c' (trite) alltjamt lyser

me,d sin franvaro. Boeckhs analys (a. a., 175 f) utvisar, att denna

aldre typ fortfarande var bekant for Nikomachos ( en nypythago

reisk matematiker fran Gerasa vid Genesarets strand fran c:a 100- I 

e. Kr.), som i sin Handbok i harmoni (utgiven av 
0

�bom f. f. g,
r 

1652) i ka:pitel I�I sammanstallt lyrans heptakord s� med de sjl_l
grekiska vokalerna som ock med planeterna och dar tilldelar Solen

rqllep.- S(?m mese, mittpunkten i planetraden, liksom i systema te

leion. Saturnus motsvarar har fortfarande hypate chortle, d. v. _s.

€!en . langsammast svangande (losast spanda) ytterstrangen pa ki:·

tharan, emedan denna planet vore langsammare i sina rorelser, var__.

sible la denomination de supreme ou superieure (hypate) a la corde la plus grave

et par contre coup, celle d'infime ou derniere (nete) dont on qualifiait la plus aigiie.

- Men bildmaterialet synes ingalunda vilja stodja Gevaerts tolkning, s.om i och

for ;ig har mycket som talar for sig. Man kunde t. ex. ocksa hanvisa till den ita

lienska lut-tabulaturens egenartade anordning av 1injesystemet · salunda, att

dess oversta linje avbildar lutans lagst stamda (men vid spelningen alltid hogst

i rnmmet belagna) strang. Jfr aven Al-Kindis traktat, Risala etc., utg. av

R. • Lachmann och lVI. · el-Hefni,
�4

· z'ir ( = nedtill) -betecknar den h6gsta och

barri ( = kupol) den lagsta _ strangen a lutan, beroende pa spelstalln.ingen.' -

Jfr fotnot 1, s. 158 nedan. · 
1.- v. Jan (a. a., 21 f) vill forklara foreteelsen darmed, att pythagoreerna naivt

nog forestallt sig rummet mellan Jorden och himlavalvet som en 'utspand strang,

som angave en rel. lagre ton, ju langre man tankte sig densamma utstrackt. · · Att

paborda dessa matematici en sadan asikt ar dock ganska orimligt. Pythagore

erna visste ju (pa grund av sitt ivriga sysslande med monokordet) battre· an!anura,

att en strang, .fastad mellan tva punkter (i vart fall Jorden och Fixstjarnehim

meln), om den avdelades pa mitten (dar ju Solen ungefar borde befinna sig) slmlle

avgiva oktaven over striingens egenton o. s. v. - Jfr ocksa O. Apelt,' Plato,

Siimtliche Dialoge, Ed. VI, Anmerk. zum Timaios, 158. - E. Frank, a. a., 157.

2 Boeckh, a. a., bilagans tabell II (heptachord dia pason), s. ·1so� 
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e:,;:rrnt Manen, som har den snabbaste rorelsen-kring Jorden ( centrum) 
motsvarar synem:m.enon-tetrakordets nete.1 Niko.machos' diagram 
ar 'ett heptakord ( dis dia tessaron, d. v. s. omfattande tva forbm;idna 
tetrakord):2 

A ...... Maneri ........ . 
E . . . . . . Merkurius ...... . 
H ...... Venus ......... . 
I ...... Solen .· ........ . 
0 ...... Mars .. :- .... ... . 
Y ....... Jupite"r ........ . 
Q . . . . . . Saturnus ...... . 

(ne:te synemrp.enon) ..... . 
(paranet_e synem.) ...... . 
(trite syn. el. paramese). 
(mese) .... : ........... . 
(hypermese el. lichan.) .. . 
(parhypate meson) ..... . 
(hypate meson) . ·. ,• ..... , 

d'· el. e'· 
c' el. d( 
b eL c' 
a el. h 
g · el. a 
f el. g. 
e el. fiss 

Kanske ar ocksa valet av skalans lage med utgangspunkt fran 
>>de forbundna tonernas tetrakord>> ( d' - a) ett gammal-hellenskt
drag? ·. Somliga forskare ha ju velat gora gallande, att det doriska
tetrakordet fran d' (med 17) vore det aldsta. Viktigare for oss ar dock;
att Nikomachos - som vi se - alltjamt fasthaller vid en nedatga�
ende tonskala i riktning fran_ Jorden mot Saturnus, alltsa. kraver- en
fallrtnde rorelse inom melodiken. I sa matto star han denna. tid' av
ailt att doma ensam. Nikomachos' schema citeras visserligen av Boe
tius (Institutio musica I, c. 27) nien utan kqmmentar atfoljt av Ci
ceros' motsatta ordning i Somnium Scipionis . ( darom mer�).' Redan
de - mojligen av J amblichos skrivna - anmarkningarJ?,a till hans
traktat (Jan, Mus. script. graec., s. 271-3) ha overgivit detta betrak
�els·esatt och alla ovriga framstallningar vi kanna anda in pa sen
:rnedeltiden rilda tonsystemet uppat, d. v. s: forbinda toner och
planeter i stigande serie fran Jorden mot den yttersta himlasfiir�n.

Den rationella forklaringen hartill skulle da narmast - vara · den, 
att man insett, att de langre fran Jorden befintliga planeterna for 
sina vidstracktare omloppsbanor skulle behova rora sig snabbare 
och darfor ocksa komme att fra:m.kalla relativt hog.re toner. 3 Denna 

1 Ruelle i Revue des Etudes grecques, II, 38 ff. - De sju.grekiska vokalerna 
tjanstgjorde i magiska texter med samma syften som tetraktys etc._ o_ch ha av 
�pmliga forskare tagits till utgangspunkt ocksa for musikaliska tolkningar, i 
anslutning till planetradens toner. - R. Bragard, L'Harmonie des spheres selon 
Boece (Speculum IV /1929/, _206 ff} anser, att Nikomachos' diagram skall forstas 
som ett doriskt heptarhord av samma typ som det av Boeckh rekonstruerade 
philolaiska (jfr. ovan, s. :/:26). Han godtar darfor ej tillaggsbeteclmingen syn
emmenon till nete, vilken ej finnes i nagot av de av honom kollationerade manu
skripten, overvagande i Paris (Bibl. Nat. lat.). Jfr a. a., 212, fotnot 1. 

2 Jfr Boeckh, a. a., tabellft.1,1 I a. - Jfr ocksa Zeller, a. a., 538. 
3 Andra forklaringar hos Ptolemaios (jfr Ditrings oversattn., a. a., 129), 

Schafke, a. a., 51. - Jfr darmed Archytas-Fragm. 47 (35) i Diel-Kranz, Die 
FKagmente der Vorsokratiker I, 435 (1934-355). 
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forklaring anges. uttryckligen av Cicero.1 Samma uppfattning hav

dar hans samtida, polyhistorn Alexander fran Ephesos, kallad Lych

nos2, vars system vi aterfinna under aetoliern Alexanders namn (fr.

200-t. f. Kr.) i slutet av 15:e kapitlet av Theos fran Smyrna (borjan 

av 2:a_ arh. e. Kr.) bok om astronomi.3 Efter en poetisk skildring av

himlakropparnas kretsar kring Jorden, varunder de alla samtidigt

alstra en harmoni, bestaende av lyrans sju toner,4 diktar Alexander

vidare om vilka toner som tiilfalla de olika sfarerna. Den hogsta

tonen, nete synemmen 5n, d', ar Fixstj arnehimmelns ton, den lagsta 

(hypate ) galler J orden:5 

. Jorden ................. d (hypaton diatonos)

Manen. . . . . . . . . . . . . . . . . e (hypate meson) 

1 Cicero, De re publica, lib. VI, c. 9 (Somnium Scipionis, c. 18): · ... av vilken

orsak Fbcstjarnehimmelns lopp, vars vridning ar snabbare, frambri�g�r en hogre

och uppdrivnare ton, varemot Manens lopp sasom det langsammaste (svagaste)

ger den lagsta tonen. 
2 Det ar v. Jan som tillskriver Alex. Ephes. detta system (a. a., 23), sakerligen)

med ratta, som hela var framstallning ger vid handen. ·Pauly-Wissowa, Real

Encycl., Bd I, Sp. 86 (Knaack), tillskriver utan vidare Lychnos de hos Theo

citerade verserna. Haremot har ej W. Volkmann (i Jahresber�cht½1 Schles. Ge

sellsch. f. vaterland. Cultur, 1907, 9) kunnat anfora nagot vasent-ligt. 

3 Theonis Smymaei ... liber de Astronomia ... textti.m primus edid., latine

vertit ... Th. H. Martin ... Parisiis 1849. 
4 Martins oversattning: Omnia simul septem tonos habentis lyrae sonis con-

cinentem harmoniam fundunt, alterum ab altero distantia. - Sachs (a. a., 290)

varnar emellertid - i anslutning till Fr. v. Drieberg (Worterbuch der griechi

schen Musik, Berlin 1835, s. 87) - for en schablonmassig oversattning av chorde

med (kithara)strang, da detta ord ofta har en overford betydelse av >>tonsteg>>

liksoJU >>lyra>> av >>tonsystem>>. Denna varning torde vara pa sin plats aven har.

5 Martins oversattning: 
Terra ergo h'gpate et gravis in medio habitat;

ine:rrantium sphaera fuit nete synemmenon; 

meses Sol erratica positionem habuit super astra;

ab illo crystallfo.us est di saran circulus; 

ex·hoc autem semitonium Phae on (Saturnus) remittit laxatus;

et ex ipso tantum Phaeton (Jupiter), quantum violentum Martis astrum;

Sol infra illos tonu� mortales delectans obtinet; 

a splendore autem Solis triplex semitonium Cytherea (Venus).

Semitonio infra illam Stilbon (Merkurius) fertur Mercurii; 

tantumdemq_ue colorata naturam_ varie flexibilem Luna; 

centri vero a Sole positionem diapente sortita est Terra,

ipsa q_uinq_ue zonas habens et cuius flammeus ignis infra aera est;

concinnata ignis radiis et pruinis glacialibus; 

caelum, sex tonos complectens, tonum habuit diapason. 

Talem Sirena Jovis filius concinnavit Mercurius, 

septem tonos habentem citharam, divine sapientis imaginem mundi.

Merkurius .............. · f 
Venus ................. fi.ss 
Solen ........... · ..... : . a 
Mars .................. h 
Jupiter ................ c' 
Saturnus ............... ciss' .. . 
Fixstj arnhimmeln. . . . . . . d' 

(parhypate meson) 
( chromatike meson) 
(mese) 
(paramese) 
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(trite diezevmenon) 
(chromatike diezevgm.) 
(nete synemmen6n) 

Med detta diagram overensstammer till punkt och prick.a det av den 
romerske grammatikern Censorinus (200-t. e. Kr.) meddelade,1 som 
- enligt P. Duhem2 

- ost sin kunskap ur samma kalla som Marti
anus Capella (400-t. e. Kr.),3 namligen ur Varros (1:a a.rh. f. Kr.) 
antologier. Ocksa Plinius4 tillh6:r denna grupp av skriftstallare,
vilkas diagram samtliga synas utga fran det antika kromatiska ton
systemet, ehuru ombojt i uppatgaende riktning. Den bristande 6ver
ensstammelsen mellan dem i detalj er noteras av P. Duhem, som 
endast vill godta Censorinus' schema _och anklagar de 6vriga for
att ha foljt korrumperade kallor. 5 Varf 6r det antika kromatiska 
systemet kommit till anvandning ar svart att avgora. Man kan ej
garna fork.Iara det med nagra berakningar av planetavstanden.
Plinius gor gallande, att Pythagoras uppstallt denna ton:rad med
utgangspunkt fran avstandet mellan Jorden och Marren, vilket han 
skulle ha beraknat till 126,000 stadier och jamfort med en helton. 
Olika forskare ha tillbakavisat denna formodan sasom orimlig:6 

dylika tearier rriaste harrora fran en . Plinius vida narmare tid. 
Schafke vill ej ens taga denna typ av sfarernas harmoni pa allvar 

1:ltan anser den som bevis for, >>in welchem fortgeschrittenen Stadium 
der inneren Zersetzung und Auflosung diese uralte . Lehre sich da
mals, im zweiten nachchristlichen J ahrhundert, bereits befand>>. 7 

1 De die natali, cap. XIII. 
2 Pierre Du.hem, Le systeme du monde. T. II (Paris 1914), s. 13 f. 
3 De nupliis Philologiae et Mercurii, lib. II, 169 f. 
4 Historia naturalis; de mundi hist., lib. II, cap. 21-22 (ed. Mayhoff), 

s. 153 f. Verket overlamnades ar 77 e. Kr. till Titus. 
5 a. a., 13. Duhems musiktekniskt bristffilliga behandlingssatt av dessa auk

torers system later ej kallornas uppgifter i detta fall vederfaras rattvisa. Hans 
kritik av Plinius for >>singuliere ignorance de toute notion musicale>> ar onodig. 

6 Sa. Duhem, n. a., 13; Boeckh, a. a., 170 (med kJ:itilc mot Plinius ); Zeller, a. a., 538. 
7 Schafke, a. a., 58. - Man kan helt instamma i denne forf:s allmanna syn, 

pa problemet siarernas harmoni: Dass gerade die Neupythagoreer 'und Neu-
platoniker sich literarisch stark fur die Spharenharmonie interessieren, ist ein 
geistesgeschichtliches Symptom, das, auch abgesehen von den romantisch-archai
sierenden Tendezen dieser Epoche, den Prozess des Absterbens der kosmisch
musikalischen ldee als einer wirklich lebendigen Ansch�uung nur bestatigt. Sie 
ist nicht mehr der naive Glaube, die hochste Verklarung eines jugendfrischen 

9-378635. 

/ ~ 
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N agon storre anledning till ett sadant uttalande skulle man ej val 
hava, darest Reinachs tolkning av Censorinus-diagrammet vore rik
tig. Han gor gallande, att planetraden fore 5:e arh. f. KL samman
stalldes med en dorisk skala fran d' i enharmonisk utformning 
och att den typ; tillhorande det kromatiska systemet, vi med vari
anter patraffa hos t. ex. Plinius och Capella ar en >>modernisering>> 
darav. Var foregaende f;ramstallning torde ha gjort ett sadant an
tagande osannolikt. 

Snarare forhaller det sig val sa, att senantikens romantisk-arkai
serande stromningar hos nypythagoreer och nyplatoniker togo sig 
uttryck ocksa i la.ran om sfarernas harmoni. I varje fall ar det be
tecknande, att den kromatiska planetraden fasthallits av flera kyrko
fader, oaktat den gregorianska musikteorin ej inrymde nagon 
plats at dylika tonsteg i sitt principiellt diatoniska sy�tem. Salunda 
anger biskop Isidorus av Sevilla (560-636) i sitt Opusculum de 
harmonia et caelesti musica1 planetavstanden i toner salunda: 

Jorden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gamma 
till Manen ........... tonus .· ............. ·A 
>> Merkurius. . . . . . . . semi ton us ..... ·l. ··'---1/ B V
>> Venus . . . . . . . . . . . semi ton us ...... \J.. B G 
)> Solen ............ tria semiton(i)a ..... D 
)} Mars ............ tonus .............. E 
>> Jupiter .......... semitonus .......... F 
» Saturnus.. . . . . . . . semitonus .......... Fiss 
» Fixstjarnhimmeln. tria semitonia ....... a 

Isidorus har visserligen ej angivit de av oss har anforda. tonbok
stavetna. Det · kunde han ej heller gora, eftersom praxis i det han
seendet annu flera hundra ar efter biskopen var svavande. Han 
ben,amner planeterna med Gamma (Jorden), A (Marren), B (Mer
kurius), C (Venus). etc., ger salunda Saturnus tonbokstaven G; men 
hans intervalluppgifter aro mycket noggranna 2 och rorelseriktningen 
ar otvivelaktig. - Samma system folj er ocksa Beda V enerabilis 

Weltverstehens, man ringt auch nicht m.,ehr um ihren wissenschaftlichen Wahr
heitswert gegeniiber und mit Hilfe einer atrfsteigenden kiihl theoretischen, amusi
schen Welterkenntnis. Man gewohnt sich daran, in zunehmender Distanzierung 
sachlich, objektiv iiber sie, ihre Herkunft, ihren systematischen Ausbau zu be
richten ... 

