
Tobias Pontara

Brev från den autonoma musikens värld
   Den diskursiva konstruktionen av musikalisk autonomi

i den samtida klassiska CD-skivan

Stockholms universitet
Studier i musikvetenskap • Studies in musicology 16

2007



Omslagsfoto Tobias Pontara

Tryck: Intellecta Docusys AB, V Frölunda 2007



Till Boel





V

THE DOCTORAL PROGRAM “AESTHETIC LEARNING

PROCESSES”

The doctoral program “Aesthetic Learning Processes” started as a joint
project between eight institutes/university departments in the
Stockholm region, financed by the Swedish Research Council
(Committee for Educational Science): Department of Education at the
University of Stockholm, Interactive Institute, Royal College of Music in
Stockholm, Stockholm Institute of Education, University College of
Arts, Crafts and Design, University College of Dance, University
College of Film, Radio, Television and Theatre and University College
of Physical Education and Sports. Along the way also other interested
parties became involved: Cinema Studies and Musicology at the
University of Stockholm, History of Ideas and Theory of Science at the
University of Gothenburg and NADA at The Royal Institute of
Technology in Stockholm.

The doctoral program was organized through a common course of
study, special courses and recurrent seminars (reaching from half a day
to two days each). Researchers from closely related fields have been
invited as lecturers. Aside these activities, the doctoral students have
been working at their “home-“ departments. The program was in terms
of content led by a joint group of supervisors/teaching staff and in
terms of organization by a formal management group, where the
students have been represented.

The common knowledge orientation has been towards aesthetic
processes, formal and informal learning and design of knowledge
(shape, creation, configuration, interpretation), in the borderland or
interface between research and artistic work. It is the process as such
rather than its products that has been in focus of our interest. The



VI

present dissertation by Tobias Pontara – Brev från den autonoma musikens

värld. Den diskursiva konstruktionen av musikalisk autonomi i den samtida

klassiska CD-skivan (Letters from the world of autonomous music. The
discursive construction of musical autonomy in the contemporary
classical record-sleeve) – is the sixth that has been produced within the
doctoral program. Earlier dissertations have been:

Lundvall, Suzanne (and Jane Mekbach, 2003). Ett ämne i rörelse. Gym-
nastik för kvinnor och män i lärarutbildningen vid Gymnastiska
Centralinstitutet/ Gymnastik- och idrottshögskolan under åren 1944 till
1992. [Motion, movements and gestures as physical culture for men
and women 1944 – 1992]. GIH (University College of Physical
Education and Sports) and LHS (Stockholm Institute of Education).

Bäckström, Åsa (2005). Spår – om brädsportskultur, informella lärprocesser
och identitet [Traces – skateboard culture, informal learning processes
and identities]. GIH (University College of Physical Education and
Sports) and LHS (Stockholm Institute of Education).

Moen, Jin (2006). KinAesthetic Movement Interaction. Designing for the
pleasure of motion. KTH, Computer Science and Communication.

Lindstrand, Fredrik (2006). Att göra skillnad. Representation, identitet och
lärande i ungdomars arbete och berättande med film. [The making of
difference. Representation, identity and learning among young
people’s narratives and work with films).  LHS (Stockholm Institute
of Education).

Andersson, Cecilia (2006). Rådjur och raketer. Gatukonst som estetisk
produktion och kreativ praktik i det offentliga rummet. [Roe deer and
Rockets. Street Art as creative practice and aesthetic production in the
public space]. University College of Arts, Crafts and Design and LHS
(Stockholm Institute of Education).

Within the frame of the program, tutors and students have published
articles and have been lecturing at different conferences and seminars.
More information about the program can be found at     www.estetiska.nu   .

Staffan Selander
Professor and coordinator
Stockholm Institute of Education



VII

Förord

Detta är en avhandling i musikvetenskap. Men det är en avhandling
som vuxit fram i ett interdisciplinärt spänningsfält. Som doktorand har
min vardag präglats av att jag stått med fötterna i två olika världar.
Genom min anknytning till musikvetenskapliga institutionen i Stock-
holm har jag å ena sidan ”disciplinerats” in i och haft att förhålla mig till
ett etablerat ämnesområde med dess etablerade forskningstraditioner
och diskussioner. Som en av doktoranderna i forskarskolan estetiska
lärprocesser, och knuten till Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, har
jag å andra sidan befunnit mig i ett sammanhang som präglats av ett
gränsöverskridande och explorativt (om än kanske inte alltid visionärt)
förhållningssätt och där den disciplinära inriktningen hos de olika
doktoranderna har varit minst sagt varierande.

Denna avhandling har i hög grad formats av, och skall ses som ett
resultat av, denna dubbla tillhörighet. Detta har inneburit en emellanåt
ganska plågsam arbetsprocess som under långa perioder präglats av
stor ovisshet och osäkerhet. Men jag hoppas och tror att det resultat som
föreligger kan tjäna som ett exempel på det fruktbara i att exponeras för
skilda forskningsmiljöer på ett sätt som regelbundet tvingar en till att
ompröva sina övertygelser, perspektiv och föreställningar om vad god
forskning är och hur en forskningsprocess skall gå till.

Många personer har, på olika nivåer och i olika omfattning, bidragit
till att detta arbete blivit vad det är och att det till slut kunnat avslutas.
Alla förtjänar att omnämnas. Jag vill därför rikta ett tack till följande
personer: Per-Erik Brolinson (huvudhandledare), Clas Pehrsson (bi-
handledare), Sten Dahlstedt, Giuliano Pontara, Aslög Pontara, Ulrik
Volgsten, doktoranderna i forskarskolan estetiska lärprocesser (Cecilia
Andersson, Jin Moen, Åsa Bäckström, Charlotta Lång, Per Zetterfalk,
Fredrik Lindstrand och Ingvar Arnekleiv), Staffan Selander, Bosse
Holmqvist, Barbro Sölvén, Ralf Sandberg, Owe Ronström, Lena Ham-
mergren, Christine Lucia, Holger Larsen, Johanna Ethnersson och He-
lena Wulff.
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Ett alldeles särskilt tack måste gå till Jacob Derkert (bihandledare),
vars betydelse för detta arbete är svår att överskatta.

Slutligen ett stort, stort tack till Boel, Wilda och Rafael för att ni står
ut med min egoism och mitt evinnerliga tjat om avhandlingsstress och
andra för er inte särskilt intressanta saker. Men nu är det slut med det!
Åtminstone för tillfället…

Stockholm, december 2006
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1. INLEDNING

1.1 Introduktion

Detta är en avhandling om hur Johannes Brahms symfonier framställs
och förmedlas i något så till synes perifert som CD-konvoluttexter. Men
det är också en avhandling om några av våra kanske mest djupt rotade
föreställningar om den klassiska musiken. Det är således en avhandling
med ett på samma gång mycket begränsat och mycket brett
ämnesområde: den studerar hur traditionella föreställningar om en
autonom klassisk instrumentalmusik kommer till uttryck och reprodu-
ceras i institutionellt auktoriserade och samtidigt massproducerade
texter om musik.

Studier som på olika sätt sysselsätter sig med föreställningar om mu-
sik snarare än med musiken själv brukar av konservativa musikvetare
förpassas till någon annan disciplin eller i varje fall klassificeras som
tillhörande ett ämnesområde som ligger lite vid sidan av den egentliga
musikvetenskapen. Icke desto mindre utgör sådana studier ett åter-
kommande inslag i den musikvetenskapliga forskningen sedan snart
tjugo år tillbaka. Ett av de områden där detta blivit som mest tydligt är
just studiet av hur föreställningar om den västerländska konstmusikens
autonoma eller absoluta karaktär växer fram historiskt. I den anglosax-
iska musikvetenskapen utgår detta studium framförallt från den tyske
musikforskaren Carl Dahlhaus skrifter och i synnerhet från hans bok
Die Idee der absoluten Musik publicerad 1978 och översatt till engelska
1989 med titeln The Idea of Absolute Music. I denna bok redogör Dahl-
haus för hur föreställningen om en självständig och obunden instru-
mentalmusik uppstår runt sekelskiftet 17-1800 och hur denna föreställ-
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ning innebär att instrumentalmusiken i allt högre grad får stå som en
representant för, eller till och med som inbegreppet av, vad musiken
som sådan väsentligen är. Det rör sig här enligt Dahlhaus om en före-
ställning enligt vilken musiken betraktas som ett renodlat och begrepps-
löst fenomen avskilt från alla funktionella och triviala sammanhang.1

Dahlhaus följer i sin studie den historiska utvecklingen av denna före-
ställning och hävdar dessutom att den utgör ett sätt att konceptualisera
och förhålla sig till (klassisk) musik som är utbrett än idag.2 Han talar,
med referens till Thomas Kuhn, om ett paradigm ”[that has] spread
ever further in the last 150 years without sufficient recognition of its
importance to musical culture” och påpekar i relativistiska tongångar
att ”what has come about historically can also be changed again”.3

Redan långt innan Dahlhaus skrev sin bok hade dock den musi-
kaliska och estetiska autonomin som en historiskt och socialt situerad
företeelse uppmärksammats av författare som Theodor Adorno, Hans
Eisler och, senare, Peter Bürger. Enligt Max Paddison, som jag här
stödjer mig på, hävdade t.ex. Adorno att den traditionella estetiken
konsekvent undvikit frågor om konstens och musikens historicitet
genom att konstituera sig själv utifrån ett studium av föregivet absoluta,
universella och ahistoriska värden. Enligt Adorno måste konsten och de
aktiviteter som är kopplade till den istället betraktas som en historiskt
föränderlig process där konsten – och då menar han framförallt det
autonoma konstverket – alltid står i ett dialektiskt förhållande till den
sociala verkligheten.4 För Adorno refererar termen ”autonom musik”
(liksom termen ”absolut musik” gjorde för Dahlhaus efter honom) till
den västerländska instrumentalmusik som historiskt sett frigjordes från
sina omedelbara sociala funktioner och sitt beroende av ord och som i
växande grad kom att utveckla, och kännetecknas av, en alltmer
komplex inre uppbyggnad.5 Den instrumentala konstmusikens
autonomi är enligt Adorno framför allt betingad av de principer som
strukturerar och underbygger det borgerliga samhället självt, som t.ex.

                                                                        
1 Dahlhaus (1989a, s. 7).
2 Ibid., s. 1-2 och 7-8.
3 Ibid., s. 8.
4 Paddison (1993, s. 3).
5 Paddison (1991, s. 269).
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den kapitalistiska arbetsfördelning vilken i allt högre utsträckning
utmärker detta samhälle.1 Bürger å sin sida förstår konsten som en
institution, vilken bland annat inbegriper de idéer som styr produk-
tionen och receptionen av konstverk i det borgerliga samhället och
konstituerar föreställningen om en autonom konst.2 Bürger betraktar
den autonoma konsten som en ideologisk kategori med ursprung
framförallt i Immanuel Kants och Friedrich von Schillers filosofiska
estetik vid en tidpunkt då bourgeoisien i stigande grad övertar den
ekonomiska och politiska makten i Europa.3 Visserligen tillskriver
Bürger konsten en relativ autonomi då han hävdar att den i viss
utsträckning faktiskt utgör en självständig och från den övriga
livspraxisen avskiljd verksamhet i det borgerliga samhället, men han
betraktar alltså denna institution som ideologisk såtillvida att den
förstår sig själv som obetingad av detta samhälle och därmed som ett
ahistoriskt fenomen.4

Inte olikt Bürger beskriver Dahlhaus det paradigm som åtföljer och
möjliggör framväxten av en absolut eller autonom instrumentalmusik
som bestående av ”basic concepts that guide musical perception and
musical thought”.5 Sådana grundläggande föreställningar effektuerar
enligt Dahlhaus en genomgripande förändring i uppfattningen av vad
musik är, vad den betyder och vad den inte betyder, samt hur den
konceptualiseras och begrips. Föreställningar om att musiken till sin
natur är begreppslös, d.v.s. inte har någon semantisk mening, att den
inte har någon direkt funktion och att den skall förstås som radikalt
fristående från de specifika historiska och sociala sammanhang i vilka
den tillkommit, är således några av de föreställningar som enligt
Dahlhaus konstituerar det nya musikestetiska paradigm som växer
fram i den tidiga romantiska musikestetiken runt sekelskiftet 17-1800.
Det är, hävdar Dahlhaus vidare, framförallt den symfoniska musiken
som får stå som prototyp för detta nya paradigm.6

                                                                        
1 Paddison (1993, s. 233).
2 Bürger (1984, s. 22). Se här även Zuidervaart (1990, s. 66).
3 Bürger (1984, s. 41-46).
4 Ibid., s. 35-36.
5 Dahlhaus (1989a, s. 1-2).
6 Ibid., s. 10. Se även Chua (1999, s. 6).
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Dessa grundläggande föreställningar som Dahlhaus uppmärk-
sammar bildar en viktig utgångspunkt i föreliggande avhandling i och
med att de identifieras som de centrala utsagorna i vad jag skall kalla
den musikaliska autonomins diskurs. Termen diskurs innebär en
perspektivförskjutning i förhållande till Dahlhaus studie, men det är en
perspektivförskjutning som åtminstone delvis kan sägas ligga implicit i
Dahlhaus egen ansats. Att tala om den musikaliska autonomins historia
som en diskurs indikerar ett synsätt enligt vilket den instrumentala
musiken konstrueras som  autonom  i och med att ett antal ”basala
begrepp” växer fram genom vilka nya sätt att beskriva, klassificera och
evaluera musikverk görs möjliga.1 Ett sådant perspektiv innebär att
frågor som har att göra med huruvida den västerländska instrumental-
musiken faktiskt är autonom eller inte ställs åt sidan till förmån för
frågor som handlar om hur musiken representeras och konstrueras som
autonom i språkliga framställningar.

1.2 Studiens ämnesområde

Den västerländska konstmusikens autonomi – eller enligt många:
föregivna autonomi – har studerats och debatterats livligt inom de
senaste decenniernas musikforskning. Det har rört sig om både
historiskt anlagda studier i kölvattnet av Dahlhaus forskning2 och mer
uttalat kritiska ansatser utgående från de feministiska, queer-teoretiska
och postmodernistiska perspektiv som kommit att känneteckna den
gren av musikvetenskapen som fått beteckningen ”New Musicology”.3

Gemensamt för de flesta av dessa arbeten är en avmytologisering och en
radikal historisering av den autonoma instrumentalmusiken. Det
kritiska perspektivet är visserligen inte alltid lika explicit, men även i

                                                                        
1 Musikverksbegreppet kan i vissa avseenden själv betraktas som ett sådant
basalt begrepp, även om det inte kommer att uppfattas som ett sådant i denna
avhandling. Se Goehr (1992, kap. 6), som hävdar att föreställningar om den
instrumentala musikens autonoma karaktär snarast var en förutsättning för den
historiska framväxten av ett musikverksbegrepp.
2 Se t.ex. Neubauer (1986); Goehr (1992); Citron (1993); Pederson (1994); Johnson
(1995); Bonds (1997); Chua (1999) och Berger (2000).
3 Se t.ex. Wolff (1987); Kramer (1990); McClary (1991); McClary (1993); Citron
(1993); Cusick (1994); Kramer (1995); Cusick (1999); Kramer (2002) och Scott
(2005).
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den mer neutrala forskningen kan man återfinna en viss skepsis
gentemot den musikaliska autonomins grundläggande kategorier.

Trots att forskningsområdet utvecklat sig på ett ganska osyste-
matiskt sätt och kännetecknats av en tämligen stor spridning, råder det
en relativt stor enighet om hur dessa grundläggande kategorier skall
förstås. I en artikel från 2003 presenterar musikforskaren David Clarke
vad som närmast kan betraktas som en summering av forsknings-
området som det dittills utvecklat sig (artikeln är dock huvudsakligen
tänkt som ett försvar för den musikaliska autonomin). I kortfattad men
koncis form pekar Clarke här på hur den musikaliska autonomins
grundläggande kategorier har beskrivits i den moderna forskningen.
För det första, hävdar han, har ”the concept of musical autonomy”
syftat till att identifiera ett historiskt situerat projekt vilket känne-
tecknats av en strävan ”to construe music purely as an art for its own
sake”. Därutöver pekar Clarke på ytterligare två komponenter som
kommit att betraktats som konstitutiva för autonomiseringen av den
västerländska konstmusiken när han talar om ”[the] promotion of
music as meaningful purely in its own terms” samt om en musik
“allegedly floating free from historical and social contingencies… ”.1 Vi
känner igen Dahlhaus ”basala begrepp” ovan.

Den bild av den musikaliska autonomins diskurs som presenteras i
föreliggande studie bygger i sina grunddrag på den bild som vuxit fram
inom den moderna musikvetenskapliga diskussionen.2 Innan jag går in
mer i detalj på var min egen studie befinner sig i detta sammanhang är
det emellertid nödvändigt att stanna upp ett ögonblick för att i korthet
se på två aspekter som det är viktigt att vara uppmärksam på med
hänsyn till autonomibegreppets användning i den moderna musik-
vetenskapliga diskussionen.

Den första av dessa aspekter rör det faktum att benämningen
autonom musik ofta tenderar att användas som mer eller mindre
synonym med och utbytbar mot termen absolut musik. Detta är inte
helt oproblematiskt då beteckningen absolut musik har kommit att få en
ganska annorlunda innebörd med hänsyn till den tidiga romantiska
musikestetiken än vad den har med hänsyn till den musikaliska
                                                                        
1 Clarke (2003, s. 159).
2 Jag återkommer till denna fråga i avsnitt 2.2.2.
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formalismen. Om man förenklar en aning kan man säga att det snarast
rör sig om en term som inrymmer två olika begrepp, där det romantiska
begreppet kretsar kring musikens metafysiska status medan det
formalistiska betonar musiken som ren struktur.1 Musikalisk autonomi
förstås emellertid i den moderna anglosaxiska musikvetenskapen för
det mesta som en bredare kategori, vilket innebär att fokus i lika hög
grad läggs på vad som förenar romantisk musikestetik och musikalisk
formalism som på vad som skiljer dem åt.

Den andra, och relaterade, aspekten har jag redan implicit berört
ovan. Den hänför sig till den omständigheten att termer som autonomi,
musikalisk autonomi och autonom musik i den moderna musik-
vetenskapen mer eller mindre medvetet används som teoretiska och
analytiska redskap i syfte att peka ut och identifiera de föreställningar
om musiken som växer fram i den romantiska musikestetiken och av
vilka några senare manifesterar sig på ett mer renodlat sätt i den
musikaliska formalismen. Det är således inte, eller bör i varje fall inte
vara, någon termens historia som avses när det talas om musikalisk
autonomi (ville man skriva en sådan skulle man förmodligen istället
börja med Adorno och 1930-talets tyska diskussion om den autonoma
musiken).2

Denna studie skall alltså förstås som liggande inom ramen för den
moderna musikvetenskapliga diskussionen om musikalisk autonomi.
Men den skiljer sig i åtminstone tre viktiga avseenden från de historiska
och kritiska ansatser som hittills präglat detta forskningsområde och
däri ligger också dess bidrag till diskussionen. För det första är detta
inte huvudsakligen en historisk studie. Fokus ligger istället på samtida,
d.v.s. aktuella, textliga framställningar av instrumental konstmusik.
Detta sker alltså genom en analys av ett ganska begränsat empiriskt
material som utgörs av 40 stycken CD-konvoluttexter. I centrum för
undersökningen står frågan hur dessa texter relaterar till den bredare
historiska diskursen om den instrumentala konstmusikens autonomi
och i vilken omfattning de kan förstås som strukturerade utifrån och

                                                                        
1 Se Dahlhaus (1989a). Dahlhaus påpekar att termen ”absolut musik” inte, som
det ibland antas, myntades av Eduard Hanslick, utan istället av Richard Wagner
i dennes programförklaring till Beethovens 9:e symfoni skriven 1846. (Se Ibid., s.
18). Se även Scruton (1981).
2 Se von Massow (1990).
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samtidigt som reproducerande denna diskurs. Detta företag bidrar
emellertid inte bara till en förståelse av hur dessa CD-texter själva är
uppbyggda och vilka föreställningar som manifesteras i dem, utan
innebär potentiellt sett också ett belysande av hur, d.v.s. genom vilka
specifika mekanismer och strategier, en dominerande diskurs om den
instrumentala konstmusiken reproduceras.1

Genom att studera en typ av texter som så att säga inte stannar inom
den musikvetenskapliga disciplinens snäva ramar, utan snarare är
avsedda för en vidare läsekrets av ”musikälskande” lekmän, undviks
för det andra en olycklig tendens inom de senaste decenniernas
autonomidiskussion; nämligen en intern, självbespeglande och
efterhand ganska tröttsam diagnostisering av det egna ämnets
identitetskris och en tillsynes oändlig diskussion om hur musik-
vetenskaplig forskning skall bedrivas när den musikaliska autonomins
ideologi inte längre utgör det solida fundamentet för disciplinens
fortlevnad och existensberättigande. Den moderna musikvetenskapliga
diskussionen om musikalisk autonomi har i hög grad antingen varit
historiskt inriktad och/eller handlat om den egna disciplinens status
och ideologiska förflutna, vilket fått konsekvensen att frågor som rör
den ”autonomiserade” klassiska musikens relation till bredare sociala
och diskursiva praktiker i vår samtida musikaliska kultur i stort sett
ignorerats. Genom att studera en typ av texter som i första hand söker
sin målgrupp utanför akademin riktas i denna avhandling fokus explicit
mot det senare.

För det tredje skiljer sig denna studie från merparten av de kritiska
ansatserna inom den feministiska och postmodernistiska musikveten-
skapen därigenom att den inte förstår (föreställningen om) den
autonoma musiken som en ideologi. Den ”nya musikvetenskapen”,
även i dess mer postmodernistiska skepnader, har i stor utsträckning
präglats av mer eller mindre underförstådda antaganden om att
autonomiseringen av den instrumentala konstmusiken inneburit att
denna musiks verkliga sociala, kulturella och politiska dimensioner
gjorts osynliga. Detta har emellanåt lett till vad en del kritiker betraktat
som oacceptabla essentialistiska tolkningar av musiken, där sociala

                                                                        
1 I avsnitt 1.4 återkommer jag till frågor som rör valet av empiriskt material.
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meningar och innebörder har skrivits in i den musikaliska strukturen
själv. Ett exempel på en sådan essentialistisk tolkning är Susan
McClarys ”hermeneutiska” analys av Brahms tredje symfoni där denna
musiks autonoma status dekonstrueras för att istället ersättas med
kulturella och sociala innebörder härledda från vad författaren
betraktar som en under 1800-talet utbredd ”kulturell semiotik”.1 I
förevarande arbete har ideologibegreppet ersatts med ett fokus på
begreppet diskurs, vilket bland annat innebär att inga försök görs att
substituera den musikaliska autonomins ”ideologi” med en mer
fundamental sanning om musiken som denna ideologi skulle förmodas
dölja. Det är den musikaliska autonomins diskurs och det sätt den
reproduceras på i en viss typ av texter som står i fokus i denna studie.

Detta innebär dock inte att studien saknar ett kritiskt perspektiv.
Analysen av texternas förhållande till den historiska konstruktionen av
musikalisk autonomi reser frågor om de sociala konsekvenser som är
involverade när musiken framställs på ett bestämt sätt. En viktig
uppgift i avhandlingen är således att visa hur texterna kan ses som
erbjudande vissa specifika subjektpositioner för oss som lyssnare, och
vidare att belysa de olika sambanden mellan denna positionering av det
lyssnande subjektet och de maktförhållanden och den kunskaps-
produktion som är knutna till den musikaliska autonomins diskurs. På
denna punkt finns emellertid en viktig koppling till ett tidigare svenskt
forskningsprojekt, ett forskningsprojekt som dock inte huvudsakligen
varit sysselsatt med frågor om musikalisk autonomi.

Förhållandet mellan kunskap, makt och textliga framställningar av
musik har studerats av den svenska medieforskaren Kristina Widestedt
i hennes avhandling Ett tongivande förnuft: musikkritik i dagspress under

två sekler från år 2001. Mellan Widestedts avhandling och min egen
finns både betydande likheter och signifikanta skillnader. Likheterna
ligger dels i valet av empiriskt material då ju båda avhandlingarna
studerar texter som handlar om musik, dels finns också väsentliga
beröringspunkter med hänsyn till det teoretiska perspektiv som utgör
förutsättningen för respektive studie. Genom att se lite närmare på

                                                                        
1 Se McClary (1993). Se även Kramer (1990). Se Johnson (1995, s. 287-88) för en
kritik av vad som kan betraktas som essentialistiska tendenser hos författare
som Lawrence Kramer och Susan McClary. Se även Cook (2000, s. 113-118).
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dessa två aspekter blir det också möjligt att se vari de två arbetena
skiljer sig åt.

Det empiriska materialet i de båda avhandlingarna består alltså av
texter som handlar om musik. I ett viktigt avseende skiljer sig dock de
texter som studeras från varandra. Som framgår av undertiteln på
Widestedts avhandling ligger hennes fokus på musikkritiska texter,
närmare bestämt på musikrecensioner i svensk dagspress. Det rör sig
således om texter som i stor utsträckning skildrar företeelser vilka är
knutna till specifika musikaliska framföranden och konserttillfällen.1 De
texter jag studerar skall närmast förstås som en form av verkanalyser,2

vilket innebär att de i långt högre grad utgörs av framställningar av
musiken själv. I båda fallen rör det sig emellertid om en typ av texter
som är riktade till en bredare kategori av läsare.

Det huvudsakliga syftet med Widestedts avhandling är att visa ”hur
dagspressens musikkritik fungerar som ett system av maktrelationer
och hur kritiken konstruerar musiken som ett kunskapsobjekt, i avsikt
att hantera förhållandet mellan förnuft och känslor”.3 Relationen mellan
förnuft och känslor utgör förvisso inte någon central fråga i förevarande
arbete. Det gör däremot framställningar av musiken vilka etablerar den
som ett specifikt kunskapsobjekt, liksom de maktförhållanden som är
implicerade i denna kunskapsproduktion. Det finns här en tydlig
affinitet med hänsyn till de bägge studiernas teoretiska utgångspunkter.
De utmärks således båda av en diskursanalytisk ansats förankrad i ett
foucaultianskt diskursbegrepp, liksom de båda inbegriper analyser av
det empiriska materialet utifrån ett foucaultianskt maktperspektiv.4

Gemensamt för de båda avhandlingarna är alltså den konstruktio-
nistiska synen på det ämne som studeras samt ett explicit fokus på
relationen mellan diskurs, makt och kunskap. De signifikanta skill-
naderna består, förutom vad gäller de texter som studeras, för det första
i den grundläggande problemställning som driver respektive

                                                                        
1 Se Widestedt (2001, s. 45).
2 Se närmare avsnitt 5.6.3 i denna avhandling.
3 Widestedt (2001, s. 16).
4 Widestedt arbetar dessutom utifrån ett institutionellt perspektiv med
utgångspunkt i bl.a. Jürgen Habermas offentlighetsteori (se Ibid., s. 25-30).
Förevarande studies teoretiska utgångspunkter diskuteras mer utförligt i avsnitt
2.1 och igen i avsnitt 7.2 och 7.3.
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avhandling framåt, där Widestedt alltså är sysselsatt med hur ”det
problematiska förhållandet mellan förnuft och känslor”1 hanteras i en
specifik diskurs om musik, medan jag snarare studerar den diskursiva
konstruktionen av ”musiken själv”, d.v.s. av musiken som ett
självständigt, autonomt fenomen. För det andra finns också en skillnad
med hänsyn till bestämningen av den diskurs som studeras, där
Widestedt helt enkelt förstår musikkritiken som en specifik och väl
avgränsad diskurs,2 medan jag arbetar med en mer generell storhet som
den musikaliska autonomins diskurs.

I avsnitt 2.2.1 diskuterar jag närmare frågor som rör avgränsningen
av den diskurs som studeras i denna avhandling. Här skall dock avslut-
ningsvis en aspekt som rör valet av ämnesområde kort tas upp. Fokuse-
ringen på vad jag kallar den musikaliska autonomins diskurs innebär
naturligtvis inte att jag hävdar att denna diskurs historiskt sett varit den
allenarådande. Framförallt kan den hos romantiska tonsättare och för-
fattare inflytelserika föreställningen om en för de olika konstformerna
gemensam ”poetisk” essens och en med denna föreställning förknippad
strävan efter en fusion av de olika konstformerna – en strävan exempli-
fierad i bland annat Berlioz och Liszts programmusikaliska ideal, lik-
som i Wagners musikdramer och i den emotionella realism och den
föreställning om ett Gesamtkunstwerk som kommer till uttryck i dennes
skrifter mellan 1849-513 – i flera viktiga avseenden ses som antitetiska i
förhållande till föreställningen om en autonom och ren instrumental-
musik.4 Dessutom kan den europeiska musikkulturen under 1800-talet i
sin helhet betraktas som mångfacetterad, där bland annat en äldre käns-
loestetik lever kvar i alltmer populariserad form samtidigt som t.ex. nya
nationalistiskt färgade föreställningar om musiken som ett uttryck för
folksjälen får stor genomslagskraft.5 Begränsar vi oss till den instrumen-
tala musiken kan vi med Daniel Chuas ord alltså tala om ”a clamour of
contradictory discourses, each vying for power in the construction of its

                                                                        
1 Widestedt (2001, s. 17).
2 Se Ibid., s. 17, s. 31-33, samt s. 38
3 Lippman (1992, s. 243-44).
4 Se t.ex. Samson (2001, vol. 21, s. 596-603).
5 Se Dahlstedt (1990, s. 63).
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meaning”.1 I detta arbete avgränsas, renodlas och studeras en av dessa
diskurser.

1.3 Syften och frågeställningar

Avhandlingen har två huvudsyften. För det första är avsikten att visa i
vilken grad och genom vilka medel en viss typ av massproducerade och
samtidigt offentligt auktoriserade texter om klassisk musik re-
producerar en historiskt sett inflytelserik och fortfarande idag på många
sätt dominerande diskurs om den instrumentala konstmusikens
autonomi. Det övergripande resultatet avhandlingen når fram till här är
att texterna bäst kan förstås som en instans av, och därmed som en
exemplifiering av, denna bredare historiska diskurs om den
västerländska konstmusikens autonomi, samt att de måste betraktas
som en av de platser där diskursen reproduceras och får sin spridning.
Men avhandlingen syftar alltså också till att visa hur  denna
reproduktion av diskursen går till genom att de språkliga, diskursiva
och (i mindre utsträckning) kontextuella faktorer som utgör
förutsättningarna för och effektuerar denna reproduktion belyses.

Detta syfte reser ett antal specifika frågeställningar som på ett mer
eller mindre uppenbart sätt är relaterade till det och som måste
behandlas om studiens övergripande resultat skall framstå som
plausibelt. För det första, vad avses här med den musikaliska auto-
nomins diskurs och hur skall denna avgränsas? D.v.s. vilka före-
ställningar eller utsagor om musiken utmärker denna diskurs och vilka
föreställningar eller utsagor utesluts i den? För det andra, hur är de
texter som här studeras uppbyggda språkligt och dispositionellt? D.v.s.
vilka terminologier utmärker dem; hur är biografisk och annan
”kontextuell” information strukturerad i förhållande till beskrivningar
som fokuserar musiken själv; vilka typer av beskrivningar av musiken
kan man återfinna i texterna, o.s.v.? För det tredje, på vilket/vilka sätt
kan de utsagor om musiken som framkommer i dessa texter förstås som
reglerade av kontextuella faktorer? D.v.s. i vilken omfattning kan dessa
utsagor ses som betingade av regler och konventioner som avgör vem
som är auktoriserad att skriva sådana texter; vilken genre och vilka

                                                                        
1 Chua (1999, s. 6).
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institutionella sammanhang skall dessa texter lokaliseras till; och hur
relaterar de till andra, mer specifika, diskurser och discipliner?
Slutligen, hur ser den specifika relationen ut mellan de texter som står i
fokus för studien och den bredare historiska diskurs de antas
reproducera? D.v.s. på vilket sätt och i vilken omfattning konstrueras
musiken som ett autonomt objekt i dessa texter?