1. Migne, Patr. Lat. 83, 986 ff, varest Opusculum ar atergivet som anmark
ningar till samme forf:s De natura rerum. 

2 Isidorus bifogar ocksa utforliga avstandsuppgifter: en helton motsvarar 15,625 
mil och hela avstandet fran Jorden till Himlen blir enli_gt denna berakning 
7 X 15,625 = 109,375 mil. 

131 

(c:a 673-735) i sin skrift De natura rerumJ Tydligtvis ga bagge 
kyrkofadernas uppgifter tillbaka pa. en och samma kalla, kanske 
Censorinus ( eller har Beda konipilerat Isidorus). 

Planetlarans overgang fran mystisk-religios tro till naturvetenskap,.. 
lig teori ar allt patagligare, ju narmare vi nalkas den alexandrinska 
epoken. Redan Aristoteles kritiserade den >>pythagoreiska>> la.ran 
om, att himlakropparna alstrade toner, pa foljande satt:2 om him,.. 
lasfarerna frambragte toner som stode i proportion till deras stor
lek, sa vore det ju visserligen mojligt, att vi ej forma uppfatta dessa 
ljud med vart horselorgan, men daremot maste vi kunna iaktta 
dem med var kansel, om man sa far saga, emedan haftigt utslungade 
toner t. o. m. forma forstora livlosa kroppar, sasom askknallarna3 

kunna splittra stenar. Men da vi nu varken hora eller pa annat 
satt uppfatta ett dylikt ljud, sa dra vi darav den logiska slutsatsen, 
att detta ej existerar. - Na.got langre fram sager Aristoteles, att 
planeterna ej forma alstra nagot ljud, emedan de icke sj a.Iv aro r6r
liga utan endast f olj a med sin a sfarers kringvridning, alldeles som 
skepparen foljer med sitt fartygs r6relser. Himlakropparna simma 
f. 6. ej omkring i vare sig luftens eller eldens element eller i nagot
annat som vore lampat for tongivning. Men for att toner skola upp
sta behoves ett medel, som formedlar kropparnas vibrationer. 

- Vad Aristoteles andragit mot tillvaron av sfarernas harmoni
upprepas i huvuddrag anda in i nyare tid utan att namnvart ta in..
tryck av den Kopernikanska varldsbildens revolutionerande yerk
ningar pa europeiskt tankeliv. - Det forhaller sig ungefar enahanda 
med de ska.I som syntes antikens manniskor tala for riktigheten i 
den gamla forestallningen om ett tonande universum. Redan Ari
stoteles sj a.Iv registrerar troget dylika argument, vilka av senare 
forfattare med smarre variationer upprepats. Salunda invand� 
>>pythagoreerna>> mot den framstallda fragan, varf6r intet ljud ur
varldsrymde.n trangde ned i manniskornas varld, att man ej kan
uppfatta sadant buller som aldrig upphor, ty man saknar erfarenhet

1. Migne, Patr. Lat. 90, 213 f.
. 2 Aristoteles, De coelo (ed. Prantl, II, c. 9). - Jfr Almagestum novum etc. 

auctore P. Joanne Baptista Ricciolo, S. J. Ferrar., 1651, tomus I, IX (de mm;idi 
systema�ibus), 5 (de systemate mundi harmonico), cap. 2, sectio VI. 

3 A ven Ambrosius, Hexaemeron, lib. 2, c. 2 (Migne. Patr. Lat. XIV, 146) 
upptar motskalet med askans dan: om vi uppfatta de ljud molnens 'samman
stotande astadkommer, hur sk:ulle vi val undga att hora dem som valdiga himla
kroppar · frammana? Pythagoreerna skulle haremot kunna invanda, att det da 
ar fraga om >>momentana'> ljud, som lmnna avgransas fran en eljest harskande 
tystnad. 
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�m · den absoluta tystnaden.1 I · detta sammanhang hanvisas ofta 
till smederna:s d6vhet, som uppstar darfor att dessa sa smaningom 
vanja sig vid det valdsamma bullret i smedjan, d. v. s. ej langre hara 
.detsamtna. En annan liknelse ar den med invanarna kring Nilens 
katarakter (fors�r), vilkas -standiga brus bed6var de kringboende, 
sa att de sa smaningom ej langre lagga marke dartill. 2 Hos Macro
bius ( c:a 400 e. Kr.), en beromd kommentator av Ciceros >>Scipios 
drom>>, formuleras ska.let - i anslutning till Ciceros egen text - sa, 
att de valdiga himlakropparnas toner aro av sadan valdsamhet, . att 
de ej kunna uppfattas av manniskonias tranga horselorgan, som 
ej ens fordraga ljudet fran Nil-katarakterna.3 

Ciceros Somnium Scipionis var - liksom Macrobius' kommentar 
- ett av medeltidens ivrigast lasta verk och den bild av varlds
alltets >>symfoni>> som dar gives maste redan for sitt adla sprak och
klara form ha gj ort ett djupt intryck pa. medeltida lasare. Om d�
1itterara forebilderna for Ciceros storslagna varldsbild ha meningarna
givetvis · gatt isar och den diskussionen ma fortsattas och avslutas
av de filologiska fackmannen.4 Sammanhanget �ed Platos drom
bild i Staten (bok X) ar uppenbart liksom fr�m's;tallningens bero
endeskap av Poseidonios (c:� 135-51 f. Kr.) to¥e vara en allmant
vedertagen asikt. 5 Lika tydligt ar val ocksa, att Cicero ingalunda
lyckats 'sammansmalta det filosofiska, konglomerat, varav han upp
byggt .sin skona drombild.6 pet fortjanar ocksa anmarkas, att Ci-

1 Jfr R. Bragard, a. a., 208. - Zeller, a. a., 540, fotnot 1. 
2 Cicero {i Somn. Seip., ed. G. Rudberg, Oslo 1923, 11 f) sager (i samman

drag): _ Detta· ljud fyller miinniskornas. oron och gar dem dova. Horseln ar vart 
�vagaste sinne, vilket oclcsa framgar darav, att de manniskor som bo vid Nil.:. 
katarakterna ej iiga det i behall pa grund av det valdiga danet {fran forsen}. Men 
danet fran hela viirldssystemets rorelse ar sa valdigt, att manniskornas oron ej 
kunna mottaga det, alldeles som vart synsirn:{e ej kan uthiirda solstralarna. 

· · 3 l\faerobius� Comment. in Somn. Seip., II, 4,14 (Eyssenhardt). - Jfr ocks�
Cen·sorinus, Pe die natali, c. XIII (ed. Hultseh). Samma ska.I upprepa ocksa
t: ex. biskop Isidorus av Sevilla, a. a.

::;:
s .  986 f, och Anselm av Canterbur�, (1033-

1109) i De imagine Mundi, lib. I. 
4 Jfr C. Meissner-Landgraf, Somn. Seip., 5. Aufl., Lpz 1908; H. Anz-R. Mi.i.cke, 

Somn. Seip., Gotha 1910; Mras, Maerobius Komment. zu Ciceros Somn. Seip. 
i • Berlin. Sitz. Ber., 1933. 

5 Haremot sokte W. Volkmann (Die Harmonic der Sphiiren in Ciceros Traum 
des Seipios, Jahresber. d. Sehles. Ges. f. vaterl. Cultur, 1907) opponera men 
motsades av W. Capelle (i Berliner Philol. Wschr. 22. Maj 1909, 646 ff). 

6 Volkmann papekar det starka framhiivandet av Solen som dux et princeps 
et moderator luminum reliquiarum (stellarum), mens mundi et temperatio, tanta 
magnitudine, ut euneta sua luce lustret et compleat, vilket smakar bra mycket 
av babylonisk solkult och innebar en ideell motsagelse till hans uttryek om den 
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cero i andra verk forhallit sig ganska kritisk till uppfattningen om 
sfarernas harmoni.1 
•· I Somnium Scipionis tanker sig Cicero varldsalltet i form av· rifo 
koncentriska sfarer, den ena utanfor den andra, allra · ytterst himla�
sfaren so� ar >>sjalva den hogste guden, som i sig inhesluter och
sammanhaller de ovriga>>.2 De innanfor belagna .sfarerna rora sig:i
motsatt riktning mot Himlen och motsvara banorna for planetenia
Saturnus, Jupiter, Mars, Solen, Venus, Merkurius och Marren. Dar-:
under finnes intet annat an dad och forgangelse (fransett ma:nni,..
skornas sjalarf Men han bortser da fran Jorden, ty denna den mit
tersta (i varldssystemet) och nionde himlakroppen ar. or6rlig3 och: da:r
harskar tyngdlagen. Jorden ger alltsa ej ifran sig nagon: ton, vare
mot tva planeter, Merkurius och Venus, alstra en och samma.4 Sfa
rernas musik bestar salunda av sju bestamda och klara toner, ·vilkas

- inb6rdes avstand visserligen aro olika stora men bestamda med for.:.,
nuftig (matematisk) berakning.5 Genom denna blandning av ·hoga
och laga toner uppstar en harmoni, och det ar denna ljuvliga klang,
som Scipio Aemilianus hart under somnen och vars uppkomst hans
avlidne farfader i drommen forklarat for honom.

P9seidonios har val varit Ciceros foredome ej minst i fraga om sti"'."
lens upphoj da och adla schvung, som man ma kunna kalla f 9r dity
yttersta sfaren sasom den · hogste gudens sate. Jfr ocksa Rudbergs koinmentat;. 
a .. a., s. 24 f.

1. Jfr Han<;:lschin, Zschr. f. Mkw. IX, 194, som fr.amdrar citat m ·De natur�. 
Deorum, lib. II, c. 44, § 119. '· - · · · ·. 

2 summus ipse deus,. arceris et; continens �etetos; in qu6 sunt :infixi .illi,' qui 
volvuntur, stellarum cursus sempiterni. 1 · ,.. : .·: ,,;1 

3 Nam ea, quae est .media h nbna, Tellus, 'neque rriovetur et irifi:ma est, �t\n 
earn feruntu:r omnia nutu suo pond.era. Na.got Iangre fram: Nani 'ierra� n��a;·: 
imrriobilis manens una sed� semper haetet complexa medium m:�ndflocum� · ':· 

4 illi autem o,cto cursi:Ls, in quibus eadem vis est _duorum, se�frm: efficifuit' 
distinctos intervallis sonis . . . Jfr Zeller, a. a., 538, 'fotn. i; Rua.:be�g, '.�bijrn'.. 
Seip., komment., s. 27. 

· · · 

5 Somn. Seip., (ed. Rudberg), s. 11: ... hie (scl. sonus) est .. /ctui intervalli� 
disiunctis imparibus, sed tamen pro rata parte ratione distinctis, :iiri.r>ufsu et motu:· 
ipsorum orbium efficitur et acuta cum ·gra:vibus temperans varios .{s.cl. tonos')
aequabiliter concentus efficit. - Som textvariant upptrader coniurictis i' st. ·C 
disiunctis. Denna har upptagits bl. a. av en svensk upplaga, Sorririium Scipio:nis/ 
cum aldi Manuccii, Ludovici' Vivis et aliorum Annotationibus, in u�tiiri Gymnasii · 
Lincopensis, friip:ressum anno 1708 (Kempe). A. S. Gerhard, Pr_olusi'6 'altera de Cic';' 
Somn. Seip;, Weimar 1835, 10 f, fasthaller den och oversatter: Dies' ist .cier' ToiF

der bei ungleiehen, aber doch im einzelnen verhaltnismassig bestimrn:ten'Zwischen::: 
raumen verbunden, durch Schwingung und Bewegung der Himm�lskorper ent.:.: 
steht. Jf:r E. Hauler i Wiener Studien, Zschr. f. klass. Philol.: Bd �2( j.,'\�n :19_�.f

? 

MiszeUen, ss. 90 ff oeh 182 ff. · ·' 
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rambisk. Det ar nagot av sarhma entusiastiska stamning infor varl\ls
alltets hoghet och manniskans ringhet som motet oss i den psevdo
aristoteliska skriften Peri kosmou (De mundo) fran forsta arhund
radet e. Kr.1 Den hogsta och fornamsta platsen innehar Gud sjalv, 
han tronar (som Homeros sager) >mppe pa hogsta toppern� av himla
valvet (Rudberg, s. 48). Liksom storkonungarnas befallningar fort
plantas genom hela raden av underlydande till den punkt dar de 
skola sattas i verket, sa formedlas den hogste gudens kraft >>genom 
det forsta och narmaste>> (s. 50) vidare till varldssystemets periferi. 
Genom en enkel kringsvangn1ng av himlavalvet under ett dygn bli 
himlakropparrias alla skilda banor till . . . av alla dessa himlakrop
par, som rora sig pa himlen likt sjungande och dansande, uppstar 
en enda harmoni - uppstar ur ett och gar mot ett mal.2 >>Liksom vid 
en kor hela skaran av man och stundom kvinnor stammer in med, 
da korforaren borjar, och astadkommer en enda valljudande harmoni 
av olika roster, hogre och djupare, sa ar ock_ �hallandet med Gud,
som leder och styr varldsalltet.>> (S. 52.) D� stralande Solen gar 
sin bana, skiljande dagar och natter, liksom arstiderna, i ratt tid 
uppsta regn, vindar och dagg, och alla varelser- bli till, blomstra 
och ga under i enlighet harmed. 

Overgangen fran den idekrets, som pa detta satt i sfarernas har
moni ser det djupaste beviset for en hogsta gudamakts visa anord
ning, till den kristna varldsaskadningen, var darmed given. Sjalva 
den tekniska apparaten gjorde ocksa en anknytning Hitt. Den ton-

1 Utgiven i: G. Rudberg, Antik varldsbild och varldsbetraktelse. Svenska 
humanistiska forbundet 45, Sthm 1936. 

2 I samband med denna liknelse ma erinras om ett av J. Handschin (Zschr. 
f. Mkw. IX, 196) papekat yttrande av grammatikern Marius Victorinus (Gram
matici lat., ed. Keil, VI, 59 f): enligt somligas mening skola de sakrala sangerna
med sina strofer och motstrofer efterlikna varldsalltets :musik och rorelser. Ty 
sasom himlen ror sig at hoger f

�
" uppgang till nedgang, sa ror sig koren i ring

f5rst at hoger. Och liksom planeter draga at vanster, sa ror sig koren darpa
tillbaka at vanster. SJutligen blir kor n sjungande stilla, eftersom Jorden, om
kring vilken himlen ror sig, star obevekligt stilla i varldscentrum. - Efter He
siodos (Theogonia) citerar Riccioli, a. a., IX, 5, c. 2: In ipsis quoque hymnis De
orum (hos etruskerna) per stropham et antistropham metra canoris versibus ad
hibebantur, ut per stropham rectus orbis stelliferi motus, per antistropham 
diversus vagarum regressus praedicaretur; ex quibus duobus motibus primus 
in natura hymnus, dicandus Deo, sumpsit exordium. Jfr ocksa Ps.-Lukianos'
De saltatione, o. Macrobius' Comm. in Somn. Seip. II, c. 3. - Jfr C. Sachs'
beskrivning av en dervisch-dans, illustrerande So lens, Manens och stj arnornas
rorelser (Eine Weltgeschichte des Tanzes, 1933, s. 28 f.). - Om primitiv
dans, avbildande manfaserna, se P. G. Peekel, Lang-Manu (Festschr. P. Schmidt, 
1928, 542 ff.). 
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rad som det fullstandiga grekiska tonsystemet erbj 6d var langtifranutnyttjad� Ptolemaios' kosmologiska uppstallning av systema teIeion omfatta�e - som vi sago - tva oktaver men endast ett urvalav dess tonforrad. Det blev den senmedeltida kristna spekulationenforbehallet att utfylla hela det tvaoktaviga omfanget, d. v. s. sattade dari ingaende intervallerna i relation till celesta ting. Vi vilja da ett ogonblick reflektera over vilken installning denkristna spekulationen 6verhuvud kunnat intaga till en sa egenartad ide som ett tonande varldsallt. Att den stallde sig avvisandemot osterlandsk astrologi ar otvivelaktigt1 och betygat i kyrkofadernas skrifter, 2 lat vara med storre eller mindre modifikatione:r.3 Men astrologin upptradde i mangahanda forkladnader och den kristna religionens egna heliga skrifter, framfor allt G. T., voro ingalundafria fran astrologiska forestallningar, vilka 6verhuvud genomsyrattidens tankande ut i dess yttersta forgreningar. Alcuinus4 erinrarom >>Guds vam, Abraham, som skulle ha vunnit insikt om Gud sasom skaparen och borjat dyrka honom av astrologiska ska.I och atthan utvandrat ur kaldeernas >>Un>, d. v. s. >>Eldem, som dar dyrkassasom gud. Vulgatat_eJ{:ten i Jobs bok, kap. 38, 36-37,5 foranleddeett visst stallningstagande till astrologiska fragor, liksom den 19:ep-salmens statliga ingress: >>himlarna fortalja Guds ara>> givit Ambrosius (Hexaemeron, lib. 4, c. 1) anledning att berora den ljuvligasamklangen fran olika delar av varldsalltet och att dessa naturenshemligheter ej vore emot dess ordning. Varldsalltets uppbyggnad efter harmoniska Iagar utgj orde ocksafran kristen synpunkt nagot ganska naturligt. >>V ad skola vi betraktaoch beundra hos Solen, Man en och stj arnorna, om icke Skaparensvishet och deras naturliga forlopp?>> utropar Alcuinus i ett av sina
1 Jfr Boll-Bezold, Sternglaube und Sterndeutung, 1926, kap. III. 2 Jfr Tertullianus i Patr. Lat. I, 459: astrologorum artes .. . a Deo interditae. 3 Isidorus Hispalensis: Rtymologiarum lib. III, c. 27 (Migne, Patr. Lat. 82, 170), D� di.fferentia astronomiae et astrologiae: astrologia vero partim naturalis,. partim superstitiosa est ... superstitiosa vero est illa quam mathematici sequuntur, qui in stellis augurantur, quique etiam duodecim signa per singula animaevel corporis membra disponunt, siderumque cursu nativitates hominnm et mores praedicere cona.ntur. 

4 Migne, Patr. Lat. 100, 271. 5 Den svenska bibeloversattningen har utelamnat det for oss intressantaste partiet; I V. Vulg. lyder texten: 
36. Quis posuit in visceribus hominis sapientiam? vel quis dedit gallo intelligentiam? 37. Quis enarrablt caelorum rationem, et concentum caeli quis dormire faciet?Jfr texten ovanfor Djurkretsen pa Jorden pa var bild, s. 137. 
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brev1 och var nyssnamnde :Oiskop Isidoru.s _ erinrar om, att_ ehuruval 
manniskans svaga intellekt aldrig kan forestalla sig himlarnas antal, 
sa ar det lika fullt tydligt, att Gud icke skapat dem >>oformliga eller 
oordnade utan utmarkta av en viss fornuftig lagbundenhet.>>2 Icke 
heller behovde forestallningen om ett tonande varldsallt strida mot 
kristen askadning, allra minst, om den interpreterades i dennas anda 
och s. a. s. sublimerades till en Iara om en hela skapelsens lovsang 
till den Hogstes ara. Sa har den kristna kyrkosangens forsta domi
nerande gestalt, den hel. Ambrosius, omtolkat den kosmiska mu
siken i de beromda Enarrationes in XII Psalmos Daviq.icos.3 Han 
sager dar (i kommentaren till den forsta psalmen): Laudent Angeli 
Dominum, psallant ei Potestates caelorum, et ante ipsium initium 
mundi Cherubim et Seraphim cum suavitate canorae vocis suae 
dicunt: Sanctus, sanctus, sanctus (Esai. VI, 3). Immensa angelorum 
millia assistunt, et seniores et turba magna sicut vocis aquarum 
multarum concinnunt Alleluia ... 4 

Det lag salunda nara tillhands, att den kristna spekulationen for
band de tonande planeterna med de reala andliga makter, som be
folka de himmelska boningarna ovanfor Fixstj�rn:ehimmelen5 och 
vilka figurera redan i den aldsta kyrkans liturgisk-musikaliska 
texter (prefationen, Te Deum). Denna militia caelestis exercitus6 

av Potestates, Throni, Dominationes etc. aro i Johannes Scottus' 
kommentar · till Psevdo-Dionysios ordnade i 3 X 3 kategorier: a) 
Seraphim, Cherubim, Thronoi, b) Dominationes, Virtutes, Potesta
tes, c) Principatus, Archangeli, Angeli, och de utgora ett omtyckt 

1 Patr. Lat., 100, 271. Alcuinus' la.rare, arkebiskop Egbertus, brukade ocksa 
alltid saga: Sapientissimi hominum fuerunt, qui has artes (philosophiae) in naturis 
rerum invenerunt. 

2 De natura, c. 13 (Patr. Lat. 83, 895). 
3 Patr. Lat. 14, 921 f. 
4 Ambrosius' installning till sfarernas harmoni ar emellertid ingalunda likty

dig med slavisk tro pa nagon verk-l: _ planetmusik. _ I sin kommentar De Ab:i;a
ham, lib. I, c. 8 (Patr. Lat. 14, 480), h er det: Plato autem dukes quosdam so
nitus siderum mutuavit spherae coelesti generari conversione, famam magis 
et pompam, quam veritatem secutus. - Att det likval fanns man som - ehuru 
prastvigda - trodde pa dylika ting bevisar Ambrosius' hanvisning till en viss 
Origines. 

5 Jfr Handschin, a. a. 198, efter P. Wagners muntliga hanvisningar (Epist. 
b. Pauli ad Ephesios, I, 21: supra omnem principatum et potestatem, et virtu
tem, et dominationem ... ; ad Colossenses, I, 16: visibilia, et invisibilia, sive
throni, sive dominationes, sive principatus, sive potestates, etc.).

6 Jfr prefationens ord: . .. et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis. 
et Dominationibus, cumque omni militia coelestis exercitus ... Titelplanschen till bd 1 av A. Kirchers Musurgia, 1650. - Vi se anglarnas 9 korer 

omkring det allra heligastes symbol, darunder ett sprakband med en kanon-melodi 
for 4 x 9 stfunmor. Nedtill t. v. Pythagoras, lyssnande till de ljud i harmoniska 

proportioner som smeder framkalla med siua slaggor. 
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teina i den medeltida poesin, ej minst sekvenserna;1 Den av Jacques 
Handsch1n (a. a.,. 199) citerade Carmen allegoricum de S; Sw1tberto 
( dad 917) utgar ett karakteristiskt- prov pa denna mystiska kristna 
poesi2 liksom fr;:1.mfor allt den med musik forsedda dikt i en Paris-

handskrift (Bibl. Nat. lat. 7203) fran c:a 1100, som Handschfo ater
ger i bild och transkription (ss. 200-3) och vars barjan lyder; 

Est planetarum similis concordia vocum, 
A terra caelo divinus scanditur ordo. 
Tullius hos numeris sic sursum scandit ab imis etc., 

varefter folj er raden av planet�r i enlighet med Ciceros; ovan beskriv..:. 

na system. I marginalen a.r: det antika systema teleion uppskrivet 
1 anslutning till en ·schematisk teckning, overst Himlen och underst 
Jorden, den senare angiven som r = silentium. Den darpa f6ljan
de oktaven ar nedifran och uppat (A-a) i enlighet med Ciceros' och 
Boetius' uppgift, den daraver (abhinc supercelestis /enh? /armonia)3 

fran b - .a' fordelar sina intervaller i tur och ordning pa Virtutes; 
Poti;states, Principatus, Dominationes, Thronos, Cherubin och Se
raphin4. Melodins omfang (A-g'), den fallan�) diatoniska linjen 

1 Forestallningen skymtar val .ocksa i den svenska "'s-clcvensen i tva medel
tidshandskrifter, Cod. Vpsal. C 415 och C 439, Omnes angeli beati, dar skalden 
kallar anglarna lysande stjarnor och i samma andedrag erinrar om, att de sjunga 
ljuvliga melodier. Jfr Moberg, U eber die schwed. Seque:rizen, I, 59 f. (Uppsala 
1927). - De nio lrntegorierna av andliga makte:r hos Joh. Scottus aterkomma 
(ehuru i annan ordning) aven i den Nofker Labeo tillskrivna sekvensen Omnes 
sancti Seraphim (Analecta· Hymnica 53, 196. - Hand$chin,. a. a., 208). 

2 I den valdiga, pa hexameter avfattade, Anticlaudianus, av den firade skal
den Alanus ab Insulis (AL fr. Lille, dad c:a 1202), lib: III, om de sju artes liberales; 
agnar Alanus kap. 5 at Musica, den femte av de sju >>systrarna>>. Dar heter det 
bl. a. (Patr. Lat. 210, 517): 

.. , quae sint vincla, quibus compaginet omnia nodis, 
quae species artis, quae musica co11igit horas, 
distinguit menses, locat anni tempora, cogit 
excursus, elementa ligat, jungitque planetas, 
astra movet, variatqu�es, quae musica nectit 
corporis humani partes, et 

3 Handschin (a. a., 193) erinrar i dett�sammanhang om Platos forestallning 
om rummet ovan Fixstj arnehimmelen s:lsom ideernas hem. 

4 Apokalypsens beskrivningar av Gud, omgiven av sju gyllene ljusstakar, 
med sju stjarnor i handen etc. (Joh. Uppenb., kap. 1) ge naturligtvis uttryck at 
narbeslaktade ideer som i den omkristnade la.ran om sfarer'nas harmoni. De sju 
arkeanglarna, Mikael, Gabriel, Rafael, Yriel, Schaltiel, Jehudiel och Barakiel, 
uppfattades som ];larskare over var sin planet. Darpa syftar den hel. _Thomas 
ab Aquino, da han sager: fidei auteni sententia est, quod Angeli non solum cor
pora coelestia suo imperio moveant localiter, sed etiam alia corpora etc. (De 
potentia art. 3); coelestia corpora a spirituali creatura moveri a nemine 
Sanctorum vel Philosophorum negatum legisse me memini (Opusculum 10, art. 3). 
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till orden >>ordine consimili» och dess motsvarighet" i den foregaende 
versen, dar de olika planeterna i stigande serie anges av sina respek
tive toner, allt detta ar tonsymboliska drag, som passa i stil med 
det amne verserna och musiken besjunga, ehuru givetvis ocksa en 
pedagogisk avsikt kan vara forbunden darmed - i stil med solmi
sationshymnen, Vt ·queant laxis. 

I och med den senmedeltida utbildningen av de s. k. kyrkotonerna, 
varest bestandsdelarna stallas i modal relation till en huvudton, som 
samtidigt ar sluttonen (finalis) i varje inelodi som foljer en dylik 
>>tonarb>, innebar raden av dessa >>finales>> en intressant •parallell till
det kosmiska musiksystemet.1 Den mot slutet av 1400-talet verk
samme Ramis de Pareia har i sin Musica practica ( ed. Joh. "\'v olf,
Publ. d. IMG, B·eih. II, Lpz 1901, s. 58 f.) uppstallt foljande system:

Terra Thalia2 Silentium 

Luna Clio A Proslamban6menos 
Mercurius Calliope H Hypate hypaton 
Venus Terpsichore c Parhypate hypaton 
Sol Melpomene d Lichan6s hypaton 
Mars Erato e Hypate meson 
Jupiter Euterpe f Parhyv1te meson 
Saturnus Polyhymnia ·g Lichan6s meson 
coel. stellat. Urania a Mcse meson 

Solen har har tilldelats den doriska kyrkotonen (som sig bar i ett 
fheliocentriskb> system) och Marren· den hypodoriska, varemot J or
den alltfort motsvaras av >>tystnadem>.3 

For sammanstallningar av dylikt slag var naturligtvis senmedel
tiden overhuvud mycket gynnsamt installd. Varje storre musik-· 
larobok agnar alltid ett sarskilt avsnitt at >>musica mundana>> och 
den metafysis_k-spekulativa installning till tonkonsten, som dari 
kommer till uttryck, .moter oss obruten aven under hagrenassansen 

1 Aurelianus Reomensis (800-t., Musica disciplina, cap. 8): Quod autem octo 
(scl. toni = tonarter) sint, coelestes motus videntur imita:ri . .  _-, etc., (Gerbert, 
Scriptores I, 40). · - Jfr Aribo Scholasticus' (ca 1078) fordelning av ton
systemet pa passion_shistoriens akter (Gerbert II, 205 f.). 

2 Zarlino (Istitutioni Harmoniche, 1573, del 2, kap. 29) sammanstaller mmer
na med planeterna i anslutning till· Marsilius Ficinus; Mersenne (Quaestiones in 
Genesim, kap. 4, v. 21, s. 1704) daremot efter monster av Gyraldus' De Diis gen
tium och Glareanus (Dodeka,chordon, del 2, kap. 13) pa aterigen annat satt, alla 
olika varandra pa flera punkter. Redan Macrobius (Comm. in Somn. Seip., lib. 2, 
c. 4) betraktar dessa sammanstallningar som subtiliteter, mera for syns skull 
an for lardo1:11-s (ostentatis est, no:O. docentis). - Zaf1inos system pa var bild, s. 163. 