Studiens andra huvudsyfte är nära knutet till dess teoretiska ansats
och i synnerhet till det foucaultianska maktperspektiv som dras in i det
avslutande kapitlet. Ett viktigt ändamål med avhandlingen är således
att visa hur den diskursiva konstruktionen av det lyssnande subjektet i
texterna kan ses som nära förbunden med den kunskapsproduktion och
de maktförhållanden som konstitueras i, och som samtidigt bidrar till
att upprätthålla, den musikaliska autonomins diskurs. I anslutning till
detta syfte aktualiseras framförallt följande två frågeställningar. För det
första, hur och som vad konstitueras det lyssnande subjektet i de texter
jag studerar och i den diskurs de reproducerar? För det andra, hur ser
de maktförhållanden ut som är knutna till konstruktionen av det
lyssnande subjektet i den musikaliska autonomins diskurs, hur
etableras dessa maktförhållanden och vilka är effekterna av dem?

Som dessa syften och frågeställningar formulerats här framgår det
att denna avhandling drivs av en grundläggande tes (eller arbets-
hypotes, om man så vill): nämligen att de texter jag studerar med stor
sannolikhet är strukturerade utifrån och kan ses som reproducerande
den musikaliska autonomins diskurs. Detta kan vid första anblicken
verka som ett oroväckande cirkulärt sätt att angripa det empiriska
materialet på, vilket skulle kunna väcka misstanken om att jag redan på
förhand har bestämt mig för vad jag skall finna i de texter jag studerar.
Jag har två svar på denna invändning. För det första har alla de
karakteristika i texterna som är problematiska i den bemärkelsen att de
inte entydigt kan ses som relaterade till föreställningar om musikalisk
autonomi beaktats och diskuterats i detalj. För det andra utarbetas
successivt i kapitel 4, 5 och 6 ett metodologiskt och begreppsligt
ramverk i syfte att visa i vilken omfattning de texter jag studerar skall
förstås som strukturerade utifrån traditionella föreställningar om
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musikens autonomi.1 Trovärdigheten hos de övergripande resultat
studien når fram till skall således bedömas utifrån koherensen i den
metodologiska ansatsen och i hållbarheten hos den argumentation som
motiverar dess slutsatser på olika nivåer.

1.4 Analysmaterialet

Mitt empiriska material består av 40 skivkonvoluttexter. Det som först
och främst är gemensamt för dessa texter är att de alla handlar om
någon av Johannes Brahms fyra symfonier. Detta analysmaterial bör
således motiveras dels med hänsyn till valet av texttyp, dels med
hänsyn till valet av tonsättare och musikalisk genre.

Jag har redan varit inne på ett av skälen för valet av texttyp, d.v.s. att
det här rör sig om en typ av texter som i första hand är riktade till en
bredare publik och inte, som t.ex. är fallet med forskningsartikeln, till en
liten grupp av experter. Dessa texter är visserligen så gott som
uteslutande skrivna av akademiker och musikkritiker, men de är alltså
samtidigt avsedda för en skivköpande allmän publik. Och detta gör
dem intressanta på ett helt annat sätt än de texter som endast är riktade
till andra forskare. T.ex. kan man hävda att deras huvudsakliga syfte,
nämligen det didaktiska syftet att presentera Brahms symfonier för en
mer eller mindre oskolad publik, implicerar ett asymmetriskt
förhållande mellan sändare och mottagare som man knappast finner i
de texter som är skrivna av forskare för forskare. Detta reser på ett
mycket tydligt sätt frågor som rör relationen mellan makt och kunskap i
kommunicerandet av klassisk musik.

Valet av skivkonvoluttexter som analysmaterial motiveras alltså av
1) spridningen i den avsedda målgruppen och 2) det didaktiska syfte
som är knutet till produktionen av dessa texter. Dessa två skäl är dock
knappast tillräckliga för att motivera valet av texttyp, för utifrån dem
kunde jag likaväl ha valt att arbeta med t.ex. konsertprogram eller
musikrecensioner som empiriskt material. Ett tredje övervägande som
väglett valet av texttyp har således varit att de texter jag arbetar med
skall ha ett tydligt inslag av verkbeskrivning. Detta övervägande är i

                                                                        
1 Se avsnitt 2.2 för ett mer utförligt resonemang omkring studiens
metodologiska uppläggning.
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hög grad betingat av avhandlingens grundläggande frågeställning
eftersom en analys av hur och i vilken omfattning föreställningar om
musikalisk autonomi manifesterar sig i en viss typ av texter riskerar att
bli obegriplig om dessa texter själva inte innehåller några beskrivningar
av musik. Här skiljer sig CD-skivans text från musikrecensionen, då den
senare i första hand fokuserar på musikaliska framföranden snarare än
på musiken själv (åtminstone är detta fallet när det gäller klassiska
standardverk som Brahms symfonier). Förhållandet mellan skiv-
konvoluttexter och konsertprogram och liknande texter tar jag upp i
kapitel 5.

När det gäller valet att fokusera på texter som handlar om Brahms
symfonier var detta ett ganska oproblematiskt val. Brahms symfonier
har traditionellt sett fått stå som några av de viktigaste representanterna
för en absolut och autonom instrumentalmusik som i kraft av sin
komplexa uppbyggnad och strukturella enhetlighet inte behöver
berättigas genom sin relation till någon extern text eller till konkreta
funktionella sammanhang – en musik som så att säga är sig själv nog.
Det är knappast någon tillfällighet att McClarys försök att bryta upp
vad hon betraktar som den autonoma musikens hegemoni går genom
just Brahms tredje symfoni, vilken McClary betraktar som en av
hörnstenarna ”within the Yellowstone Park of Absolute Music”.1

Massproducerade texter som handlar om dessa symfonier torde alltså
utgöra ett potentiellt sett fruktbart material för att studera hur
föreställningar om musikalisk autonomi reproduceras och sprids idag.
Här är det möjligt att resultatet i vissa avseenden blivit delvis
annorlunda om jag hade valt texter som handlat om t.ex. Tjajkovskijs
symfonier, Liszts symfoniska dikter eller Richard Strauss tondikter
(även om merparten av de skivkonvoluttexter som behandlar klassisk
instrumentalmusik faktiskt är strukturerade på ett likartat sätt). Detta
generaliseringsproblem är dock av underordnad betydelse här, då det i
                                                                        
1 McClary (1993, s. 334). Yellowstone Park är namnet på en nationalpark som
ligger på gränsen mellan Wyoming och Montana i nordvästra USA. McClary
använder (naturligtvis!) termen metaforiskt för att referera till en kärna av
föregivet autonoma musikverk som hålls strikt avskilda från resten av
samhället. Utöver McClarys feministiskt grundade analys av Brahms tredje
symfoni finns det naturligtvis även både historiska och mer samtida tolkningar
av Brahms symfonier som är oförenliga med föreställningen om dessa
symfoniers autonoma status. Jag återkommer till några av dessa i kapitel 6 där
jag också tar upp McClarys analys mer i detalj.
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den utsträckning det kan visas att de texter som här studeras är
strukturerade utifrån föreställningar om musikalisk autonomi snarare
är en exemplifiering av diskursen som åsyftas.

Insamlandet av det empiriska materialet har gjorts på ett icke-
kontrollerat sätt genom att jag helt enkelt har besökt skivaffärer i
Stockholm, Göteborg och Köpenhamn och där inhandlat de
inspelningar av Brahms symfonier som funnits tillgängliga. Nio CD-
skivor är även inköpta över Internet.1 Detta icke-kontrollerade
insamlande har emellertid begränsats genom två urvalskriterier. Givet
studiens syfte och inriktning har det för det första varit viktigt att
texterna är aktuella. Detta är skälet till att endast konvoluttexter som
medföljer CD-skivor inkluderats (och att därmed alla texter som kan
återfinnas på LP-skivor utelämnats). Texternas aktualitet definieras på
detta sätt inte i första hand utifrån när de är skrivna (det finns några
texter som är skrivna så tidigt som 1978), utan istället utifrån det år när
CD-skivan är producerad. Ungefär en fjärdedel av CD-skivorna är
nyutgåvor av äldre inspelningar och i några fall reproduceras också den
text som medföljde den ursprungliga inspelningen. I dessa fall betraktas
således inte textens tillkomstdatum som bestämmande för dess
aktualitet, utan istället det faktum att den vid ett visst årtal inkluderas
och auktoriseras som en representativ del av CD-skivan som produkt.
Utifrån detta sätt att bedöma texternas aktualitet består det empiriska
materialet av texter utgivna eller återutgivna mellan 1987 och 2004. Här
skall också understrykas att alla skivor dessutom fortfarande är
tillgängliga i handeln eller kan inhandlas via Internet (eller åtminstone
var detta fallet mellan år 2002 och 2004 när jag inhandlade dem).

Det andra urvalskriteriet handlar både om inspelningens eller pro-
duktens status och om dess tillgänglighet. Vid inköpen av CD-skivorna
har jag försökt agera som en ”genomsnittlig” skivköpare med ett rela-
tivt stort intresse för klassisk musik, d.v.s. inte som en specialist eller
kännare som vet exakt vilken inspelning han eller hon är ute efter. Detta
har inneburit att jag endast har valt CD-skivor som produceras av stora
och välkända skivbolag som Deutsche Grammophon, Decca, Philips och
Naxos och/eller inspelningar som involverar kända dirigentnamn och

                                                                        
1 Dessa inköp har möjliggjorts genom en i forskarskolan Estetiska Lärprocesser
generös budget för inköp av forskningsrelaterat material.
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traditionellt sett välrenommerade orkestrar. Genom att på detta sätt låta
de skivbolag, orkestrar och dirigenter som dominerar en stor del av
marknaden sätta gränserna för mitt urval har jag strävat efter att arbeta
med texter som medföljer den typ av CD-skivor vilka man mest sanno-
likt återfinner ute i handeln. Eftersom jag inte samlat in alla inspelningar
av Brahms symfonier från de välkända skivbolagen kan jag naturligtvis
inte hävda att full representativitet har eftersträvats på denna punkt. Å
andra sidan har den icke-kontrollerade procedur jag tillämpat något av
en slumpmässig urvalsprocedur över sig, vilket trots allt skulle kunna
betraktas som en indikation på urvalets representativitet.

Slutligen skall här ytterligare en omständighet omnämnas som rör
själva analysen av texterna. Trots att de flesta skivkonvoluten innehåller
texter på flera olika språk har jag här valt att koncentrera mig endast på
de engelskspråkiga texterna. Det finns två huvudsakliga skäl till detta.
Det första är att den text- och diskursanalys som genomförs i kapitel 5,
liksom den mer övergripande diskursanalys som omfattar kapitel 4 till
7, skulle bli mycket krånglig att genomföra om två, tre eller kanske till
och med fyra olika språk var involverade. Genom en koncentration på
de engelskspråkiga texterna kan analysen med fördel inriktas på viktiga
detaljer i framställningssätt och val av terminologi etc. och undvika att
förlora sig i omständliga och svårhanterliga jämförelser mellan olika
språk. Det andra skälet är att endast 6 av 40 konvolut innehåller texter
som är skrivna av olika författare, i resterande 34 fall rör det sig
antingen om översättningar av en och samma text eller så förekommer
endast en engelsk text (i detta sammanhang är det också värt att notera
att inget av konvoluten innehåller endast tysk eller fransk text, etc.).

1.5 Avhandlingens disposition

I kapitel 2 redogörs för arbetets teoretiska utgångspunkter och riktlinjer.
Bland annat diskuteras Michel Foucaults diskursbegrepp i syfte att visa
hur detta begrepp används i denna avhandling och i vilka avseenden
tillvägagångssättet här skiljer sig från mer traditionella foucaultianska
diskursanalyser. Vidare redogör jag i detta kapitel för de metodologiska
angreppssätt som åtföljer och möjliggör studiens slutsatser. Under
rubriken ”Metodologiska överväganden och riktlinjer” tar jag också
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upp frågor som rör avgränsningen av den diskurs som studeras i denna
avhandling.

I kapitel 3 redogör jag för hur föreställningen om musikens auto-
nomi växer fram historiskt. Kapitlet utgår från den gängse versionen av
hur denna historia ser ut och är i grunden uppbyggt omkring den
forskning som gjorts på området.

Kapitel 4 söker genom en kombinerad kritisk läsning av den
moderna musikvetenskapliga litteraturen och Eduard Hanslicks Vom

Musikalisch-Schönen identifiera de centrala utsagor som kännetecknar
den musikaliska autonomins diskurs. Kombinationen av det historiska
perspektivet i kapitel 3 och det mer analytiska perspektivet i kapitel 4 är
tänkt att ge en klar och tydlig bild av den musikaliska autonomins
diskurs. Det huvudsakliga syftet med kapitel 4 är emellertid att
utveckla och renodla de grundläggande kategorier (utsagor) som
vägleder analysen av det empiriska materialet i avhandlingens sjätte
kapitel.

Avhandlingens femte kapitel utgörs av en text- och diskursanalys
som avser att belysa såväl CD-texternas interna uppbyggnad, som rela-
tionen mellan text och kontext. Här påvisas bland annat den stereotypa
utformning och begränsade vokabulär som kännetecknar dessa texter,
men också hur de skall ses som formade av konventioner, diskursiva
praktiker och institutionella faktorer samt hur de skall betraktas som
byggande på andra, mer specifika, diskurser. Tillsammans levererar
kapitel 4 och 5 den bakgrund och de begreppsliga verktyg som möjlig-
gör analysen och resultaten i avhandlingens sjätte kapitel.

Syftet med kapitel 6 är att visa i vilken omfattning de texter jag stu-
derar skall betraktas som strukturerade utifrån och samtidigt som re-
producerande de centrala utsagor som kännetecknar den musikaliska
autonomins diskurs. Men syftet med detta kapitel är också att visa hur,
d.v.s. genom vilka medel, den diskursiva konstruktionen av musikalisk
autonomi effektueras i dessa texter. Kapitlets avslutande del fokuserar
den typ av kunskap, eller den kunskapsproduktion, som är knuten till
de texter jag studerar.

Avhandlingens sjunde kapitel, slutligen, utgår från begreppet sub-
jektposition och från Foucaults maktbegrepp i syfte att visa hur
konstruktionen av en specifik lyssnarposition i den musikaliska
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autonomins diskurs måste förstås som sammantvinnad med den
kunskap och de maktförhållanden som upprätthålls i diskursen.
Kapitlet avslutas med en utvidgning av perspektivet där det institu-
tionaliserade lyssnandet vid offentliga klassiska konserter diskuteras.



2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH METODOLOGISKA

ÖVERVÄGANDEN

2.1 Teoretiska utgångspunkter och perspektiv

Det som väsentligen gör att denna avhandling inte skall betraktas som
en filosofisk studie är att den utgår från vissa teoretiska grund-
antaganden som inte ytterligare problematiseras och ifrågasätts. Denna
inledande reservation kan tyckas en aning ansträngd, men är här
nödvändig för att undvika en tendens hos en del studier som i likhet
med denna präglas av en ”konstruktionistisk” forskningsansats och där
filosofiska, och i synnerhet språkfilosofiska, problemställningar
tenderar att behandlas på ett svepande och undermåligt sätt.1 När jag
redovisar studiens teoretiska utgångspunkter nedan skall dessa således
betraktas som ett antal pragmatiska val vilka möjliggjort studiens
genomförande och resultat, snarare än absoluta trosbekännelser om hur
förhållandet mellan språk och verklighet, diskurs och realitet, ser ut.

Det teoretiska perspektiv som utgör förutsättningen för av-
handlingens resultat är således framförallt motiverat av att det erbjuder
nya sätt att konceptualisera förhållandet mellan språk och musik –
mellan ”musiken själv” och de sätt musiken representeras på i t.ex. tal
och skrift. Men det teoretiska perspektivet är också sprunget ur det
intresse som utgjort drivkraften i arbetet, ett intresse som bland annat
angår hur ett fenomen som just ”musiken själv” formas och konstrueras
i texter som långt ifrån att vara producerade i ett kontextuellt vakuum
är nära knutna till och reglerade utifrån en rad diskursiva, insti-

                                                                        
1 För ett exempel på en grundlig och väl underbyggd konstruktionistisk ansats
som utgår från ett socialsemiotiskt perspektiv, se Lindstrand (2006, s. 39-59).
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tutionella, ekonomiska och sociala faktorer. I nästa avsnitt skall jag
redogöra för studiens generella teoretiska utgångspunkter. Därefter
följer i avsnitt 2.1.2 en mer detaljerad redogörelse för hur diskurs-
begreppet används i denna avhandling. I avsnitt 2.1.3 jämförs slutligen
avhandlingens teoretiska perspektiv med en traditionell filosofisk-
estetisk ansats och de frågeställningar som kännetecknar en sådan.
Syftet med denna jämförelse är att ge en mer konkret bild av studiens
teoretiska inriktning och på detta sätt förbereda läsaren för de
resonemang som förs i de efterkommande kapitlen. Det foucaultianska
maktperspektiv som sätter sin prägel på avhandlingens sjunde och sista
kapitel tas inte upp i någon större utsträckning här; en mer detaljerad
diskussion av Foucaults maktbegrepp är istället förlagd till detta
kapitel.

2.1.1 Generella teoretiska utgångspunkter

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips identifierar i boken
Diskursanalys som teori och metod  fyra ”nyckelpremisser” som de hävdar
utmärker merparten av den socialkonstruktionistiska1 forskning vilken
bland annat inbegriper de diskursanalytiska riktningar som är
influerade av poststrukturalistisk teori.2 Jag skall här tematisera
arbetets generella teoretiska utgångspunkter utifrån tre av de
nyckelpremisser författarna redogör för, då just dessa i hög grad har
legat till grund för studiens angreppssätt, liksom för dess överordnade
utformning.

Historisk specificitet

Bakom de flesta konstruktionistiskt färgade diskursanalytiska ansatser
ligger ett antagande om att en stor del av våra föreställningar och våra
kunskaper om världen är historiskt situerade. Denna historicistiska och

                                                                        
1 I fortsättningen skall jag följa Ian Hacking och endast tala om
konstruktionistiska teorier då termen ”social” närmast är att betrakta som
redundant. Se Hacking (1999, s. 39): ”Most items said to be socially constructed
could be constructed only socially, if they are constructed at all. Hence the
epithet ”social” is usually unnecessary and should be used sparingly, and only
for emphasis or contrast.”
2 Jørgensen & Phillips (2000, s. 11-12). Jørgensen och Phillips utgår från Vivien
Burrs karaktäristik av socialkonstruktionismens generella filosofiska antagan-
den. (Se Burr, An Introduction to Social Constructionism. London. SAGE: 1995.)
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relativistiska position behöver inte nödvändigtvis innebära att man
anser att alla föreställningar och all kunskap om världen tout court är
historiskt bundna, men den innebär sannolikt att man betraktar de
föreställningar och den kunskap som är knuten till det objekt eller
område man studerar som konstituerade av faktorer vilka är historiskt
och kulturellt specifika. I detta avseende innebär antagandet om
historisk specificitet att våra representationer av verkligheten inom ett
givet område är kontingenta, d.v.s. de kunde ha varit radikalt
annorlunda och de kommer i framtiden förmodligen att se radikalt
annorlunda ut.1 Detta antagande är nära knutet till ett sätt att se på
språk och representation som jag snart skall återkomma till.

Antagandet om historisk specificitet har spelat en viktig roll för
denna studies utformning och fokus. De föreställningar om musikalisk
autonomi jag identifierar och diskuterar betraktas här som utmärkande
för en historiskt situerad diskurs om musiken som uppstår mot 1700-
talets slut och som sedan successivt får ett allt större inflytande på hur
den klassiska musiken konceptualiseras och förstås. Under de senaste
två decennierna har man emellertid inom t.ex. den musikvetenskapliga
disciplinen kunnat konstatera att dessa föreställningar har börjat
upplösas och ifrågasättas. Däremot tycks de fortfarande i hög grad
reglera de attityder och praktiker som är knutna till bland annat
konsumtionen av klassisk musik, vilket det institutionaliserade och
koncentrerade lyssnandet vid traditionella symfonikonserter bara är ett
exempel på.

Konstruktionistisk språkuppfattning

En andra nyckelpremiss som Jörgensen och Phillips tar upp är en kritisk

inställning till självklar kunskap och de förbinder explicit denna premiss
med vad som kan betecknas som en konstruktionistisk språkupp-
fattning.2

Kulturteoretikern Stuart Hall urskiljer tre grundläggande upp-
fattningar om hur språket fungerar och vilken status och funktion
representationer av världen har i språket. Enligt den reflexiva upp-
fattningen fungerar språket närmast som en bild av den externa

                                                                        
1 Jørgensen & Phillips (2000, s. 11).
2 Ibid., s. 11.
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världen. Förhållandet mellan språk och verklighet betraktas utifrån en
sådan uppfattning som helt oproblematiskt, som ett ett-till-ett
förhållande där våra beskrivningar och representationer av tingen på ett
mer eller mindre entydigt sätt pekar ut karaktäristika och betydelser
dessa redan har i sig själva.1 Den andra uppfattningen, som Hall
betecknar den intentionella, hävdar i direkt motsats till den reflexiva
uppfattningen att ”it is the speaker, the author, who imposes his or her
unique meaning on the world through language. Words mean what the
author intends they should mean.”2 Denna i viss mening ultraindi-
vidualistiska uppfattning tycks, åtminstone i sina mest extrema och
karikerade varianter, vara ohållbar då den förutsätter möjligheten av att
vi skulle kunna uppfinna, uttrycka oss i och kommunicera genom helt
egenmäktigt och privat konstruerade språk.3

Mot dessa två språkuppfattningar ställer Hall vad han kallar för ”the
constructionist approach to meaning in language”.4 Rötterna till den
konstruktionistiska språkuppfattningen finner Hall, liksom de flesta
andra socialkonstruktionister, i den schweiziske lingvisten Ferdinand
de Saussures strukturella lingvistik och den semiotiska teori som utgör
grunden för denna. Språklig betydelse och representation är här inte en
fråga om förhållandet mellan språk och verklighet, utan istället om
relationerna mellan tecken i ett specifikt språksystem. Enligt Saussure
skall varje tecken betraktas som en enhet bestående av två olika
element: det betecknade och det betecknande. Det betecknade elementet,
vilket Saussure kallar för signifié, utgörs av en mental representation
(t.ex. föreställningen om ett fyrfota husdjur som skäller och som vi på
svenska betecknar med ordet ”hund”) – vad Saussure förstår som ett
begrepp. Det betecknande elementet, vilket Saussure kallar signifiant,
utgörs av den sekvens av ljud (eller bokstäver eller andra material) med
hjälp av vilka vi refererar till ett begrepp.5 Hall beskriver, med referens

                                                                        
1 Wittgensteins avbildningsteori i Tractatus  är väl ett av de mest kända
exemplen på en reflexiv språkuppfattning, även om det naturligtvis är extremt
missvisande att karaktärisera den som ”oproblematisk”.
2 Hall (1997, s. 25).
3 För en elaborerad teori om mening som utgår ifrån individers intentioner, se
H. P. Grice (1994, s. 21-30).
4 Hall (1997, s. 25).
5 Se Sim (1992a, s. 408). Culler (1986, s. 37) påpekar dock att språkhandlingar
som materiella fenomen (d.v.s. sekvenser av ljud eller akustiska fenomen) för
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till Saussure, således ett system av tecken som bestående av två typer av
mer specifika representationssystem: det ena är ett system, eller en
struktur, av signifianter, d.v.s. av betecknande former (t.ex. skrivna eller
talade ord); det andra är ett system av begrepp eller mentala
representationer.1 Det är dock endast i analytiskt syfte man kan hålla de
två systemen strikt åtskiljda från varandra. I praktiken konstrueras
språklig betydelse, och mening i mer generell bemärkelse, genom den
godtyckliga (eller arbiträra) fusion av signifiant och signifié som utgör ett
specifikt tecken, samtidigt som tecknet endast konstitueras som tecken
genom dess funktion, d.v.s. dess roll eller plats, i språksystemet som
helhet. Tecknet har alltså enligt Saussure en helt och hållet relationell

identitet.2 Att förhållandet mellan det betecknande och det betecknade,
mellan signifiant och signifié, är godtyckligt – och att således
förhållandet mellan språk och ”verklighet” inte är en fråga om ett
transparant ett-till-ett förhållande – är en följd av att dessa två typer av
lingvistiska element själva är godtyckliga och betingade av språk-
systemets tillstånd vid en given historisk tidpunkt. Både tecknets
godtycklighet och dess relativa stabilitet hänger därför samman med att
det måste betraktas som ett socialt faktum; d.v.s. tecknets relationella
identitet etableras, upprätthålls och förändras genom sociala
konventioner och koder som både är historiskt specifika och knutna till
ett specifikt språk eller språksystem.3

                                                                                                                                                                
Saussure inte är identiska med signifianter som lingvistiska element när han
skriver att ”The signifier […] is an abstract unit of some kind, not to be confused
with the actual sequence of sounds”. De lingvistiska elementens, i det här fallet
signifianternas, immaterialitet framgår enligt Culler även av Saussures
distinktion mellan fonetik och fonologi som konstituerande två olika ämnes-
eller studieområden: ”Phonetics would describe the actual sounds produced
when one utters the form, but … the identity of bed as a unit of English does not
depend on the nature of these actual sounds but on the distinctions which
separate bed from bet, bad, head, etc. Phonology is the study of these functional
distinctions…”. (Ibid., s. 42; se även s. 63)
1 Hall (1997, s. 17 och s. 30-34). Se även Culler (1986, s. 33-36). Culler (Ibid., s.
31) understryker dock att även begreppen för Saussure är kontingenta storheter
betingade av det specifika språksystem de ingår i och att de därmed inte kan
betraktas som existerande ”prior to and independently of any language”.
Språket är alltså inte en nomenklatur där universella och språkoberoende
begrepp kan betecknas i ett potentiellt sett oändligt antal olika språk med ett
potentiellt sett oändligt antal signifianter. Det är snarare tvärtom: ”…its [d.v.s.
språkets] signifieds are not pre-existing concepts but changeable and contingent
concepts which vary from one state of language to another.” (Ibid., s. 32.)
2 Culler (1986, s. 37).
3 Ibid., s. 63.
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Utifrån denna strukturalistiska modell är det tydligt att represen-
tation inte i första hand kan vara en fråga om förhållandet mellan språk
och ”verklighet”. Representationer, förstådda som meningsfulla åter-
givanden och beskrivningar av en föregivet extern verklighet, är
språkinterna företeelser: de fungerar och konstitueras som meningsfulla
enheter i första hand genom den plats de intar i ett givet system av
representationer och genom de sätt på vilka de skiljer sig från andra
representationer. Men eftersom de samtidigt utgör de medel genom
vilka vi förstår vår verklighet och gör den meningsfull innebär det att
denna verklighet i hög utsträckning är språkligt och socialt konstruerad.
I denna mening kan man tala om representationer som konstituerande.1

Konstruktionen av den sociala verkligheten (och kanske av all
verklighet) har här flyttat från Kants transcendentala subjekt till en mer
kontingent och föränderlig storhet: det mänskliga språket.

Man behöver emellertid inte vara konsekvent strukturalist för att ar-
beta utifrån en konstruktionistisk språkuppfattning. I de flesta diskurs-
analytiska ansatser ligger inte fokus på strukturella analyser av språk-
system eller andra semiotiska system, utan istället på de utsagor, regler
och praktiker som konstituerar en specifik diskurs. Det finns många
olika typer av diskursanalys, men den typ av analyser som utgår från
ett foucaultianskt diskursperspektiv bygger så gott som alla på en kon-
struktionistisk språkuppfattning, hur olika sådana analyser i övrigt än
må vara. Olika diskurser betraktas således som frambringande olika
typer av sociala verkligheter, var och en med sin specifika kunskaps-
och föreställningsvärld knuten till sig. Men diskursen förstås också som
frambringande de objekt den talar om, studerar, klassificerar och väver
sin kunskap omkring. I en diskursanalys är det alltså språket, och i
vidare mening diskursen, som en produktiv mekanism man i första
hand studerar.2

                                                                        
1 Se även Howarth (2000, s. 18-23).
2 Mills (2004a, s. 7) skriver att ”Within structuralist and post-structuralist
theory, the use of the term discourse signalled a major break with previous
views of language and representation. Rather than seeing language as simply
expressive, as transparent, as a vehicle of communication, as a form of
representation, structuralist theorists and in turn post-structuralists saw
language as a system with its own rules and constraints, and with its own
determining effect on the way that individuals think and express themselves.
The use of the term discourse, perhaps more than any other term, signals this
break with past views of language.”
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Denna avhandling utgår i sin helhet från en konstruktionistisk
språkuppfattning, om än inte en strukturalistisk och semiotisk sådan.
Detta blir tydligast i avhandlingens centrala kapitel där de CD-texter
som utgör mitt empiriska material betraktas och analyseras som ett
slags språkliga och diskursiva handlingar; d.v.s. inte som oproble-
matiska återgivanden av den musik de talar om, utan som aktivt
bidragande till att producera och reproducera specifika föreställningar
om vad denna musik är och inte är, och därmed i viss utsträckning som
frambringande den musik de talar om.

Den konstruktionistiska ansatsen kan i detta avseende vara mer eller
mindre radikal. I dess mest radikala form skulle påståendet vara att den
musikaliska strukturen själv måste betraktas som genomgående socialt
och diskursivt konstruerad och att det således är felaktigt att förstå
tekniska beskrivningar av musikaliska förlopp som entydiga, allmän-
giltiga och transparenta framställningar av en på förhand existerande
musikalisk struktur. Detta är dock irrelevant för denna studies syften
eftersom jag här är intresserad av att undersöka i vilken utsträckning
musiken konstrueras som autonom och genom vilka medel detta i så fall
går till. Utgångspunkten för denna avhandling är att den autonoma
musiken (liksom för övrigt alla andra ”musikaliska ontologier”) skall
betraktas som ett diskursivt konstruerat fenomen. Men detta behöver
alltså inte innebära en antirealistisk syn på musikaliska strukturer,
eftersom musiken som ett autonomt fenomen – liksom musiken som ett
icke-autonomt fenomen – kan fabriceras diskursivt i förhållande till
reellt existerande musikaliska strukturer. En reellt existerande musik-
alisk struktur medför således inte automatiskt det musikaliska objektets
autonoma status.

Produktion och kommunikation av kunskap har sociala konsekvenser

Att den kunskap som växer fram omkring ett specifikt område eller
objekt alltid har sociala konsekvenser är en viktig utgångspunkt i de
flesta konstruktionistiskt anlagda diskursanalyser och förevarande
studie utgör härvidlag inget undantag. Jørgensen och Phillips skriver
med hänsyn till denna aspekt att

I en bestämd världsbild blir några former av handling naturliga
och andra otänkbara. Olika sociala världsbilder leder således till
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olika sociala handlingar, och den sociala konstruktionen av
kunskap och sanning får därmed konkreta sociala konsekvenser.1

Detta är ganska svepande formulerat, men den generella innebörden av
detta antagande är att all kunskap är knuten till en naturalisering av
vissa sätt att se på världen och de objekt som existerar i den och att
denna naturalisering aldrig kan betraktas som en isolerad företeelse
strikt åtskiljd från vårt sätt att vara på och handla i världen. I den typ av
diskursanalyser som utgår från Foucault behandlas denna problematik
ofta i termer av förhållandet mellan kunskap och makt. En grund-
läggande premiss i sådana studier är således att all kunskapsproduktion
är olösligt förbunden med olika typer av maktförhållanden, och
uppgiften för varje enskild diskursanalys blir då att visa hur
förhållandet mellan kunskap och makt ser ut inom det specifika
ämnesområde som studeras. I avhandlingens sista kapitel lyfter jag
fram en aspekt av hur förhållandet mellan makt och kunskap kommer
till uttryck och opererar i de texter jag studerar och i den diskurs de
reproducerar, nämligen den aspekt som har att göra med konstitutionen
av det lyssnande subjektet i dessa texter. Där diskuterar jag också, som
jag redan tidigare nämnt, Foucaults maktuppfattning mer i detalj,
liksom jag också ger en mer utförlig redogörelse för ett annat viktigt
begrepp i analysen: begreppet subjektposition. Jag lägger således denna
del av den teoretiska diskussionen åt sidan tillsvidare.