3 Man tanker har osokt pa Martianus Capella i borjan av 400-t., som samman
stfiller de nio muserna med de atta himlasfarer'na, varvid Thalia >>blev sittande 
dar overgivern. Hos Ramis far hon noja sig med Jordens >>tystnad>>. 
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a-ch· pa 1600::.fafot. Nagon genomgripande omgestaltning av sjalva
grundaskadningen hade Kopernikus' nya astronomiska varldsbild
ingalunda lyckats framkalla. Vi finna liknande tankar skont ut
formade i Shakespeares dramer1 och hos renassansfilosofen Giordano
Bruno (1548-1600), vars Iara Schuck kallar >>en kosmisk dram,
diktad av en poet>>. Analogin mellan makro- och mikrokosmos2 

upptas av lakaren och aventyraren Paracelsus i ny form, fylld till
bredden av ett sammanrafsat staff, som han vunnit ur backer, pa
resor, bland allehanda lost folk eller kliniskt vid sjukbadden som
undergorare. I sin tur har han paverkat Robert Fludd, lakaren i
Oxford, som i sitt (av oss redan tidigare citerade) arbete3 ocksa sysslar
med musica mundana. (Jfr var bild, s. 141.)

Huru denna harmoniska varldsbild fordjupas i filosofisk anda 
och omformas efter nyare naturforslming: visar a andra sidan Gott
fried Wilhelm Leibniz (1646-1716}, )ars >>pythagoreiska>> sats, >>es
sentia rerum sunt sicut numeri», tingens vasen ar av samma art 
som talen, som en rod trad genomgar hans Iara om den prestabilerade 
harmonin, overensstammelsen mellan naturens rike och dess anda
mal. Sa blir musiken och dess beroende av >>sjalens omedvetna rak
nandei> av de ljuda�de kropparnas slag och svangningar mer an en 
liknelse inom ett begransat specialomrade: allting bar fastmera i 
viss man en stilla musik inom sig sjalv. 

Hos ingen star forskare i nyare tid har likval la.ran om ett tonande 
1 Jfr t. ex. The merchant of Venice, act V, sc. 1, Lorenzo: Such harmony is

in immortal souls; But, whilst this muddy vesture of decay Doth grossly close
it in, we cannot hear it, varmed S. i en vacker analogi syftar pa de olika forsoken
att forklara, varfor ej manniskoorat kunde uppfatta de sfariska tonerna.

2 Sarskilt klart utformar biskop Isidorus denna analogi i sin tidigare citerade
skrift, Opusculum de harmonia et caelesti musica (Patr. Lat. LXXXIII, sp. 
987; Sicut enim mundus hie VII tonis, et nostra musica VII vocibus distiriguuntur, 
sicut compago, unde corpus, VII modis conjungitur, dum corpus IV elementis, 
anima tribus viribus copulantur, quae musica arte naturaliter reconciliantur; 
unde et homo microcosmus, id est, inor mundus dicitur; dum sic consono_ 
numero caelesti musicae participare cogn citur. 

3 
- Utriusque Cosmi Maioris. scl. et Minoris Metaphysica, Physica atque Tech� · 

nica Historia, tryckt i Oppenheim 1617. - Med Fludd stod franciskanermun
ken och musikskriftstfillaren Marin Mersenne i brevvaxling och det fantastiska
och abstrusa draget i dennes omfattande arbeten har mojligen underblasts av
engelsmannen. Den rationalistiska synen visar sig likvfil i Fludds iver att upp
visa musikens harmoniska proportioner hos varlden i stort med hansyn till den
kanda verkligheten. Jfr s. 101: liksom det inom musiken ej racker med enbart
spekulation, om den ej omsattes i praxis, sa galler det ocksa om varldsalltets har
moni, att varje framstfillning darav ar falsk, som ej omfattar jamval vara 
egna sinnesfornimmelser och intellektuella krafter. 
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Ur R. Fludd's Utriusque ... cosmi historia, 1617. Planeterna aterges med sina vanliga
tecken, nedifran raknat: Marren, Venus, Merkurius, Solen, Mars, Jupiter, Saturnus, Fix

stjarnehimlen (angiven av stjarnraden). - Jfr var bild nedan, s. 163.
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kosmos fatt en sa egenartad utformning som hoy; Johannes Kepler 
(1571-1630), Sina ideer nedlade han i Mysterium cosmographicum 
(Tiibingen 1596) och framfor allt i Harmonices mundi (16,t�). Medan 
det for >>pythagoreerna>> hade giillt att uppvisa sambandet mellan 
de sju planete:tna inbordes avstand och omlopp kring den ororliga 
Jorden i universums centrum, stiilldes Kepler infor den fragan, huru
vida de sex planeterna (ty Marren riiknades nu till Jorden) i sina 
lopp kring Solen ocksa under dessa nya astronomiska forutsiitt
ningar folj de nag on harmonisk lag. Huru han nadde sitt mal gen om. 
en fantasirik kombination av de fem reguljara kroppar (tetraeder, 
kub, oktoeder, ikosaeder och dodekaeder), vilka redan · i Platos 
Timaios tilldelats en viktig kosmisk roll, ma ej hiir uppehalla oss.1 

Den nya harmonik som foresviivade Kepler skulle uppvisa lagbun
denheten ej blott i planetemas genomsnittliga (traditionellt cirkel
formiga) omloppsrorelser utan fr�or allt i deras uerkliga lopp, 
vilka efter niirmare iakttagelser ing1.lunda visade sig likf ormiga. 
Pa grundvalen av Tycho Brahes mangariga och omfattande iakt
tagelsematerial uppstiillde Kepler sina beromda tre lagar, av vilka 
den tredje2 direkt viidjade till den talkombinerande fantasin, jiim
forelsetalen for planetema, da de sistniimnda iiro niirmast Solen 
(perihelium) resp. fjiirmast (aphelium), syntes Kepler, reducerade 
till enkla tal, ansluta sig overraskande niira till dem, som vi kiinn� 
hos de musikaliska intervallerna. Salunda var forhallandet mellan 
Saturnus' liige i aphelium och perihelium, 10 052 : 8 968, mycket niira 
heltonen (10 000; 9 000), Jupiters (5 451 : 4 949) nara 6: 5, en liten 
ters, Mars' (1 665 : 1 382) niira en liten eller en stor ters (1 665 : 
1 388 = 6: 5 ellerl 665: 1 332 = 5: 4) o. s. v. De olika hastigheterna 
hos. planeterna sta i sin_ tur i bestiinida forhallanden inbordes, alla 
efter musikaliska proportioner. Kepler trodde sig genom dessa 
iakttagelser ha lagt den fasta grunden till en ny himmelsk mekanik 
och gladde sig diirover som ett bam.3 Betydelsen av de tre lagarna; 
vilka for honom tedde sig �, s_om biprodukter av ett modosa�t 

men framgangsrikt arbete, upps�ttade han diiremot mindre. 
1 Jag foljer har narmast w. Forsters lilla klara bok om J. Kepler und die Har

monie der Spharen, Berlin 1862. - Jfr ocksa Diiring, a. a., 269-284. 
2 Kuberna pa storaxlarna i de olika planeternas banor forhalla sig till varandra 

som kvadraterna pa omloppstiderna. 
3 Kepler beskriver sina upptaclder i brev till Maestlin (1599). Han ar lyck

lig: Arrige aures ! Hevreka ... eos sens us ( d. v. s. 16goi ) prodit in musica: 1 /1, 1 /2, 
2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 3/5, 5/8 cum suis completoriis. Isti 16goi sunt kosmopoietikoi ... 
amat eos natura in omnibus rebus logon capacibus. Amat eos ratio hominis, 
quae est imago conditoris ... {J. Kepleri Opera omnia I; Stuttgart 1853, 197 f.) 
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Med Keplers' verk1 sluta_r emellertid ingalunda historien om denharmoniska viirldsbildens omdaning. Har ma blott erinras om enav Berlin-professom J. E. Bode bekantgjord lag (ursprungligen framstalld 1766 av en Wittenberg-astronom), enligt vilken distanserna
mellan planeterna och Solen kunde bestiimmas genom en talserie,vunnen medelst addition av 4 till varj e. led i en geometrisk progression (0, 3, 6, 12, 24, 48 etc.). Sarskild berommelse vann denna >>lag>>,da de fyra smaplanetema, Ceres, Pallas, Juno och Vesta, visade sigligga pa en plats mellan Mars och Jupiter, som motsvarade _ talet28 i Bodes talserie.2 Pa 1800-talet moter oss i Schopenhauer en fascinerande representant for den >>musikaliska>> uppfattningen av kosmos.I sina Parerga och Paralipomena, (Zur Philosophie und Wissenschaftder N atur, § 84) skriver han: In Riicksicht auf die Pythagorische
Harmonie der Spharen, sollte man doch ein Mal berechnen, welcherAckord herauskame, wenn man eine Folge· von Tanen im Verhiiltnissder verschiedenen V elocitiiten der Planeten zusammenstellte, so
dass Neptun den Bass, Merkur den Sopran abgiibe. Schopenhaueranknyter ju ocksa i sina betraktelser av musiken (i Die Welt alsWille und V orstellung)3 till Leibniz och betraktar musiken ·som
>>das An-sich der Welt»-, sasom >>die \fy elt als Wille>>. Den aterger,mep.ar han, vart innersta viisens alla skiftningar och reflexer men
utan dess verklighet och om det gaves en fullstandig, i alla enskildheter gaende och riktig forklaring av tonspraket, uttryckt i begrepp,sa skulle den samtidigt innebiira den sanna filosofin, d. v. s. >>einevollstandige und richtige Wiederholung und Aussprechung des vVe-sens der W elt.>>4 

Om dylika ideer kunna sparas pa omraden utanfor tonkonstens
w granser, sa ar det ej a.gnat att forvana, om de spelade sin roll avendiirinnanfor. Men deras verkningar ga nu mera pa djupet och skolaberoras langre fram i andra sammanhang. Sasom yttre drag avkuriositetsintresse ma erinras om den i Dresden mot slutet av 1600-talet ofta uppforda balletten, Von Zusammenliang und Wirkung

1 Apelt sen. (i Abhandl. d. Fries. Schule, I, 71, cit. av Otto A. i a. a., 158 ) gor foljande traffande karakteristik: >>Die Pythagoreer suchen die Harmonie desHimmels unmittelbar in den verhaltnismassigen Abstanden oder Entfernungender Planeten, Ptolemaus dagegen sucht sie in den Aspekten und Keppler in den
Verhaltnissen der grossten .und klein�ten Geschwindigkeiten je zweier benachbarter Planeten in ihrem Aphelium und Perihelium. 

2 Jfr Duhem, a. a., 15. 
3 Drittes Buch, Die Welt als Vorstellung, § 52 (Samtl. Werke, hgg. v. J. Frauenstadt, Lpz 1919). 
4 a. a., 3 12. 
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der sieben Planeten, som aven den store Heinrich Schutz vid nagot
tillfalle lar ha musiksatt.1 Enligt Joh. Matthesons uppgift (i Der
vollkommene Capellmeister) forsokte Dietrich. Buxtehll;q.e i Lubeck
skildra >>die Natur und Eigenschaft der Planetem i sju, tyvarr for
lorade, klaversviter. Ja, i var egen tid har Eduard Chavkin (i Mu
sikgeschichte im Lichte der Astrologie, Musik 1932, 345) sokt sam
manstalla. Beethovens nio symfonier med .de nio viktigaste planeterna.
Ytterligare nagra liknande forsok skulle kunha anforas.

IL 

Min framstallning av riagra drag i den egendomliga la.ran om for
bindelserna mellan tonhoj der och planeter torde ha visat, att dessa
eteriska spekulationer antagligen haft helt ringa betydelse, om vi
namligen darmed forsta en aterverkan fran teorierna pa den levande
folkliga musikodlingen.2 I detta �m i atskilliga andra fall synes
det kanhanda, som om vi blott hade att gora med en fantasifull tan
kelek utan sarskilt patagliga sammanhang med den levande odlingen
och omfattad huvudsakligen av ett fatal intellektuella. I sadant
fall borde en musikvetenskaplig forskning, som framst tar sikte
pa monumenten over en gang levande musikstilar, ha foga att hamta
ur studier av synbarligen ef emara foreteelser pa tonkonstens yttersta 

gransomraden, vilka i vida hogre grad anga filologen, kulturforskaren,
lardomshistorikern och filosof en · an musikf orskaren. 

Ett dylikt betraktelsesatt synes mig emellertid vara bade meto
diskt ach principiellt forkastligt .. Det finnes val knappast nagot
exempel pa teoretiseringar som icke aga atminstone nagon rottrad 

i den levande verklighetens mylla, varur de suga sin naring, och detta 

torde galla icke minst pa konstens omrade.3 Den jamforande forsk
ningen inom olika fack ger oss ideligen belagg for vikten av att stu
de:r:a kulturkretsarnas gransomraden, varest aldre odlingsskikt lat
tare trada i dagen an narmare centrum. A ven ifraga om forsknings-

1 Sammelbande d. IMG III, 273� 
2 Jfr om motsvarande foreteelser i def\antika Grekland Vetter i Pauly-Wis-

sowas Realencyclopiidie d. class. Altertumsw., Ed. 16, 1, 31. Halbb., Stuttgart ·

1933, sp. 839: die Pythagoreische Verquickung musikalisch-ethischer Probleme 

mit Fragen der Mathematik-und Astrologie ... ist ihrem Wesen nach spelmla

tive Konstruktion, wie wir sie spater ahnlich bei Platon wiederfinden (rep. VIII,

546); im Gegensatz zur eigentlichen Ethoslehre durfte sie nur geringe praktische

Bedeutung erlangt haben. 
3 Th. Reinach, a. a., s. 434: L'esprit humain est si foncierement incapable

de rien creer ex nihilo, que meme dans ses divagations les plus irreelles en appa

rence, il ne fait que combiner les donnees fournies par la realite. 
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faltens periferi kunde man gcira nagot liknande gallande: ideernas
brytning genom ett frammande prisma kan bidra att klarlagga deras 

olikartade sammansattning.
Ur dylik synpunkt fortjanar la.ran om sfarernas harmoni uppmark

samhet aven hos musikf orskaren. Ty vad som an i denna dag kan
iakttas inom tonernas varld hos de folk, som statt utanfor vaster
landets stora musikaliska kulturkrets, visar sig harflyta ur samma
betraktelsesatt, som ocksa lett till teorier om varldsalltets musik.
Dessa teoriers fackmusikaliskt sett ofta _ nog bristfalliga avfattning
rojer dessutom just harigenom understundom tillvaron av ett ut
vecklingsstadium i primitiv musikkultur, som vi pa annat satt foga
eller alls ej kanna.

Vad ar musik for den primitive? Naturligtvis icke estetisk njut
ning, icke forstaelse for nagot konstnarligt eller ett kontemplativt
lyssnande ! Tvartom utovar sj alva den materiella klangen och ryt
mens motoriska och energetiska egenskaper en rent fysiologisk verkan
pa naturmanniskan. Naturens egen hemlighetsfulla orkestermusik,
stormens tjut, askans dan och havets brusande - att ej tala om
vilddjurens la.ten, fyllde henne med skrack. Men om dessa buller
ljud, dess ylande toner och susande voro uttryck for valdiga natur
krafter, kunde de samtidigt bli maktmedel i dens hand, som formadde
efterharma dem, till att besvarja andar och beharska de dunkla mak
terna i naturen. Den aldsta musikens och dansens forbindelse med
magi och demonkult har Curt Sachs, stodd pa ett overvaldigande
etnografiskt material, havdat i sina bada grundlaggande arbeten,
Geist und W erden der Musikinstrumente, 1929, och Eine vVeltge
schichte des Tanzes, 1933. Aven instrumentet sasom efterbildning
�v den forstallda nianniskorosten1 och sasom organproj ektion2 blir
besjalat (animatiserat). Det ar ingalunda i forsta hand danat for
vad vi mena med musikaliska andamal utan for kultisk-magiska,
nals Rufer lebenerhaltender, als Banner lebenzerstorender Krafte,
gleichviel in welcher Form sie vorgestellt werden. Durch seinen
Schall zunachst. Es rattert und knattert, lmallt, heult, faucht,
briillt, zischt, pfeift, brummt - der 'Ton' im musikalischen, ge
sanglischen Sinne wird nicht gesucht, ja gemieden. Denn Furcht

1 Vanlige1i sk�r det med tillhj alp av en membran, mirliton, som go1· rosten 
nasal. A ven ostasiafo,ka flojter kunna forses danned. Den indiska upanga ·(ny
a,taranga) var ett horn med sidentyg som mirlitonmedel. - Man jiimfore ocksa 
jazzsangens megafonteknik. 