2.1.2 Begreppet diskurs

Denna studie är starkt färgad av en foucaultiansk diskursuppfattning,
men den skall betraktas som varken en regelrätt ”arkeologisk” eller
”genealogisk” ansats. En redogörelse för hur termen diskurs förstås och
används i det följande kräver i vilket fall som helst en närmare blick på
Foucaults diskursbegrepp. En sådan närmare granskning nödvändig-
görs även av att Foucault själv inte levererar någon entydig definition
av vad han avser med termen diskurs. Att Foucault använder termen i
flera olika betydelser kommer explicit till uttryck i följande passage från
Vetandets arkeologi:

                                                                        
1 Jørgensen & Phillips (2000, s. 12).
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… istället för att undan för undan pressa samman den svävande
innebörden i ordet ”diskurs”, tror jag… att jag tvärtom
mångfaldigat dess betydelse: ibland är den alla utsagornas
generella område, ibland är den en individualiserbar grupp av
utsagor, ibland är den en regelbunden praktik som redogör för
ett visst antal utsagor.1

I detta citat återfinner vi tre olika betydelser av termen diskurs. I den
första betydelsen förstås diskurs som ”alla utsagornas generella
område”. Detta är en mycket bred bestämning som helt enkelt tycks
säga att diskurs i första hand består av utsagor. Utsagan har dock en
speciell ställning i Foucaults tankeschema. I Vetandets arkeologi

förekommer en omfattande och komplicerad diskussion av ämnet ifråga
och det är inte helt lätt att begripa hur han till slut förstår detta
begrepp.2 Mycket förenklat kan man emellertid säga att inte varje
yttrande eller uttalande som reser någon form av sanningsanspråk
utgör en utsaga; för att räknas som en utsaga måste detta yttrande eller
uttalande ingå i en någorlunda koherent mängd sanningsanspråk och
därtill utgöra en del av ett etablerat vetande. Enligt Foucault är utsagor
alltid tätt knutna till, och utmärkande för, institutionellt auktoriserade
och historiskt kontingenta kunskapskomplex, och produktionen av
utsagor är således bland annat reglerad av mer eller mindre explicit
formulerade kompetenskrav, föreskrifter och praktiker som effektuerar
att långtifrån alla är sanktionerade att artikulera dem och därmed
skänka det sagda status av vetande.3 En utsaga konstitueras av att
någon hävdar eller yttrar något i ett bestämt sammanhang; den är en
”lingvistisk performance”4 vars kunskaps- och sanningsstatus är
beroende av vem som yttrar sig, d.v.s. vilken position och auktoritet den
som yttrar sig tillskrivs i ett specifikt kunskapssammanhang och inom
ett visst kunskapsområde. Utsagor är, hävdar Foucault, den typ av
påståendesatser och representationer som befinner sig ”i det sanna”5;
de är de institutionellt auktoriserade kunskaps- och sanningsanspråk

                                                                        
1 Foucault (2002a, s. 102).
2 Se Ibid., s. 101-132.
3 Mills (2004a, s. 55).
4 Howarth (2000, s. 55).
5 Foucault (1993, s. 24).
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som etableras och distribueras genom ”en gallring bland de talande
subjekten”.1 De spelar därmed, till skillnad från andra typer av
”lingvistiska performancer”, en central roll för hur ett ämnesområde är
konstituerat och för vad som räknas som relevant kunskap med hänsyn
till detta ämnesområde. När jag framöver talar om utsagor – och det
gäller i synnerhet de kapitel som ägnas åt analysen av CD-texterna
(d.v.s. kapitel 5, 6 och 7) – så är det i den betydelse som angivits här.

Den andra definitionen som framkommer i citatet ovan är betydligt
snävare. Här handlar det snarast om vad som kännetecknar och av-
gränsar en specifik diskurs. En diskurs skall således förstås som en
individualiserbar grupp av utsagor och det är genom att urskilja dessa
utsagor som vi kan identifiera diskursen. Foucault har här i första hand
discipliner som psykiatri, kriminologi och medicin i åtanke, d.v.s. vad
han kallar för diskursiva formationer, men det är tydligt att definitionen
som den står kan användas för att identifiera både bredare och snävare
diskurser. Till exempel är Foucault i den första delen av Sexualitetens

historia bland annat sysselsatt med att identifiera och inringa det
enorma område som utgör sexualitetens diskurs sedan 1700-talets slut.

Den tredje definitionen ovan, enligt vilken en diskurs alltså skall
förstås som ”en regelbunden praktik som redogör för ett visst antal
utsagor”, är den som är närmast knuten till Foucaults arkeologiska
metod. Det som står i fokus här är de olika typer av bildningsregler2 som
frambringar och möjliggör diskursen med dess kunskapsobjekt,
begrepp och utsagor, snarare än diskursen som en individualiserbar
grupp av utsagor.3 Analysen är således inte i första hand sysselsatt med
diskursen som ett språkligt fenomen, utan med den diskursiva praktik

som utgör själva förutsättningen för de utsagor och kunskapsobjekt som
uppkommer i diskursen. Foucault beskriver en diskursiv praktik som
just

                                                                        
1 Ibid., s. 26.
2 Det rör sig bl.a. om regler som avgör huruvida grupper av utsagor skall
accepteras eller uteslutas från ett visst kunskapsområde, liksom om
konventioner, sociala relationer och institutionella strukturer som utverkar att
vissa individer kan tala med auktoritet inom detta område, etc. Se Howarth
(2000, s. 52-53).
3 Foucault (2002a, s. 55). Se även Mills (2004a, s. 6).
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… en mängd av anonyma, historiska regler, alltid definierade i
tid och rum, som under en bestämd epok och för en given social,
ekonomisk, geografisk eller språklig krets har definierat de
villkor under vilka utsägelsesfunktionen utövas.1

En diskursiv praktik är alltså i denna mening ett regelstyrt talande
och/eller skrivande som är knutet till vissa platser eller institutioner i
samhället. Inte detta talande och skrivande självt, utan de regler,
strukturer och praktiker som upprätthåller det är vad analysen bör
inriktas på.

I denna avhandling arbetar jag huvudsakligen inom ramen för den
andra definitionen av diskurs ovan, d.v.s. bestämningen av en diskurs
som en individualiserbar grupp av utsagor. I synnerhet gäller detta
kapitel 4 där jag identifierar och diskuterar vad jag betraktar som de
centrala utsagorna i den musikaliska autonomins diskurs. En diskurs
kan i denna bemärkelse beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och

förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”.2 Men det är ett sätt att tala om
och förstå världen, eller ett ”utsnitt” av den, som samtidigt alltså
innebär att den konstrueras som något.3

Konceptualiseringen av diskursen som en regelstyrd praktik spelar
dock i åtminstone två avseenden en viss roll i de kapitel som ägnas åt
analysen av det empiriska materialet, även om det här snarare är frågan
om en starkt modifierad användning av Foucaults begrepp och metoder
än om en konsekvent genomförd arkeologisk ansats.4 För det första
betraktas således den musikaliska autonomins centrala utsagor själva
som en sorts regulativa grundföreställningar. Det vill säga, samtidigt som
dessa utsagor måste betraktas som en form av disciplinärt och
institutionellt auktoriserade yttranden vilka vi bör kunna identifiera i
explicit form i ett historiskt material, kan de även, och utan att vi gör oss
skyldiga till några inkonsistenser, förstås som djupt rotade och inte

                                                                        
1 Foucault (2002a, s. 145). Termen ”utsägelsesfunktion” skall här snarast förstås
som de privilegierade platser, eller subjektpositioner, i diskursen utifrån vilka
utsagorna ges den legitimitet och auktoritet som kännetecknar dem (se Ibid., s.
117-120).
2 Jørgensen & Phillips (2000, s. 7). Se även Ibid., s. 136.
3 Se Börjesson (2003, s. 19).
4 Exempelvis används både begreppet diskursiv praktik och begreppet
diskursiv formation i kapitel 5 på ett sätt som avviker från Foucault.
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nödvändigtvis medvetna förgivettaganden vilka möjliggör och legiti-
merar en viss typ av kunskap om musiken, och vilka vidare effektuerar
att vissa typer av framställningar av musik kommer att dominera på
bekostnad av andra. CD-texterna granskas följaktligen med hänsyn till i
vilken utsträckning de kan förstås som strukturerade utifrån (och
därmed samtidigt som reproducerande) dessa grundföreställningar
(vilket sker i kapitel 6).1 För det andra relateras de texter som utgör mitt
empiriska material även i viss utsträckning till  de
produktionskontexter, discipliner och praktiker som kan sägas ha en
regulativ inverkan på hur dessa texter är skrivna och utformade (något
som framförallt sker i kapitel 5 och 7). En av studiens centrala uppgifter
är således att visa att det är diskursens centrala utsagor i deras
egenskap av regulativa grundföreställningar som bestämmer texternas
utformning och egenart, och vidare att peka på några av de
”kontextuella faktorer” (produktionskontexter, discipliner,  diskursiva
praktiker, institutionaliserade diskurser, etc.) som utgör ramarna för
denna reproduktion av den musikaliska autonomins diskurs.

2.1.3 Studiens teoretiska perspektiv: en jämförelse

För att ge en mer konkret bild av vad den ansats jag redogjort för ovan
innebär kan det vara instruktivt att jämföra den med en typ av
frågeställningar som varit framträdande inom den analytiskt orien-
terade filosofiska estetiken. Jag skall således här avslutningsvis
kontrastera avhandlingens teoretiska perspektiv mot en traditionell
uppfattning om vad den filosofiska estetiken skall syssla med enligt en
av dess mest prominenta förespråkare: filosofen Monroe C. Beardsley.
Det föreliggande studie har gemensamt med den approach som
Beardsley hävdar bör utmärka den filosofiska estetiken är att det i båda
fallen rör sig om en variant av vad musikforskaren Kevin Korsyn i sin
                                                                        
1 Det sätt på vilket jag förstår sådana regulativa grundföreställningar här har
uppenbara likheter med det Lydia Goehr kallar ”regulativa begrepp”; se Goehr
(1992, s. 101-106). Jag skall också här för tydlighetens skull påpeka att jag med
”regulativa grundföreställningar” inte avser någon sorts kognitiva scheman;
snarare betraktar jag dessa grundföreställningar som ideologiska kategorier
vilkas fortbestånd är beroende av en mängd sociala, diskursiva och kulturella
praktiker, liksom av ett kontinuerligt disciplinärt och institutionellt understöd.
Så djupt kommer jag emellertid inte att gräva i denna avhandling att de
”arkeologiska faktorerna” bakom dessa grundföreställningar presenteras på
något systematiskt sätt.
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beskriver som ”a second order analysis”.1 Detta innebär, med avseende
på musik, att det inte är musiken eller musikverket självt som studeras,
utan istället språkliga framställningar, analyser och tolkningar av musik
och musikverk.2

Den filosofiska estetiken är följaktligen enligt Beardsley sysselsatt
inte med konsten eller konstverken själva, utan med uttalanden (eng.
statements) om konst och konstverk – eller den bör i varje fall vara det.
Den sysslar framförallt med den diskurs om konst och konstverk som
förekommer hos professionella konst- och musikkritiker. Således:

As a field of study, aesthetics consists of a rather heterogeneous
collection of problems: those that arise when we make a serious
effort to say something true and warranted about a work of art.
As a field of knowledge, aesthetics consists of those principles
that are required for clarifying and confirming critical statements.
Aesthetics can be thought of, then, as the philosophy of criticism,
or metacriticism.3

Studieobjektet för en metakritik är alltså de kritiska påståenden eller
uttalanden som görs om konst- och musikverk. Ett kritiskt påstående är
enligt Beardsley ”an internal statement about an aesthetic object”, d.v.s.
det är ett påstående som rör det estetiska objektet qua estetiskt objekt
och inte ”de orsaker och effekter” som är förbundna med det.4

Beardsley begränsar på detta sätt den filosofiska estetikens ämnes-
område inte bara till uttalanden om konstverk, utan till uttalanden om
konstverk som i strikt mening endast rör konstverket självt. Den
primära frågeställning som är knuten till detta projekt formulerar
Beardsley på följande sätt:

The problems of aesthetics are opened up by the basic question
that can be asked of any statement about a work of art, as, indeed,

                                                                        
1 Korsyn (2003 , s. 110).
2 Korsyns eget ämnesområde är, som framgår av titeln på hans bok, den
moderna musikforskningen och den disciplinära pluralism och antagonism som
kännetecknar denna.
3 Beardsley (1981, s. 3-4).
4 Ibid., s. 64.
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it can be asked about any statement whatsoever: What reason is
there to believe that it is true?1

Filosofisk estetik är alltså enligt Beardsley en form av metakritik som
sysselsätter sig med kritiska påståendens sanningshalt. Dess yttersta
syfte är att få ordning på och ge ett disciplinärt fundament till den
konst- och musikkritiska verksamheten.

Föreliggande avhandling kan också betraktas som en form av
metakritik. Men det är en metakritik med ett helt annat syfte än det
Beardsley formulerar. Istället för att som den traditionella filosofiska
estetiken fokusera på huruvida kritiska påståenden om musik i någon
närmare specificerad betydelse kan vara sanna eller inte, och i så fall
vilka som är sanna, ligger fokus i denna avhandling snarare på hur det
regelbundna upprepandet av en viss typ av kritiska påståenden
relaterar till bredare diskursiva ”traditioner”, sammanhang och
praktiker, och i vilken grad dessa förhållanden innebär att de erhåller en

status som sanna. Och istället för att undersöka huruvida de fram-
ställningar av musik som utmärker de texter jag studerar kan ges ett
hållbart disciplinärt fundament frågar jag snarare efter hur dessa
framställningar, liksom den kunskaps- och sanningsproduktion som är
knuten till dem, relaterar till frågor om makt och identitetskonstruktion
(subjektpositioner). Denna förskjutning av fokus och frågeställningar
kan djupast sett ses som en förskjutning från ett realistiskt och
essentialistiskt perspektiv enligt vilket kritiska påståenden om konst
och musik evalueras utifrån hur väl eller illa de korresponderar med de
strukturer, meningar och värden vilka verket antas vara bärare av, till
ett konstruktionistiskt och i viss utsträckning post-strukturalistiskt
perspektiv enligt vilket både verket och dess egenskaper systematiskt
formas genom våra representationer av det och de sätt på vilka vi talar
om det.2

                                                                        
1 Ibid. s. 8.
2 Se även Börjesson (2003, s. 21). Det bör dock understrykas att detta
naturligtvis är något av en förenkling, då det även inom den traditionella
filosofiska estetiken går att återfinna antirealistiskt färgade positioner som t.ex.
emotivism och projektivism.
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2.2 Metodologiska överväganden och riktlinjer

De CD-texter som utgör mitt empiriska material kan betraktas som en
form av sakprosatexter. En sakprosatext kan beskrivas som en text ”som
kombinerar information om någon del av verkligheten med någon form
av undervisning eller instruktion”.1 Boel Englund och Jan Svensson
skriver att

Vid den praktiska tillämpningen av ett foucaultinspirerat
diskursbegrepp läggs tonvikten ofta vid analys och tolkning av
sakprosatext i vissa syften. Syftena är att frilägga de grund-
läggande föreställningar och kategorier som finns i texten,
normaliserings- och disciplineringsprocesser, subjektpositioner
och kanske motdiskurser.2

Denna passage utgör en i stort sett adekvat beskrivning av det arbete
som utförs i denna studie. Detta arbete är villkorat av ett antal meto-
dologiska val och angreppssätt av både generell och mer specifik art.
Några av dessa har att göra med hur den musikaliska autonomins
diskurs avgränsas och hur dess centrala utsagor identifieras, samt hur
dessa utsagor används som analytiska verktyg i syfte att strukturera
analysen och tolkningen av de texter som utgör mitt empiriska material.
Andra har att göra med analysen av hur texterna mer specifikt är
utformade: hur de är disponerade på ett överordnat plan, vilka typer av
beskrivningar av musiken som dominerar, vilka typer av terminologier
som kännetecknar dessa beskrivningar, hur texternas olika karak-
täristika är beroende av de kontexter de befinner sig i och de diskursiva
repertoarer de bygger på, etc. Jag skall här i tur och ordning redogöra
för dessa metodologiska val och riktlinjer. Jag avslutar därefter detta
kapitel med en kort sammanfattning av hur avhandlingens meto-
dologiska ram successivt växer fram – vad man kan kalla avhandlin-
gens metodologiska disposition.

                                                                        
1 Englund et al. (2003, s. 55).
2 Englund & Svensson (2003, s. 76).
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2.2.1 Avgränsning av diskursen

Det historiska perspektiv som lyfts fram i det tredje kapitlet innebär i
viss utsträckning att en avgränsning görs med hänsyn till vad som skall
förstås som den musikaliska autonomins diskurs i denna studie. Denna
avgränsning sker i hög utsträckning genom att vissa författare som varit
nära knutna till föreställningar om musikalisk autonomi här har
förbigåtts med tystnad. Detta gäller i synnerhet Theodor Adorno, vars
frånvaro i detta arbete det här är nödvändigt att säga några ord om.

Den diskurs jag här urskiljer kännetecknas framförallt av att den
betraktar musiken (vår traditionella kanon av klassisk instrumental-
musik) som ett i alla avseenden oavhängigt och fristående fenomen. Det
är en musikestetisk diskurs som i delvis deskriptiva, delvis normativa
termer förfärdigar olika versioner av absoluta och tidlösa musikaliska
värden, ”meningar” och strukturer. Att placera Adorno i ett sådant
sammanhang är inte bara missvisande, utan direkt felaktigt. Visserligen
förespråkar Adorno en form av strukturellt lyssnande som i flera
viktiga avseenden påminner om det lyssnarideal Eduard Hanslick
presenterar i Vom Musikalisch-Schönen.1 Adornos konceptualisering av
det autonoma musikverket skiljer sig emellertid radikalt från de
föreställningar om musikalisk autonomi som jag är sysselsatt med att
identifiera i denna avhandling.

Enligt Adorno har den autonoma musiken i åtminstone två av-
seenden en social dimension.2 För det första reflekterar eller uttrycker
den indirekt, eller i medierad form, de dominanta tendenserna i det
industrialiserade samhället.3 Den autonoma musikens successiva ratio-
nalisering av det musikaliska materialet svarar t.ex. mot – och måste ses
som en konsekvens av – den generella rationalisering, som enligt Max
Weber präglat det västerländska samhället i form av ett alltmer genom-
                                                                        
1 Se Subotnik (1996, s. 150-52).
2 Paddison (1991, s. 269).
3 Zuidervaart (1990, s. 63) skriver att ”Adorno’s model of social mediation is an
internalist theory that encourages expressive accounts of artistic phenomena”.
”Expressive accounts”, hävdar han vidare, ”attempt to show that artistic
phenomena express or reflect…the inner principle or dynamic of an entire social
formation.” (Min kursivering.) Att en modell eller teori är ”internalistisk”
innebär vidare att den strävar efter att visa hur ”…tendencies [within art]
intersect nonartistic tendencies”. (Ibid., s. 62)
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gripande organiserande och administrerande av det sociala livets alla
aspekter och genom en ökad dominans och kontroll över naturen.1 För
det andra beskriver Adorno i marxistiska termer den autonoma
musiken själv som kringränd av den kulturindustri och den varu-
fetischism som kännetecknar det kapitalistiska samhället, d.v.s. det
autonoma musikverket är inte heller det befriat från att fungera som en
vara med ett bestämt bytesvärde på den kapitalistiska marknaden.2

Autonoma musikaliska strukturer har alltså enligt Adorno ett socialt
innehåll eller signifikans (”social dimension” i det första avseendet
ovan). Det autonoma musikverkets sociala signifikans återfinns emeller-
tid inte endast i egenskap av en rationalisering av det musikaliska
materialet, utan även i detta material som sådant. Tonsättaren, hävdar
Adorno, arbetar aldrig utifrån ett naturligt ”råmaterial” (Rohstoff), utan
måste alltid utgå från ett musikaliskt material – tonala scheman,
formtyper, genrer, kompositionstekniker, etc. – som är historiskt format
och som därmed också är historiskt och kulturellt vidarebefordrat och
”medierat”.3 Även i den autonoma musikens starkt rationaliserade och
genomorganiserade strukturer finner man t.ex. spår av de sociala
innebörder och funktioner i vilka olika typer av genrer har uppstått.4 I

                                                                        
1 Paddison (1991, s. 269 och 272). Den estetiska rationalitet som utmärker det
autonoma konstverket skiljer sig dock i ett mycket viktigt avseende från den
medel-ändamål rationalitet (en av Webers fyra typer av rationalitet) som
präglar det ”administrerade” samhället, en skillnad som samtidigt ger
konstverket en kritisk dimension: ”The rationality of art works is… irrational,
following Weber’s argument, from the point of view of means-end rationality,
because the end towards which the highly rationalized means are directed is – if
this can be described as an ’end’ – a lack of purpose, in the sense of Kant’s
’purposiveness without a purpose’. In this sense, Adorno argues, the rationality
of autonomous art throws into question the (means-end) rationality of empirical
reality. […] Adorno sees the rationality of art – particularly when taken to the
extreme – as opposing itself to the instrumental rationality of the real world.
Thus the rationality of external reality, as social reality, is both reflected and
opposed by the autonomous art work’s extreme rationality of form.” (Paddison
1993, s. 140)
2 Paddison (1991, s. 269-70). Se även Paddison (1993, s. 185). Den mest radikala
formen av autonom musik, och den musik som enligt Adorno ensam motstår
den generella reifikationsprocess som i det industrialiserade kapitalistiska
samhället tenderar att reducera allting till dess marknadsvärde, är för Adorno
den Andra Wienskolans atonala och modernistiska musik.
3 Paddison (1991, s. 274).
4 Ibid., s. 273.
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dessa strukturer kan man således återfinna ett historiskt-samhälleligt
innehåll (gesellschaftlicher Gehalt) i ”sedimenterad” form.1

Det musikaliska material och de formtyper som tonsättaren övertar
från tidigare generationer och epoker konstituerar således med Max
Paddisons ord ”one layer of meaning within musical works”.2 Vad
tonsättaren, eller åtminstone den ansvarsfulle tonsättaren, gör är att
omorganisera och rekontextualisera detta material och på detta sätt ge
det en ny innebörd i det strukturella sammanhang som utgör den
individuella kompositionen.3 Detta skall enligt Adorno förstås som en
dialektisk process, som en dynamisk integration av motsatser eller
antiteser vilka utgörs av å ena sidan tonsättaren som ett ”expressivt
Subjekt” och å andra sidan ” previous objectifications as handed-down
norms and conventions.”4  Denna process är emellertid synlig i den
musikaliska strukturen själv i form av en självreflektion som innebär att
det specifika verket distanserar sig från, och intar en kritisk position i
förhållande till, de konventionaliserade och ”sedimenterade” sociala
innebörder som genomsyrar det musikaliska material tonsättaren har
att arbeta med och med hjälp av vilket verket är uppbyggt.5 Just denna
självreflektion gör att den autonoma musiken (med vilken i synnerhet
avses Schönbergs radikala, modernistiska och atonala musik) kan
fungera som en form av kritisk verksamhet. Det medvetna, reflekterande
och ansvarsfulla arbetet med ett socialt och historiskt (och i sin
oproblematiserade och obehandlade form ideologiskt) impregnerat
musikaliskt material ger på detta sätt den autonoma, radikala musiken
en kognitiv och kritisk dimension som gör att den kan betraktas som en
form av social teori eller ideologikritik.6

Den diskursiva konstruktion av musikalisk autonomi som jag
studerar i denna avhandling har inte mycket gemensamt med Adornos
föreställningar om det autonoma musikverket. Adorno återfinner en
social och kritisk dimension i den autonoma och radikala musiken som

                                                                        
1 Ibid., s. 272. Se även Paddison (1993, s. 208).
2 Paddison (1991, s. 273).
3 Ibid., s. 274-75.
4 Ibid., s. 272.
5 Ibid., s. 275.
6 Paddison (1993, s. 100).
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är främmande för den tradition vars historia jag återger i nästa kapitel.
De romantiska och formalistiska föreställningar om musiken jag
redogör för i detta kapitel skall snarast betraktas som aspekter av en
”traditionell” estetik Adorno förhåller sig starkt skeptisk till.1

Trots detta är det ofrånkomligt att den avgränsning som här görs i
viss utsträckning innebär en konstruktion. Det vill säga, den diskurs om
musikalisk autonomi som här urskiljs måste delvis ses som ett resultat
av att avhandlingen tar sin utgångspunkt i en modern musikveten-
skaplig diskussion om musikalisk autonomi och därmed delar de
eventuella simplifikationer och generaliseringar som är förknippade
med denna diskurs. Vidare, samtidigt som jag naturligtvis inte hävdar
att den diskurs jag här identifierar inte har någon som helst historisk
eller reell förankring är det emellertid viktigt att understryka att denna
diskurs och dess centrala utsagor även betraktas och fungerar som en
form av analytiska verktyg med hjälp av vilka det empiriska materialet
tematiseras, analyseras och tolkas. Detta innebär, för att tala med
Jørgensen och Phillips, att avgränsningen av diskursen delvis företas
strategiskt i förhållande till studiens syften och att dessa följaktligen
påverkar ”avståndet” till det empiriska materialet, med vilket menas att
de i viss utsträckning bestämmer bilden av den historiska och diskur-
siva bakgrund utifrån vilken de texter jag studerar perspektiveras.2 Det
som här behandlas som en identifierbar grupp av systematiskt samman-
hängande utsagor är således i lika hög grad en konsekvens av meto-
dologiska överväganden som en ”objektiv” framställning av ett
historiskt specifikt och individualiserbart föreställningskomplex om den
västerländska instrumentalmusiken.

2.2.2 Identifieringen av diskursens centrala utsagor

Som jag nämnde i inledningskapitlet är denna avhandling inte en
historisk studie. Visserligen anläggs i kapitel 3 ett historiskt perspektiv,
men den historiska framställningen utgår från och accepterar helt den
gängse versionen av den musikaliska autonomins historia som denna
kommit att framställas inom den moderna anglosaxiska musikforsk-

                                                                        
1 Ibid., s. 2-3.
2 Se Jørgensen & Phillips (2000, s. 136-37).
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ningen. Denna utgångspunkt utgör så att säga avhandlingens grund-
premiss, den förutsättning som det efterföljande resonemanget i sista
hand står och faller med. Detta tillvägagångssätt innebär emellertid
också att den musikaliska autonomins centrala utsagor identifierats,
inte genom en källkritik av ett historiskt material, utan istället genom en
systematisk läsning av den moderna musikvetenskapliga litteraturen.
Men även om rekonstruktionen av den musikaliska autonomins diskurs,
liksom identifieringen av dess centrala utsagor eller kategorier på detta
sätt lånar sin auktoritet och trovärdighet från sekundärlitteraturen, sker
dock i kapitel 4 en systematisk återkoppling till ett historiskt material
genom fortlöpande referenser till Eduard Hanslicks Vom Musikalisch-

Schönen. Det explicita syftet med denna återkoppling är just att förankra
de identifierade utsagorna i ett historiskt material och därmed ge dem
den typ av plausibilitet som kommer av att man kan visa att de faktiskt
svarar mot ett sådant material.

Eduard Hanslicks lilla bok – utgiven första gången 1854, men sedan
återutgiven och ständigt reviderad i inte mindre än nio upplagor under
de efterföljande 40 åren – tilldelas således en central roll i detta
sammanhang. Här behandlas denna skrift närmare bestämt som vad
Iver B. Neumann med referens till Niels Åkerstrøm Andersen betecknar
en monumental text. Monumentala texter är den typ av texter som
”framträder som anknytnings- eller fästpunkter för diskursen”.1 Att en
text är ett monument innebär således att den utgör en av de grundtexter
som diskursen utgår ifrån, kommenterar och hela tiden vänder tillbaka
till, men det innebär också att den kan betraktas som en för diskursen
representativ text. Att Hanslicks text har en sådan ”monumental” status
med hänsyn till föreställningar om musikalisk autonomi är ett
regelbundet återkommande påstående i den samtida musikveten-
skapliga diskussionen, vilket kommer att framgå åtskilliga gånger i de
kapitel som nedan följer.2

                                                                        
1 Neumann (2003, s. 49).
2 Angående Hanslicks text vill jag här påpeka att jag använder mig av Geoffrey
Payzants engelska översättning från 1986, denna är baserad på den 8:e
upplagan av Vom Musikalisch-Schönen. Jag har valt Payzants engelska
översättning då det i sammanhanget visat sig vara enklare att arbeta med en
engelsk version framför att arbeta med en tysk utgåva. Mot slutet av kapitel 3
och i kapitel 4, där Hanslicks text närmast behandlas som en källa, har dock alla
citat i brödtexten återgivits på tyska i fotnoterna. Den tyska utgåva jag använder
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2.2.3 Diskurs och text: utsagor som analysverktyg

De utsagor som implicit framkommer i kapitel 3 och som jag mer
systematiskt urskiljer kapitel 4 har en dubbel roll. För det första utgör
de naturligtvis de kategorier genom vilka den musikaliska autonomins
diskurs identifieras och avgränsas. Deras mer specifika funktion i
avhandlingen är emellertid att fungera som en form av analytiska
verktyg vilka vägleder analysen och tolkningen av det empiriska
materialet i det sjätte kapitlet. Syftet med detta kapitel är dock inte att
mekaniskt genomsöka texterna i hopp om att finna den musikaliska
autonomins centrala utsagor explicit och entydigt uttryckta i dem.
Syftet är snarare att visa i vilken utsträckning dessa utsagor eller
kategorier kan ses som ett slags regulativa grundföreställningar, som ett
slags underförstådda förgivettaganden, vilka strukturerar det sätt
texterna är skrivna på och de framställningar av musiken som kommer
till uttryck i dem. I egenskap av analytiska verktyg kan dessa utsagor
således betraktas som en medierande länk mellan den diskurs som här
identifieras och de texter som studeras.

2.2.4 Analysen av texternas struktur, innehåll och kontext

Att låta de analytiska verktygen eller kategorierna ensamma utgöra
utgångspunkten för en sådan analys av det empiriska materialet är
emellertid otillräckligt. För att de skall få fäste i texterna utvecklas
därför i kapitel 5 en mer ”lokal” text- och diskursanalys som syftar till
att visa hur texterna är uppbyggda strukturellt och innehållsligt, på
vilka sätt de kan förstås som villkorade av kontextuella faktorer samt
hur de kan ses som byggande på mer specifika diskurser. Denna analys
utvecklas dels med hjälp av en typologi för musik- och konstkritiska
texter hämtad från den filosofiska estetiken, dels med hjälp av en
textanalytisk modell som utvecklats av text- och språkforskarna Lennart

                                                                                                                                                                
är Dietmar Strauß historisk-kritiska utgåva från 1990 och jag har även här utgått
från den 8:e upplagan av Hanslicks text. Mest tillfredställande hade det
naturligtvis varit att använda sig av en svensk översättning. Payzants engelska
översättning är emellertid vida att föredra framför Britta Collinders svenska
översättning från 1955 (andra upplagan 1993).
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Hellspong och Per Ledin.1 Därutöver modifieras och integreras i
analysen en rad viktiga begrepp hämtade från olika diskursanalytiska
riktningar.

Det är kombinationen av de resultat som framkommer i kapitel 3, 4
och 5 som möjliggör analysen och tolkningen av texterna i det sjätte
kapitlet. D.v.s. kapitel 3 och 4 uppgår till den ”generella” diskursanalys
vilken resulterar i att diskursens centrala utsagor identifieras och
utvecklas till de analytiska redskap med hjälp av vilka analysen och
tolkningen i det sjätte kapitlet tematiseras, medan kapitel 5 utgör den
mer ”lokala” text- och diskursanalys vars resultat gör det möjligt att på
ett konkret och samtidigt systematiskt sätt koppla de centrala utsagorna
till det empiriska materialet.

2.2.5 Sammanfattning: metodologisk disposition

Sammanfattningsvis skall det här kort konstateras att avhandlingens
metodologiska uppläggning kan beskrivas som en diskursanalys vilken
inkluderar tre olika nivåer. De första två nivåerna utgörs här av de två
angreppssätten jag nyss redogjort för: den ”generella” och den ”lokala”
diskursanalysen. På en övergripande nivå skall dessa två angreppssätt
emellertid betraktas som delar av en integrerad diskursanalys vilken
successivt utarbetas i avhandlingens centrala kapitel. Denna diskurs-
analys förs sedan slutligen vidare i det avslutande kapitlet med ett
explicit fokus på hur frågor om kunskap, makt och subjektkonstitution
kan relateras till de texter jag studerar och till den diskurs jag vid det
laget har visat att de måste förstås som reproducerande.