2 d. v. s. ersattning for lemmarnas sysselsattning sasom slagverk. Stampning 
pa en briida el. ihaligt foremal, slag med handen mot elastiska foremal, iiro tidiga 
forbattringar av ljudkvantiteten i riktning mot ett sjiilvstiindigt instrumentarium. 

10-378635. 
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und Schreck, die der Mensch beim Horen fiihlt, miissen auch zur 
Abwehr der bosen Krafte dienen.>>1 

Darmed ar musikinstrumentet redan demonavvarjande (apotro
peiskt), ett relativt hogt kulturstadium, vid vars grans mater ass 
forestallningarna om musikens helande, medicinska kraft, vilka i 
sublimerad form ligga till grund for Aristoteles' katharsislara. 

Detta ar musikens ena sida, den som ar vand at sentimentet, at 
driftlivet, at det irrationella i manniskans vasen - musikens kaos. 
Den andra ar den lagbundenhet som vi forma ingjuta i den tonande 
materien varest manniskoanden under oavlatlig stravan att begripa 
(grek. noein), att skapa ordning och reda forvandlar musikens kaos 
till kosmos. Behovet av att taga ljudets fortrollande och farliga 
makt i sin egen tjanst har tvingat den primitive till empiri: hur blir 
den mystiska klangens magiska verkan storst? Vilka hjalpmedel 
kan man begagna? >>Aus dem ��s der zauberischen, damonischen 
Uranfange der Religion - und Midizin - gelangt das Musikalische 
in den Bezirk der Wissenschaft. >>2 Teorin om musiken vaxer fram ur 
manniskans tvangslage infor klangens mystik: beharska eller ut
lamnas pa natl och onad at dess demoniska makt. For att beharska 
nagot fordras att forsta det. Den musikaliska noetiken (Schafkes 
uttryck) ar endast en del av kosmologin, begripandet av varldens 
byggnad. Varlden ar for den primitive en absolut enhet, en enhet 
i och for sig, varest elementen som omge honom, fargerna han ser,. 

formerna han vidror, stjarnorna som belysa hans vag, djuren och 
vaxterna i deras skilda levnadssatt liksom de tal, varmed han mater 
foreteelsernas mangfald, allting inf or hon om bildar en end a stor
slagen enhet, visserligen i olika utpragling men med samm� anda-
mal och samma krafter. Varlden ar ocksa en enhet jclmte honom: 
arstider och manfaser, solens lopp och dagens timmar leva hos honom 
sjalv, saddens och befruktningens mysterier, groendet och vaxandet,. 

fodelsen och doden, fortplantningen och aterfodelsen - jorden och, 
manniskan, makrokosmos cic�krokosmos, a_ ro icke motsatser e�ler
likheter utan identiteter.3 >>Huv�et ar runt sasom en bild av him
lem4 sager en kinesisk tankare - och satsen innebar for oss blott en 

1. Curt Sachs, Geist und Werden der Musikinstrumente, 2.
2 Schafke, a. a., 12.
3 Jag foljer i nagot fri och sammandragen 6versattning C. Sachs, Geist und

Werden etc., 1. 
4 Marcel Granet, La pensee chinoise (l'evolution de l'Humanite, XXV bis, 

s. 361). For hanvisning till detta utomordentliga arbete jag har att tacka min 
van, fil. lie. N. Forsberg, Uppsala.
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forbleknad och blodlos metafor, men den var det ingalunda inom den 
lmlturkrets dar den nedskrevs lika litet som den delvis musikteoretiska 
terminologin inom kinesiskt tankande1 betydde tomma · analogier. 

Vi aro emellertid dess battre ej beroende enbart av utsagor om 
musikens inordning i ett kosmiskt sammanhang inom skilda kultur
kretsar i varlden. Vi aga i den j amf Brande instrumentforskningen 
ett faktiskt bevis for, att ett sadant uppfattningssatt varit norm
givande. Ty om tonkonsten reglerats av utommusikaliska foreteel
ser, om d�ss tonforrad bildats i anslutning till analogier av kosmo-

- logisk art, sa maste dylika ting vara avlasbara hos de. nyttjade in
strumenten, eftersom dessas byggnad ob6nh6rligen drar med sig
motsvarande akustiska konsekvenser, som aro omojliga att missfor
sta. Det forhaller sig ocksa i sjalva verket pa det sattet och darmed
ha - for att tala med Erich von Hornbostel2 - de ljudande kroppar
nas fysikaliskt givna tonforrad blivit ett kulturhistoriskt kriterium,

likvii.rdigt med det metrologiska.

Red an under Hoang-Ty 2700 f. Kr. lar >>den kinesiske Pythagoras>>,
Ling-lun, pa sin kejsares uppdrag ha bestamt forhallandet mellan
bamburorens dimensioner och den egenton de angiva. Behovet av
en sadan atgard var dikterat av omsorg om statens och dynastiens
sakerhet: musikambetet so.rterade under >>lag-ministeriet», vilket
:Hag att vid tiden for dagjamningspunkterna (ekvinoktierna) nog
grant prova alla mattsatser, aven de musikaliska, for att man skulle
kunna vara saker pa att .undvika kosmiska rubbningar av allvarli
gaste art. Den heliga kinesiska >>ly>> ( = norm) foljde kosmiska lagar
och detsamma gj orde aven musiken, vars tonhoj der ej bestamts efter
musikaliska principer utan med hansyn till naturens kretslopp, ars
tidernas vaxlingar; manadernas 1angd och antal, vaderstrecken;
grundelementen och mycket annat. Denna helgade norm ar den
s. k. gammalkinesiska foten (c'i) om c:a 23 cm. och dess musikaliska
motsvarighet ar den ton pa c:a 366 Hz (fiss') som en sluten (pan)
pipa av denna langd ger. Liksom langdmattet beharskar kultbygg-

1. Granet,- a. a., t. ex. s. 126, 209 ff etc.
2 E. v. Hornbostel i Festschrift W. Schmidt (utg. av W. Koppers), \Vien 1928,

s. 304. - Redan Ch. K. vVead, Contributions to the History of Musical Scales,
1902, hanvisar pa en optisk-estetisk princip, som kan ha foranlett primitiva
instrumentbyggare att satta ·ett strangfi:irband elJer halen i pipor efter symmet
riska och ornamentala synpunkter. I denna avfattning ar iakttagelsen redan
tillbakavisad sasom ensidig av 0. Abraham och v. Hornbostel i Tonsystem und 
Musik der Japaner, Sammelbande fi.ir vergleichende Musikwissenschaft, I, 184 f 
(Lpz 1922). Men en viss sanning ligger dari, om vi se saken i ett vidare sam
manhang. Jfr ocksa E. Eggen, denna tidskr. 7,87, om langeleikens tvarband.
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nadernas dimensioner och faltmatningens heliga forrattningar,1 sa
beharskar fot-tonen musiken sasom tonh6j dsnorm och utgangspunkt
for andra intervaller.2 Har trada de heliga talen Lfunktion: eftersom
jordens forhallande till himlen och vinterns till varen regleras av det
enkla talf6rhallandet 3 : 2, motsvaras det f6ljaktligen- ocksa av
kvintintervallet. Som vi i borjan av denna uppsats antydde, pa
traffa vi notiser om liknande laror pa >>kaldeiskb>, egyptiskt och gr.e
kiskt omrade. Den principiella synen pa tonkonsten ar tyclligen
gemensam for Vaster- och Osterlandet, aven om detalj erna vaxla.
(Vinter till var som kvintintervallet innebar atminstone en detalj
overensstammelse.)

Med utgangspunkt fran panpipan av en kinesisk fots Iangd kunna
vi medelst >>kvintgeneration» ( d. v. s. lagring av kvintintervall pa var
andra)3 erhalla ett f6rrad av kvinttoner, t. ex. f-c-g-d-a, som,- ned-

1 Genom Erich v. Hornbostels un�kningar visar det sig, att den pa den
kinesiska foten (jord- resp. vatten-fot) u�1byggda musikaliska mattsatsen synes
kunna ge losningen ej endast till de mer eller mindre markvardiga skaltyper
man vunnit vid tonometriska undersokningar av t. ex. olika panpipor, utan ocksa
pa metrologiska problem genom rekonstruktion av mattsatserna medelst over
sattning fran kvintcirkelns intervaller tillbaka till langder. Den kinesiska foten
visar sig battre an den gammalbabyloniska gudea-cylinderns mattnorm bilda
grundvalen ej mindre for gudea-alnen an ·aven for den oskisk-italiska foten, den
lilla feniciska alnen etc.

2 Synnerligen belysande ar det forhallandet, att brasilianska, gammalperu
anska och melanesiska panpipor bilda en med hansyn till tonhojder, skalor o. s. v.
sluten grupp pa den kinesiska fotens metriska grundval. Har ha salunda matt
former, gomda i musikalisk kladnad, formatt halla sig' kvar genom arhundraden
inom en kultur som ej eljest skulle ha haft bruk for sadana. Detta kan forkla;ras
endast genom att forutsatta existensen av en kinesisk kulturbolja over Stilla

. ocea.1en till Sydamerika, som tillhor den kinesiska kulturkretsens >>randgebieh.
- Nyligen ha Georg Schfinei:nanns undersokningar (i Zschr. f. Mkw. = Archiv
f. Mkforsch. 1936, H. 4, s. 467 f.) av musikinstrument hos indianer (ur samUngar
na fr. Frankfurter Siidamerika-Exped. 1927-29) till full evidens uppvisat rik
tigheten i tesen om den kinesiska foten pa ca 23 cm. sasom matnorm. Den gfiller
ej blott for panpipor (oppna och tackta) och tubor utan ocksa for griphalspipor,
vilkas fingerhal upptagits efter fol� princip: det forsta halet borras i mitten
av rorlangden, understundom ocksa me<\ hansyn till tredelning av- rorlangden,
varefter ovriga hal borras efter i regel tydliga metrologiska principer, hfilfter;
tredjedelar, femtedelar el. dyl.

3 Har foreligger en tvistig punkt. Hornbostel tankte sig saken pa foljande
satt: vid overblasning av en sluten pipa (t. ex. en panpipa) far man sarskilt tyd
ligt fram den 3:e overtonen ( = en oktav + kvint), d. v. s. duodeciman till grund
tonen, men ej riktigt ren utan faktiskt en smula for lag och just denna for laga
kvint (med bortdragande av oktavintervallet) kallade han for blaskvinten och
aterfann motsvarande karakteristiska oregelbundenheter ocksa i skilda folks
skaltyper och instrumentala tonforrad. Blaskvinten vore salunda enligt Horn-
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projicetade inom en oktavs omfang, ge en halvtonslos fem-tonsskala:
f-g-a-c-d .. · Denna fem-tons-rad kallades redan i de tidigaste kine
siska teoriverken for tscheng och de fyra som folj de pa f voro s6ner
och dottrar som utvecklats ur den heliga matformens moderliga
skote. I , sj a.Iva verket ar det har icke fraga om nagra relativa ton
hoj der, dar alltsa utgangspunkten ar frivillig, utan om absoluta

tonhojder, bundna vid den fotlanga pipans heliga norm lika mycket
som vid bestamda kosmologiska kategorier. >>Liksom de klara och
distinkta ljuden representera Himlen, foretrada de langsamma och
starka tone:rna Jorden . . .  >> heter det i en interpolation till Li ki
angaende rituella ting.1 Tonernas grad av >>ljus>> ( d. v. s. forst och
framst tonhoj d) spelar alltsa en grundlaggande roll i kinesisk etos
lara liksorri den gor .an i dag inom all orientalisk musik.2 Detta ar
ju psykologiskt mycket naturligt. Tonhoj dens kosmiska karaktar
i' Kina overensstammer ocksa med den javanesiska slendros etos,3
hostel, pa grund av nagon av fysikerna ej uppmarksammad anledning, c:a 24
cents for lag. - Nu visa emellertid de av M. Bukofzer (vid fysikaliska anstaltens
i Basel avd. for tillampad fysik) foretagna precisionsmatningarna pa primitiva
instrument, att Hornbostels antagande endast delvis ar riktigt. Duodeciman
blir visserligen vid rorets anblasning med munnen oftast for lag men ingalunda
konstant utan ofta betydligt lagre an Hornbostel antagit, vilket beror pa lapp
arrsatsens oregelmassighet. Ett sadant intervall kan uppenbarligen icke lag6as

· till grund for en konstant mattsats inom primitiv musik, savida man ej skulle
kunna anta en ytterst ·egenartad konservativ blastradition hos vitt skilda folk.
- I stallet for blaskvintteorin har M. Bukofzer hypotetiskt uppstallt det han
kallar mattkvinten. Han utgar darvid fran foljande faktum: om man mater
ut en pipa till endast 2/3 av en mattpipas langd, sa far man vid anblasning den
nagot for laga duodeciman till grundtonen i mattpipan. Detta beror pa s. k.
mynningskorrektion. Helmholz' forklaring ar den, att . overgangen fran staende
vag i roret till sfarisk utanfor mynningen icke sker ogonblickligen utan forst en
viss stracka utover pipans teoretiska langd. Harigenom forlanges ljudpelaren
nagot och tonen blir i enlighet darmed lagre. - Mynningskorrektionen beaktades
redan av de gamla orgelbyggarna, som emellertid angavo dess varde olika. Jfr
K. G. Fellerer, Die mensura fistularum i Kirchenmusikal. Jahrb. 1936, 86 ff.
- Ang. Bukofzers experiment se Zschr. f. Physik, bd. 99, 643 ff. - Om myn
ningskorrektionen se F. Trendelenburg, Akustik (Hb d. Physik, bd 8, Berlin
1927, 254 ff.).

1 A vsnittet Yo ki infordes i Li ki av Ma Yong. Jfr Encyclopedie de la Musique
etc. I, 205, 209, Paris 1913.

2 Curt Sachs i BUckens Handbuch d. Musikwissenschaft, Lief. 19, 3.
3 Slendro uppvisar en skala av lika stora steg liksom en del andra ostasiatiska

skalor. Dess tollming ar ytterst invecklad, men etiskt forefaller den hora sam
man med Kinas musik:kultur. - Ett hypotetiskt forklaringsforsok av C. Stumpf
i Tonsystein und Musik der Siamesen, Sammelbande f. vergl. Musikwiss. I, 148 f,
visar i all sin hypotetiska och val sa konstruerade form likval mattsatsernas be
tydelse, d. v. s. aritmetisk-mekanisk behandling av pipor och ror, som aJltfort
ar gallande i Kina (J. A. van Aalst, Chinese Music, 1884).
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som Hornbostel i anslutning till K. v. Wely_s undersokiiingar (1925) 
uppstaller parallellt med den kinesiska kosmografins fordelning pa 
-de fem tonerna.1 Jag aterger dem har sammanstallda: 

ff · g a l� d 
r• kong (palats) .-;hanq (?) kiu(horn) Lehi (?) yu (vinge) 

Kma:\mitten vaster aster soder norr 
\hela aret hasten varen sommaren vintern 

d ·{levnadsloppet aldern barndomen mannaaldern alderdomenslen ro · hela dagen aftonen morgonen middagen midnatt 

Hornbostel drar foljande viktiga slutsats: >>ionarterna>> skilde sig
_ursprungligen f ran varandra uteslutande gen om hllvudtonens absoluta 
.tonhojd, vilkens kosmologiska sfrillning och betydelse gav tonarten dess 
.etas. 

I ljuset av dylika iakttagelser Inf'';i ater skarskada nagra for antik 
mu�ik karakteristiska drag. I enlighet med >>ljus>>graderingen av to
nerna · blir Ptolema10s' uppdelning av systema teleion i ett ovre 
sol- och ett undre man-omrade naturlig.2 Spar av tonhojdsetos visa 
sig ocksa, ,trots Hi.ran om tetrakordens fasta ramintervaller och r6rliga 
innertoner (pien, ·kinoumenoi), med vilkas hjalp kvartramen kan 
innesluta · ett doriskt, ett frygiskt eller lydiskt tetrakord, alltsa for
: andra etos. Har har salunda skett en sammansmaltning av la.ran 
.om den urgamla tonhojdsetos med en nyare modal uppfattning, 
d. v. s. med hansyn till hel- och halvtonernas inbordes lagring. Den
na modala utforming har i sin tur otvivelaktigt skett sasom en musi
kalisk karakterisering av en tonart. Det at nu anmarkningsvart, att
den grekiska tonartsetos galler blott oktavskalorna i originallage
(harm6niai) men aldrig transpositionsskalorna (t6noi). I sainband
darmed ma ocksa _erinras om1 att grekerna under aldre titler kunde 
blasa avl6s endast i en tonart (= hojdlage), vilket W. Vetter3 anger

· 1 Betecknande:for kinesiskt tan�t ar foljande: Chou-dynastin (1122-256
f. Kr.) ansags regera i harmoni m� elementet trii. och agde darfor inga
melodier med g som grundton (om v1 utga fran f). Denna omstandighet, 
forklarar (enl. en kinesisk skribent pa 1000-t.) dynastins langa regeringstid, 
ty g-,>tonarten>> motsvarar metall, som ar maktigare an tra. En anvandning 
av denna >>tonarb skulle all ts a ha framkallat en katastrof I Aterspeglas ha.r 
manne ·brytningen mellan en kultur med traredskap och en annan, som kande 
bruket av metaller, en -vtra,>- och >>metallalder»? (Jfr R. Lachmann, Musik 
des Orients, 1929, 38.) 

2 Jfr owm, s. 124. -- Jfr dock Th. Reinach, a. a., 488, fotnot 1. 
3 Pauly-Wissowas Realencyclopadie d. cl. Altertumsw., Bd 16, 1, art. 

Musik. 
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$Om forklaringsgrund till deras motvilj a mot allt som kunde rubri.,.. 
�,ceras som >>allharmoniskb> och >>mangtonigb> (Platos uttryck!).1 

Men ·da ligger det ocksa nara till hands att soka 16sningen pa den for 
vart musiktankande frammande etoskaraktaren hos de grekiska ton
.arterna i kosmologiska spekulationer av samma art som hos asia
tiska folk. Ty fran var egen, av dur- och moll-slaktenas etos bestam
da synvinkel forma vi ej fatta, att just den doriska tonfolj den ar 
manlig eller just den frygiska vild och orgiastisk. De aro fran var 
.synpunkt bagge narmast moll-artade skalor, vilkas karaktar unge
. farligen overensstammer med vilken mollskalas som helst. Horn
bostels sammanstallning2 visar nu ocksa, att den grekiska etoslaran 
_ bestamts av kosmologiska synpunkter. Jamfor man (i anslutning 
till Hermann Aberts klassiska verk, Die Lehre vom Ethos in der 

_griechischen Musik)3 etos hos de grekiska harm6niai med den karak
.. tar kosmologin sedan Hinge forbundit -med planeterna och fordelar 
,dessa i enlighet med huvudskalornas oktavtoner, sa uppenbarar sig 

. en pafallande overensstammelse: 
Mars e a4 dorisk upphojd, krigisk, strang
Jupiter d g frygisk entusiastisk, hanryckt 
Saturnus c f lydisk dodsklagan 
Manen h e hypodorisk ridderlig, schvungfull 
Me:rkurius a d hypofrygisk vinrusig, levnadslustig, bestallsam
Venus g c hypolydisk veklig, erotisk · 
Solen f h mixolydisk . klagande, gratmild 

Detta visar, att etoslaran i Grekland i enlighet med sitt kosmologiska 
ursprung forst och framst varit bunden vid bestamda toner av abso
lut tonhoj d, alltsa i ordets eminentaste betydelse huvudtoner, toni
kor. 5 I anslutning till denna uppfattning har Hornbostel interpre-

1. Jfr ocksa tonforradets inskrankning i grekisk antik (Abert, Die Lehre
vom Ethos, 1899, ss. 59, 71, 81). - O. Abraham och E. v. Hornbostel, Ton
system und Musik der Japaner (Sammelbande f. vergl. Musikwissenschaft, Ed I, 
211) fasta uppmarksamheten pa den i lag' stadgade begransningen av tonom
fanget i det gammalkinesiska Ly-systemet. 

2 i Festschrift f. Joh. Wolf, Berlin 1929, 76 f. - 3 Lpz 1899, § 23.
4 Tonerna fordelas med hansyn till att Solen och Manen maste bilda begyn

nelse- eller sluttoner i tetrakordramen och att planeterna folja efter varandra 
medsols, varvid Solen i enlighet med babylonisk astrologi star i mitten och Marren 
i slutet. Vare sig man gor hypate (doriskt e) eller den >>thetiska>> mese (doriskt a) 
till huvudton . i oktaven, s$. intar Solen i alla fall platsen som den >>dy:q.amiska>> 
mese i systemet. Sa Hornbostel, a. a., 76.

5 Ytterligare en omstiindighet kan anforas for den kosmologiska betydelsen 
av absolut tonhoj d: den grekiska teorin talar om en thetisk mese blotl i dorisk

skala, d. v. s. blott i den doriska skalan sammanfaller mese med den fasla mitt
tonen (en tons vaxlande plats pa den omstamda kitharan kallades for dynamisk). 
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terat ett svarforstaeligt stalle i de psivdo-aristoteiiska Problemata: 
>>samklangen har ingen etas>> - detta just darfor att etas samman
hanger med bestamda tonhojder och icke automatiskt trader i funk
tion i 6vre eller undre oktaver ( den enda samklang grekisk temi
godkande). >>Melos har emellertid etas>> heter det vidare, >>emedan
tonerna aro ordnade med hansyn till hojd och djup och i foljd harav
utlosa motsvarande ordnade rorelser ( = handlingar) inom oss.>> >>De
kosmiska rorelserna arm>, sa tolkar Hornbostel denna mening, >>bund
na vid varandra och vid helheten genom enkla (tal)forhallanden; i
likhet harmed framkallas tonerna ur en ur-ton (archa) och i fort
sattningen ur varandra och fa sin- bestamda dynamiska karaktar; i
enlighet med samma forhallanden (be)stamma tonerna sjalens rorel
ser och tvinga oss att svinga i samklang med alltets harmoni.>>

I den grekiska musikteorin mater oss ett fran pentatonik till sju
tonighet utvidgat system, insp�i de tva sammanstallda tetra
kordens kvartramar. Pientoner h� fullbordat oktavskalan, liksom
Solen och Man en in ta git sin a plats er i planetraden och f emdagars
veckan utvidgats till hebdomascykel.1 Ingen torde forneka det be
rattigade i E. Franks kritik av den gangse asikten om >>pythagoreer
·na>> sasom grundare av den egentliga grekiska musikteorin2 eller for
bise anakronismen i uttrycket >>sfarernas harmoni»3, men samman
stallningen, av toner med himmelska foreteelser, framst Marren och 
Solen sasoni manniskolivet och tiderakningen dominerande faktorer, 
gar tydligtvis aven i Grekland vida langre tillbaka an till den epok 
av stora forskare, vilkas berakningar av intervallers storlek och 
planeters avstand sokte ge sken av vetenskapliga bevis for sam
manhang, som den kosmologiska varldsaskadningen sedan urminnes 
titler betraktat som sjalvklara. 

1 Upptackten och samordnandet av >>de sju planeterna>> forutsatter - fra:i:n
haller Boll (Realencyklop. d. cl.· Alteri. w., s. v. Hebdomas, Sp. 2553) - iden
tifikation av morgon- och aftonstjarnan sasom en och samma planet (Venus), 
upptackten av den svar-iakttagbara Merkurius, likstallande av de till det yttre 
sa olika himlakropparna Sol och M�ed de 5 planeterna endast pa grund av 
sattet for deras omlopp. Sedan 2:a hfilfteu av 4:e arh. f. Kr. kande ·grekerna 
tva, blott i ovasentligheter varierande, planetlistor, bagge bestamda med hansyn · 
till gangse asikter om planeternas omloppstider. Vid samma tid torde ocksa 
sammanstfillningen av planeter och toner ha skett. 

2 a. a., ss. 150 ff. - Schafke, a. a. 21, gor en kritisk vidrakning. Overhuvud 
synes Franks musikhistoriska utrustning ganska bristfallig. Rent amatormassigt 
ar det inledande partiet, Entwicklung des musikalischen Bewusstsein:s, skrivet. 

3 Meyer, APMONIA, s. 47: bevor Himmelsspharen existieren, kann von 
Spharenharmonie keine Rede sein. En riktig anmarlming men strangt taget 
blott en formalistisk. 
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Om liknande askadningar harskat ocksa i andra delar av det for
kristna Europa torde visserligen vara svart att med nagon storre 
grad av vetenskaplig noggrannhet bestamma. 0. Fleischer har med 
ledning av ingraverade tecken pa sma handpukor av lera fran neo
litisk tid i Tyskland forsokt gora gallande, 1 att de foretrada ett au
toktont keltoromaniskt kulturskikt med planetkult ( !), vari pukan 
hade en tjanst liknande den i den frygiska Demeter-ritualen (och val 
ocksa hos lapparna, dar trumman s. a. s. innesluter kosmos inom 
sin ram). I sina hypoteser om ett samband mellan antik och urnor
disk kultur har samme forskare2 redan i viss man foregripit Sigurd 
Agrells arbeten om trollrunor.3 Aven Fleischer sammanstaller hep
tatoniken med de sju planeterna och sju-dagars-veckan. Han tror 
sig kunna pa.visa, att den i norra Europa autoktona kalenderindel
ningen folj er den musikaliska ·kvintgenerationens lag4 och att rent
av de pa gamla runstavar begagnade tecknen for talen 1, 2, 3, 5, 
6verensstamma med de grekiska instrumentaltecknen for just de 
toner som bilda ett avsnitt ur en nedatgaende kvintcirkel fran d;5 

1 Eine astronomisch-musikalische Zeichen-Schrift in neolithischer Zeit, Mem
non VII, 1 ff (1913). 

2 Die vorgeschichtliche germanisch-griechische Kulturgemeinschaft, Mannus 
XIV

1 
1 ff (1922). 

. 3 Runornas talmystik och dess anfika forebild (1927) m. fl. verk; senast: Die 
spatantike Alphabetmystik und die Runenreihe (K. Human. Vetensk.-samf:s i 
Lund Arsber. 1931-32, 155 ff.) 

4 0. Fleischer, Vorgeschichtliche Musiktheorie in Europ_a, Mannus XI-XII, 
277 ff (1919-20). 

s Mannus XIV (1922), 43. -,- Overensstammelsen ar onekligen pafallande, aven 
om vi iaktta, att de angivna tecknen ej motsvara precis det oktavlage som kvint
serien skulle fordra. - I detta sammanhang ma vi ett ogonblick fasta oss vid 

• den bekanta s. k. daseianoteringen i Musica Enchiriadis (Gerbert, Scriptores de
musica medii aevi I, 152 ff), varest forf. for sin uppstallning av tonforradet (fran
G-ciss2) i 4 1/ 2 tetrakord med halvtonen i mitten av varje tetrakord begagnar 4 
grundtecken, vilka i enlighet med den grekiska notskriftens princip vandas bak
fram, upp-och-ned eller pa sidan for de skilda tonerna i kvintcirkelns riktning, 

t. ex.: P= G� = d, / = a , �= ·e .. Den sedvanliga harledningen av 

dessa tecken ur den· grekiska prosodia daseia, spiritus asper, I-, (jfr Gerbert, I, 
118: Proslamban6menos I- dasian rectum) har aldrig synts mig overtygande. 
Fleischers sammanstallning med runstavssiffror hjfilper oss atminstone ej 1 detta 
fall. - Redan Th. Nisard (i Revue archcologique etc., serie I, arg. 1846) 
formodade ett samband med runorna och ej heller J. Wolf (Handb. d. Notations
kunde I, 32) star frammande infor en dylik tolkning. Svarigheter synas mig 
egentligen blott teclmet for e' erbjuda, som endast med moda kan tolkas som 
en korrumperad runa, yarvid man val narmast skulle gissa pa en >>trasig,> r>'-runa 

f' 
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Hurn nu darmed forhaller sig skall jag lata vara osagt. Far man 
emellertid rakna med, att den kinesiska lika val som den s. k. pro
toelamiska kulturen i Sydmesopotamien haft ett gemensamt urhem 
rn\gonstades i de turkesta:p.ska oaserna, sa innebar det ju ingenting 
orimligt, att tidiga kulturstrommar fort likartade grundaskadningar 
at skilda hall. Till dessa senare torde man val da kunna rakna ocksa 
laran om de musikaliska mattsatsernas kultiska egenskaper. 