                                                                        
1 Se Hellspong & Ledin (1997), samt Hellspong (2001).



3. MUSIKALISK AUTONOMI: ETT HISTORISKT PERSPEKTIV

3.1 Inledning  

Det har hävdats att alla sanningar har en historia och man kan
naturligtvis undra vad det innebär om detta är sant. I detta kapitel skall
jag i vilket fall som helst ge en övergripande bild av den musikaliska
autonomins historia. Denna historia har berättats ett antal gånger och
även om fokus förvisso inte alltid varit detsamma i dessa berättelser,
har det efterhand vuxit fram en hävdvunnen uppfattning om när den
tar sin början, vilka idéer och föreställningar som kännetecknat den
samt vilka sociala, institutionella och kulturella praktiker som åtföljt
den. I följande kapitel ansluter jag mig till detta dominerande narrativ,1

varför jag också övervägande konstruerar min framställning utifrån
tidigare forskning på området. Detta innebär samtidigt att jag övertar
en förutsättning som sällan görs explicit när det talas om musikalisk
autonomi i den moderna musikvetenskapliga diskussionen, nämligen
att begreppet autonomi används som ett teoretiskt och retrospektivt
begrepp och att det därmed så att säga inte är termens historia som
skrivs.2

Den musikaliska autonomins födelse runt sekelskiftet 17-1800 har
beskrivits som ett paradigmskifte.3 Detta paradigmskifte består framför
allt i en radikalt förändrad syn på den instrumentala musiken, d.v.s.
musik som inte ledsagas av någon text. Det som omvärderas är i första

                                                                        
1 Se Clarke (2003, s. 161).
2 För en sådan ”termhistoria”, se von Massow (1990).
3 Se t.ex. Dahlhaus (1989a, s. 2-10). Se även Berger (2000, s. 135) och Morrow
(1997, s. 15).
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hand instrumentalmusikens brist på semantiskt innehåll och specificer-
bar mening, som från att ha varit ett tecken på musikens inherenta
otillräcklighet istället kommer att betraktas som dess essens och
adelsmärke. När musiken på detta sätt vinner sin autonomi innebär
detta dels att den inte längre behöver förenas med andra, mer
textbaserade, konstarter för att kunna betraktas som meningsfull, dels
innebär det också att den kan frikopplas från de funktionella
sammanhang (sakrala och profana) genom vilka den traditionellt sett
legitimerats. Med tidiga romantiker som Wilhelm Heinrich Wacken-
roder, Ludwig Tieck och E. T. A. Hoffmann etableras en diskurs om
instrumental konstmusik, en diskurs som trots att den genomgått en rad
förändringar överlevt ända till idag.1

Denna förändrade syn på musiken uppstår inte i ett vakuum, utan är
förbunden med förändringar i den sociala och intellektuella kontexten.
En viktig förutsättning för att denna nya diskurs om musiken skall
kunna uppstå är således den vokabulär, de utsagor och de föreställ-
ningar om estetisk autonomi som kommer till uttryck i den framväx-
ande tyska idealismen mot slutet av 1700-talet och som innebär ett radi-
kalt brott med den mimesis- och funktionsestetik som dominerat i stort
sett hela detta århundrade.2 I nästa avsnitt skall jag följaktligen se lite
närmare på två av de viktigaste förgrundsgestalterna för den musika-
liska autonomins diskurs: Karl Philipp Moritz och Immanuel Kant.

De bredare samhälleliga förändringar och de sociala och diskursiva
praktiker vilka, för att tala med Foucault, kan betraktas som de
historiskt specifika existensvillkoren för den romantiska diskursen om
musikalisk autonomi, kommer jag inte att gå närmare in på i detta
kapitel. Jag är i huvudsak sysselsatt med att beskriva vad man kan kalla
diskursens ”yta”, d.v.s. de musikestetiska ideal som kännetecknar
denna diskurs, och inte med att identifiera de eventuella ”bildnings-
regler” eller ”emergensytor” (de sociala, kulturella och institutionella
platser) som möjliggjorde eller kanske till och med nödvändiggjorde
den. Den historia som berättas i detta kapitel närmar sig inte ens
ambitionen att vara en genomarbetad arkeologisk (eller för den delen

                                                                        
1 Se Dahlhaus (1989a, s. 2 och 7-8). Se även Kramer (2002, s. 11); Goehr (1992, s.
245); samt Neubauer (1986, s. 210).
2 Se Bonds (1997).
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genealogisk) studie över den musikaliska autonomins diskurs. Vad som
erbjuds här är endast en förhoppningsvis korrekt beskrivning av de
viktigaste momenten i denna diskurs.

Det finns ett fåtal genealogiskt anlagda studier där den uttalade
ambitionen varit att placera romantisk och formalistisk musiksyn i ett
bredare kulturhistoriskt sammanhang.1 En av dessa kommer jag under-
stundom att luta mig emot i min egen framställning nedan. När det
gäller en mer generell kategori som estetisk autonomi finns det ett antal
studier som ur olika perspektiv tagit upp de bredare historiska förut-
sättningarna för denna. Eftersom, vilket jag nyss antydde, denna
bredare kategori bör ses som en av de viktigaste förutsättningarna för
den musikaliska autonomins diskurs skall jag här mycket kort vidga
perspektivet och se på tre sådana arbeten.

I boken Reconstituting the Body Politic: Enlightenment, Public Culture,

and the Invention of Aesthetic Autonomy argumenterar den amerikanske
litteraturteoretikern och kulturhistorikern Jonathan Hess för att idén om
konstens och det estetiskas autonomi mot slutet av 1700-talet växte fram
i nära samröre med ett annat viktigt begrepp inom den samtida
politiska debatten, nämligen begreppet om offentlighet (”public
sphere”). Hess formulerar sitt projekt som ”a genealogy of the present”,
vilket närmare bestämt innebär en fokusering på den politiska kontext i
vilken Moritz och Kant utformade den moderna motsättningen mellan
konst och nytta (”utility”), och han hävdar vidare att hans studie skall
betraktas som ett försök att förstå ”the emergence of the concept of
autonomous art as an integral part of Enlightenment public culture”.2

Hess tillbakavisar de resonemang enligt vilka den historiska konstruk-
tionen av estetisk autonomi företrädesvis skall förstås i ljuset av en flykt
eller ett tillbakadragande från det politiska och offentliga rummet.
Istället driver han tesen att postulerandet av en autonom estetisk sfär
(en autonom konst) innebar ett försök att konstruera det estetiska som
en alternativ form av politiskt handlande,3 ett försök sprunget ur
misslyckandet att i en i grund och botten totalitär stat som Fredrik den

                                                                        
1 Se t.ex. Johnson (1995); Chua (1999); Gramit (2002). I viss mån kan även Goehr
(1992) räknas till denna kategori.
2 Hess  (1999, s. 18).
3 Ibid., s. 27.
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Stores Preussen formulera reella politiska alternativ och handlings-
planer genom den intellektuella och politiska diskursen.1 Hess ser
således den framväxande föreställningen om ”en autonom estetisk
domän”2 och uppkomsten av estetiken som en självständig disciplin
som nära sammankopplade med upplysningstidens politiska diskurs.
Mer specifikt hävdar han att den emergerande föreställningen om
estetisk autonomi måste förstås som oupplösligt förbunden med vissa
bestämda problemkomplex vilka tar form i den tyska
upplysningstidens diskussion omkring just upplysningsbegreppet och
begreppet om offentlighet.

Ett alternativ till Hess fokus på upplysningstidens politiska diskurs
finner vi i Martha Woodmansees The Author, Art, and the Market:

Rereading the History of Aesthetics  från 1994. Enligt Woodmansee måste
den framväxande autonomiestetiken under sjuttonhundratalets andra
hälft framförallt förstås mot bakgrund av djupgående förändringar i
produktionen, distributionen och receptionen av konst; förändringar
som i hög utsträckning är resultatet av en gryende marknadsekonomi.
Postulerandet av en autonom estetisk sfär, av konstens och konstverkets
icke-instrumentalitet och nyttolöshet, skall enligt Woodmansee närmast
ses som ett strategiskt projekt i denna historiska kontext, vilken hon
hävdar kännetecknas av en ökande kommersialisering av kulturella
artefakter i allmänhet och litterära produkter i synnerhet.3 Föreställ-
ningen om konstens icke-instrumentalitet erbjöd nämligen dess
förespråkare ”not only a convenient but a very powerful set of concepts
with which to address the predicament in which they found themselves
– concepts by which (difficult, or ’fine’) Art’s de facto loss of direct
instrumentality could be recuperated as a (supreme) virtue”.4 Före-
ställningen om konstens icke-instrumentalitet hade således i denna
kontext som sitt huvudsakliga syfte att avgränsa en domän för det
”seriösa”, svårtillgängliga och framförallt kommersiellt mindre
gångbara konstverket där detta kunde existera oberoende av de

                                                                        
1 Ibid., s. 20-22.
2 Ibid., s. 32.
3 Woodmansee (1994, s. 22-33).
4 Ibid., s. 32.
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ekonomiska betingelser som i övrigt präglade den litterära och kultur-
ella produktionen.1

Peter Bürger, slutligen, argumenterar i boken Theory of the Avant-

Garde för att konstens och det estetiskas autonomi är ett historiskt och
socialt betingat fenomen. Bürger definierar estetisk autonomi som
”konstens oberoende av samhället”,2 men preciserar kort därefter
denna definition när han beskriver denna kategori som ”the detachment
of art as a special sphere of human activity from the nexus of the praxis
of life”.3 Enligt Bürger måste den estetiska autonomin som kategori
förstås som en aspekt av den sociala verkligheten i det borgerliga
samhället,4 vilket leder honom till att tillskriva konstnärlig produktion
och reception en relativ autonomi i (och i förhållande till) detta
samhälle.5 Samtidigt hävdar han att det borgerliga samhället utgör
själva förutsättningen för begreppet om den autonoma konsten:

Not until the eighteenth century, with the rise of bourgeois
society and the seizure of political power by a bourgeoisie that
had gained economic strength, does a systematic aesthetics as a
philosophical discipline and a new concept of autonomous art
come into being.6

Den ”systematiska estetik” som åsyftas här är i första hand Kants
estetik. Enligt Bürger skall det universalitetsanspråk som genomsyrar
denna estetik ses som karaktäristiskt för ett gryende borgerskap i dess
kamp mot ett föråldrat feodalt system och en estetik vilken uppfattades
representera särintressen hos ett fåtal privilegierade grupper inom detta
system.7 Bürgers centrala påstående liknar emellertid Woodmansees, i
det att han hävdar att ett borgerligt samhälle som i stigande grad är
uppbyggt omkring ett kapitalistiskt förhållningssätt baserat på medel-
ändamål relationer självt genererar en institution som kommer att

                                                                        
1 Ibid., s. 32-33.
2 Bürger (1984, s. 35).
3 Ibid., s. 36.
4 Ibid., s. 39.
5 Ibid., s. 46.
6 Ibid., s. 42.
7 Ibid., s. 43.
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inneha en relativ autonomi i förhållande till den livspraxis och den
rationalitet som dominerar detta samhälle.1

Gemensamt för Hess, Woodmansee och Bürger är tillbakavisandet
av att de estetiska teorier som läggs fram av tänkare som Moritz och
Kant på ett tillfredställande sätt kan förstås utifrån ett rent filosofiskt
och ahistoriskt perspektiv. De söker på var sitt sätt att visa hur de
föreställningar om estetisk autonomi som dessa tänkare initierar är
villkorade av bredare historiska, politiska, kulturella och ekonomiska
faktorer. I det följande kommer jag att lämna denna bredare historiska
kontext därhän, för att istället rikta fokus mot dessa föreställningar
själva.

3.2 Bakgrund: Karl Philipp Moritz och Immanuel Kant

I en artikel från 1997 hävdar Mark Evan Bonds att instrumental-
musikens snabbt växande prestige mot slutet av 1700-talet framförallt
skall ses mot bakgrund av den framväxande tyska idealismen och en på
denna grundad ny estetisk princip som var möjlig att tillämpa på alla
konstarter. Denna nya princip, säger Bonds, framställde konstverket
som en reflektion av ett abstrakt ideal, vilket närmare bestämt innebar
att ”the work of art became a vehicle by which to sense the realm of the
spiritual and the infinite”.2 Detta nya synsätt, vilket betecknade ett
radikalt brott med sjuttonhundratalets naturalistiskt grundade
mimesisestetik,3 förbinder Bonds med tänkare som Winckelmann,
Moritz, Kant, Schiller, Herder, Fichte och Schelling.4 Jag skall i det
följande koncentrera mig på de tankegångar hos Moritz och Kant vilka
kan betraktas som de kanske viktigaste förutsättningarna för att den
diskurs skulle kunna etableras i vilken instrumentalmusiken erhöll sin
autonomi.

Karl Philipp Moritz (1756-1793) publicerade mellan 1785 och 1788 ett
antal artiklar i Berlinische Monatsschrift  om vilka det har hävdats att de

                                                                        
1 Ibid., s. 46.
2 Bonds (1997, s. 420).
3 Ibid., s. 391.
4 Ibid., s. 395-405. Se även Berger (2000, s. 137).
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utgör det första uttrycket för en renodlad autonomiestetik.1 För Moritz
kännetecknas det sanna konstverket framförallt av dess icke-

instrumentella karaktär, vilket leder honom till att dra en skarp
distinktion mellan mänskligt tillverkade artefakter vars syfte ligger
utanför dem själva, d.v.s. som tjänar ett externt ändamål, och de
artefakter som har sitt syfte helt och hållet inom sig själva. Konstverkets
icke-instrumentalitet ligger just i att det har sitt syfte helt och hållet
inom sig självt; det innehar, hävdar Moritz, en ”inre ändamåls-
enlighet”.2 Det sköna och perfekta konstverket har en inre logik och en
inre fullständighet som skiljer det från alla andra produkter av
mänskligt arbete. Därför har det, till skillnad från dessa produkter, inte
heller någon funktion utan måste tvärtom ses som ett mål i sig självt.

Enligt Carl Dahlhaus skall Moritz förstås som en tidig förespråkare
för doktrinen om konsten för konstens egen skull (l’art pour l’art).3

Jonathan Hess hävdar att som förespråkare för denna doktrin tog
Moritz avstånd från Charles Batteuxs påstående att konstens huvud-
sakliga funktion är att efterbilda naturen och från föreställningen,
uttryckt bl. a. av Moses Mendelssohn, att konstens värde ligger i dess
förmåga att skänka tillfredställelse. Enligt Hess formulerade både
Batteux och Mendelssohn sina tankegångar inom ramen för en tradition
i vilken konsten definierades i termer av dess avsedda effekter. Moritz
estetik, däremot, innebär ett radikalt brott med denna tradition i och
med att han, för att använda Hess ord, postulerar konsten som ”an
autonomous realm of its own without direct external utility”.4

För Moritz är det fulländade konstverket en autotelisk – självtill-
räcklig – helhet. Ett sådant konstverk kan vi göra full rättvisa endast
genom att kontemplera det för dess egen skull,5 d.v.s. genom att
koncentrera oss på dess interna logik och inre fullständighet. När jag
upprättar denna relation till det sköna objektet innebär det enligt Moritz
att jag betraktar detta objekt

                                                                        
1 Se Hess (1999, s. 157 och 162); samt Woodmansee (1994, s. 21). Följande
framställning bygger i huvudsak på Hess bok.
2 Se Hess (1999, s. 157 och 169).
3 Dahlhaus (1989a, s. 5).
4 Hess (1999, s. 156).
5 Ibid., s. 163.
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as something which is complete not in me, but in itself, as
something which makes up an entirety in itself and affords me
pleasure on its own accord; I do not so much give the object a
relation to myself, but give myself a relation to the object. The
beautiful pleases me more for its own sake, whereas the useful
pleases me for my own sake. The beautiful affords me therefore a
higher and more disinterested pleasure than that which is merely
useful.1

Det finns alltså en lust som är knuten till det egna personliga och
privata välbehaget (”for my own sake”), och en helt annan lust – den
högre och disintresserade (eller intresselösa) – som är ett resultat av att
jag fokuserar på objektet självt (”for its own sake”). Detta ”högre”
välbehag är för Moritz inkompatibelt med den lust som härleder sig
från mitt nyttjande av objekten som rena bruksobjekt. Istället för att
sätta mig och mina personliga upplevelser i centrum, tenderar den
strikta koncentrationen på det sköna objektet att frambringa ett väl-
behag av både universell och metafysisk karaktär:

As long as the beautiful draws our attention completely to itself,
it shifts it away from ourselves for a while, and makes us seem to
lose ourselves in the beautiful object; just this losing, this
forgetting of the self, is the highest degree of the pure and
unselfish pleasure that beauty grants us. At that moment we give
up our individual, limited existence in favour of a kind of higher
existence.2

Moritz utformande av idén om estetisk autonomi och det autonoma
konstverket är genomsyrat av metafysiska föreställningar, föreställ-
ningar vilka till viss del skall ses som resultatet av en sekulariserad

                                                                        
1 Citat efter Ibid., s. 168.
2 Citat efter Dahlhaus (1989a, s. 5). Schopenhauer ger några decennier senare
uttryck för samma föreställning när han angående den estetiska
kontemplationen säger att ”we do not let abstract thought… take posession of
our consciousness, but instead… devote the whole power of our mind to
perception, sink ourselves completely therein, and let our whole consciousness
be filled by the calm contemplation of the… object actually present… We lose
ourselves entirely in this object… in other words, we forget our individuality,
our will, and continue to exist only as pure subject… ”. Citat efter Bowman
(1998, s. 118).
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religiositet.1 Trots Moritz insisterande på konstverket som ett mål i sig
självt, som något till sitt inre fulländat, är det alltså problematiskt att
rubricera honom som en tidig formalist. Hans tankegångar om den
autonoma konsten hade däremot en direkt inverkan på den romantiska
musikestetiken.

Den som mest av alla har påverkat den moderna estetiken är
emellertid Immanuel Kant. Enligt Kant, vars estetik jag endast delvis
kan redogöra för här, är det möjligt att identifiera en specifik typ av
omdömen som han kallar för estetiska smakomdömen. Sådana estetiska
smakomdömen kännetecknas av att de är grundade i en specifik typ av
känsla eller välbehag. Mer specifikt kan denna typ av omdömen
beskrivas eller definieras genom att lyfta fram vad vi med Monroe
Beardsleys ord kan kalla deras fyra ”logiska aspekter”.2 Det estetiska
smakomdömet (och det välbehag det är grundat i) kännetecknas således
av att vara intresselöst (kvalitet), universellt giltigt (kvantitet),
”exemplariskt” nödvändigt (modalitet) samt i perceptionen av objektet
endast fokuserat på vad Kant kallar för ”ändamålsenlighet utan
ändamål” (relation) – det sista antingen som en egenskap hos objektet
eller som en egenskap hos upplevelsen själv.3 I det följande kommer jag
att fokusera på den första och fjärde aspekten med endast enstaka
referenser till Kants diskussion av universell giltighet och exemplarisk
nödvändighet. En åtminstone allmän uppfattning av vad som är
implicerat i begreppen om ett intresselöst välbehag och en
ändamålsenlighet utan ändamål måste betraktas som nödvändig för att
förstå den intellektuella och idéhistoriska kontext i vilken föreställ-
ningen om en autonom musik formeras och utvecklas.

Kant hävdade alltså att det estetiska smakomdömet kännetecknades
av vad han kallade ett intresselöst välbehag.4 Med detta menade han inte
att den som fäller ett estetiskt smakomdöme är ointresserad eller ut-
tråkad. Med ett intresselöst välbehag avsåg han snarare den om-
ständligheten att man, när man upplever ett estetiskt välbehag och fäller
                                                                        
1 Se Dahlhaus (1989a, s. 5 och s. 28-29). Se även Woodmansee (1994, s. 18-22).
2 Beardsley (1975, s. 211).
3 Kant (2003, § 10, s. 75).
4 Uttrycket ”intresselöst välbehag” återfinns, såvitt jag förstår, inte ordagrant
hos Kant; han talar istället om ”det rena ointresserade välbehaget i
smakomdömet” (Kant 2003, § 2, s. 59).
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ett smakomdöme, bortser från det varseblivna objektets eller tilldragel-
sens eventuellt reella existens och därmed från de privata syften och
begär, likväl som från de moraliska aspekter, som kan vara kopplade till
denna. Det handlar således om en form av tillfredställelse som måste
förstås utan referens till vare sig individens egoistiska önskningar och
förväntningar eller till moraliska överväganden, och som därför måste
betraktas som grundad i ett rent kontemplativt betraktande. Kanske
kommer denna tankegång tydligast till uttryck i följande passage:

Intresse kallas det välbehag som vi förbinder med föreställningen
om ett föremåls existens. Ett sådant välbehag har därför alltid
samtidigt en relation till begärsförmågan […] Men om frågan
gäller huruvida något är skönt eller ej, vill man inte veta om vi
eller någon annan är eller kunde vara intresserad av denna saks
existens, utan hur vi bedömer den i det blotta betraktandet
(åskådningen eller reflektionen). […] Vad man vill veta är
huruvida den blotta föreställningen av föremålet i mig åtföljs av
välbehag, hur likgiltig jag än må vara med avseende på
existensen hos denna föreställnings föremål. Man ser lätt att vad
det kommer an på när jag säger att föremålet är skönt […] är vad
jag gör av denna föreställning i mig själv, och inte det varigenom
jag är beroende av föremålets existens.1

Denna indifferens gentemot objektets reella existens är alltså delvis en
konsekvens av Kants övertygelse att det rent estetiska smakomdömet
måste vara grundat i en specifik typ av lustupplevelse, i en specifik
känsla av välbehag, vilket innebär att vi måste betrakta det som både
subjektivt grundat och samtidigt i avsaknad av konceptuellt innehåll.2

                                                                        
1 Ibid., § 2, s. 58-59. På ett annat ställe är Kant än mer explicit när han talar om
”…smakomdömet, som, om det är rent, omedelbart förbinder välbehag eller
obehag med det blotta betraktandet av tinget, utan avseende på användning eller
ändamål” (Ibid., s. 98). För föreställningen om den estetiska attityden eller
upplevelsen som kontemplativ, se Ibid.,  § 5, s. 64. Se även Copleston (1994, s.
357.)
2 Här kan det vara på sin plats att nämna att Kant betraktar smakomdömet som
en typ av reflektivt omdöme, närmare bestämt ett subjektivt och formalt reflektivt
omdöme (den andra typen av reflektiva omdömen benämner Kant teleologiska
omdömen). Kant ser sådana typer av reflektiva omdömen – de rent estetiska
smakomdömena – som resulterande från ett fritt spel mellan två kognitiva
förmågor i det mänskliga medvetandet; nämligen vad han kallar
inbillningskraften respektive förståndet, där den förra åsyftar det mänskliga
medvetandets syntetiserande förmåga att skapa representationer från en
kakofoni av utifrån kommande stimuli (d.v.s. ”vars syfte är att sätta samman
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Detta i sin tur innebär att det estetiska smakomdömet är logiskt skiljt
från varje begreppslig bestämning av objektet i fråga.1 En föreställning
om ett objekts reella existens och de egoistiska begär och syften det
därmed skulle kunna tjäna är i hög utsträckning beroende av vår
förmåga att bestämma det begreppsligt, d.v.s. som detta reellt
existerande objekt med dessa specifika egenskaper. Fällandet av ett
estetiskt smakomdöme förutsätter inte en sådan bestämning av
objektet.2

Men det räcker inte med att min tillfredställelse är intresselös; eller
rättare sagt att den är intresselös tycks indikera ett annat karakteristika
hos den. I det intresselösa välbehaget fokuseras enligt Kant överhuvud-
taget inte representationens (d.v.s. objektets framträdelseform) specifika
eller materiella egenskaper (såsom t.ex. dess färger), utan endast dess
form. Representationens form är i den estetiska kontemplationen
förbunden med en upplevelse av ändamålsenlighetens formella karaktär:
vår upplevelse av det sköna objektet är en upplevelse av

                                                                                                                                                                
mångfalden i en åskådning”, Ibid., § 9, s. 72) och den senare åsyftar förmågan
att subsumera dessa representationer eller åskådningar under allmänna
begrepp. Kant löser den centrala problematiken i den tredje Kritikens första del
– hur kan subjektivt grundade omdömen, omdömen som är grundade i en
känsla av lust eller olust, hävda universell giltighet – genom att postulera den
harmoni han gör gällande att dessa kognitiva förmågor befinner sig i i
förhållande till varandra i den estetiska upplevelsen som de subjektiva men
universella betingelserna för denna upplevelse (och för kunskap
överhuvudtaget). (Ibid., § 9, s. 71-74; samt § 31-38, s. 138-149.)
1 Detta hänger samman med det andra momentet ovan eftersom Kant, med
Sven-Olov Wallensteins ord, hävdar att den lust som utmärker det estetiska
välbehaget ”ingalunda är något strikt privat, utan härrör från vår förmåga att
kommunicera, från det som öppnar mot en intersubjektiv gemenskap…”
(Wallenstein 2003, s. 200). Se även föregående fotnot ovan.
2 George Dickie (1997, s. 22) illustrerar begreppet om det intresselösa
välbehaget med ett exempel från Lord Shaftesbury som tål att upprepas här.
Om jag uppskattar egenskaperna hos t.ex. en frukt utifrån ett rent estetiskt
perspektiv, så är min uppskattning och mitt omdöme riktade mot de visuella
egenskaper hos objektet om vilka jag är medveten (mot det ”intentionala
objektet”) och inte gentemot det faktum att objektet qua existerande objekt gör
det möjligt för mig att vara medveten om det  (det senare skulle ju innebära att
jag bestämde det begreppsligt och det skulle då, ex hypotesi, inte längre röra sig
om ett estetiskt omdöme och en estetisk upplevelse). Min reaktion är alltså här – i
den grad det är frågan om en rent estetisk upplevelse i kantiansk mening – en
omedelbar känsla av tillfredställelse omedierad av begreppet frukt (vilket inte
behöver innebära att jag måste vara omedveten  om att det är en riktig frukt jag
har framför mig). Som intresselös betraktare är jag alltså också indifferent inför
de egenskaper som jag kommer att tillskriva denna storhet – till vilken jag
refererar med begreppet frukt – när jag om en stund blir hungrig och vill äta
upp den.
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ändamålsenlighet utan ändamål.1 Vad detta innebär är en ganska
komplicerad historia, men kanske räcker det för våra syften att säga att
vi i den rent estetiska perceptionen av objektet upplever ett slags
finalitet eller ändamålsenlighet, utan att vi därför eller därmed
föreställer oss ett specifikt ändamål (vilket ju igen skulle innebära att
vårt omdöme involverade ett begrepp och därmed inte vore ett estetiskt
omdöme). Frederick Copleston ger en övergripande men användbar
beskrivning av vad som är implicerat i idén om ändamålslös ändamåls-
enlighet:

The fundamental idea is not difficult to grasp. If we look at a
flower, say a rose, we may have the feeling that it is, as we say,
just right; we may have the feeling that its form embodies or
fulfils a purpose. At the same time we do not represent to
ourselves any purpose which is achieved in the rose. It is not
merely that if someone asked us what purpose was embodied in
the rose we should be unable to give any clear account of it: we
do not conceive or represent to ourselves any purpose at all. And
yet in some sense we feel, without concepts, that a purpose is
embodied in the flower. The matter might perhaps be expressed
in this way. There is a sense of meaning; but there is no
conceptual representation of what is meant. There is an aware-
ness or consciousness of finality; but there is no concept of an end
which is achieved.2

Det är viktigt att se att det endast är formen  hos objektet (eller
representationen) som kan generera vår upplevelse av ändamålslös
ändamålsenlighet.3 Vad vi upplever när vi på detta sätt gör form till
fokus för vårt betraktande är således ändamålsenlighetens form. (Med
hänsyn till objektet – eller representationen – självt skulle man kunna
tala om objektets ändamålsenlighet minus föreställningen om dess
specifika ändamål). Med George Dickies ord: ”… it is recognition of the
form of purpose, not recognition of the purpose itself, that evokes the
beauty experience”.4

                                                                        
1 Kant (2003, § 11, s. 76).
2 Copleston (1994, s. 360).
3 För en problematisering av denna dominerande tolkning av Kants estetik, se
Guyer (2004, s. 39-42).
4 G. Dickie (1997, s. 23).
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Kant skiljer mellan två typer av form, den första kallar han gestalt

och den andra spel. Form som gestalt åsyftar strukturen hos visuella
representationer, medan form som spel (Spiel) hänsyftar på de
strukturella egenskaperna hos temporala processer.1 Musikalisk form
hör naturligtvis till den senare kategorin. Fokuseringen på formen som
det estetiskt relevanta följer även från Kants krav på att det estetiska
omdömet skall äga universell giltighet, för om det estetiska omdömet
skall kunna inneha en sådan giltighet måste man bortse ifrån – eller som
Kant uttrycker det ”abstrahera ifrån” – upplevelsens ”materiella” (d.v.s.
privata) innehåll ”och bara ge akt på den formella egenarten i ens egen
föreställning eller eget föreställningstillstånd”.2 Det följer att endast
konstverkets formella eller strukturella egenskaper är estetiskt re-
levanta.

Till Kants tankegångar om intresselöst välbehag och ändamåls-
enlighet utan ändamål måste här slutligen läggas en distinktion som
varit av avgörande betydelse för det estetiska idékomplex till vilket
föreställningen om den autonoma musiken kan räknas. Den principiella
skillnaden mellan vad som kan betecknas som autonomi- respektive
heteronomiestetik kan ledas tillbaka till, och förmodligen bäst grundas i
termer av, Kants distinktion mellan fri skönhet (pulchritudo vaga) och
vidhängande eller betingad skönhet (pulchritudo adhaerens). Kant
formulerar denna distinktion på följande sätt:

Den första [d.v.s. pulchritudo vaga] förutsätter inget begrepp om
vad föremålet ska vara; den andra [pulchritudo adhaerens] förut-
sätter ett sådant begrepp, och föremålets fullkomlighet enligt det.
Den första kallas (för sig bestående) skönhet hos det ena eller
andra tinget; den andra typen, såsom vidhängande ett begrepp
(betingad skönhet), tillskrivs objekt som faller under begreppet
om ett bestämt ändamål.3

Kant räknar ”all den musik som saknar text” 4 till den fria, begreppslösa
skönheten, och därmed är grunden lagd för den romantiska musik-

                                                                        
1 Kant (2003, § 14, s. 79-81).
2 Ibid., § 40, s. 152.
3 Ibid., § 16, s. 84-85.
4 Ibid., § 16, s. 85.
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estetikens radikala frigörelse av instrumentalmusiken. Tillåter man sig
att spekulera är det inte heller svårt att föreställa sig hur begreppet om
ändamålslös ändamålsenlighet redan i den tidiga romantiken kunde
ligga till grund för föreställningen om en autonom instrumentalmusik.
Det tonala schema som konstituerar sonatformen – ja, själva tonaliteten
som sådan – kan utan större svårigheter föreställas i termer av ända-
målslös ändamålsenlighet: som en teleologisk men begreppslös strävan
mot ett givet tonalt centrum, en strävan som saknar all ”extern
funktionalitet” och ”inte är till för något annat än sin egen skull”.1

Slutligen kan Kant, trots att han själv inte hyste särskilt höga tankar om
musiken,2 ses som den viktigaste förgrundsgestalten för den musik-
aliska formalism som via Hanslick kom att utöva ett stort inflytande på
det tjugonde århundradets musikförståelse.3

3.3 Romantisk musikestetik

Den tidiga romantiska musikestetikens tre portalfigurer är utan tvekan
Wilhelm Heinrich Wackenroder, Ludwig Tieck och E. T. A. Hoffmann.
Det är i skrifter producerade av dessa författare runt sekelskiftet 17-1800
som den musikaliska autonomins historia initieras. Den omvärdering
av den ”rena” ord- och textlösa instrumentalmusiken som dessa skrifter
presterade var emellertid endast möjlig inom ramen för den nya estetik
som Moritz och Kant varit med att lägga grunden till.4 Som antyddes
ovan innebar Moritz’ estetik ett radikalt brott med den funktions- och
mimesisestetik som dominerat större delen av sjuttonhundratalet. För
att bättre förstå den diskontinuitet i synen på instrumentalmusiken som
den romantiska musikestetiken för med sig är det därför nödvändigt
att, innan vi redogör närmare för denna, kort beskriva instrumental-
musikens status inom det äldre estetiska paradigmet.

”Sonate, que me veux-tu?”. Bernard de Fontenelles berömda och ofta
citerade uttalande från 1768 kan tvivelsutan stå som en värdig represen-

                                                                        
1 Wallenstein (2003, s. 200).
2 Se Kant (2003, § 53, s. 185-189).
3 Se Bonds (1997, s. 399). Se Chua (1999, s. 228).
4 Bonds (1997, s. 396) påpekar att både Wackenroder och Tieck hörde Moritz
föreläsa vid ett flertal tillfällen i Berlin efter 1789. Se även Neubauer (1986, s.
181).
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tant för den instrumentala, ”textlösa” musikens låga status i det
rationalistiskt och naturalistiskt orienterade sjuttonhundratalet. I ett
klimat där värderingen av konstnärliga uttryck och produkter
framförallt grundades i en estetik baserad på imitation och representa-
tion fick den ”innehållslösa” instrumentalmusiken en problematisk
ställning. Det fanns olika sätt att lösa denna problematik. Ett sätt var att
hävda att den instrumentala musiken alltid bör underordnas en text
eller ett dramatiskt skeende, vilket i princip innebar ett ogiltig-
förklarande av instrumentalmusikens existensberättigande på dess egna
villkor. Ett annat sätt var att plädera för en kausal förbindelse mellan
olika musikaliska figurer och nogsamt klassificerade mänskliga
känslolägen eller affekter. Det viktiga i båda fallen var att musiken skulle
framkalla specifika känslor och känslolägen, antingen i syfte att beröra
och underhålla eller som ett led i en mer pedagogisk, uppfostrande
verksamhet. Det bästa sättet att uppnå dessa syften, ansågs det, var
genom att så noggrant som möjligt avbilda dessa känslolägen – eller
dessas objektiva manifestation i den mänskliga röstens olika nyanser.1

Resultatet för instrumentalmusikens del var i alla händelser detsamma:
det krävdes att den skulle inordnas i ett konceptuellt och/eller kausalt
schema i vilket den kunde förstås som sägande eller representerande
något specifikt. Det fanns ett antal olika skäl till att man betraktade
instrumentalmusikens inneboende brist på specificerbart innehåll som
problematisk, alltifrån estetiska ideal som hade att göra med de sköna
konsternas enhet till de moraliska, religiösa eller representativa syften
man ansåg att musiken skulle tjäna. Men oavsett de bakomliggande
motiveringarna blev alltså slutsatsen för instrumentalmusikens del
densamma: dess tendens till vaghet och brist på representativt innehåll
sågs som en defekt och kunde inte accepteras.

I den romantiska musikestetiken ställs allt detta på huvudet.
Plötsligt är både kravet på att musiken måste tjäna ett externt syfte
liksom föreställningen om att dess brist på specifikt meningsinnehåll
utgör en defekt inte längre aktuella. Wackenroder gör upp med
funktionsestetiken när han kritiserar alla dem som inte söker musiken
och dess skönhet för dess egen skull utan istället ”treasure it only

                                                                        
1 Lippman (1992, s. 84).
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because of the coincidence that unusual, strange powers can be aroused
by it”.1 När det gäller den andra aspekten – kravet på ett specifikt
meningsinnehåll – frågar han retoriskt:

What do they want, the faint-hearted and doubting reasoners,
who require each of the hundreds and hundreds of musical
pieces explained in words, and who cannot understand that not
every piece has an expressible meaning like a painting? Are they
trying to measure the richer language by the poorer and to
resolve into words that which disdains words?2

Carl Dahlhaus hävdar att i och med den romantiska estetiken tillskrivs
den instrumentala musiken ett nästan obegränsat företräde framför den
vokala musiken. Instrumentalmusiken är inte längre ett meningslöst
ljudande som inte når upp till språkets eller avbildningens konkreta
nivå; den är nu ett språk ovan språket och just därför kanske den enda
konstform som är förmögen att uttrycka det outsägliga.3 Enligt
Dahlhaus skall denna förändring i synen på den instrumentala musiken
förstås som ingenting mindre än ett musikestetiskt paradigmskifte, som
”a reversal of esthetic premises”.4 Detta paradigmskifte beskriver han i
följande termer:

… instrumental music, previously viewed as a deficient form of
vocal music, a mere shadow of the real thing, was exalted as a
music-esthetic paradigm in the name of autonomy – made into
the epitome of music, its essence. The lack of concept or a
concrete topic, hitherto seen as a deficiency of instrumental
music, was now deemed an advantage.5

                                                                        
1 Wackenroder, ”The characteristic inner Nature of the musical Art and the
Psychology of Today’s Instrumental Music”, ur Phantasien über die Kunst für
Freunde der Kunst (1799), i Lippman (1998, s. 21).
2 Citerad efter Ibid., s. 24. Se även s. 63.
3 Dahlhaus (1989b, s. 90).
4 Dahlhaus (1989a, s. 7) är helt explicit på denna punkt: ”One may without
exaggeration call this a music-esthetic ”paradigm shift”, a reversal of aesthetic
premises.”  
5 Ibid., s. 7.
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Den instrumentala musikens brist på specificerbart innehåll, dess
inherenta oförmåga att avbilda eller representera konkreta företeelser,
rekonceptualiseras således i den romantiska musikestetiken som ett
företräde, och vidare som det utmärkande och definierande för musiken
som sådan. Denna fundamentala förändring i synen på instrumental-
musiken, vilken alltså samtidigt innebär ett paradigmskifte med hänsyn
till själva musikbegreppet,1 måste enligt Dahlhaus förstås inom ramen
för de metafysiska föreställningar som genomsyrar den romantiska
musikestetiken. För enligt romantikerna är musiken i dess rena form
som text- och begreppslös instrumentalmusik ett uttryck för eller en
reflektion av en annan högre, absolut och ideal verklighet.2 Denna
metafysiska föreställning får sin kanske mest utpräglade formulering i
en berömd och ofta citerad passage från E. T. A. Hoffmann, en passage
vilken har kommit att betraktas som utmärkande för hela den roman-
tiska musikestetiken:    

When we speak of music as an independent art, should we not
always restrict our meaning to instrumental music, which,
scorning every aid, every admixture of another art (…) gives pure
expression to music’s specific nature, recognizable in this form
alone. It is the most romantic of all the arts […] for its sole object
is the infinite. […] music discloses to man an unknown realm, a
world that has nothing in common with the external sensual
world that surrounds him, a world in which he leaves behind
him all definite feelings to surrender himself to an inexpressible
longing.3

Mark Evan Bonds utläser i passager som denna vad han ser som själva
grundstenen i den romantiska estetiken, nämligen ”the belief that the

                                                                        
1 Ibid., s. 8-9. Se även s. 63: ”… the change in the conception of instrumental
music that took shape in the 1790s, the interpretation of ”indeterminacy” as
”sublime” rather than ”vacuous,” may be called a fundamental one.”
2 Ibid., s. 65. Uppfattningarna om vad denna ”romantikernas metafysik om den
instrumentala musiken”  (Ibid., s. 16-17) närmare bestämt består i går något isär.
Dahlhaus själv talar om ”an intimation of the infinite, the absolute” (Ibid., s. 14).
Bonds (1997, s. 411) däremot hävdar att den romantiska musikestetiken vilar på
”the premise that music is a reflection of a higher, more spiritual realm”
(Idealism and the Aesthetics of Instrumental Music, s. 411), medan Goehr (1992, s.
154) skriver att den instrumentala musiken för romantikerna ”did more than
point to the transcendent. It also embodied it”.
3 Citat efter Lippman (1992, s. 210).
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arts in general, and music in particular, can provide refuge from the
failed world of social and political life”.1 Och enligt Dahlhaus måste
den strävan efter en transcendental verklighet som kommer till uttryck i
romantikernas metafysiska föreställningar om instrumentalmusiken
framförallt förstås utifrån det faktum att den romantiska musikestetiken
är djupt rotad i en religiös tradition.2 Den ideologiska och filosofiska
kontext som förser den romantiska musikestetiken med de teoretiska
och begreppsliga ramar inom vilka den kan formuleras är emellertid
den framväxande tyska idealismen.3 Mot slutet av 1700-talet kretsade
denna alltmer omkring problemet med att överbrygga den klyfta som
Kants filosofi ansågs ha skapat mellan den kausalt determinerade
fenomenala värld vi lever i och en noumenal verklighet placerad
utanför den räckvidd vi har qua kontingenta varelser med en begränsad
kognitiv förmåga. I sin tredje kritik hade Kant själv försökt lösa detta
problem genom att ge omdömeskraften – närmare bestämt det
reflektiva omdömet i bl.a. dess egenskap av estetiskt smakomdöme – en
specifik funktion som medierande mellan ”naturbegreppets domän”
(den fenomenala, empiriska verkligheten) och ”frihetsbegreppets
domän” (den noumenala, översinnliga verkligheten).4 Här är det dock
inte nödvändigt att gräva djupare i denna filosofihistoriska proble-
matik; vad vi kan notera är att det intresselösa välbehag Kant ser som
en förutsättning för det rent estetiska omdömet, och som Moritz
förknippar med en ”högre existens”, får sin återspegling i den
romantiska musikestetikens ideal om ett kontemplativt tillstånd
sprunget ur den djupa koncentrationen på en metafysiskt uppdaterad
instrumentalmusik.5 Musiken, i dess egenskap av begreppslös och av-
funktionaliserad instrumentalmusik, är en manifestation av det
översinnliga och ger således på ett unikt och oöverträffat sätt
människan tillgång till en okänd värld vilken annars är radikalt åtskild

                                                                        
1 Bonds (1997, s. 397. Se också Chua (1999, s. 22 och s. 165). Se även Goehr (1993,
s. 189).
2 Dahlhaus (1989, kap. 6) använder begreppet ”Art-Religion” för att infånga
denna aspekt av den romantiska musikestetiken. Se även Goehr (1992, kap. 6,
framförallt s. 157-175).
3 Se Bonds (1997, s. 405-413). Se även Paddison (2002, s. 321).
4 Se t.ex. inledningen till Kant (2003, s. 27-28 och s. 48-51). Se även Copleston
(1994, s. 349-51).
5 Se Goehr (1992, s. 169).
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från den empiriska verklighet som omger henne. På detta sätt kon-
strueras i den romantiska musikestetiken en bro mellan den fenomenala
och den noumenala verkligheten.1

Denna den instrumentala musikens metafysik kan, åtminstone på en
mer analytisk nivå, skiljas från en annan aspekt av den romantiska
musikestetiken som skymtat i kulisserna i resonemanget ovan men som
här måste skärskådas något mer i detalj. Vi kan i detta sammanhang ta
hjälp av Lydia Goehr, den författare som kanske tydligast har
formulerat den distinktion som här åsyftas. Goehr urskiljer två särdrag
som enligt henne väsentligen utmärker den romantiska estetiken och
kallar dessa för ”the transcendent move” respektive ”the formalist
move”. Det första av dessa, ”the transcendent move”, svarar mot de
metafysiska föreställningar jag redogjort för ovan. Goehr beskriver det
som ”[a] move from the worldly and particular to the spiritual and
universal” och knyter det explicit till den samtida idealistiska filosofin.2

”The formalist move” beskriver hon som ”[the] move which brought
meaning from music’s outside into its inside”.3 Tar man liksom Goehr
begreppet formalism som betecknande den position enligt vilken
interna strukturella relationer och förlopp är det definierande hos
musiken och följaktligen det som bör fokuseras i lyssnarakten4, är det
tydligt att det i den romantiska musikestetiken finns formalistiska
tendenser. I ett brev till Ludwig Tieck 1792 beskriver således Wacken-
roder det ”genuina” lyssnandet på följande sätt:

[It consists] of the most attentive concentration on the sounds and
their progression, the complete surrender of the soul to this
sweeping flood of feelings, and a removal and separation from
every disturbing idea and all alien sensory impressions.5

Återigen, för Wackenroders romanhjälte Joseph Berlinger är konsert-
besöket en tilldragelse där musiken själv står i centrum, och den

                                                                        
1 Se Bonds (1997, s. 411). Se även Berger (2000, s. 136).
2 Goehr (1992, s. 153).
3 Ibid., s. 153. Se också Goehr (1997, s. 13); samt även Neubauer (1986, s. 195).
4 Se Goehr (1992, s. 155).
5 Citat efter Neubauer (1986, s. 197).
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musikaliska upplevelsen förstås i motsats till den tidigare funktion-
sestetiken inte längre som ett medel för att uppnå externa syften:

When Joseph was at a grand concert he seated himself in a
corner, without so much as glancing at the brilliant assembly of
listeners, and listened with precisely the same reverence as if he
were in church – just as still and motionless, his eyes cast down to
the floor. Not the slightest sound escaped his notice, and his keen
attention left him in the end quite limp and exhausted.1

Enligt Dahlhaus skall Wackenroders/Berlingers religiöst präglade
entusiasm inför den rena instrumentalmusiken förstås som ett tidigt
uttryck för vad han beskriver som ”[a] strict concentration on the work
as a self-contained musical process” 2 – alltså som ett tidigt uttryck för
en formalistisk musikuppfattning. Och angående Hoffmann hävdar
Dahlhaus med referens till Klaus Kropfinger att han var den förste ”to
speak emphatically of music as ”structure””.3

Genom den romantiska musikestetikens religiöst och metafysiskt
laddade pre-formalism initieras en tvåfaldig emancipationsprocess för
den instrumentala musikens del: för det första en frigörelse från språket
och kravet att ”säga” något specifikt, och för det andra en frigörelse från
de funktionella sammanhang från vilka den historiskt sett hämtat sin
legitimitet. I denna process vinner musiken sin essens, sin egen speci-
fika identitet, och blir till en företeelse vi bör sysselsätta oss med för
dess egen skull och inte, som i den tidigare funktionsestetiken, för att
uppnå externa och extramusikaliska syften.

3.4 Musikalisk formalism

I den berättelse om den musikaliska autonomins historia som har
kommit att bli den dominerande betraktas den musikaliska forma-
lismen som på samma gång en fortsättning av och ett brott med den
romantiska musikestetiken. Så hävdar t.ex. Lawrence Kramer att det rör

                                                                        
1 Wackenroder, Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders (1797).
Citatet efter Dahlhaus (1989b, s. 94).
2 Dahlhaus (1989b, s. 95).
3 Dahlhaus (1989a, s. 7). Se också Dahlhaus (1989b, s. 91). Se även Lippman
(1992, s. 212); samt Clarke (2003, s. 163).
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sig om en gradvis utveckling i vilken det religiösa eller metafysiska
idealet ”signified by autonomous music is effaced by the very
autonomy that is, or had once been, its signifier”. Den romantiska
musikestetiken och den musikaliska formalismen effektuerar enligt
Kramer båda en strikt koncentration på verket som en inre musikalisk
process, men medan romantikerna lägger detta förhållningssätt till
grund för en upplevelse av musiken som något översinnligt och
utomvärldsligt innebär det för formalisten varken mer eller mindre än
”the apprehension of the inner character, the complex unity-in-
diversity, of the musical process itself”.1 I detta scenario växer alltså den
musikaliska formalismen fram i och med att de formalistiska aspekter
som redan förefinns i den romantiska musikestetiken renodlas; det är en
destillationsprocess där de romantiskt-metafysiska föreställningarna
gradvis tvättas bort för att ge plats åt det ”specifikt musikaliska”.2

Goehr ger följande beskrivning av denna process:

… the move towards transcendence had proved itself insufficient
as yet to give music the purely musical meaning it desired […]
the transcendent move had not freed music of its obligation to be
meaningful in extra-musical, spiritual, and metaphysical ways.
Formalists subsequently came forward to provide the necessary,
next step. Music, they argued, is intelligible not because it refers
to something outside itself, but because it has an internal,
structural coherence.3

Några av de viktigaste figurerna i denna demarkationsprocess är
Johann Friedrich Herbart och Hans-Georg Nägeli samt, något senare,
Robert Zimmermann. Den musikaliska formalismen får emellertid sitt
kanoniska uttryck och sin mest inflytelserika utformning 1854 med
                                                                        
1 Kramer (1995, s. 16). Se även Subotnik (1996, s. 150-52); McClary (1993, s. 327-
28); samt Treitler (1999, s. 372-73). Dahlhaus (1989a, s. 71) pekar dock på
diskrepansen mellan den romantiska musikestetiken och den musikaliska
formalismen när han säger att ”insofar as one takes the romantic music esthetic
to mean the music esthetic of the romantics, that esthetic – as metaphysics of
instrumental music – is at least as far removed from the esthetics of feeling as it
is from Hanslickian formalism” (se även Ibid., s. 109).
2 Både Dahlhaus (1989a, s. 28-30) och Bonds (1997, s. 414-17) pekar på hur
romantiska och idealistiska ideal sätter sin prägel på den första upplagan av
Hanslicks Vom Musikalisch-Schönen  (1854) medan alla passager som kan tolkas i
den riktningen är strukna från och med den andra upplagan (1858).
3 Goehr (1992, s. 155). Se även Ibid., s. 267 och Dahlhaus (1989a, s. 16, 17 och 27).
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Eduard Hanslicks Vom Musikalisch-Schönen. I det följande är det
Hanslicks bok som skall ligga till grund för framställningen av den
musikaliska formalismen.1

Hanslick definierar musik som former i tonande rörelse (”tonally
moving forms”/tönend bewegte Formen ). Musik, säger han, består av
former i tonande rörelse; dessa är musikens innehåll. För att tydliggöra
detta påstående griper han till analogier och liknar ett musikstycke först
vid en arabesk och sedan vid ett kalejdoskop. Musiken presenterar oss
liksom arabesken och kalejdoskopet för en succession av sköna former
och konfigurationer, men med den signifikanta skillnaden att den
manifesterar sig själv på en ojämförligt högre mental och själslig nivå:

Music produces beautiful forms and colours in ever more
elaborate diversity, gently overflowing, sharply contrasted,
always coherent and yet always new, self-contained and self-
fulfilled. The main difference between such a musical, audible
kaleidoscope and the familiar visible one is that the former
presents itself as the direct emanation of an artistically creative
spirit, while the latter is no more than a mechanically ingenious
plaything.2

Att musik är ett ”direkt emanerande från ett konstnärligt kreativt
medvetande” innebär emellertid inte att vi skall söka musikens
signifikans och skönhet bortom musiken själv. En viktig aspekt av
Hanslicks formalism är just att den bortser från alla förbindelser mellan
verket och dess upphovsman.3 All ”ande” (”spirit”/”Geist”) får i
musiken ett musikaliskt uttryck och tonsättaren tänker när han

                                                                        
1 Jag använder mig, som tidigare påpekats, här av Geoffrey Payzants engelska
översättning från 1986. Payzants översättning är baserad på den åttonde
upplagan av Vom Musikalisch-Schönen från 1891.
2 Hanslick (1986, s. 29). ”[Musik] bringt in stets sich entwickelnder
Abwechslung schöne Formen und Farben, sanft übergehend, scharf
contrastirend, immer zusammenhängend und doch immer neu, in sich
abgeschlossen und von sich selbst erfüllt. Der Hauptunterschied ist, daß solch
unserm Ohr votgeführtes Tonkaleidoscop sich als unmittelbare Emanation eines
künstlerisch schaffenden Geistes giebt, jenes sichtbare aber als ein sinnreich-
mechanisches Spielzeug.” Hanslick (1990, s. 76).
3 Se även Goehr (1992, s. 266-67): ”Central to formalism is an overriding
emphasis on the well-formed, self-sufficient work, whose material and form are
united such that even the relation of expression joining composer to product is
overriden by the demand that one looks only to the work itself.”
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komponerar så att säga i musik, d.v.s. i toner och i musikaliska begrepp
och idéer (vilka för Hanslick är synonyma med musikaliska motiv och
teman). Och från det faktum att tonsättaren måste ”tänka i toner” följer
det enligt Hanslick att musiken inte kan ha något extramusikaliskt eller
konceptuellt specificerbart innehåll.1 Det ”ideella innehåll” som skiljer
musikverket från kalejdoskopet kan därför återfinnas endast ”in the
tone-structure itself”.2 Det är följaktligen former i tonande rörelse –
d.v.s. det tematiska arbetet, eller mer generellt den organiska ut-
vecklingen och transformationen av dessa ”autonoma musikaliska
begrepp”3 i ett musikaliskt-strukturellt förlopp4 – och ingenting annat
som utgör det specifikt musikaliska för Hanslick. Musik, sålunda

… consists of tonal sequences, tonal forms; these have no other
content than themselves. They remind us once again of
architecture and dancing, which likewise bring us beautiful
relationships without content. However each person may
evaluate and name the effect of a piece of music according to its
individuality, its content is nothing but the audible tonal forms;
since music speaks not merely by means of tones, it speaks only
tones.5

                                                                        
1 Hanslick (1986, s. 82-83).
2 Hanslick (1986, s. 31). ”… in die Tonbildungen selbst.” Hanslick (1990, s. 80).
Se även Hanslick (1986, s. 36) samt Ibid., s. 60 där Hanslick säger att ”The ideal
content of the composition is in these tonal structures […] The form (as tonal
structure)… is precisely the real content of the music, is the music itself…”.
Hanslick (1990, s. 132): ”In diesen concreten Tonbildungen liegt der geistige
Gehalt … bloße Form (das Tongebilde) ist gerade der wahre Inhalt der Musik,
ist die Musik selbst…”.
3 Hanslick (1986, s. 83). ”… selbständigen musiklaischen Gedanken…”.
Hanslick (1990, s. 170).
4 Hanslick (1986, s. 81) uttrycker det på följande sätt: ”the composition …
develops itself in organically distinct gradations, like sumptuous blossoming
from a bud. This bud is the principal theme, the actual material and content (…)
of the whole tonal structure. Everything in the structure is a spontaneous
continuation and consequence of the theme, conditioned and shaped by it,
controlled and fulfilled by it.” Hanslick (1990, s. 167): ”…die Composition…
entwickelt sich in organisch übersichtlicher Allmählichkeit wie reiche Blüthen
aus Einer Knopse. Dies ist das Hauptthema,  – der wahre Stoff und Inhalt
(Gegenstand) des ganzen Tongebildes. Alles darin ist freie Folge und Wirkung
des Thema’s, durch dieses bedingt und gestaltet, von ihm beherrscht und
erfüllt.”
5 Hanslick (1986, s. 78). ”Die Musik besteht aus Tonreihen, Tonformen, diese
haben keinen andern Inhalt als sich selbst. Sie erinnern abermals an die
Baukunst und den Tanz, die uns gleichfalls schöne Verhältnisse ohne
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Att musiken består av ”tonala former” eller ”tonala sekvenser” innebär
enligt Hanslicks formalism att den skall förstås som ”först och främst
objektiv struktur”.1 Denna objektiva struktur återfinner man dock i dess
rena form endast i den instrumentala musiken emedan, som Hanslick
säger, ”only instrumental music is music purely and absolutely”.2

Musikens mening, värde och skönhet skall enligt Hanslick uteslutande
tillskrivas denna objektiva musikaliska struktur, d.v.s. helt och hållet ses
som inherent i musiken själv.3 Detta påstående innebär att musiken –
”the music itself” i dess rena form som instrumentalmusik – erhåller en
radikal autonomi i denna den musikaliska formalismens ”klassiska
manifest”.4

Den formalistiska konstruktionen av det specifikt musikaliska inne-
bär ett slutgiltigt brott med den funktionsestetik som dominerat synen
på musik ända fram till slutat av sjuttonhundratalet. Hanslick formu-
lerar det nya idealet inom ramen för den mer generella föreställningen
om estetisk autonomi när han säger att ”the most indispensable
requirement if we are to hear music aesthetically is… that we hear the
piece for its own sake”.5 Och på ett annat ställe hävdar han att ”music
demands once and for all to be grasped as music and can be only from
itself understood and in itself enjoyed”.6 Detta förhållningssätt till
musiken kontrasteras mot den traditionella funktionsestetiken som för

                                                                                                                                                                
bestimmten Inhalt entgegenbringen. Mag nun die Wirkung eines Tonstücks
Jeder nach seiner Individualität anschlagen und benennen, der Inhalt desselben
ist keiner, als eben die gehörten Tonformen, denn die Musik spricht nicht blos
durch Töne, sie spricht auch nur Töne.”
1 Hanslick (1986, s. 47). ”… zuerst und vor Allem… objectives Gebilde.”
Hanslick (1990, s. 106).
2 Hanslick (1986, s. 15). ”Was die Instrumentalmusik nicht kann, von dem darf
nie gesagt werden, die Musik könne es; denn nur sie ist reine, absolute
Tonkunst.” Hanslick (1990, s. 52). Se även Hanslick (1986 s. 79).
3 Hanslick (1986, s. 30) säger bland annat att ”basically what we have done is to
transfer the beauty of music to tonal forms”. Hanslick (1990, s. 78): ”Indem wir
aber das Schöne in der Musik wesentlich in Formen verlegt haben…”. Och på
ett annat ställe (Hanslick, 1986, s. 43) talar han om ”the autonomous meaning
and beauty of the tones”. Hanslick (1990, s. 99): ”… die selbständige Bedeutung
und Schönheit der Töne…”.  Se även Hanslick (1986, s. 28).
4 Bowman (1998, s. 140).
5 Hanslick (1986, s. 66). ”Die nothwendigste Forderung einer ästhetischen
Aufnahme der Musik ist aber, daß man ein Tonstück um siener selbst willen
höre…” Hanslick (1990, s. 141).
6 Hanslick (1986, s. 30). ”Die Musik will nun einmal als Musik aufgefaßt sein,
und kann nur aus sich selbst verstanden, in sich selbst genossen werden.”
Hanslick (1990, s. 77).
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Hanslick innebär ett misskrediterande av musiken som konstform: ”The
instant music is put to use merely as a means to produce a certain mood
in us or as an accessory or an ornament, it ceases to be effective as pure
art”.1

Men vari består då närmare bestämt detta lyssnande till musiken för
dess egen skull vilket skall ses som det erforderliga och nödvändiga
korrelatet till en emanciperad och autonomiserad musik? I ljuset av
Hanslicks explikation av det musikaliskt sköna kan svaret knappast
komma som någon större överraskning:

The most significant factor in the mental process which
accompanies the comprehending of a musical work and makes it
enjoyable will most frequently be overlooked. It is the mental
satisfaction which the listener finds in continuously following
and anticipating the composer’s design, here to be confirmed in
his expectations, there to be agreeably led astray.2

Att följa musikens ”design” innebär för Hanslick, liksom för Hoffmann,
”[a] strict concentration on the work as a self-contained musical
process”. Hanslick beskriver denna strikta koncentration på det musika-
liska förloppet som ett ”rent kontemplerande” (”pure contemplation”)3

och han kontrasterar det kontemplativa eller strukturella lyssnandet
med ”the raw emotion of savages and the gushing of music enthusiasts”
som han hävdar ”can be lumped together in a single category contrary
to it”.4

Hanslicks Vom Musikalisch-Schönen har här fått stå som representant
för de påståenden som utgör kärnan i den musikaliska formalismen. I
                                                                        
1 Hanslick (1986, s. 66). ”Sobald die Musik nur als Mittel angewandt wird, eine
gewisse Stimmung in uns zu fördern, accessorisch, decorativ, da hört sie auf, als
reine Kunst zu wirken.”
2 Hanslick (1986, s. 64). ”Der wichtigste Factor in dem Seelenvorgang, welcher
das Auffassen eines Tonwerks begleitet und zum Genusse macht, wird am
häufigsten übersehen. Es ist die geistige Befriedigung, die der Hörer darin
findet, den Absichten des Componisten fortwährend zu folgen und voran zu
eilen, sich in seinen Vermuthungen hier bestätigt, dort angenehm getäuscht zu
finden.” Hanslick (1990, s. 138).
3 Hanslick (1986, s. 4-5). ”… reinen Schauens…” Hanslick (1990, s. 28). Se även
Hanslick (1986, s. 57).
4 Hanslick (1986, s. 63). ”Diese contemplative ist die einzig künstlärische, wahre
Form des Hörens; ihr gegenüber fällt der rohe Affect des Wilden und der
schwärmende des Musikenthusiasten in Eine Classe.” Hanslick (1990, s. 137).
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nästa kapitel skall jag utgå från en mer metodisk och på samma gång
mer selektiv läsning av Hanslicks formalism, med interfolierade
referenser till den romantiska musikestetiken. Syftet är att gräva fram
och renodla ett antal föreställningar och utsagor vilka jag hävdar måste
betraktas som centrala i den musikaliska autonomins diskurs.

I inledningen till detta kapitel antydde jag att denna diskurs överlevt
ända till idag. Det har inte varit uppgiften för detta kapitel att visa
detta, men för att föregripa och förbereda resonemanget i kommande
kapitel skall jag här avsluta med att citera ett uttalande av Philip
Alperson i vilket aktualiteten hos den musikaliska autonomins credo
tycks tas för given. Alperson skriver således att:

[Hanslick’s] emphasis on the internal relationships of musical
form is congenial to the idea – held by many in the academy – that
formal musical analysis of musical structures and relationships is
a means to the accurate description of the musical object.1

Enligt Alperson skall alltså Hanslicks formalism långtifrån ses som
någon antikverad 1800-talsformalism, möjligtvis intressant som en ren
historisk företeelse men utan relevans idag. Tvärtom hävdar han att den
är i högsta grad aktuell och att vi genom att förstå Hanslicks formalism
kan förstå hur många ”inom akademin” tänker om musik idag. Detta
antagande om den Hanslickska formalismens aktualitet ligger också till
grund för utformningen av nästa kapitel.

                                                                        
1 Alperson (2004, s. 262). (Min kursivering.)



4. CENTRALA UTSAGOR I DEN MUSIKALISKA AUTONOMINS

DISKURS

4.1 Inledning

I föregående kapitel redogjordes det för den musikaliska autonomins
historia. Detta kapitel är också sysselsatt med den musikaliska auto-
nomins diskurs, men det historiska perspektivet har här fått ge vika för
ett mer analytiskt angreppssätt. I avsnitt 4.2 identifierar jag således vad
som kan betraktas som den musikaliska autonomins tre centrala
utsagor. Med en central utsaga förstår jag här en konstituerande repre-
sentation av en aspekt av musiken eller vårt förhållningssätt till
musiken som i sig inbegriper en samling mer konkreta utsagor eller
påståenden vilka alla har samma diskursiva effekt, d.v.s. en samling
utsagor eller påståenden som utverkar att musiken förstås och
konceptualiseras på ett bestämt sätt.1 Varje central utsaga kan på detta
sätt förstås som bildande en kategori inom den musikaliska autonomins
diskurs. I avsnitt 4.3 - 4.5 studerar jag var och en av dessa kategorier
mer i detalj, vilket innebär att fokus bland annat riktas mot de
alternativa sätt att förstå och konceptualisera musiken som varje
kategori utesluter. Slutligen hävdar jag i avsnitt 4.6 att de centrala
utsagor, eller kategorier, jag urskiljer och diskuterar under kapitlets
gång kan förstås som en form av regulativa grundföreställningar inom

                                                                        
1 Med att en samling utsagor har ”samma diskursiva effekt” menas här alltså
att de både uttalar sig om samma aspekt av musiken (t.ex. den aspekt som har
att göra med musikens mening) och att de framställer denna aspekt på ett i stort
sett likartat sätt (t.ex. hävdar att ”musik inte har någon ”mening” i gängse
bemärkelse”). För den konstruktionistiska språkuppfattning som denna studie
utgår ifrån och som gör det möjligt att tala om konstituerande representationer,
se avsnitt 2.1.1 i denna avhandling.
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den musikaliska autonomins diskurs och jag diskuterar där också
frågan vad det innebär att visa att specifika texter och framställningar
av musik är strukturerade utifrån sådana föreställningar.