I dessa liksom i andra liknande fall maste man emellertid akta 
sig for att driva de vetenskapliga spekulationerna for langt. For
saken att bevisa ett realt samband mellan a ena sidan Mitllraskultens 
grekiska vokalmagi, a den andra planeternas tonsymboler med an
. vandning av den grekiska lyrans heptakord som en brygga och med 
ledning harav gora musikaliska tolkningar av mystiska dokument1 

(w); sadana forekomma som bekant}rynmagin. (Men iiven u, p, r och 1 skulle 

kunna tiinkas ha statt monster.) - Vi jinge da raden: � (a) = d, P,- (w) = e, / (i) 
= f, p (f) = g. Dessa skulle motsvara - efter Agrells satt att tolka runorna 
i samband med grekisk bokstavsmagi-: a= r = gudomligt, w = H = gliidje, 
i = K =· dodsriket, f = Q = rikedom (Nj�rd, Frej etc.). Ett visst stod far teorin 
om en runhiirledning diirigenom, att kvinttonen under den supponerade runa, 
som motsvarar gamma, iir just det laga G, som i medeltida musikteori giirna 
tecknades som gamma. Likasa iir kvinten ovanfor f-tonen, som aterges av den 
supponerade runan i, niimligen c', i Musica Enchiriadis' system skrivet som ett 
upp-och-nedvant N, troligen motsvarande det fen'iciska J ota och den nordiska 
runan for j (nr 11 i Agrells uthark-rad). Kvinten over denna, g', har fatt ett 
tecken som slaende erinrar om n-runan (nr 9 hos Agrell, vilken enligt honom 
motsvarar det grekiska I). - For att en dylik teori · skulle ha nagot fog for sig 
fordras givetvis prov av nyckeln pa runinskrifter, som ej efter vanlig tolkning 

. ge nagon fornuftig mening. Sadant ma ansta till annat tillfalle. - Pa nagot 
val av runtecken med hiinsyn till deras magiska natur iir naturligtvis ej att tiinka 
for Mus. Enchir:s del. Pa sin h6jd kunde man gissa, att forf. valt dem: emedan 
han hade sig bekant, att de stode (eller en gang statt) i nagot samband med toner .. 
Onekligen skiinker antagandet av ett vis.st samband mellan runtecknen och denna 
notering sitt ljus over Handschins teori, att Mus. Enchir. skulle ha forfattats pa 
Irland i b6rjan av 800- eller snarare slutet av 700-t. - Enligt Joh. ,Volf star 

. noteringen sannolikare i samband� den grekiska instrumentalsiuiften, vilken 
i sin tur iir en korrumperad fenicisk-gr'e¾:isk bokstavsrad. De biigge var for sig 
ej orimliga tolkningarna visa. emellertid i sin man pa det ovedersagliga sambandet 
mellan runor och grekiska skrivtecken. - Fleischer vill i sin studie (Vorgeschichtl. 
Musiktheorie, 1919-20, s. 301) g6ra gfillande att ett antal runor pa ·Norum-

. funten i Bohusliin, >>die einen sprachlichen Sinn nicht ergeben>>, iiro nottecken, 
av vilka ett par ocksa forekomma i kalenderfutharken, och anser darmed sam
manhanget mellan musik, kalendertecken och runor otvivelaktigt ! Tyv3!r iir 
val saken langtifran sa enkel! 

1 Cumont-Gehrich, Die Mysterien des Mithra, 1911, 136, betvivlar, att den 
av A. Dietrich (Abraxas, Lpz 1891) publicerade parisiska papyrus overhuvud 
iir vare sig mithrisk el. overhuvud liturgisk. 
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.kunna icke anses vetenskapligt valgrundade.1 
· Med ungefar liknande 

.argument som 0. v. Friesen, da han vander sig mot S. Agrells kanske 
alltfor ivriga utnyttj ande av sin framgangsrika teori om runornas 
.magi, 2 opponerar sig ocksa C. vVachsmann3 mot en musikalisk tolk
ning av de sju grekiska vokalerna4

: die Vokale miissen also eine dop
pelte Funktion erfullen, werin sie obendrein zu Zeichen einer N oten
schrift gestempelt werden. Sie geben magische Gewalt iiber den 
.Kosmos, nach der der Zelebrant verlangt, und dienen gleichzeitig 
.a.ls niichterne, dem alltaglichen Gebrauch ausgelieferte Tonschrift
zeichen ... von einer solchen Doppelrolle der sieben Vokale in der 
Musikpraxis berichten weder die literatischen Zeugnisse noch sonst 
.eine Musikiibung, wahrend die Musikspekulation ahnliche Gedanken
.gange gerne verfolgt hat. 

Metodiskt riktigare torde det vara att uppsoka sparen av dylika 
teoriers inflytande pa den europeiska musikpraxis. I aldre titler var 
musikteoretikern och tonsattaren ofta en och samma person5 och 
betraktades som den verklige konstnaren, varemot exekutoren (i 
den man han ej utforde liturgisk musik) raknades som simpel hant
verkare6 men ingen verkl!g musiker. · Det ar 'salunda naturligt, att 

1 Aven Dietrich, a. a. 43, betvivlar vokaln;1.dernas musikaliska karaktiir och 
fin,ner tollrninisarna komiska. Jfr ocksa Fr. Dornseiffs avvisande stallning i Das 
Alphabet in Mystik und Magie, 2. Aufl., 1925, 83. - Tolkningsprovet hos \Volf, 
a. a., 27, verkar f6ga 6vertygande.

2 Runorna, Nordisk Kultur VI (1933), 37 f. 
3 a. a., 31. 
4 Guido av Arezzo anvisar i Micrologus de disciplina artis musicae; c. 17, en 

metod att utkorriponera text ur dennas e.get volkalf6rrad, tytt inusikaliskt, ett 
helt och hallet abstrakt och praktiskt sakerligen betydelsel6st pahitt av honom 

• sjalv, vilket dock vittnar om tidens spelmlativa liiggning. Nagon antydan om en
urgammal praxis. kan det val svarligen innebiira (Gerbert II, 20, 229, 256;
jfr med Coussemaker I, 217 b).

5 Man, erinre sig t. ex. den franske biskopen Philippe de Vitry (c:a 1290-1361),
vars teoretiska skriftstallarskap visserligen dragits i tvivelsmal av H. Riemann,
Geschichte d. Musiktheorie (1. Aufl., 1898; 2. Aufl., s. 230 f.), men uppratthal1es
av J. Wolf, Geschichte d. Mensuralnotation I; 64 (Lpz 1904).

6 Jfr den talande, ofta (och sakerligen med valbehag) citerade dikten, som
bl. a. finnes hos Guido i nyssnamnda Micrologus (Gerbert II, 25):

·Musicorum et cantorum magna est distantia,
Isti q.icu:!lt, illi sciunt, quae componit Musica.
Nam qui facit ( = canit), quod non sapit, diffinitur bestia.

Boetius besyarar fragan Quis est musicus? pa foljande upplysande satt: Is vero 
musicus est qui, ratione perpensa, canendi scientiam non servitio operis, sed im
perio speculationis assumit. Jfr V. Kunici6, Quae ratio inter scriptores de 
musica medii aevi et philosophiam scholasticam existat (Diss. Fribourg 1924), 38. 
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den musikaliska praxis kunde ledas i vissa, av teoretikerna utspeku
lerade banor, vare sig dessa blevo till gagn eller hinder for tonkons
tens utveckling. Fastslaendet av en tonhoj dsnorm i anslutning till 
det gamla heliga langdmattet har givetvis varit av oerhord betydel
se for den europeiska musikodlingen. Med vilken seghet urgamla 
mattsatser fasthallits in pa senmedeltiden framgar darav, att den 
1361 byggda orgeln i Halberstadt enligt Mich. Praetorius' uppgift 
(Syntagma musicum, II, c. 8, Wolfenhiittel 1618) maste ha dispo
nerats efter en fot av 276,5 mm. langd, d. v. s. nastan exakt mot
svarande den kinesiska vattenfoten (276 mm).1 De medeltida orgel
traktaterna, en Hucbalds, Bernelinus', Notkers, folja i sina mattbe
stammelser noga de s. k. pythagoreiska talvardena for intervaller
na. 2 Detta medforde emellertidt\tt det for vasterlandsk flerstam
mighet grundlaggande tersintervafl#t (5: 4) pa orgeln fick det kom
plicerade talvardet 81 : 64, den stora sexten (5 : 3) vardet 27: 16 
etc;. D et stora och lilla tersintervallets legitimering som konsonans 
skedde pa allvar forst sedan den insikten trangt igenom, att aven 
for dem galler forhallandet mellan enkla talvarden som for ovriga 
konsonanser: J oseffo Zarlino (1517-90) fastslar i sitt lysande verk

!> 

Istitutioni harmoniche, 1558, att alla konsonansers inbordes storlek 
ar bestamd av talforhallandena 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6. Vi se alltsa, hum 
pipmensurerna alltjamt bestamdes efter langdmatt, alldeles som pa 
primitiva musikinstrument, ehuru med en viss ( oenhetligt prakti
serad) hansyn till mynningskorrektionen. Fo�st 1691 uppstallde den 
sachsiske organisten A. Werckmeister i skriften Musikalische Tem
peratur pa allvar · fordran, att tangentinstrumenten maste stammas 
i lika stora halvtonsintervaller over hela klaviaturen for atf kunna 
uppfylla de krav. den harmoniska konsten numera maste stalla. I 
den liksvavande temperaturen finnas (som. bekant) inga andra >>har
moniska>> intervaller kvar an oktaven (2 : 1). For den harmoniska 

1 Hornbostel, a. a. i Schmidt-�ift, s. 321.
2 Jfr Kirchenmusikal. Jahrb. XXX (1935), 46. - De >>pythagoreiska>> tal

vardena voro framexperimenterade pa kanoninstrumentets spanda strang sasom
en slags ov:ersattning av akustiska varden i langdmatt. Utrakningen av heltons
intervallet sasom skillnaden mellan kvinten (3 : 2) och kvarten ( 4 : 3) gav tal
forhallandet 9: 8 = 9 x 27 : 8 x 27, vars skiljetal, 27, ar ett av Platos heliga
tetraktys-tal. 27 voro fingerbredderna i den babyloniska alnen (r.iixu�) och
samma beteckning hade ocksa heltonens langdmatt pa kanoninstrumentet liksom
den sumeriska pandurans hals. Pandura betyder L 6. - sa vitt man gissat ratt 
- musikbage och dess motsvarighet i Kina, Jcu, anger ocksa ett fotmatt inom
faltmatningskonsten. Jfr ocksa framstfillningen av mombres et rapports musi
caux� i Granets a. a., 209 ff. 
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noetik som sokte den matematiska lagbundenhetens ande inom 
musikens varld maste de olika temperaturerna, aven da ej voro sa 
radikala som den liksvavande, ha inneburit nagot av en raserad varlds
askadning, ett skakande av urgrunden for den harmoniska varlds
uppfatfningen. Det ar ocksa rationalismens tidsalder som genom
for d�nna 6desdigra musikaliska likriktning, vars nodvandighet 
visserligen kan bestridas men vars verkningar aldrig nagonsin kunna 
utplanas i den europeiska tonkonstens historia. 

A ven inom utbildningen av notskriften tor de man kunna iaktta 
vissa drag som tyda pa inflytelser fran kosmisk spekulation. Som 
bekant gavo de s. k. nevmerna (melodirorelse-antydande tecken), satta 
pa linjer, sa smaningom upphov till koralnotskriften, varur var mo
derna notering framgatt .. Varifran kommer da linj esystemet? Kan
ske en onodig fraga, da det ju for oss ligger sa snubblande nara att 
tanka sig en grafisk linjering av tonhojder, kanske ocksa for medel
tiden som i pergamentets ristade textlinje hade nagot att imitera. 
Men att notsystemet uppstatt per analogiam verkar som en for
enklad evolutionistisk forklaring och motsages darav, att redan 
»Musica Enchiriadis>> labo�erar med system pa anda upp till 20 lin
j er omkring 200 ar fore de forsta kanda proven pa nottecken, satta
pa en och annan linje. Saknade man kannedom om Mus. Ench:s
forsok? Knappast, eftersom denna traktat finnes bevarad i mer an
50 handskrifter runt om i Europa och citeras eller asyftas av andra
medeltida teoretiker.1 

Varifran fick da Mus. Enchir. iden till sina linjesy.stem? D.et kun
de forefalla som om man utgatt fran nagot strangforband, eftersom 
kap. VIII (Gerbert I, 156) skriver: Tonerna lagras i folj d som ett 

· slags strangar, pa vilka de enstaka ton-tecknen sattas och vilka
fortskrida rakt ut. Men dessa strangar aro i stallet for toner (vocum
vice, d. v. s. det reguljara tonsystemets toner, vilka i medeltida teori
kallades voces), vilka utmarkas av dessa nottecken. I den under

1 H. Kretzschmar ger i sin diss. (Lpz 1871), De signis musicis quae scriptores 
per primam medii aevi partem usque ad Guidonis Aretini florentes tradiderint, 
en annan fi:irklaring: Quapropter cum inepta hoc modo Hucbaldum illorum sig
norum usum amplificasse appareat, mirum esse non potest, quod ceteri medii 
aevi scriptores musici hunc auctorem in ea re imitari non ausi sint. De mede1tida 
teoretikerna slmlle alltsa ha funnit M. E:s satt sa opraktiskt, att de ej onskade
gora om forsoket. Det opraktiska bestar narmast dari, att tonavstandet mellan 
linjerna var en hel- el. halvton, ej som hos oss en och en halv el. tva. Det kan
knappt ha varit anledningen. Orsaken ar val heJlre den, att uppstallningen stod
sa fullkomligt i abstrakta teoriers tjanst, att man salmade blick for dess prak
tiska mojligheter. 
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. Hucbalds namn alltjamt kringvandrande traktaten De musica (Ger
bert I, 103) demonstreras (s. 109b) la.get av hel- och halvtonerna i
gregorianska melodier >>genom uppdelning (diductione) pa sex stran
gar, vilka foretradas av linjer, dar det alltid angives varest halv�
tonsintervallet ar belaget ( d. v. s. forses med klav-tecken).>> - Vilket
instruments strangforband kan da ha statt modell? Kretzschmar
gor ingen egen gissning men namner pa tal om Guidos forbattrade
linjesystem den mojligheten, att lyrans strangar foresvavat denne.
H. J. Moser (Musik-Lexikon, 1934-35) gissar pa harpans strangar.
Men fransett det schematiska i ett dylikt betraktelsesatt kvar
star dock alltid den svarigheten, att intetdera instrumentet osokt
ger en sadan bild av sitt strangforrad som motsvarar linj esyste
mets.1

Med all tillborlig reserva� ma har framstallas en annan hypo-
tes, som · ej gor ansprak pa att vara annat an ett forsok i en ny rikt
ning till problemets losning. Man kanske kunde tanka sig, att den
litteraturgrupp, ur vilken Musica Enchiriadis vuxit fram,2 hamtat
iden till linj esystem ur de koncentriska cirkelsystem, som ofta at
folj de kosmologiska betraktelser.3 Karakteristiskt for Musica En
chiriadis linjenoteringar ar, att tecknen alltid avse mellanrummet

(spatiet) mellan men aldrig sjalva linjerna. Det ar salunda i forsta
hand intervallet som avgransas mellan linjerna. Spatierna samman-

1 Kitharan, som val narmast korrimer ifraga, halls vid spelningen visserligen 
ibland mycket snett lutad, men ingen enda kand antik avbildning visar en spel
stallning, som motsvarar en vagrat linjering eller gar en sadan harledning helt 
naturlig. Daremot visa assyriska harpspelare en dylik vagrat stallning av in
strumentet, likasa en lyraspelerska fran Thebe, 18:e dynastien (Sachs, Geist und 
Werden, pl. 18, · fig. 125), och en semitisk lyraspelare, 19.-18. arh. f: Kr. (a. a.> 
pl. 22, fig. 148). - Prof. J. Handschin i Basel, i vars seminariuni_denna fraga 
diskuterades varen 1935, ar foga bojd att godtaga teorin oin linjesystemet sasom 
en avbildning av ett strangforband. 