Det huvudsakliga syftet med detta kapitel är således att urskilja och
belysa de kategorier som i framförallt kapitel 6 vägleder analysen och
tolkningen av det empiriska materialet. Det faktum att detta inte är en
historisk studie inverkar dock här på det metodologiska tillväga-
gångssättet. I linje med den på andrahandskällor grundade fram-
ställningen i kapitel 3 har dessa kategorier således i första hand
identifierats genom ett studium av den moderna musikvetenskapliga
diskussionen om musikalisk autonomi. Därefter söks de emellertid ges
en historisk förankring genom referenser till Eduard Hanslicks Vom

Musikalisch-Schönen. Hanslicks bok får alltså här representera den
musikaliska formalismen, och denna får i sin tur stå som representant
för den musikaliska autonomins diskurs såsom dess mest otvetydiga
och omisskännliga uttryck.1 Understundom motiverar jag dessutom
mina resonemang genom mer eller mindre explicita återkopplingar till
föregående kapitel. Detta görs framförallt när den romantiska musik-
estetiken emellanåt dras in i bilden. Trots att jag alltså även fortsätt-
ningsvis kommer att diskutera den romantiska musikestetiken i viss
utsträckning, är det viktigt att påpeka att denna framförallt har sin plats
som en viktig historisk förutsättning för den musikaliska formalismens
mer utpräglade och renodlade autonomiestetik.

4.2 Den musikaliska autonomins centrala utsagor och kategorier

Hos de författare inom den moderna musikvetenskapliga forskningen
som på ett eller annat sätt sysselsatt sig med frågor rörande musikalisk
autonomi kan man sammantaget urskilja tre typer av påståenden vilka
av dessa författare återkommande lyfts fram som kännetecknande för
den musikaliska autonomins diskurs (även om det bör sägas att
knappast någon av dem uttrycker sig i termer av diskurs). Den första av
dessa utgörs av påståenden som framhåller att musiken existerar endast
i syfte att lyssnas till för sin egen skull.2 Den andra typen av påståenden
                                                                        
1 Se Paddison (2002, s. 333).
2 När jag här och framdeles talar om musik så avser jag, om inte annat anges,
den västerländska instrumentala konstmusiken.
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hävdar att musik varken kan eller bör specificeras i extramusikaliska
termer. Den tredje typen av påståenden, slutligen, kan sammanfattas i
postulatet om musikens ahistoricitet, vilket närmare bestämt kan
beskrivas som ett fastslående av att musiken qua estetiskt objekt varken
kan eller skall värderas eller expliceras i ljuset av de historiska, sociala
och kulturella kontexter i vilka den tillkommit.1

Dessa tre typer av påståenden kan på samma gång ses som implika-
tioner av och som implicerande den centrala aspekten av musikalisk
autonomi: den diskursiva konstruktionen av musikverket som ett
självständigt organiskt-strukturellt förlopp, som ”a self-contained
musical process”2 vars mening och signifikans inte är beroende av
något annat än denna process själv. Hos Hanslick återkommer dessa tre
typer av påståenden regelbundet. Således säger han, som vi såg i det
föregående kapitlet, att ”the most indispensable requirement if we are
to hear music aesthetically is… that we hear the piece for its own sake”.3

Den andra typen av påstående ovan finner vi i sin tur exemplifierad i
uttryck som ”the lack of conceptual definiteness in music”4 och ”the
contentlessness of music”5, liksom när Hanslick säger att ”this art (i.e.
music) reiterates no subject matter already known and given a name;
therefore it has no nameable content for our thinking in definite
concepts”.6 Ett exempel på den tredje typen av påstående, slutligen,
finner vi i följande passage:

                                                                        
1 De författare som refereras till här är följande: Dahlhaus (1983, s. 27 och 109);
Wolff (1987, s. 1); Dahlhaus (1989a, s. 6, 7, 79, 104 och 149); Dahlhaus, (1989b, s.
88-89 och 92); McClary (1991, s. 55); Goehr (1992 s. 152-59 och 165-75); Lippman
(1992, s. 291-92); Citron (1993, s. 142); McClary (1993, s. 326-27); Bowie (1995, s.
35); Green (1997, s. 38); Bowman (1998, s. 194); Chua (1999, s. 4-6, 179 och 228-
29); Cusick (1999, s. 483); Treitler (1999, s. 358 och 373); Berger (2000, s. 116);
Kramer (2002, s. 2 och 11); Paddison (2002, s. 320 och 333); Clarke (2003, s. 159-
161). Se slutligen även Stockfelt & van der Lee, (1998, s. 55); samt Edström (2002,
s. 183-84).
2 Dahlhaus (1989b, s. 95).
3 Hanslick (1986, s. 66). ”Die nothwendigste Forderung einer ästhetischen
Aufnahme der Musik ist aber, daß man ein Tonstück um seiner selbst willen
höre…” Hanslick (1990, s. 141).
4 Hanslick (1986, s. 20). ”Der Mangel begrifflicher Bestimmtheit in der Musik…”
Hanslick (1990, s. 61).
5 Hanslick (1986, s. 77). ”… die Inhaltslosigkeit der Musik…” Hanslick (1990, s.
160).
6 Hanslick (1986, s. 80). ”Es wiederholt keinen bereits bekannten, benannten
Gegenstand, darum hat für unser in bestimmte Begriffe gefaßtes Denken keinen
nennbaren Inhalt.” Hanslick (1990, s. 165).
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Even further removed [than the feelings of the composer] from
the character of a musical work as such are the social and political
conditions which dominate its time. The… musical expression of
the theme is a necessary consequence of its musical determinants
having been selected just as they were and not otherwise. That
this selection resulted from psychological or cultural-historical
causes must be established by reference to the particular work…
And, were this connection established, however interesting it
may be, it would be first and foremost an exclusively historical or
biographical fact. Aesthetical contemplation cannot be based
upon any features which are outside the artwork itself.1

Denna dekontextualisering kommer till uttryck på ytterligare ett antal
ställen hos Hanslick, som när han t.ex. säger att ”aesthetical inquiry…
hears and believes only what the artwork itself has to say”.2

Vi har alltså här tre typer av påståenden vilka kan ses som konsti-
tuerande den musikaliska autonomins centrala utsagor. Dessa utsagor
implicerar var och en andra utsagor av vilka några är gemensamma för
dem alla tre, medan andra skall ses som mer specifikt knutna till en av
dem. Jag skall i det följande studera dessa tre centrala utsagor mer i
detalj genom att låta var och en av dem representera en kategori inom
den musikaliska autonomins diskurs. På detta sätt får vi tre kategorier
som, vilket kommer att framgå nedan, delvis överlappar och
understödjer varandra. Dessa kategorier kallar jag i tur och ordning för
estetisering, avspecificering och dekontextualisering.

                                                                        
1 Hanslick (1986, s. 47-48). ”Noch ferner liegen dem Charakter eines Tonwerkes
als solchem die socialen und politischen Verhältnisse, welche seine Zeit
beherrschen. Jener musikalische Ausdruck des Thema’s ist nothwendige Folge
seiner so und nicht anders gewählten Tonfactoren, daß diese Wahl aus
psychologischen und kulturgeschichtlichen Ursachen hervorging, müßte an
dem bestimmten Werke (…) nachgewiesen werden, und nachgewiesen, wäre
dieser Zusammenhang, wie interessant auch immer, zunächst eine lediglich
historische oder biographische Thatsache. Die ästhetische Betrachtung kann sich
auf keine Umstände stützen, die außerhalb des Kunstwerkes selbst liegen.”
Hanslick (1990, s. 107-108). Se även Alperson (2004, s. 261).
2 Hanslick (1986, s. 39). ”Die ästhetische Untersuchung… nur was das
Kunstwerk selbst ausspricht, wird sie hören und glauben.” Hanslick (1990, s.
93).
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4.3 Estetisering

Som vi såg i föregående kapitel innebar Kants karaktäristik av det
estetiska omdömet att vår uppmärksamhet, i den mån det rör sig om en
estetisk sådan, måste riktas mot objektet för dess egen skull, mot
objektet som intentionalt objekt. Både idén om det intresselösa
välbehaget och föreställningen om en ändamålslös ändamålsenlighet
förutsatte detta. Detsamma gällde för Moritz, vars beskrivning av
konstverket som en i sig självt fulländad, autotelisk helhet ledde
honom till att skilja det sköna (som behagade honom för dess egen skull)
från det endast nyttiga eller användbara (som behagade honom för hans

egen skull). Och i den romantiska musikestetiken finner vi
föreställningen om musiken som ett mål i sig själv artikulerad hos både
Wackenroder och Hoffmann.1

Estetiseringen av den västerländska konstmusiken konstitueras av
utsagor som inskärper att den skall kontempleras för sin egen skull.2

Vad som närmare bestämt ligger i detta ”för sin egen skull” kan
förtydligas med utgångspunkt i ett kort citat hämtat från den
amerikanske filosofen och estetikern Jerome Stolnitz. Stolnitz, som var
en av de främsta förespråkarna för den så kallade ”estetiska attityd-
teorin”, skriver i en minnesvärd passage att ”the aesthetic attitude
”isolates” the object and focuses upon it…”.3 Detta är inte platsen för
någon mer detaljerad redogörelse för vad som enligt Stolnitz utmärker
den estetiska attityden. Här skall endast konstateras att detta
”isolerande av” och ”fokuserande på” objektet tycks medföra ett
förhållningssätt där man är djupt absorberad av de karakteristika
objektet har i egenskap av rent perceptuellt eller intentionalt objekt. Ett
sådant kontemplerande av objektet självt måste emellertid ses som
resultatet av en process där vi successivt abstraherar det från alla de
externa ändamål och syften det eventuellt kan tänkas tjäna. Ett annat

                                                                        
1 Goehr (1992, s. 171) och Dahlhaus (1989b, s. 92-93).
2 Estetiseringen är, som framgått ovan, inte specifik för musiken. För att kort
åskådliggöra detta kan vi metaforiskt skilja på den generella och den speciella
autonomiestetiken, där den förra är gemensam för alla konstformer och
involverar estetisering som sin centrala aspekt, medan den senare består av de
specifika utsagor som konstituerar föreställningen om musikalisk autonomi.
3 Stolnitz (1998, s. 80).
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sätt att uttrycka detta är att objektet tillskrivs ett intrinsikalt värde, d.v.s.
det betraktas som det definitiva och självtillräckliga målet för vår
uppmärksamhet och vårt intresse.1

Hos Hanslick återfinner vi i explicit form den typ av utsagor som
etablerar en estetisering av musiken. Låt oss än en gång se på den
passage vi anförde ovan liksom i föregående kapitel, men den här
gången insatt i sitt omedelbara textliga sammanhang:

The most indispensable requirement if we are to hear music
aesthetically is, however, that we hear the piece for its own sake,
whichever it be and with whatever comprehension we hear it.
The instant music is put to use merely as a means to produce a
certain mood in us or as an accessory or an ornament, it ceases to
be effective as pure art.2

Vilket sätt att relatera till och uppfatta (”comprehend”) musiken som
enligt Hanslick är det riktiga diskuterades i kapitel 3 och jag åter-
kommer till det nedan. Här skall jag koncentrera mig på det påstående
som kommer till uttryck i citatets andra mening och som kan ses som en
följd av att musiken estetiseras. Hanslick hävdar, i likhet med Moritz
och Wackenroder, att användningen av musik som ett medel för att
generera känslor och stämningar står i stark kontrast till det adekvata,
estetiska lyssnandet.3 I det första kapitlet av Vom Musikalisch-Schönen är
det också mycket riktigt den traditionella (d.v.s. den från 1700-talet
stammande) känslo- och funktionsestetiken som är den primära
måltavlan för Hanslicks kritik. Således säger han att ”the primary object
of aesthetic investigation [och, kan man tillägga: ”contemplation”] is the

                                                                        
1 Ett intrinsikalt värde kan definieras som ”a value… an object… has…
independently of any means-end relation to other objects”. Sådana värden
kräver (eller konstitueras eventuellt av) att vår uppmärksamhet riktas mot
objektet ”not because it is a means to anything else, but simply for its own sake”
(Beardsley 1981, s. 510 och 514).
2  Hanslick (1986, s. 66). ”Die nothwendigste Forderung einer ästhetischen
Aufnahme der Musik ist aber, daß man ein Tonstück um seiner selbst willen höre,
welches es nun immer sei und mit welcher Auffassung immer. Sobald die
Musik nur als Mittel angewandt wird, eine gewisse Stimmung in uns zu
fördern, accessorisch, decorativ, da hört sie auf, als reine Kunst.” Hanslick
(1990, s. 141).
3 Angående Wackenroder, se Dahlhaus (1989b, s. 95).



73

beautiful object, not the feelings of the subject”.1 Det musikaliskt sköna,
former i tonande rörelse eller förändring, har inget syfte utöver sig
självt, för det sköna är och förblir skönhet även om inga känslor
uppväcks.2 Att använda musiken som ett medel för att framkalla eller
generera specifika känslor eller stämningar har därför ingenting att göra
med denna skönhet som sådan. Hanslick förnekar alltså inte att
musiken ofta står i ett nära förhållande till känslolivet eller att musik
kan uppväcka känslor, men ”The fact that this art is intimately related
to our feelings in no way supports the view that the aesthetical
significance of music resides in this relationship.”3

Hanslick vänder sig emellertid inte bara mot påståendet att musiken
kan och skall användas för att framkalla känslor och stämningar, utan
även mot påståendet att det är musikens syfte att framställa specifika
känslor och föreställningar (en kritik som framförallt återfinns i det
andra kapitlet av Vom Musikalisch-Schönen). Denna uppfattning – d.v.s.
Hanslicks uppfattning – kommer tydligt till uttryck när Hanslick kons-
taterar att:

… a musical idea brought into complete manifestation in
appearance is already self-subsistent beauty; it is an end in itself,
and it is in no way primarily a medium or material for the
representation of feelings or conceptions.4

                                                                        
1 Hanslick (1986, s. 2). ”…in ästhetischen Untersuchungen vorerst das schöne
object und nicht das empfindende Subject zu erforschen ist.” Hanslick (1990, s.
24).
2 ”Beauty is and remains beauty even if no feelings are aroused and even if it be
neither perceived nor thought.” Hanslick (1986, s. 3). ”Das Schöne ist und bleibt
schön, auch wenn es keine Gefühle erzeugt…” Hanslick (1990, s. 26).
3 Hanslick (1986, s. 3). ”… daß diese Kunst in einem lebhaften Zusammenhang
mit unseren Gefühlen steht, rechtfertig keineswegs die Behauptung, es liege in
diesem Zusammenhange ihre ästhetische Bedeutung.” Hanslick (1990, s. 26-27).
4 Hanslick (1986, s. 28). ”Eine vollständig zur Erscheinung gebrachte musi-
kalische Idee aber ist bereits selbständiges Schöne, ist Selbstzweck und
keineswegs erst wieder Mittel oder Material zur Darstellung von Gefühlen und
Gedanken.” Hanslick (1990, s. 75). Se även Hanslick (1986, s. 36) där han säger
att: ”We do not look for representations of specific mental processes or events in
music, but above all else for music itself…”. Hanslick (1990, s. 87): ”Man suche
nicht die Darstellung bestimmter Seelenprocesse oder Ereignisse in Tonstücken,
sondern vor Allem Musik…”
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Implicit i estetiseringen av musiken ligger alltså vad man skulle kunna
kalla för en form av ”avfunktionalisering”. Denna tar sig uttryck i
påståenden som förnekar att musiken skulle ha någon funktion eller
syfte; d.v.s. uttalanden som bestrider att det på något sätt skulle vara
musikens uppgift att tjäna som ett medel för att uppnå externa,
extramusikaliska ändamål. Två sådana typer av extramusikaliska
ändamål är alltså enligt Hanslick framkallandet och framställandet av
specifika känslor och föreställningar. Men Hanslick anför även andra
typer av externa, och likaledes illegitima eller irrelevanta, ändamål. Ett
sådant är de eventuella terapeutiska effekter musiken kan ha.1 Åter
andra framkommer i samband med ett resonemang han för om det
antika musikbegreppet. Här säger Hanslick att musiken i det antika
Grekland ”was… an indispensable, obedient accompaniment to all the
arts, as a means to pedagogical, political, and other ends; it was
everything but an independent art.”2 Att göra musiken till ett medel för
sådana ändamål är enligt Hanslick oförenligt med att se den som något
vi bör sysselsätta oss med för dess egen skull. Därför skall vi ”… not go
along with the ancient Greek’s extension of the notion of music to
include all science and art and the cultivation of all the powers of the
soul.” 3

Vi behöver inte leta efter fler exempel hos Hanslick, för den
formalistiska estetiseringen av musiken medför en principiell och
grundläggande ”avfunktionalisering” av denna. Alla ändamål, från de
mest konkreta till de mest ideella, avvisas – åtminstone så länge och i
den mån de betraktas som extramusikaliska. Men vad innebär då
estetiseringen av musiken närmare bestämt? David Whewell ger ett
rimligt svar när han säger att:

                                                                        
1 Hanslick (1986, s. 51-57). Hanslick (1990, s. 114-126).
2 Hanslick (1986, s. 63). ”Auf der Grundlage dieser einseitigen Ausbildung war
nun die Musik unentbehrliche, fügsame Begleiterin alles Künste, war Mittel zu
pädagogischen, politischen und andern Zwecken, sie war Alles, nur keine
selbständige Kunst.” Hanslick (1990, s. 137).
3 Hanslick (1986, s. 67). ”Bei dem gegenwärtigen Stand der Tonkunst und
Philosophie dürfen wir uns im Interesse beider die altgriechische Ausdehnung
des Begriffes ”Musik” auf alle Wissenschaft und Kunst, so wie auf die Bildung
sämtlicher Seelenkräfte nicht gestatten.” Hanslick (1990, s. 142).
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It is… a necessary condition of a work’s being valued for its own
sake that it be valued on account of its intrinsic properties and
not on its relationship to anything external, such as nature, moral
and political systems, audience response and so on.1

Detta är just vad som utverkas i den musikaliska autonomins diskurs.
Ty utsagan att det är musiken själv som skall stå i centrum innebär
enligt Hanslicks formalism att det är de former i tonande rörelse den
består av (och i vilka det musikaliskt sköna inhererar2) och inget annat
som skall stå i fokus för kontemplationen. Hanslick beskriver följaktli-
gen denna kontemplation (”Anschauung”) som ett aktivt och uppmärk-
samt lyssnande till de sekvenser av ljudande former (”Tonformen”)
vilka enligt honom konstituerar musikens essens.3 Dessa sekvenser av
ljudande former är, som vi såg i föregående kapitel, för Hanslick ekvi-
valenta med den musikaliska strukturen eller det musikaliskt-
strukturella förloppet.4 Därmed har vi också närmat oss den musik-
aliska autonomins andra kategori, vilken jag ovan gav rubriken
avspecificering.

4.4 Avspecificering

Kategorin avspecificering konstitueras av de utsagor och föreställningar
som hänför sig till förhållandet mellan musik och mening. I ett
historiskt perspektiv avser avspecificering således det tidiga 1800-talets

                                                                        
1 Whewell (1995, s. 7).
2 Se Hanslick (1986, s. 31). Se även Hanslick (1986, s. 28) där han skriver: ”So far
we have proceeded negatively and have sought merely to refute the erroneous
assumption that the beauty of music has its being in the representation of
feeling. To that sketch, we now have to fill in the positive content. This we shall
do by answering the question: What kind of beauty is the beauty of a musical
composition? It is a specifically musical kind of beauty. By this we understand a
beauty that is self-contained and in no need of content from outside itself, that
consist simply in of tones in their artistic combination.” Hanslick (1990, s. 74):
”Nun haben wir den positiven Gehlt zu jenem Umriß hinzuzubringen, indem
wir die Frage beantworten, welcher Natur das Schöne einer Tonkunst sei? Est ist
ein specifisch Musikalisches. Darunter verstehen wir ein Schönes, das unabhängig
und unbedürftig eines  von Außen her kommenden Inhaltes, einzig in den
Tönen und ihrer künstlerischen Verbindung liegt.” Se även Alperson (2004, s.
260) som skriver att ”musical beauty for Hanslick is a matter of the tones in their
relations, most especially in their melodic, harmonic, and rhythmic relations
within the diatonic tonal system”.
3 Hanslick (1986, s. 4). Hanslick (1990, s. 28-29).
4 Se Hanslick (1986, s. 47 och 60). Hanslick (1990, s. 132).
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radikala omvärdering av musikens ofta uppfattade oförmåga att
uttrycka, representera, återge eller referera till specifika meningar och
extramusikaliska fenomen. Denna avspecificering av musiken är
framförallt ett resultat av det paradigmskifte som den romantisk-
formalistiska rekonstruktionen av den instrumentala musiken innebär
och genom vilken denna kommer att framstå som definierande för
musiken i dess rena form; som representerande inbegreppet av det
specifikt musikaliska. I och med detta paradigmskifte upphöjs
musikens ”begreppslöshet” till ett konstituerande drag och dess
semantiska obestämbarhet blir nu någonting som absolut måste skrivas
på musiken pluskonto istället för, som tidigare, på dess minuskonto. Så
ser den dominerande historieskrivning ut vilken jag utgick från i
föregående kapitel.

Här är emellertid tillvägagångssättet snarare analytiskt än historiskt.
I syfte att ge en så tydlig bild som möjligt av vad den romantiska och
den formalistiska avspecificeringen närmare bestämt består i skall jag
därför börja med att ge en principiell, snarare än en historisk, redo-
görelse för vad det innebär att framställa musik som ”specificerad”.  För
detta ändamål är det nödvändigt att ta hjälp av några distinktioner som
gjorts inom den analytiska musikfilosofin.  

En första distinktion som kan vara behjälplig här är den Peter Kivy
gör mellan vad han kallar strukturella tolkningar (”structure interpre-
tation”) och innehållstolkningar (”content interpretation”).1 Struktu-
rella tolkningar är sådana tolkningar som syftar till att få oss att lyssna
till musiken som en ”pure sonic structure, without perceiving narrative
or other content in it…”. Kivy beskriver detta lyssnande som ”this
contentless mode of listening”.2 Innehållstolkningar, däremot, syftar till
att få oss att höra ett bestämt och specificerbart innehåll, en bestämd och
specificerbar ”mening”, i musiken. Att tillskriva musiken ett bestämt
innehåll kan dock innebära olika saker och i en av sina tidigare böcker
har Kivy urskiljt tre typer av innehållstolkningar. Han belyser dessa
genom att ställa upp tre distinkta frågor vilka implicerar tre olika svar
på hur musik kan kopplas till specificeringar i extramusikaliska termer
och vad sådana specificeringar kan bestå i. Angående musik (med vilket
                                                                        
1 Kivy (2001, s. 156-57).
2 Ibid., s. 166.
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Kivy avser ren instrumentalmusik, vad han kallar ”music alone”) kan
man således ställa frågorna ”What’s it of?”, ”What’s it about?” och
”What does it mean?”:

Behind the first question is a sense of ”represent” that people get
from such paradigms as van Gogh’s representation of flowers,
behind the second a sense of ”narrative” that people get from
such paradigms as Thomas Mann’s story about a man who falls
in love with a boy and dies in Venice, behind the third a sense of
”meaning” that people get from the semantics of natural
languages, where words can be defined, sentences paraphrased
and translated.1

När vi talar om specificering av musik i extramusikaliska termer bör vi
alltså skilja mellan specificeringar i termer av representation, specifi-
ceringar i termer av narrativitet och specificeringar i termer av propo-
sitionell eller semantisk mening. Det rör sig om tre olika sätt att
tillskriva musiken ett specificerbart (extramusikaliskt) innehåll.

Som ett exempel på narrativ tolkning anger och diskuterar Kivy vad
han ser som en modern variant av en sådan, nämligen Susan McClarys
feministiskt grundade programanalys av den första satsen i Tjajkovskijs
fjärde symfoni.2 Ett exempel på propositionell innehållstolkning tycks
Kivy finna – även om han faktiskt inte explicit påstår att det rör sig om
en sådan – i David P. Schroeders analys av Haydns 83:e symfoni.3

Schroeder förstår denna symfoni som demonstrerande

a very fundamental yet difficult truth: opposition is inevitable,
and the highest form of unity is not the one which eliminates
conflict. On the contrary, it is one in which opposing forces can

                                                                        
1 Kivy (1990, s. 64).
2 Kivy (2001, s. 158-59). Se också McClary (1991, s. 69-79). Ett ännu tydligare
exempel på en narrativ innehållstolkning är kanske hennes analys av Brahms
tredje symfoni som jag refererade till i inledningskapitlet. Se McClary (1993).
3 Kivy har på annat ställe (2002, s. 147) beskrivit Schroeders tolkning som ett
hävdande att Haydns 83:e symfoni uttrycker ”a deep philosophical thesis”.
Eftersom en tes, oavsett vilket medium den kommer till uttryck i, måste kunna
kommuniceras i propositionellt eller semantiskt meningsfulla satser är det ett
berättigat antagande att Kivy betraktar Schroeders tolkning som en
propositionell innehållstolkning – eller åtminstone som en innehållstolkning i
den tredje betydelsen i citatet ovan (”a sense of ”meaning” that people get from
the semantics of natural languages”).
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coexist. The best minds of Haydn’s age aspired to tolerance, not
dogmatism. It is precisely this message that can be heard in many
of Haydn’s late symphonies.1

Vad gäller innehållstolkningar som är baserade på idén om repre-
sentation – ett begrepp som Kivy, liksom många andra, ser som nära
förbundet med begreppet imitation – är det möjligt att ge ett antal
exempel på vad musik kan uppfattas som, och ofta har uppfattats som,
representerande. Musiken kan således förstås som representerande
specifika känslor och känslolägen (pathos); ofta förklaras detta, som i
den klassiska affektläran, med att den avbildar eller återger de röstliga
tonlägen genom vilka dessa känslor eller sinnestillstånd kommer till
uttryck. Vidare kan musiken tolkas som att den på olika sätt avbildar
eller representerar den inorganiska eller den mänskliga naturen, något
som t.ex. kan hävdas inom ramen för en generell mimesisestetik. Idén
att musiken kan representera den mänskliga naturen hänger i sin tur
ihop med föreställningen om att den på olika sätt kan representera eller
beskriva olika karaktärer eller karaktärsdrag (ethos). Därtill kan mus-
iken ses som representerande eller speglande personligheten hos sin
upphovsman, liksom den kan ses som återgivande vissa specifika
föreställningar, motiv, ideal eller figurer som det varit tonsättarens mer
eller mindre uttryckliga intention att avbilda. Slutligen kan den även
betraktas som representerande föreställningar om universella
mänskliga villkor, ”existentiella universalier” som till exempel
föreställningar om den mänskliga existensens tragik, om plågsam
ensamhet, om melankoli, om ljuv glädje, om upphöjd besinning, om
förtvivlan, o.s.v.

När musik dras in i diskurser i vilka den framställs som specificerad
konstrueras den som ett objekt förmöget att representera, berätta eller
yttra något bestämt. Specificering innebär att musiken tillskrivs inne-
börder vilka kan formuleras eller omformuleras verbalt. Det kan röra
sig om biografisk information, det kan röra sig om narrationer, det kan
röra sig om specifika och identifierbara känslor, känslolägen och

                                                                        
1 Citat efter Kivy (2001, s. 158). Se även David P. Schroeder, Haydn and the
Enlightenment: The Late Symphonies and their Audience (Oxford. Clarendon Press:
1990).
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stämningar, om filosofiska idéer och moraliska ideal, om politiska och
ideologiska övertygelser, etc.

Vad innebär då avspecificering? Eller rättare sagt: vad innebär den
autonomiestetiska konstruktionen av musiken som avspecificerad? Till
att börja med kan man konstatera att avspecificering rent principiellt
tycks inbegripa ett förnekande av att musiken kan eller bör specificeras i
någon av de ovan angivna betydelserna. Föreställningen om en avspeci-
ficerad musik är således oförenlig med alla föreställningar om att denna
musik kan representera, berätta eller ”säga” något specifikt. Musik
betyder ingenting, har ingen semantiskt eller konceptuellt specificerbar
mening – vare sig denna mening är representativ, narrativ eller propo-
sitionell. Detta motsvarar i stort sett (eller kan i varje fall härledas från)
det Hanslick beskriver som sitt ”negativa” förfarande1, vilket vi finner i
dess mest koncentrerade form i det första och andra kapitlet av Vom

Musikalisch-Schönen.
I mer positiva ordalag kan man utifrån vad som framkom i före-

gående kapitel säga att avspecificering innebär att musiken tillskrivs,
eller förstås som inrymmande, sin egen specifikt musikaliska mening.
Musiken – den ”rena” instrumentalmusiken – föreställs och framställs
antingen som ”outgrundlig” och ”outsägbar” eller som ”specifikt
musikalisk”. Låt oss se lite närmare på vad dessa två typer av avspeci-
ficering, den romantiska och den formalistiska, innebär och vad som
skiljer dem från varandra. För detta syfte kan det vara behändigt att
diskutera dem under två olika rubriker och jag skall således tala om
”romantikerns ineffabilitet” och ”formalistens musikaliska språk”.

Romantikerns ineffabilitet

Judith Becker urskiljer två historiskt sett dominerande uppfattningar
om musikalisk mening med hänsyn till den västerländska konst-
musiken. Den första hävdar att musikens mening ”is inherent in its
structure” och den andra att ”music expresses human emotions”.2

Dessa två positioner motsvarar förstås den musikaliska formalismen
och den traditionella känsloestetiken, vilket Becker också understryker.3

                                                                        
1 Hanslick (1986, s.  28). Hanslick (1990, s. 74).
2 Becker (1986, s. 354).
3 Ibid., s. 355.
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Men, säger Becker, ”in addition to the meanings of music as structure
and as expressing emotion, there is yet another concept: music is an
expression of the infinite, the ineffable”. Den engelska termen
”ineffability” signalerar upplevelsen av någonting onämnbart, outgrun-
dligt och outsägligt och Becker är naturligtvis inte ovetande om att
denna tredje föreställning om musikalisk mening är en romantisk
uppfinning.1 I den romantiska versionen av avspecificering ligger fokus
på vad Dahlhaus kallar ”the poetic conceit of unspeakability”, en
uppfattning och upplevelse av musik enligt vilken ”music expresses
what words are not even capable of stammering.” 2 Och det som
musiken uttrycker är det oändliga; ”a sense of eternity” som Becker
uttrycker det.3

Avspecificeringen i dess romantiska utformning är alltså mindre ett
betonande av det specifikt musikaliska (av musikalisk form och
struktur) än ett framhävande av en obeskrivlig, ”begreppslös” och
metafysiskt laddad musikalisk upplevelse. Den romantiska
avspecificeringen är mer inriktad på den subjektiva erfarenheten än på
den objektiva strukturen (även om det senare också är en angelägenhet,
vilket exempelvis Hoffmanns anmälan av Beethovens femte symfoni
visar)4; i sitt starka betonande av subjektets respons och upplevelser är
den mer idealistisk än formalistisk och objektivistisk.

Det finns dock en tvetydighet med hänsyn till den romantiska avspe-
cificeringen. Som vi såg i föregående kapitel genomsyras den romant-
iska musikestetiken av föreställningar om att musiken reflekterar en
högre ideal verklighet  och detta innebär att det fortfarande finns ett
inslag av representation i den romantiska konstruktionen av musikalisk

                                                                        
1 Ibid., s. 356. Se även Cooper (1995, s. 221-24).
2 Dahlhaus (1989a, s. 63). Dahlhaus påpekar att termen ”poetisk” inte skall
förstås som anvisande att det som eftersträvas i den romantiska musikestetiken
trots allt är en specificering av musiken. Således skriver han att ”…according to
Tieck, instrumental music is ”purely poetic” just because it is independent of
literature and neither tells a story nor depicts a character. A tendency toward
program music, toward ”literarization” of music, is out of the question for
Tieck. Even the representation of firmly outlined characters, which Haydn saw
as the symphony’s raison d’être, strikes Tieck as a stricture that an
”independent” and ”free” instrumental music seeks to avoid. For Tieck as for
Schumann at a later date, ”music-poetic” theory is a theory of absolute music.”
Ibid., s. 66-67; se även s. 68, 82-83, 128-29 och 145.
3 Becker (1986, s. 356).
4 Se Hoffmann (1971).
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mening.1 Denna observation, i den mån den är korrekt, ger oss dock
knappast anledning att tala om någonting annat än avspecificering
beträffande den romantiska musikestetiken. Ty det musiken förstås som
reflekterande är i sig själv onämnbart: det är ett kantianskt ”Ding an
sich”, en noumenal och obeskrivbar verklighet. Om instrumentalmusik-
en i den romantiska musikestetiken är ett tecken så är den vad Daniel
Chua kallar ett ”tomt tecken”, vilket innebär att det betecknade självt är
helt utan konkret innehåll, d.v.s. avspecificerat.2 Romantikerns upp-
levelse av ”ineffabilitet” är därför en upplevelse vars viktigaste
förutsättning är en metafysiskt koncipierad och avspecificerad instru-
mentalmusik; den är grundad i utsagor som tillskriver musikverket
status av ett opus metafysikum.3

Formalistens musikaliska ”språk”

Den formalistiska versionen av avspecificering ser annorlunda ut än
den romantiska. Den gängse beskrivningen av musikalisk formalism i
litteraturen är att det rör sig om en uppfattning enligt vilken de enda
legitima tolkningarna och beskrivningarna av musik är de som säger
något om musikens material, form och struktur; d.v.s. de egenskaper
som kan kallas specifikt musikaliska.4 Jag skall inte här repetera den
framställning jag gav av den musikaliska formalismen i föregående
kapitel. Det som skall uppmärksammas nu är hur formalismen,
åtminstone i dess hanslickska version, emellanåt innebär att musi-
kaliskt-strukturella förlopp beskrivs utifrån analogier med verbalt språk
i gängse mening, och ibland till och med som en form av ”språk” i sin
egen rätt. Hanslick konstruerar mer eller mindre metaforiskt musiken
som ett språk när han säger att ”Music has sense and logic – but musical
sense and logic. It is a kind of language which we speak and understand
yet cannot translate”.5 Enligt Dahlhaus, som jag i det följande delvis
                                                                        
1 Scruton (1983, s. 54) skriver att den romantiska estetiken ”seems to want
artistic expression to be both transitive and intransitive at once. In doing so it
comes close to self-contradiction”.
2 Chua (1999, s. 187).
3 Dahlhaus (1989b, s. 92).
4 Detta är förstås precis Kivys ”strukturella tolkningar”.
5 Hanslick (1986, s. 30). ”In der Musik ist Sinn und Folge, aber musikalische; sie
ist eine Sprache, die wir sprechen und verstehen, jedoch zu übersetzen nicht im
Stande sind.” Hanslick (1990, s. 78). Jfr. dock Hanslick (1986, s. 43) där han säger
att ”The most harmful and confused views have arisen from the attempt to
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stödjer mig på, kan Hanslick här bäst förstås som syftande på en form
av intramusikalisk logik eller följdriktighet.1

Dahlhaus pekar i detta sammanhang på Hanslicks hegelianska arv.
Som vi såg i kapitel 3 hävdade Hanslick att det som skiljde musikverket
från rent mekaniska anordningar som t.ex. kalejdoskopet var att det
förra manifesterar sig på en ojämförligt högre själslig eller mental nivå.
Såvitt jag kan se hävdar Dahlhaus att det just är denna hanslickska
föreställning om det musikaliska materialet som genomsyrat av en
andlig dimension man måste betrakta som en variant av den
hegelianska uppfattningen om det sköna som en fysisk manifestation av
Idén eller Anden.2 Det skulle emellertid föra oss för långt bort från våra
syften att fördjupa oss i denna tankegång här. Det viktiga i detta
sammanhang är att Hanslick, vid sidan av ett musikaliskt formbegrepp,
även tycks ha tänkt i termer av ett mer dynamiskt (och närmast
aristoteliskt) formbegrepp med betoning på musikverkets ”inre form”.3

En omständighet som Dahlhaus inte, åtminstone inte explicit, tycks
uppmärksamma är förbindelsen mellan denna uppfattning om verkets
inre form och det romantiska idealet om det organiskt enhetliga
musikverket. Denna förbindelse mellan föreställningen om en inre
form, förstådd som en typ av inre nödvändighet, och idealet om det
organiskt enhetliga musikverket kommer till uttryck när Hanslick säger
att ”the composition… does not improvise itself in haphazard
ramblings but develops itself in organically distinct gradations, like
sumptuous blossoming from a bud.”4

                                                                                                                                                                
understand music as a kind of language; we see the practical consequences
every day”. Hanslick (1990, s. 99): ”Die schädlichsten und verwirrendsten
Anschauungen sind aus dem Bestreben hervorgegangen, die Musik als eine Art
Sprache aufzufassen; sie weisen uns täglich praktische Folgen auf.”
1 Dahlhaus (1989a, s. 112). Payzants översättning är på denna punkt
problematisk och skapar eventuellt onödig förvirring, för Hanslick själv talar
inte på något ställe explicit om en musikalisk logik. Istället talar han alltså om
följdriktighet (”Folge”). Det är även möjligt att samma problem vidhäftar Lustigs
översättning av Dahlhaus bok och att Dahlhaus således inte talar om en
”intramusikalisk logik”. Jag har dock inte kontrollerat detta med den tyska
originalversionen av Dahlhaus bok. Nedan kompletterar jag i vilket fall som
helst konsekvent termen ”logik” med termen ”följdriktighet”.
2 Ibid., s. 110.
3 Ibid., s. 112-113.
4 Hanslick (1986, s. 81). ”Da die Composition formellen Schönheitsgesetzen
folgt, so improvisirt sich ihr Verlauf nicht in willkürlich planlosem Schweifen,
sondern entwickelt sich in organisch übersichtlicher Allmählichkeit wie reiche
Blüthen aus Einer Knopse.” Hanslick (1990, s. 167).
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Det kan hävdas att om Hanslick uteslutande hade tänkt i termer av en
hegeliansk estetik och, kan man här tillägga, en hegeliansk logik samt
ett till dessa på något sätt relaterat dynamiskt formbegrepp (energeia),1

så kunde han ha nöjt sig med denna metaforiska beskrivning. Men
redan i nästa stycke förtydligar han denna organicistiska metafor när
han säger följande:

This bud is the principal theme, the actual material and content
(in the sense of subject matter) of the whole tonal structure.
Everything in the structure is a spontaneous continuation and
consequence of the theme, conditioned and shaped by it,
controlled and fulfilled by it. It is as if it were a logical axiom, the
rightness of which we take in at a glance, but which needs to be
challenged and expounded by our intelligence in order for us to
see what happens in the musical development of it, analogously
to a logical demonstration.2

Jag tror inte att det går att avgöra utifrån denna passage huruvida
Hanslick har en dialektisk hegeliansk logik i tankarna eller om han
tänker i termer av en mer ”traditionell” logik. Passagen kan, liksom ett
antal andra passager hos Hanslick, tolkas i båda riktningarna. Lyckligt-
vis behöver vi inte ta ställning till denna fråga här, för Hanslicks
konceptualisering av temat som den grundläggande beståndsdelen
utifrån vilket det organiskt enhetliga musikverket är strukturerat
tillhandahåller en plausibel tolkning av vad den ”intramusikaliska

                                                                        
1 Här skall det erkännas att jag i detta fall inte har den erforderliga
filosofihistoriska kunskap som är nödvändig för att avgöra vilken den
eventuella relationen är mellan Hegels dialektiska logik samt hans estetik och
det mer dynamiska, aristoteliska formbegrepp (energia) som betonar fenomenets
inre form eller inre ändamålsenlighet. Dahlhaus redogör emellertid inte heller
på ett tillfredställande sätt för relationen mellan Hanslicks föreställning om
musikverkets inre form och hans hegelianska arv, utan pekar istället på
Wilhelm von Humboldts språkuppfattning som den viktigaste förutsättningen
för Hanslicks mer dynamiska formbegrepp. Relationen mellan Hegels tänkande
och von Humboldts språkfilosofi utreds aldrig i Dahlhaus text, vilket gör att
resonemanget blir ganska svårt att följa. Se Dahlhaus (1989a, s. 108-113).
2 Hanslick (1986, s. 81-82). ”Die ist das Hauptthema, – der wahre Stoff und Inhalt
(Gegenstand) des ganzen Tongebildes. Alles darin ist freie Folge und Wirkung
des Thema’s, durch dieses bedingt und gestaltet, von ihm beherrscht und
erfüllt. Es ist das selbständige Axiom, das zwar augenblicklich befriedigt, aber
von unserm Geist bestritten und entwickelt gesehen werden will, was denn in
der musikalischen Durchführung, analog einer logischen Entwickelung
stattfindet.” Hanslick (1990, s. 167-168).
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logiken” (eller följdriktigheten) består i enligt Hanslick. Den tydligaste
formuleringen av denna tolkning finner vi återigen hos Dahlhaus. I en
artikel från 1981 års utgåva av The New Grove Dictionary of Music and

Musicians (en artikel som behandlar Wagner musik och estetik) säger
Dahlhaus således följande:

In compositional technique, the correlative of the aesthetic claims
of the principle of autonomy and art for art’s sake is a complex of
classical and romantic characteristics which can be summarized
as ’musical logic’ (…). The two elements of musical logic, tonal
harmony and thematic-motivic working, interact to create
musical forms as differentiated in shape as they are in scale,
providing the technical justification of music’s aesthetic claim to
be heard for its own sake: the immanent logic of music presents a
discourse in sounds which is significant enough in itself, without
fulfilling any extra-musical function, to be as satisfactory an
object of aesthetic contemplation as poems or works of visual
art.1

Det finns visserligen inte några explicita referenser till Hanslick i
Dahlhaus Groveartikel, men vi kan på goda grunder anta att det han
har i åtanke när han i The Idea of Absolute Music talar om Hanslicks
föreställning om en intramusikalisk logik eller följdriktighet är de
element han identifierar i citatet ovan. Kombinationen av den form-
byggande tonalitet, de harmoniska progressioner och de tematisk-
motiviska processer som strukturerar det organiskt enhetliga musik-
verket utgör således den musikaliska logiken/följdriktigheten.

Givet att vi accepterar denna tolkning är det tydligt att Hanslick, när
han talar om musikalisk logik eller följdriktighet (Folge), avser något
mer substantiellt än bara en metaforisk beskrivning; något som bland
annat framgår av att han säger att

we recognize the rational coherence of a group of tones and call it
a sentence, exactly as with every logical proposition we have a

                                                                        
1 Dahlhaus (1981, vol. 20, s. 117). Se även Dahlhaus (1989a, s. 108). Dahlhaus
påpekar i Ibid. (s. 105) att den förste som med eftertryck talade om ”logik” i
förhållande till musiken var Johann Nikolaus Forkel runt 1790.
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sense of where it comes to an end, although what we might mean
by “truth” in the two cases is not at all the same thing.1

Den musikaliska logiken/följdriktigheten är de musikaliska formerna
(där musikalisk form förstås som ”the rational coherence of a group of
tones”) i deras förändring och avlösande av varandra; d.v.s. verkets
organiska, ändamålsenliga och specifikt musikaliska utvecklingsförlopp
såsom det framkommer i den tonala dispositionen, de harmoniska ut-
vecklingslinjerna och det motivisk-tematiska arbetet. Denna logik/följd-
riktighet är, med Peter Kivys ord, den ”quality of inexorable progress
and direction”2 som ligger till grund för den formalistiska föreställ-
ningen om ett musikaliskt ”språk” som ”inte går att översätta”. Enligt
Dahlhaus var det alltså just denna föreställning om en specifikt
musikalisk logik eller följdriktighet som ”autonomous music needed for
its esthetic justification.”3 Det som bland annat får sitt estetiska berätti-
gande här är således den autonoma musiken som avspecificerad musik.
Ty en musik som konstitueras och legitimeras endast av sin intra-
musikaliska logik/följdriktighet kräver endast strukturella tolkningar,
och den typ av lyssnande dessa föreskriver är Hanslicks ”kontemplativa
lyssnande”.4    

En fråga tycks emellertid kvarstå, för Hanslick talar ju även om att
musiken har en innebörd (Sinn): ”Music has sense and logic – but
musical sense and logic”. Om nu musiken enligt formalisten äger en
specifikt musikalisk logik/följriktighet utifrån vilken den skulle kunna
beskrivas som ett slags semantiskt tomt språk, hur skall man då förstå
denna ”musikaliska innebörd”? Det kan inte röra sig om någon form av
narrativitet eftersom detta tycks förutsätta att musiken trots allt har

                                                                        
1 Hanslick (1986, s. 30). ”Ebenso erkennen wir das vernüftig Abgeschlossene
einer Tongruppe, indem wir sie einem ”Satz” nennen. Fühlen wir doch so
genau, wie bei jeder logischen Periode, wo ihr Sinn zu Ende ist, obgleich die
Waharheit beider ganz incommensurabel dasteht.” Hanslick (1990, s. 78).
Uttrycket ”sentence” (”Satz”) antyder att det Hanslick har i tankarna när han
talar om musikens logik kanske snarare är dess ”grammatiska” dimension;
d.v.s. att den metafor som egentligen tas i bruk här är en beskrivning av det
musikaliska förloppet som en syntaktisk sekvens av ”välformulerade” och
välavgränsade musikaliska idéer (d.v.s. musikaliska temata/former).
2 Kivy (2002, s. 63).
3 Dahlhaus (1989a, s. 107).
4 Hanslick (1986, s. 63).
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vissa semantiska egenskaper. Inte heller kan det röra sig om någon
mening baserad på representation, för Hanslick förnekar explicit att ren
instrumentalmusik kan vara representerande.1 Att tala om en specifikt
musikalisk innebörd eller mening måste då betyda att det som avses är
en mening som består i konfigurationen av, i relationerna mellan,
specifikt musikaliska element. Med Beckers ord: musikens mening in-
hererar i dess struktur. Eller för att återknyta mer explicit till Hanslick:
det rör sig om en mening som konstitueras av relationen mellan musi-
kaliska idéer.2 Musikaliska idéer är emellertid för Hanslick ingenting
annat än det kreativa koncipierandet och elaborerandet av musikaliska
teman och motiv.3 Oavsett om man väljer att tala om specifikt
musikaliska element eller om musikaliska idéer (och, skulle jag vilja
tillägga, oavsett om man förstår Hanslick utifrån en hegeliansk läsning
eller inte), så tycks alltså de relationer som konstituerar formalistens
specifikt musikaliska mening inte vara något annat än just den
tematiska utveckling och de strukturella (harmoniska, melodiska,
rytmiska) förlopp som utgör den intramusikaliska logiken/följd-
riktigheten. Musikens innebörd och dess logik/följdriktighet är därför
för formalisten samma sak, vilket är just vad Hanslick hävdar när han
säger att musiken inte har något innehåll utöver sin form.4 Formalistens
musikaliska ”språk” är ett ”språk” med sin immanenta och helt
                                                                        
1 Ibid., s. 8, 10, 14 , 28, 35-36 och 80.
2 Hanslick skriver att ”… a musical idea brought into complete manifestation in
appearence is already self-subsistent beauty; it is an end in itself, and it is in no
way primarily a medium or material for the representation of feelings or
conceptions.” (Ibid., s. 28). Hanslick (1990, s. 75): ”Eine vollständig zur
Erscheinung gebrachte musikalische Idee aber ist bereits selbständiges Schöne,
ist Selbstzweck und keineswegs erst wieder Mittel oder Material zur
Darstellung von Gefühlen und Gedanken.”
3 Detta tycks åtminstone vara vad Hanslick menar när han säger att: ”A musical
idea simply turns up in the composer’s imagination; he elaborates it. It takes
shape progressively, like a crystal, until imperceptibly the form of the
completed product stands before him in its main outlines, and there remains
only to realize it artistically, checking, measuring, revising.” Hanslick (1986, s.
35). Hanslick (1990, s. 85-86): ”Eine musikalische Idee entspringt primitiv in der
Tondichters Phantasie, er spinnt sie weiter, – es schießen immer mehr und mehr
Krystalle an, bis unmerklich die Gestalt des ganzen Gebildes in ihren Haupt-
formen vor ihm steht, und nur die künstlerische Ausführung prüfend, messend,
abendernd hinzuzutreten hat.” Återigen har vi här emellertid frågan om
Hanslicks relation till Hegels tänkande. En författare som Dahlhaus skulle
hävda att min framställning ovan är alldeles för snäv och vinklad, eftersom
Hanslicks föreställning om musikaliska idéer enligt Dahlhaus måste förstås som
en del av dennes hegelianska arv. Se Dahlhaus (1989a , s. 109-110).
4 Hanslick (1986, s. 80-83). Hanslick (1990, s. 165-171).
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specifika ”musikaliska mening” och logik/följdriktighet. Det är ett helt
och hållet avspecificerat ”språk”.

Sammanfattningsvis kan man säga att den romantiska och den for-
malistiska musikestetiken på olika sätt frambringar en instrumental
musik som inte kan och inte bör knytas till någon extramusikaliskt spe-
cificerbar innebörd. I den musikaliska autonomins diskurs representerar
musiken inga extramusikaliska fenomen eller sakförhållanden, berättar
inga historier och framför inga påståenden. Den är okontaminerad av
alla former av specificerbar mening och betydelse. Istället har den, eller
kan åtminstone metaforiskt beskrivas som innehavande, ett helt eget
musikaliskt ”språk”. Allt detta hindrar dock inte Hanslick från att an-
vända sig av emotionella termer i sin egen musikkritik.1 Detta fenomen
tar jag upp till närmare betraktning i avsnitt 6.3.3.

4.5 Dekontextualisering

Kategorierna estetisering och avspecificering var möjliga att diskutera
relativt oberoende av varandra. Den musikaliska autonomins tredje
aspekt, vilken jag alltså kallar för dekontextualisering, kan inte på
samma sätt diskuteras som en oberoende kategori. Teoretiskt sett
överlappar den i hög grad de två andra kategorierna samtidigt som den
kan ses som en konsekvens av att någon eller båda av dessa är
realiserade. Tänks musiken som ett mål i sig är det också sannolikt att
den tänks som dekontextualiserad och samma sak gäller förhållandet
mellan avspecificering och dekontextualisering. Det rör sig alltså här
om en mer generell kategori som inte entydigt kan avgränsas från de
båda andra och som därmed i viss utsträckning måste diskuteras i
termer av dessa.

Historiskt kan dekontextualiseringen av musiken lite förenklat
beskrivas som en tvåstegs-process. För det första har vi den utveckling
som jag redogjorde för i inledningen till föregående kapitel och som
innebär att konsten mot slutet av 1700-talet avskärmas från resten av
den sociala verkligheten för att i allt högre grad betraktas som en
autonom sfär. Detta är den generella dekontextualiseringen av det
estetiska, vad Peter Bürger beskriver som ”art’s independence from

                                                                        
1 Se t.ex. hans recension av Brahms första symfoni i Hanslick (1988, s. 125-28).  
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society”, vilken bland annat görs möjlig i och med insikten att
”autonomy is a historically conditioned phenomenon” döljs genom en
form av ”ideological distortion where it [the category ‘autonomy’] does
not reveal that it is socially conditioned”.1 För det andra har vi den mer
specifika dekontextualiseringen av musiken vilken innebär att denna i
stigande grad proklameras som väsensskiljd från, och oberoende i
förhållande till, den enhet av sköna konster i vilken den, framförallt i
form av vokalmusik, tidigare haft sin naturliga plats och från vilken den
hämtat sin legitimitet. Istället för att värderas utifrån en princip
gemensam för alla de sköna konsterna betraktas nu musiken, förstådd
som ren instrumentalmusik, som en helt självständig konstform med sin
egen karakteristiska mening och skönhet. Denna mer specifika dekon-
textualisering kommer explicit till uttryck hos Hanslick, men vi finner
den även i en mer embryonal form hos Hoffmann.2

Dekontextualisering kan således innebära flera olika saker. Låt oss
emellertid utgå från den utsaga genom vilken dekontextualiseringen
identifierades som en kategori i början av detta kapitel. Denna utsaga
gjorde gällande att musiken qua estetiskt objekt varken kan eller skall
bedömas i ljuset av de historiska, sociala och kulturella kontexter i vilka
den tillkommit. Som en första, generell utgångspunkt skall dekon-
textualiseringen således förstås som ett utverkande av den estetiserade
och avspecificerade musikens ahistoricitet. Hanslick åstadkommer
denna dekontextualisering som genom ett trollslag när han säger att ”in
pure contemplation the hearer takes in nothing but the piece of music
being played”.3 Denna dekontextualisering är hos Hanslick intimt
sammankopplad med den distinktion han gör mellan vad han ser som
två radikalt åtskilda discipliner: konsthistoria och estetik. Således säger
han att:

It is only recently that people have begun looking at artworks in
relation to the ideas and events of the times which produced

                                                                        
1 Bürger (1984, s. 35).
2 Angående Hanslick, Se Hanslick (1986, s. 1-2). Angående Hoffmann, se på
denna punkt dennes anmälan av Beethovens 5:e symfoni (1810) i Forbes (red.)
(1971, s. 151). Se även Lippman (1992, s. 203), samt Dahlhaus (1989a, s. 109).
3 Hanslick (1986, s. 4-5). ”In reiner Anschauung genießt der Hörer das
erklingende Tonstück, jedes stoffliche Interesse muß ihm fern liegen.” Hanslick
(1990, s. 29).
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them. In all likelihood this undeniable connection also applies to
music. Being the manifestation of the human mind [music]
must… also stand in interrelation with the other activities of
mind: with contemporaneous productions of the literary and
visual arts, the poetic, social, scientific conditions of its time, and
ultimately with the individual experiences and convictions of the
composer. The examination and demonstration of this inter-
relation are therefore warranted with regard to individual
composers and works, and they are truly profitable. Yet we must
always keep in mind that drawing such a parallel between artistic
matters and special historical circumstances is an art-historical
and not at all an aesthetical procedure. While the connection
between art history and aesthetics seems necessary from the
methodological point of view, yet each of these two sciences must
preserve unadulterated its own unique essence in the face of
unavoidable confusion of one with the other. The historian,
interpreting an artistic phenomenon in its wider context, might
see in Spontini the expression of the French Empire period, in
Rossini the political restoration. The aesthetician, however, has to
limit himself exclusively to the works of these men, to inquire
what in these works is beautiful and why. Aesthetical inquiry
does not and should not know anything about the personal
circumstances and historical background of the composer; it
hears and believes only what the artwork itself has to say.1

                                                                        
1 Hanslick (1986, s. 38-39). ”Es ist nicht lange her, seit man angefangen hat,
Kunstwerke im Zusammenhang mit den Ideen und Ereignissen der Zeit zu
betrachten, welche sie erzeugte. Dieser unläugbare Zusammenhang besteht
wahrscheinlich auch für die Musik. Eine Manifestation des menschlichen
Geistes muß sie wohl auch in Wechselbeziehung zu dessen übrigen
Thätigkeiten stehen: zu den gleichzeitigen Schöpfungen der dichtenden und
bildenden Kunst, den poetischen, socialen, wissenschaftlichen Zuständen ihrer
Zeit, endlich den individuellen Erlebnissen und Ueberzeugungen des Autors.
Die Betrachtung und Nachweisung dieses Zusammenhangs an einzelnen
Tonkünstlern und Tonwerken ist demnach wohl berechtigt und ein wahrer
Gewinn. Doch muß man dabei sich stets in Erinnerung halten, daß ein solches
Parallelisiren künstlerischer Specialitäten mit bestimmten historischen
Zuständen ein kunstgeschichtlicher, keineswegs ein rein ästhetischer Vorgang ist.
So nothwendig die Verbindung der Kunstgeschichte mit der Aesthetik von
methodologischem Standpunkt erscheint, so muß doch jede dieser beiden
Wissenschaften ihr eigenstes Wesen vor einer unfreien Verwechselung mit der
andern rein erhalten. Mag der Historiker eine künstlerische Erscheinung im
Großen und Ganzen auffassend, in Spontini den ”Ausdruck des französischen
Kaiserreichs,” in Rossini die ”politische Restauration” erblicken, – der
Aesthetiker hat sich lediglich an die Werke dieser Männer zu halten, zu
untersuchen, was daran schön sei und warum. Die ästhetische Untersuchung
weiß nichts und mag nichts wissen von den persönlichen Verhältnissen und der
geschichtlichen Umgebung des Componisten, nut was das Kunstwerk selbst
ausspricht, wird sie hören und glauben.” Hanslick (1990, s. 92-93).
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Hanslicks dekontextualisering av musiken medför att denna i egenskap
av estetiskt objekt transcenderar alla kontingenta sammanhang. Med
kontingenta sammanhang avser jag här de föreställningar, ideologier,
diskurser och praktiker vilka vid varje historiskt given tidpunkt utgör
musikens sociala och kulturella kontext. Dekontextualisering innebär
således ett avvisande av alla framställningar som vilar på beskrivningar
och tolkningar av musiken i termer av de föreställningar, ideologier,
diskurser och praktiker vilka konstituerar den sociala och kulturella
kontexten. Detta avvisande kan kontrasteras mot uppfattningen hos
dem John Butt kallar ”the ’historical contextualist’ theorists”, vilka
hävdar att ”aesthetic response is itself (or should be) informed by
historical and contextual knowledge”.1

Vad som förnekas i dekontextualiseringen är alltså bland annat
uppfattningen att musiken – eller närmare bestämt musiken qua este-
tiskt objekt – skall förstås och åhöras som ett historiskt dokument. Leo
Treitler pekar på vad som ligger i denna uppfattning när han skriver att

Music embodies its historicity when… it enacts or mirrors the
societal and cultural patterns and practices and the prevailing
ideologies that constitute the historical contexts of its creation.
Music may then be interpreted as an item of history from which
we may read other aspects of history – the historical, social, and
psychological contexts in which music was created and by which
it was conditioned.2

Treitlers sätt att formulera sig här (”music embodies its historicity”,
”music… as an item of history”) kan tolkas som att kontextualistiska
framställningar innebär att musiken själv tillskrivs vissa historiskt och
kontextuellt betingade egenskaper. Låt oss kalla denna typ av
egenskaper för historiskt-ideologiska egenskaper och skilja dem från

                                                                        
1 Butt (2002, s. 38). Det är inte helt klart vilka ”teoretiker” Butt närmare bestämt
har i tankarna. Däremot är det tydligt att han, som ivrig förespråkare för så
kallade historiskt informerade framföranden, räknar sig själv till en av dessa. En
annan förespråkare för historiska framföranden som kanske ännu ihärdigare
tillbakavisat dekontextualiseringen av den västerländska konstmusiken är
dirigenten Nikolaus Harnoncourt. Se Harnoncourt  (1989, s. 8).
2 Treitler (1999, s. 366).
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formala eller specifikt musikaliska  egenskaper.1 De historiskt-ideologiska
egenskaperna knyter musiken till den sociala och kulturella kontext i
vilken den ” was created and by which it was conditioned” och det är
således genom att betona dessa egenskaper som det är möjligt att
situera verket i dess sociala och kulturella sammanhang och läsa det
som ett historiskt dokument.

Med utgångspunkt i citatet ovan kan vi vidare skilja mellan två olika
beskrivningar av historiskt-ideologiska egenskaper. För det första kan
musik framställas som bärare av ideologiska budskap: musik kan på
olika sätt beskrivas som representerande eller uttryckande ideologier
vilka är kopplade till den sociala, historiska och kulturella kontexten.2

Termen ”budskap” indikerar emellertid att musiken på ett passivt sätt

                                                                        
1 Det lurar en potentiell förvirring här som tycks hänga ihop med själva
ideologibegreppet och som bör klargöras innan vi går vidare. Det är tydligt att
all musik i någon mening kan förstås som ideologisk, alltså även den föregivet
autonoma musiken. En dekontextualiserad musik, en musik rensad från
historiskt-ideologiska egenskaper, kan t.ex. förstås som ideologisk eftersom
dekontextualiseringen själv kan förstås som betingad av djupare ekonomiska,
sociala och politiska strukturer. Uppgiften här är emellertid inte att visa i vilken
utsträckning dekontextualiseringen av musiken skall betraktas som ideologisk i
någon mer specifik bemärkelse (t.ex. att den skulle vara ett uttryck för ett ”falskt
medvetande” eller, för att ta ett annat exempel, utgöra en väsentlig aspekt av
den kulturella nationalismen i vissa länder), men däremot att klargöra vad som
är involverat i den diskursiva konstruktionen av musiken som icke-ideologisk,
ahistorisk och dekontextualiserad. Skälet att inkludera dekontextualiseringen
som en tredje kategori är just precis att det finns vissa typer av musik som på ett
mer aktivt sätt separeras från sociala, politiska och kulturella kontexter än
andra. Som ett exempel på detta kan man jämföra den instrumentala
konstmusiken med den traditionella nationalsången: den första typen av musik
utgör det huvudskaliga objektet för det historiskt-estetiska projekt i vilket
musikens autonomi konstrueras, medan den andra typen av musik ingår i ett
historiskt-politiskt projekt genom vilket nationalstaten och den nationella
identiteten konstrueras. Det finns en uppenbar motsättning här mellan vad man
kan kalla ”ideologiskt immuniserad” och ”ideologiskt kontaminerad” musik.
Den dekontextualiserade musiken åberopar ideologisk immunitet eller
neutralitet. Denna immunitet eller neutralitet uppnås genom att musiken som
estetiskt objekt rensas från alla eventuella historiskt-ideologiska egenskaper. Att
denna påstådda immunitet kan vara ett led i klassrelaterade eller nationalistiskt
motiverade strävanden är en annan sak.
2 Ett exempel här är det Lucy Green kallar ”delineated meanings”, en
beteckning jag avstår från att försöka översätta. Green säger att ”whenever we
hear music we link it with sets of values and relations which exist outside, or
beyond, the musical sounds themselves. These connections are what I have
termed delineated musical meanings. Among several available delineations,
including those of class, ethnicity, sub-culture, age, religion or nationality, for
example, there is the delineation of gender”. Se Green (1997, s. 132). Och på ett
annat ställe säger hon att ”[some] music appears to be consumed by its
delineations, and the content of these delineations appears to be an essential
property of the musical notes themselves. This appearence is contrasted with the
appearence of classical music’s autonomy” (Ibid., s. 9, min kursivering).
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förstås som reflekterande dessa ideologier. Stuart Sim hävdar att detta
sätt att se på musik och konst traditionellt sett varit det dominerande
inom den typ av estetiska teorier som tagit sin utgångspunkt i ett
marxistiskt perspektiv:

Early Marxist aesthetic theories saw the relationship between the
arts and the economic base as essentially a reflective one, thus the
arts reflected the ideology of a society, an ideology determined by
economic factors. Reflection theory, for many years one of the
major paradigms in Marxist aesthetics, postulated a somewhat
passive role for the arts in the ideological process.1

Den andra typen av beskrivning innebär att musiken tillerkänns egen-
skaper genom vilka den framstår som en kulturell eller ideologisk aktör.
Med detta avses här en beskrivning enligt vilken musiken eller
musikverket i egenskap av ideologiskt objekt gör något, d.v.s. bidrar till
att reproducera eller destabilisera rådande kulturella mönster,
föreställningar och sociala hierarkier. Att tillskriva en viss musik
historiskt-ideologiska egenskaper är alltså delvis en fråga om att lyfta
fram dess ideologiska innebörder och innehåll, d.v.s. en fråga om
mening. Men samtidigt är det alltså också en fråga om att påvisa
musikens ideologiska effektivitet, vad den faktiskt åstadkommer och
används till liksom vad den historiskt sett åstadkommit; med andra ord,
en fråga om dess funktion.2 Således, att lyfta fram en musiks historiskt-
ideologiska egenskaper innebär ett påvisande av att denna musik bär
fram vissa ideologiska budskap (reflekterar eller uttrycker de
dominerande ideologierna i den sociala och kulturella kontexten),
liksom det innebär ett betonande av dess roll som kulturell eller
ideologisk aktör (det sätt på vilket den reproducerar eller destabiliserar
dessa ideologier). Men oavsett om man betonar en eller båda av dessa
aspekter så framträder kontextualistens position som den Lawrence
Kramer ger uttryck för när han säger att ”musical autonomy… is a

                                                                        
1 Sim (2004b, s. 444).
2 Richard Leppert och Susan McClary kan förstås som kombinerande dessa två
innebörder när de talar om ”the function of music in social contexts as a means
of transmitting dominant ideology”. Se Leppert & McClary (1987, s. xiv).
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chimera; neither music nor anything else can be other than worldly
through and through”.1

Utifrån tankegången ovan kan dekontextualiseringen förstås som ett
förnekande eller irrelevansförklarande av musikens eventuella histo-
riskt-ideologiska dimension. En musik som beskrivs i termer av sina
historiskt-ideologiska egenskaper kommer alltid att betraktas som
nedsänkt i en specifik social och kulturell kontext, medan en musik som
beskrivs uteslutande i termer av sina specifikt musikaliska egenskaper
redan är lösgjord från varje sådan kontext. Vad en dekontextualiserad
musik framförallt skall kontrasteras mot i detta sammanhang är alltså
diskurser kring musik där det inte förnekas, utan tvärtemot bejakas, att
musiken har en ideologiskt, kulturellt, historiskt och socialt villkorad
dimension. När musik konstrueras på detta sätt skildras den mer eller
mindre explicit som en bärare av historiskt betingade ideologier
och/eller som en kulturell eller ideologisk aktör. Beskrivningar som
vilar på en dekontextualisering av musiken bortser däremot från att den
har ett eventuellt historiskt-ideologiskt innehåll eller förnekar att detta
eventuella innehåll skulle vara estetiskt relevant, liksom de förnekar
relevansen av påståenden som hävdar att musiken fungerar som en
kulturell eller ideologisk aktör. I Hanslicks formalism konstrueras
dekontextualiseringen av musiken i sista hand genom bestämningen av
musik som former i tonande rörelse och genom beskrivningen av det
musikaliskt sköna som en självständig domän vilken varken refererar
till eller är beroende av de föreställningar, ideologier och diskurser som
konstituerar musikverkets kontext.2 I den romantiska musikestetiken
frambringas en dekontextualiserad instrumentalmusik i sista hand
genom att denna upphöjs till en metafysisk nivå som en reflektion eller
manifestation av det oändliga, obeskrivbara eller Absoluta. Både i den
musikaliska formalismen och i den romantiska musikestetiken tillskrivs
således, med Nicholas Cooks ord, det autonoma musikverket ”absolute
values of truth and beauty”.3 Att detta sker på olika sätt är i detta fall av
underordnad betydelse; den romantiska dekontextualiseringen är inte
mindre radikal än den formalistiska.