2 Mus. Enchir:s engelska hemtrakt stod under den centrala medeltiden under 
senantika inflytelser · i en utstraclrning som vi alltj amt. knappast inse. >>Dies er 
Erbe der platonischen und pab.isti:s.chen Philosophie entstammt ja demjenigen 
Lande, welches nach dem Untergang �s romischen Reiches zur Hauptzufluchts
statte antiker Bildung im Abendlande wurde und welches durch seine Emissare 
... "\Vichtiges for die Kultur auf dem Kontinent leistete (welch letzterer immer
hin auch noch Reste alter Ueberlieferung bewahrt hatte). Wir werden heute im
mer mehr dessen inne, dass das Katastrophale der Volkerwanderung lmlturge
schichtlich uberschatzt worden isl» skriver J. Handschin i avhandlingen Die 
Musikanschauung des Johannes Scotus (Erigena), Deutsche Vierteljahrschr. f. 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, Jahrg. 5 (1927), H. 2. 
- 3 Jfr var avbildning, s. 159, utgorande ell avsnitt ur en illustration till Beda 
Venerabilis' skrift, De natura rerum. Bilden ar nagot forenklad. 
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stallas vanligen pentakordmassigt sasom t(onus) + s(emitonium) +
+ t + t nedifran och · uppat raknat. En dylik spaltnotering verkar 
som ett urklipp ur en bild med parallella planetbane-linjer, skilda 
Jran varandra en eller en halv ton us. I varj e fall harleder annu Gla
reanus (1488-1563) Guidos notering ur en symbolisk avbildning 
av den sfariska musiken och forklarar densamma i analogi med for
hallandet mellan musica instrumentalis och m. mundana ( d. v. s. 
varldsalltets harmoni).1 Notlinjerna vore avbilder av den grekiska 
varldskitharans strangar i samma ordning som den alexandrinska 
uppstallningen av sfarernas toner.2 

1 Utrymmet medger ej ett ingaende pa medeltidens skolastiska funderingar 
over musiken och principerna for dess indelning. Da vi lasa i Psevdo-Muris' 
Summa musicae, medeltidsuniversitetens framsta larobok i amnet, kap. 25, om, 
hur musiken delas i en varldsalltets och en manniskornas (mundana et humana) 
musik sasom kyrkan i gamla och nya testamentet, i en naturlig (vokal) och in
strumental sasom livet ar kontemplativt och aktivt (systrarna Maria och :Marta), 
om tonsystemets tre delar (Treenigheten), fyra huvudtonarter ( de fyra huvud
dygderna), de sju tonerna .(de sju bonetiderna, de sju sakramenten, den-h. Andes 
sju nadegavor), de atta kyrkotonerna ( de atta saligheterna), de nio intervallerna 
(anglarnas nib korer), de tio mojliga notlinjerna (dekalogen) etc., ar det blott en 
kristnad 9mkladnad av till liknelser och metaforer forbleknad osterlandsk iden
titetsfilosofi. 

2 Schafke, a. a., 213. 

tonus & semitonium 
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Aven Guidos beromda hexachordsystem ar formligen g,enom
drankt av metafysisk spekulation,1 liksom det i sin pedagogiska ut
formning av mnemotekniska hjalpmedel bevisar sitt samband med 
talmystik. Ej heller fiirgningen av linjerna saknar alldeles sitt intres
se som stod for tron pa inflytelser fran kosmiska laror. Ehuru Ger
berts avtryck av Musica Enchiriadis ej kanner nagon fargning av 
spatierna, sa finnes det verkligen en sadan kalla, handskriften nr 
193 i universitetsbiblioteket i Erlangen.2 Detta ar tydligtvis illu
strationen till texten (Gerbert I, 177b): Ty sasom det forhaller sig 
med fargerna, om de lagras fyra och fyra och mellan linj erna, d. v. s. 
rott, grant, gult, svart, varvid varje farg aterkommer pa vart femte 
mellanrum med de tre andra daremellan, pa samma satt gar det 
till betraffande tonerna . . . Folja vi nu denna anvisning och lagra 
fargerna nedifran och uppat ir{_5U det fem-linje-system, som illu
strerar Gerberts avtryck av texten, I, s. 109b, sa fordela sig fargerna 
alldele.s naturligt efter det system for linjernas malning som utbil
dades under 1000-talets lopp, d. v. s. allra vanligast med f-linjen 
rod, a-linjen ofargad eller gron och c-linjen vanligen gul: 

a 

G 
tonus niger (svart) 

F ton11s gilhus (gnl) 

E semitonium viridis tgron) 

D 
tonus rubens (rod) 

c-linje,oftast gul, ibland gron
a-linje, ofargad eller gron
F-linj e, oftast ro"d, nag on gang gron
D-linje, ofargad, stundom rod

I den av Steglich utgivna musiktraktaten, Quaestiones in musica,3 

skriven av obekant forfattare i slutet av 1000-talet, mater oss en 
annan egenartad kombination av farger med noteringspraxis. Denne 
foreslar, att man skulle dra blott en enda linje men farga d�n olika, 
allt efter tonarten: dorisk rod, frygisk gron, lydisk gul och mixoly
disk purpur. Det torde knappast vara nagon tillfallighet, att den 
stranga Mars-tonarten fatt rod farg, Jupiters frygiska fatt den gro1;1a 
och Saturnus-tonarten blivit ·� 'X'y om vi jamfora med var tabell 
ovan s. 151, och erinra ass, vilka �e motsvarande kyrkotonerna aro. 
efter sedvanlig medeltidspraxis, sa finna vi onekligen en marklig 
6verensstammelse: 

1 Schafke, a. a., 214, med utforlig exemplifikation. 
2 H. Sowa, Quellen zur. Transformation der Antiphonen, Kassel 1935, s. 3, 

fotnot 5. 
3 i Publikationen d. IMG, Beihefte, 2. Folge, X, 98, 178. 
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a 
tonus svart 

tonus· gul 

s.-.t. gron 

tonus rod 

G: mixolydisk 
F: lydisk 

kyrko.ton1 
. • . • • • • • .  purpur 

art. Hebdomas 
av Boll: 

E: frygisk >> 
D: do risk. >> 
D: hypomixolydisk >> 
C: hypolydisk >> 

H: hypofry12:isk 
A: hypodorisk 

Saturnus . gul . . . svart 
Jupiter .. gron .. brunrod 
Mars ..... rod ... rosenrod 
Solen .......... gyllene 
Venus ........... vitgul 
JVIerkurius . . . . . dunkelbla 
Manen . . . . . . . . . silverglansande 

Sammanstallningen av farger med element, vaderstreck, tal, ton
hoj der m. m,, spelar - som redan antytts - en vasentlig roll, framst 
i Kina.2 I den babyloniska astronomin foreligga talrika, pa obser
vationer av stjarnornas ljusstyrka .och av klimatiska forhallanden be
roende, f6rs6k att bestamma planeternas huvudfarger. Vanligen 
synes man dar ha forestallt sig Solen som den citrongula, Mars som 
den purpurroda, Jupiter som den vita, blavita (eller havsgrona?) 
och Saturnus som den dunkelt gula (rent av svarta) planeten.3 Huru 
nu an asikterna om planetfargerna ma ha · divergerat, sa torde var 
framstallning likval ha visat, att ej sa litet spekulation gommer sig 
ocksa bakom de stravanden som sammanhanga med linjesystemets 
uppstfillning.4

Aven mensuralmusikep.s stranga proportionslara ar tydligen ett 
utflode av talmystik. Valkand ar tre-taktens herravalde under den 
s. k. ars antiqua inom europeisk flerstammighet. Med cirkeln, full
komlighetens symbol, antyddes den tretidiga watningens tempus
perfectum, d. v. s. den fullkomliga >>taktem>, varvid de kortare tids
vardena anda ned till sin yttersta grans kunde tredelas (till vad vi
skulle kalla for ·trioler).5 Inom de s. k. nederlandska skolornas kon-

1 i var tabell, s. 151, ar den mixolydiska tonskalan tilldelad Solen, som har i 
-enlighet med sin stfillning som mese i stallet far den hypomixolydiska tonfolj
den f:ran D med G som finalis. I ovrigt sammanfaller den med den doriska skalan
(med finalis D). Hos Ramis de Pareia innehar Solen den doriska och Manen (som 

har) den hypodoriska kyrkotonen.
2 Jfr Granet, a. a., tabellen, s. 376. 
3 Fr. Boll, Antike Beobachtungen farbiger Sterne, Abh. d. Kgl. Bay. Akad. 

d. ,V., phil.-hist. Kl., XXX. Bd., 1. Abh., Munchen 1916, tabellen s. 20. 
4 Haremot strider ej t. ex. P. W agners konstaterande (Einfuhrung in die gre

gor. Melodien, II, 2:e Aufl., s. 274), att fargningen av linjerna utgor ett senare 
tillagg. Sa.val Mus. Enchir� anvandning av lirijesystemet som dess harivisning 
till farger synes ha fallit i glomska. Ideerna maste spira fram ur ett mera prak
tiskt behov men fornekade ej alldeles sitt spelmlativa ursprung. 

5 En modus maior perfectus cum tempore perfecta omfaitade salunda 3 X 

x 3 x 3 = 27 tactus och en modus maior perfectus cum tempore perfecta et 
prolatione maiore: 3 x 3 X 3 X 3 = 81 tactus. Tetraktys-talet 3 i potentierad 
form spelar som vi se en viktig roll. 

11-878635. 
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trapunktiska kompositioner betydde leken med melodistorheter i 
olika kombinationer sa mycket, att man rent av skulle kunna frestas 
tala om en slags tillampad matematik.1 Kontrapunktiken blev pa 
detta satt - sa framhaller Schafke - en slags hemlig visdom, som 
endast meddelades muntligen fran lararen till hans larjungar, vare
mot de inledande enkla elementa givetvis ocksa delgavs skrift
ligen. 2 

A ven om renassansen lyckades genomfora en grundlig omvar
dering inom tonkonsten med sitt havdande av musikalisk praxis 
som det primara, var d� andra sidan alltfor djupt sammanvavd 
med humanismens otroliga Jntikoverskattning for att helt och hallet 
befria sig fran det starka nat som en urgammal spekulation in:._ 

vecklat tonkonsten i. En reaktion mot den spekulativa kontrapunk
tiken var forvisso nodvandig men betydde lyckligtvis icke dennas 
undergang utan en sammansmaltning av musiksatsens melodisk
vagrata kraft med dess harmonisk-vertikala element till en ny ut
trycksstil. A ven i samklangens kaos har en harmonisk noetik seder
mera efter manga misslyckanden f6rmatt skapa klarhet och visa det 
harmoniska skeendets lagbundenhet. Hur mycket av kontrapunk
tisk spekulation som emellertid aven en Bach lyckats f6rena med 
skir poesi och improvisatorisk friskhet visa de talmystiska analyser 
av hans verk som sett dagen.3 

1 Schafke, a. a., 217. - Da vi mota exempel som Fuga quat(t)uor vocum ex 
unica av Pierre de la Rue (en av nederlandarnas framsta ma.stare omkring 1500) 
varest de fyra stammorna i satsen besta av en pa olika satt mensurerad melodi, 
kan man val betrakta det som prov pa en slags kosmisk musik, dar de olika stam
mornas omloppstid i en evig cirkelgang ;:i.lstra en harmoni. ViJl mqn ha ytter-:

ligare analogier, kan man erinra sig mensureringarnas anvandning av olika far
ger for olika stammor, rott, vitt, svart, ja t. o. m. blatt och gront. Deri s. k. andra 
nederlandska skolans markligaste ma.stare, Okeghem, skrev bl. a. en f1�rst 1542 
tryckt 36-stammig (da for tiden ryktbar) kanon med mottot >>Novem surit musae. 
Omnia cum tempore>>, vars text inskranker sig till orden >>Deo gratias>>. Den a� 
skriven for 4 X 9 stammor pa fyra temata och orrifattar 36 takter. Jfr ovan, s. 137: 

2 Samma anda moter oss, da det �laert-larjungen N. Vicentino. (15�1-
75) berattas, att han ]at endast .sex larjungal\ fa inblick i sina lrnnskaper om gre
kisk musik, vilka f. 6. icke vardesattes hogt av den tidens stora auktoriteter, 
en Zarlino och eri Doni. Vicentino gjorde sig ryktbar genom sina femstam�iga 
madrigaler, i vilka han sokte ateruppliva antikens kromatiska och enharmoniska 
system. For den skull var det ocksa som han byggde eri cembalo och en orgel, 
dar det fanns sarskiida tangenter for fiss och gess etc., en idc som icke fi:irefaller 
oss pa langt nar sa fantastisk som datidens musikpublik. , 

' 

3 A. Hochstetter, Die Symmetrie im Aufbau der Orgelfugen von Bach ("Wien
1928), W. Werker, Studien ftber die Symmetrie im Bau der Fugen, etc., Lpz 
1922, Die Matthaus-Passion, 1923, F. Jode, Organik, I, 1926. 
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Aven inom sonatfornien hos Wienkiassikerna i slutet av 1700-
talet har man trott sig konstatera en (hos komponisten givetvis 
omedveten) stravan efter sad.an · proportionalitet mellan f orme:ris 
delar som motsvarar >>det gyllene snittets>> matematiska forhallanden: 
den mindre (1:a) delen forhaller sig till den storre (2:a) som denna 
till hela satsen. Sakerligen kan man i ett stort antal fall gora en dylik 
iakttagelse utan att man darfor ager ratt att pa grundval harav 
uppstalla vare sig en allman lag eller nagon pedagogisk norm. Re
<;Ian .. _forsaken att up�la dylika matematiska lagar for nyq.te
musik visa i varj e fall,: . a:it den harmoniska noetikens traditioner 
ingalunda dott ut, ehutu den romantiska epokens idehistoriska i:h
stallning ej endast till musiken ar utpraglat sensuell, magisk och 
antinoetisk. Sin verkliga antites liar denna romantiska konstaskad
ning fatt i den atonala musikens abstrakta lek med toner, framfor 
allt hos Arnold Schonberg (f. 1874), vars tolv-tons-troper med s�n 
likgiltighet mot sinnliga varden strangt taget ar en slags tillampad 
matematik och ideellt sett hor nara samman med forestallningarna 
om >>sfarernas harmoni>>, t. ex. dem hos Plato. 

Samma behov av klarhet, samma fruktan for att fortrollas, att 
mista sin sj al i tonernas magiska undervarld, som hos manga >>neu
tonen> i var tid tagit sig sa amusiska uttryck, var det som pa sin tid 
tvang >>pythagoreerna>> i det gamla Bellas att soka komma tonernas 
hemlighet pa sparen, att ma.ta dem efter urgamla heliga matt och 
utforska deras forhallande t:ill lika uraldriga kosmiska principer; 
samma fruktan var. det som drev Plato att uttala satsen, att en 
musikalisk nyhet ar farligare for statens valfard an politiska for
andringar, ty de forra dra med nodvandighet de senare med sig. 
Men mot denna_·matematiska och musikaliska varldsaskad:qi1ng var 
det ocksa som A�istoxenos fran Tarent havdade skonhets�anslans 
(aisthesis) ratt- att bedoma tonernas konst. Denna strid meUan 
kanoniker och harmoniker har varat i alla titler liksom varje epok 

. . 
. 

i den vasterlandska musikens historia haft och skall komma att 
aga sina >>pythagoreen> och �istoxenos. Icke heller forestall
ningen om en >>sfarernas ,harmoni>> stfu- utan sina motsvarigheter, lat. · 
vara att vi ej alla ganger forma genomskada deras verkliga natur� 
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