                                                                        
1 Kramer (1993, s. 34).
2 Se Hanslick (1986, s. 28-29, 30, 78 och 83). Se även Alperson (2004, s. 261).
3 Cook (2000, s. 113).
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4.6 Konklusion: centrala utsagor, regulativa grundföreställningar och
analysverktyg

I detta kapitel har jag försökt avgränsa och individualisera den
musikaliska autonomins diskurs genom att identifiera och närmare
granska dess centrala utsagor. Dessa utsagor kan, som jag inledningsvis
påpekade, betraktas som en sorts konstituerande representationer. Med
detta menas här att estetiseringen, avspecificeringen och dekontextuali-
seringen tillsammans frambringar en specifikt musikalisk domän inom
vilken vissa sätt att tala om, förhålla sig till och förstå musik görs
möjliga medan andra utesluts.

    Att diskursens centrala utsagor skall förstås som en form av
konstituerande representationer innebär dock inte att dessa alltid måste
kunna återfinnas i explicit form för att vi skall ha skäl att hävda att en
specifik beskrivning, analys eller tolkning av musik instantierar och
reproducerar den musikaliska autonomins diskurs. Det innebär snarare
att de skall betraktas som en sorts regulativa grundföreställningar inom
ramen för vilka vissa sätt att beskriva och framställa musik görs möjliga.
Det rör sig här med andra ord om en typ av strukturerande utsag-
or/föreställningar vilka utgör de diskursiva möjlighetsbetingelserna för
en viss typ av kunskap om musik samt för de mer specifika utsagor om
musikens struktur och karaktär utifrån vilka denna kunskap
konstitueras. I nästa kapitel identifierar jag några av dessa mer specifika
utsagor i de texter som utgör mitt empiriska material. I kapitel 6
försöker jag sedan visa hur de mer specifika utsagorna härleder sig från
de centrala och strukturerande utsagorna. Syftet med detta kapitel är
således att visa att och hur estetiseringen, avspecificeringen och dekon-
textualiseringen strukturerar framställningarna av musiken i CD-
texterna och följaktligen att visa att dessa texter skall förstås som
reproducerande den musikaliska autonomins diskurs.

Kategorierna estetisering, avspecificering och dekontextualisering
utgör, såsom de framställts i detta kapitel, på detta sätt en form av
analysverktyg: det är utifrån dessa kategorier de framställningar av
musiken som framkommer i CD-texterna tematiseras och söks best-
ämmas som tillhörande den musikaliska autonomins diskurs. Men
eftersom det här alltså inte görs något antagande om att dessa
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kategorier måste kunna återfinnas explicit i de texter jag undersöker får
analysen och tolkningen av texterna i kommande kapitel en stark
slagsida mot vad Jonathan Culler beskriver som överinterpretation av
texter. Det huvudsakliga syftet med överinterpretation är att uppnå en
större förståelse av vad som ligger bakom texten, d.v.s. att visa utifrån
vilka förgivettaganden, föreställningar och resurser (ideologiska, sem-
iotiska eller, som i mitt fall, diskursiva) texten är strukturerad. De frågor
som ställs till texten i överinterpretationen är således ”questions that
(…) ask about what the text does and how it relates to other texts and to
other practises; what it conceals or represses; what it advances or is
complicitous with.”1 I de kommande tre kapitlen skall jag ställa just
sådana typer av frågor till mitt empiriska material och i kapitel 6 sker
detta med explicit utgångspunkt i de tre kategorier jag identifierat i
detta kapitel.

                                                                        
1 Culler (1992, s. 115).



5. DEN KLASSISKA CD-SKIVANS TEXT OCH KONTEXT:
JOHANNES BRAHMS SYMFONIER

5.1 Inledning

Följande kapitel består av en grundläggande text- och diskursanalys av
det empiriska materialet; ett material som omfattar fyrtio stycken CD-
texter vilka alla handlar om Johannes Brahms fyra symfonier. I kapitlets
första del riktas fokus mot texternas struktur och uppbyggnad. Utöver
en analys av texternas övergripande disposition är jag här sysselsatt
med att identifiera de berättelser om Brahms och hans samtid som utgör
ett återkommande drag i dessa texter, samt den vokabulär som
konstituerar framställningarna av musiken. Texternas rent grammatiska
eller syntaktiska uppbyggnad tas inte upp i analysen då denna aspekt
av dem inte kan betraktas som innehavande någon omedelbar relevans
för studiens överordnade syften. Även frågor som rör musikalisk auto-
nomi lämnas i stort sett utanför analysen. De utsagor eller kategorier
som identifierades i föregående kapitel kommer istället att tas i bruk i
kapitel 6 där de tillsammans med de resultat som uppnås i detta kapitel
utgör grunden för analysen och tolkningen av texterna.

I den andra delen av detta kapitel skiftar fokus från en analys av
texternas struktur och uppbyggnad till en analys av hur de samspelar
med och påverkas av de kontexter de ingår i. Dessa kontexter förstås
här som bestående av både diskursiva och icke-diskursiva element
(både diskursiva och sociala praktiker), även om min analys tenderar att
fokusera på de förra. Ett viktigt inslag i denna analys är således att
identifiera de mer specifika diskurser texterna stödjer sig på och kan
sägas vara uppbyggda ifrån.
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Så till frågan om detta kapitels syfte: vilken funktion har det inom
ramen för denna studie? Resultaten från detta kapitel, samt de specifika
frågeställningar det till slut leder fram till, kommer, tillsammans med
den musikaliska autonomins centrala utsagor som jag urskiljde i
föregående kapitel, att ligga till grund för de analyser och tolkningar
som utvecklas i de två avslutande kapitlen. Kapitel fyra och fem eta-
blerar på detta sätt de grundläggande begrepp och analysverktyg på
vilka avhandlingens två sista kapitel i hög utsträckning vilar.

5.2 Texternas struktur och disposition

Vi ska börja med att se på texternas övergripande struktur. Det som
framförallt är av intresse i detta sammanhang är hur framställningar av
själva musiken är disponerade i förhållande till information av mer
kontextuell art. Med kontextuell information avses dels biografisk
information (till vilken jag räknar beskrivningar av de olika symfo-
niernas tillkomsthistoria), dels beskrivningar av Brahms personlighet,
samt även skildringar av Brahms förhållande till andra personer
(levande och döda). Men naturligtvis avses här med kontextuell info-
rmation även beskrivningar av den musikhistoriska kontexten, liksom
eventuella skildringar av den vidare historiska, sociala och kulturella
kontexten. Jag har här valt att i sin helhet återge en text vilken med
hänsyn till den övergripande strukturen, liksom i en rad andra
avseenden (vilka kommer att framgå längre fram), kan betraktas som
representativ för de texter som utgör mitt empiriska material. Texten,
som handlar om Johannes Brahms andra symfoni, börjar med att antyda
de svårigheter som var behäftade med komponerandet av den första
symfonin (ett tema i många av texterna som jag skall återkomma till
nedan):

[1] Johannes Brahms did not write his first symphony until he was 43 years old,
and then only subsequent to lengthy and self-critical reflection. His fear of the
shadow of the unattainable and admired example of Beethoven was too great.
Yet after he finally and successfully made up his mind to try his hand at this
genre, he completed his fourth symphony within less than ten years. Contrary
to other major composers, instead of spreading the composition of his
symphonies throughout his entire career, Brahms completed this oeuvre within
a surprisingly short period of time.
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[2] Brahms struggled for almost two decades with his Symphony No. 1, yet
his Symphony No. 2 seemed almost to write itself. Only a few months lay
between the first sketches and the completion of the score. During a happy
summer holiday, the composer, who was by nature pensive, had felt inspired by
the idyllic background of the Wörther lake. The carefree atmosphere of
Pörtschach made it easy for Brahms to develop and complete the composition:
”The Wörther lake is a fertile base, melodies come flying out so fast, that one
has to take care not to tread on them,” thus he wrote to his publisher Simrock in
1877. In fact, following its first performance in Vienna on December 30, 1877, the
work was praised by the critics as ”poetic”, ”blossoming like spring” and in the
best Beethovenian sense of the word, ”pastoral”. Nevertheless, one should take
care not to search for ”naturalistic” examples, as there were in Beethoven’s
”Pastoral” Symphony. Brahms opposed to all programme music, and nothing
could have been further from his mind than providing pictorial references to be
interpreted.

[3] Behind the apparently playful levity of his Symphony No. 2 is hidden an
elaborate construction which, despite all external transparency, is based on
complex structures. In the first movement (Allegro non troppo, 3/4), following
the inconspicuous, comfortable three-note motif in the basses and the ensuing
horn melody, a complicated movement structure with subtle subdivisions
forces its way through. The motif, which alternates between the tonic and the
leading note, turns into a dominant set phrase: no theme in the movement can
escape its influence. In the lyrical second theme, Brahms quotes his own song
”Guten abend, gute Nacht” Op. 49 No. 4. The expansively elaborate coda also
contains lyrical melodies. The dominant trait in this movement is the balance
between his short-motif technique and the impression of a simple melodic
naturalness.

[4] In the second movement (Adagio non troppo, in B, 4/4, 12/8), which
presents four main motifs during the first 12 measures and creates from these
the basis of a sonata movement form, the summary idyll appears to have
temporally vanished. Here Brahms’ characterization of this symphony as a
”delightful ogre” is proven to be well-founded. The movement, which is
introduced by a wistful cantilena in the cellos, captivates the listener with its
concentrated thematic development. Following a horn melody, which subse-
quently returns in a higher octave in the wind instruments, one again
encounters the three-note motif in the last bars of the development – running, so
to speak, like a motto throughout the entire work.

[5] The third movement (Allegretto grazioso, in G, 3/4) leads to a different
world. In the complacent, bucolic flow of this ”brass-band music”, which does
not contain any sudden abysses, the transition from the Minuet to the Scherzo
has become blurred: Here, the atmosphere is more that of an intermezzo,
dominated by a folk-song tone, which offers melodic phrases here and there,
seeming to hint at Bohemian influences. Yet before the listener is aware of how
elaborately this movement – which appears to be so simple – has also been
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constructed, everything is already over. Like the first movement, this one also
ends in a string pizzicato.

[6] In the Finale (Allegro con spirito, in D, alla breve), Brahms again returns
to the alternating-note motif from the beginning of the work. This movement,
which starts off mysteriously, is almost without exception based on this motif
(although the rhythm is different here). It saturates both groups of themes as
well as their derivatives. After the activity which follows the beginning, the
second theme behaves in an essentially more restful manner. However, during
the course of the theme, it becomes merrier and more powerful, and, together
with the cherry main theme and the main motif from the first movement, it
leads the symphony to a magnificent conclusion […]. (CD-30)

Vad jag är intresserad av här är alltså det drag i textens makrostruktur
som avser förhållandet mellan beskrivningar av musiken själv och
information av mer kontextuell beskaffenhet. Det krävs ingen djupare
analys för att se att dessa två typer av information hålls strikt åtskilda
från varandra i texten ovan. De första två avsnitten handlar om vad som
kan betraktas som kontextuella förhållanden: den utdragna tillblivelsen
av den första symfonin och Brahms respekt för Beethoven, lättheten
med vilken han komponerade den andra symfonin, tid och plats för
uruppförandet av denna symfoni, samt några ord om den samtida
receptionen och kritiken. Från och med det tredje avsnittet präglas
emellertid texten av ett uteslutande fokus på musiken själv. Symfonin
gås igenom sats för sats utan någon referens till det som sagts tidigare i
texten. Denna andra del av texten – alltså avsnitt 3-6 – står därmed helt
oberoende i förhållande till de första två avsnitten. Uppdelningen
mellan textens två huvuddelar är så skarp att man faktiskt kan betrakta
dem som två separata texter och den inledande meningen till avsnitt tre
(”Behind the apparently playful levity of his Symphony No. 2 is hidden
an elaborate construction which, despite all external transparency, is
based on complex structures”) kan, om man bortser från pronomenet
”his”, på ett naturligt sätt ses som upptakten till en helt självständig
text.

I stort sett alla de texter jag undersöker är strukturerade utifrån
denna uppdelning mellan vad jag fortsättningsvis kommer att kalla
kontextrelaterade och musikfokuserade avsnitt. De flesta av texterna är
dessutom utformade efter ett narrativt schema vilket lämpligast kan
beskrivas som en kontext/analys-struktur. Att texten är disponerad
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utifrån en kontext/analys-struktur innebär helt enkelt att de kontext-
relaterade avsnitten föregår de avsnitt där musiken beskrivs och
analyseras, just på det sätt som vi har sett i textutdraget ovan. Det finns
emellertid ett fåtal texter där beskrivningar av musiken varvas med mer
kontextuell och biografisk information, och i dessa fall kan vi tala om en
interfolierad struktur . I kapitel 6 skall jag kort diskutera huruvida detta
alternativa sätt att arrangera textens disposition innebär någon signifi-
kant skillnad med avseende på hur musiken presenteras i dessa texter.

5.3 Kontextrelaterade avsnitt: de obligatoriska berättelserna

Jag ska i det följande koncentrera mig på de delar av texterna som jag
ovan kallade för kontextrelaterade avsnitt. Den information som ges i
dessa avsnitt kan grovt delas upp i fyra olika huvudteman. Varje sådant
tema kan betraktas som en obligatorisk berättelse om Brahms och hans
symfonier. Med ”obligatorisk” menar jag inte att samtliga fyra teman
kan identifieras i alla texter, utan snarare att vi i varje enskild text
återfinner åtminstone en, men oftast flera, av dessa berättelser. Dessa
obligatoriska berättelser är dessutom i sin tur strukturerade utifrån två
eller flera underordnade berättelser. Syftet med att lyfta fram dem här
är att antyda det sätt på vilket de bidrar till den ganska stereotypa
utformningen av texterna, vilket också gör att de kan ses som tydliga
markörer på att en institutionaliserad diskurs är förhanden. Därutöver
kommer några av dem även att dras in i den analys som i nästa kapitel
syftar till att visa hur musiken dekontextualiseras i texterna. Dessa
berättelser identifieras och återges nedan under följande rubriker: ”Den
långa vägen” (vilket syftar på tillkomsten av den första symfonin),
”Uruppförandet”, ”Samtida reception och kritik” samt ”Brahms och
Beethoven”.1  

                                                                        
1 Ytterliggare ett tema i texterna rör det motto, frei aber froh (”fri men glad”),
som Brahms enligt många kritiker knöt till sin tredje symfoni. Jag diskuterar
detta tema i avsnitt 6.3.2.
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5.3.1 Den långa vägen

Information om var och när symfonierna kom till tycks vara obliga-
torisk. Det finns ingen text som inte på något sätt innehåller sådan
information. Ofta rör det sig om ganska kortfattade och koncisa
konstateranden som när det t.ex. påpekas att ”The Fourth Symphony
was written at the foot of the Alps in Mürzzuschlag in Steiermark
during the summers of 1884 and 1885” (CD-39). Men vi finner också
mer utsmyckade beskrivningar:

The creation of the Second Symphony was as swift and
apparently trouble-free as that of the First had been long and
difficult. By the late 1870s, Brahms had established a routine of
visits to Italy in the spring and to resorts in Austria, Switzerland,
or Germany in the summer and fall that could only loosely be
termed vacations in view of their musical fruitfulness. It was on
one of his Austrian vacation trips – to Pörtschach, on the idyllic
Wörthersee in the Carinthian Alps – that work on No. 2 began in
the summer of 1877, and it was completed at Lichtental near
Baden-Baden by October. (CD-38)

Här delges vi information om några av de förhållanden som omgav
tillkomsten av den andra symfonin. Det är emellertid helt klart
tillblivelsen av den första symfonin som är den dominerande skapelse-
berättelsen i texterna. Denna tillkomsthistoria figurerar i inte mindre än
28 av de 40 CD-texterna, trots att endast ca hälften av dessa 28 CD-
skivor inkluderar inspelningar av den första symfonin. Informations-
omfånget sträcker sig från korta referenser till vidlyftiga redogörelser
för hur lång tid det tog att komponera den första symfonin och varför
det tog så lång tid. Framställningen av denna utdragna tillblivelse,
vilken emellanåt får ett nästan mytiskt skimmer över sig, har en ganska
stereotypiserad utformning i den meningen att den nästan undantags-
löst kan ses som konstruerad utifrån en repertoar bestående av tre enkla
narrativ vilka på olika sätt kombineras med varandra. Det första av
dessa berättar om hur lång tid det tog för Brahms att komponera den
första symfonin, vilket varierar mellan 14 och 22 år beroende på vilken
text vi läser. Denna information finns med i alla de 28 texter som i
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kortare eller längre form berättar om ”Den långa vägen”. De andra två
berättelserna fungerar mer som förklaringar till varför det tog så lång tid
för Brahms att fullborda den första symfonin. Den första av dessa
förklaringar, vilken vi kan kalla för ”Beethovenkomplexet”, betonar
Brahms enorma respekt för Beethoven som den viktigaste orsaken till
den första symfonins långa tillkomstperiod (en av texterna har till och
med rubriken ”Overcoming a Beethoven Complex”). Den andra
förklaringen, som vi kan kalla för ”Schumanns profetia”, är något
mindre vanligt förekommande. Den handlar om Robert Schumanns
berömda artikel Neue Bahnen, publicerad i Neue Zeitschrift für Musik

1853. I denna artikel utropade Schumann den då blott 20-årige Brahms
till den nya stora tonsättare som tiden väntat på, en profetia som skulle
ha lagt ännu en börda på den redan så självkritiske Brahms axlar.

Framförallt i de lite mer utförliga versionerna av den långa vägen till
den första symfonin kan man återfinna dessa tre ”grundnarrativer”
tillsammans. En vanligt förekommande framställning i de texter som
relaterar till den första symfonin är således följande:

Brahms was by nature the most self-critical of composers. Instinct
in this case was fed by a formidably wide-ranging knowledge of
the music of the past unusual in a creative artist. And when he
was only 20, Schumann’s celebrated article Neue Bahnen (New
Paths), hailing him in Messianic terms as the rising composer of
the day, must have reinforced the propensity with an added
sense of responsibility to publicly aroused expectations. String
quartet and symphony were the two spheres in which he felt the
inhibition most powerfully, precisely because they were the two
that evoked for him with special vividness the supremacy of
Beethoven. It was another 20 years before he felt confident
enough, in 1873, to release his own First String Quartet to the
public […] and a further three before he allowed the First
Symphony to be performed. He had been working on the score
[…] for two decades. (CD-38)

Historien om ”Den långa vägen” är ett obligatorium i de texter som
handlar om den första symfonin, men den dyker alltså även med jämna
mellanrum upp i de andra texterna. Referenser till ”Schumanns
profetia” saknas visserligen i dessa texter, men det hindrar inte att vi
kan betrakta ”Den långa vägen” som en av de obligatoriska berättel-
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serna utifrån vilka CD-texternas kontextrelaterade avsnitt är kons-
tituerade. Varken berättelsen om Brahms Beethovenkomplex eller
berättelsen om Schumanns profetia utgör i sig någon nödvändig
betingelse för att vi ska kunna identifiera denna historia. Ibland
förekommer båda, ibland endast någon av dem, men inte i en enda av
de 28 texter där historien om ”Den långa vägen” berättas är bådadera
frånvarande.

5.3.2 Uruppförandet

En annan obligatorisk berättelse, om än i mer kortfattad och
faktaorienterad form, utgörs av den information som ges om de olika
symfoniernas uruppföranden. Endast nio texter av fyrtio saknar sådan
information. I ett av fallen beror detta helt enkelt på att texten
uteslutande består av beskrivningar av musiken. I två andra fall beror
det på att det ”kontextrelaterade” avsnittet helt och hållet fokuserar på
dirigentens tolkning av musiken (dessa två texter är för övrigt de enda
som säger något om det musikaliska framförandet). Ser man på de 31
texter som tar upp symfoniernas uruppföranden framgår det ganska
snart att vi nästan alltid tillhandahålls samma typ av information: var
de uppfördes, årtal och datum för deras uruppförande, vem som
dirigerade och (något mindre förekommande) vilken orkester som
spelade.

5.3.3 Samtida reception och kritik

Ett tredje tema i texterna är berättelser om den samtida reaktionen på
Brahms symfonier. Vi finner sådana berättelser i 29 av 40 texter. Dessa
berättelser följer ofta, men inte alltid, på den mer torra informationen
om symfoniernas uruppföranden. En sådan ”berättelse” utgörs av korta
konstateranden om hur symfonierna mottogs av den allmänna
publiken: ” The piece was greeted warmly” (CD-20), ”[the symphony]
was a huge success” (CD-39), ”the work was respectfully recieved”
(CD-7), etc. En annan, mycket vanligt förekommande berättelse, utgörs
av nästan lika kortfattade redogörelser för hur samtiden jämförde
Brahms symfonier med Beethovens:
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The pianist and conductor Hans von Bulow, who coined the
phrase ”the three Bs” (Bach, Beethoven and Brahms), called the C
minor Symphony ”the Tenth”, summing up the general feeling
that Brahms was picking up where Beethoven had left off with
his Ninth. (CD-1)

Bortsett från konstateranden om hur symfonierna mottogs och de korta
redogörelserna för samtidens referenser till Beethoven, kan man i
texterna urskilja två något mer elaborerade receptionshistorier som till
stor del framställs med hjälp av citat. Den första av dessa handlar om
musikkritikern Eduard Hanslicks reaktion på de olika symfonierna.
Referenser till och citat från Hanslicks musikkritik finner man i över en
fjärdedel av texterna. Angående den tredje symfonin får vi t.ex. veta att

Hanslick, Vienna’s leading critic, greeted the work thoughtfully
and enthusiastically: ”Many [music lovers] may prefer the titanic
force of the first, others the untroubled charm of the second… but
the third strikes me as artistically the most perfect. It is more
compactly made, more transparent in detail, more plastic in the
main themes; the orchestration is richer in novel and charming
combinations; in ingenious modulations it is equal to the best of
Brahms’ works.” (CD-13)

Det är ingen tvekan om att citat från Hanslick figurerar i texterna
övervägande i syfte att representera den positiva reaktionen på Brahms
symfonier. Den rakt motsatta funktionen finner man i de historier som
handlar om kritiken från anhängarna av Wagners och Liszts musik.
Motståndet och avståndstagandet från Brahms musik förknippas i
texterna uteslutande med kritiken från denna Wagner-Liszt fraktion,
återkommande exemplifierad med citat från tonsättaren och
musikkritikern Hugo Wolf. Referenser till denna Wagner-Liszt fraktion
och till Wolf återfinns i 14 av texterna. Framförallt Wolf (men emellanåt
även Wagner) framställs ofta som en inskränkt person fylld av avund
och hämndgirighet vars enda mål är att svärta ned Brahms rykte så
mycket som möjligt (medan Hanslick däremot så gott som uteslutande
framställs som en nykter och objektiv betraktare). I en av texterna får vi
således angående den tredje symfonin veta att
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… the Vienna Philharmonic […] performed the work already on 2
December 1883, under the direction of Hans Richter. The
reception was ambivalent, since the Wagnerians had formed an
opposition. Their spokesman, composer Hugo Wolf, took the
field against Brahms in the Viennese Salonblatt: ”Brahms is an
epigone of Schumann, Mendelssohn, and as such exerts an
influence on the development of art history like that of the late
Rob. Volkmann, that is to say, he has for the history of art just as
little importance as Volkmann […] He is a competent musician,
who is skilled at counterpoint, who sometimes has good,
occasionally excellent, sometimes bad, here and there already
known, and frequently no ideas at all.” That weakness of an all
too human sort stood behind these lines, namely a subtle act of
revenge, did not come to the public’s attention. Wolf, originally
very devoted to Brahms, had shown him some of his
compositions. Brahms suggested to the young man that he take
instruction in counterpoint from Nottebohm (a curriculum that
Brahms and Joachim had mastered in younger years through
studies on their own). Wolf was insulted, and joined the ranks of
the Wagnerians. The only one amused by Wolf’s tirades was
Brahms. (CD-8)

Som vi skall se i nästa kapitel innebär den återkommande fram-
ställningen av Wagner-Liszt fraktionen, och i synnerhet Hugo Wolf,
som en samling bråkmakare att en viktig politisk dimension förknippad
med den samtida diskussionen om Brahms och den Nytyska skolans
musik (Wagner och Liszt) inte alls ges något utrymme i texterna. Här
skall det endast sammanfattningsvis konstateras att utöver de fyra
varianter på receptionshistoria som jag identifierat ovan skulle man
även kunna urskilja en femte vilken vi något svepande skulle kunna
kalla för ”vännernas reaktion”. Denna förekommer dock endast
sporadiskt och då för det mesta exemplifierad med ett kort citat från
Clara Schumann.

5.3.4 Brahms och Beethoven

Beethoven, vars namn nämns sammanlagt 101 gånger i de kontext-
relaterade avsnitten,1 figurerar på två olika sätt i dessa avsnitt. Eftersom

                                                                        
1 Här räknar jag även in den kontextuella information som ges i de texter vilka
uppvisar vad jag ovan benämnde en ”interfolierad struktur”.
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jag redan har varit inne på båda dessa skall följande korta resonemang
närmast ses som en fördjupning av analysen. För det första kan man
således konstatera att Beethoven och hans musik i texterna framstår
som den i sig viktigaste förklaringen till att Brahms tog så lång tid på
sig att komponera den första symfonin. Denna förklaring används i
merparten av de texter som inkluderar referenser till ”Den långa
vägen”, medan förklaringar som utgår från Schumann och hans profetia
i Neue Zeitschrift für Musik är mycket mer sporadiskt förekommande.
Ofta, men inte alltid, får man närmast en känsla av att texterna
framställer Beethoven som Brahms överjag. Ett av de återkommande
citaten i texterna är också de ord Brahms skulle ha yttrat till dirigenten
Hermann Levi 1871: ”I shall never write a symphony! You have no idea
how it feels to a man like me to hear such a giant [Beethoven] marching
behind.” Många av beskrivningarna av ”Den långa vägen” frammanar
bilden av en man som år ut och år in, plågad av sin perfektionism,
strävar efter ett ideal som tycks vara ouppnåeligt för att slutligen, efter
decennier av kamp och motgångar, uppnå sitt mål. I några varianter av
”Den långa vägen” ges dock en lite mindre mytisk och mer nykter bild
av Brahms förhållande till Beethoven. Här presenteras Beethoven och
hans symfonier som mönsterbildande för den tradition i vilken den
självmedvetne och självkritiske Brahms medvetet sökte placera sig.

Det andra sättet på vilket Beethoven figurerar i de kontextrelaterade
avsnitten är de återkommande berättelserna om hur Brahms symfonier
jämfördes med Beethovens av hans samtida. Den otvivelaktigt vanligast
förekommande berättelsen här är den jag nämnde ovan om hur
dirigenten Hans von Bülow myntade uttrycket ”The Tenth” om Brahms
första symfoni. Men även dirigenten Hans Richters benämning av den
tredje symfonin som ”Brahms Eroica” förekommer ett antal gånger,
liksom det faktum att den andra symfonin snart kom att kallas ”Brahms
Pastoralsymfoni”.

Det finns dock en annan typ av mycket generella jämförelser med
Beethovens symfonier i de kontextrelaterade avsnitten som görs av
textförfattarna själva, även om dessa faktiskt inte är särskilt frekventa
(vi finner dem endast i sju av fyrtio texter). Dessa jämförelser görs några
gånger i samband med, och som en kommentar till, redogörelser för hur
samtiden jämförde Brahms symfonier med Beethovens. I dessa fall rör
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det sig emellertid snarast om ett avståndstagande från de samtida
jämförelser man refererar. Ett exempel här är den text som återgavs i sin
helhet i kapitlets början. I denna finner vi följande passage:

following its first performance in Vienna on December 30, 1877,
the [Second Symphony] was praised by the critics as ”poetic”,
”blossoming like spring” and in the best Beethovenian sense of
the word, ”pastoral”. Nevertheless, one should take care not to
search for ”naturalistic” examples, as there were in Beethoven’s
”Pastoral” Symphony. Brahms opposed to all programme music,
and nothing could have been further from his mind than
providing pictorial references to be interpreted. (CD-30)

I andra texter är författarens jämförelser mer fristående. En av dessa
texter informerar oss om att Brahms första symfoni ”not only repre-
sented a worthy continuation of Beethoven’s aesthetic, it also bore traces
of his C minor symphony, the Fifth, with its utlimate triumph of sanity
over chaos” (CD-12).  

5.3.5 Narrativ form

Jag har ovan sagt en del om innehållet i de kontextrelaterade avsnitten.
Här skall jag sammanfattningsvis säga något om den narrativa formen.
Det finns en viss variation i hur de olika obligatoriska berättelserna är
relaterade till varandra, men i runt hälften av texterna kan man tydligt
urskilja ett likartat mönster vad beträffar dessa huvudtemans
ordningsföljd. I dessa texter, vilka nästan allesamman inkluderar alla de
fyra obligatoriska berättelserna, följer den narrativa strukturen en form
enligt vilken det först berättas om var och när de olika symfonierna kom
till (ofta i samband med antingen en kort referens till eller en längre
redogörelse för den långa vägen till den första symfonin). Därefter följer
uppgifter om var, när och under vem symfonierna hade sina första
uppföranden, följt av beskrivningar av generella eller mer specifika
reaktioner på musiken (den varierande roll Beethoven och hans musik
tillskrivs i texterna är på olika sätt inkorporerade i detta narrativa
förlopp). Denna historia, berättad efter detta schema, varierar i
omfattning; ofta rör det sig om relativt omfattande beskrivningar.
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Emellanåt kan den dock vara rätt så komprimerad, som t.ex. i följande
passage:

The creation of Brahms’s Second Symphony was as swift and
apparently trouble-free as that of the First had been long and
difficult. [”Den långa vägen”] It was on one of his Austrian
vacation trips – to Pörtschach, on the idyllic Wörthersee in the
Carinthian Alps – that work on No. 2 began in the summer of
1877, and it was completed at Lichtental near Baden-Baden by
October. [Tillkomst] Hans Richter gave the first performance with
the Vienna Philharmonic on 30 December, [Uruppförande] and
the symphony was an immediate success, arousing such
enthusiasm at many of its early performances that the third
movement in particular had to be repeated. [Samtida reception
och kritik] (CD-32)

Bland de texter som inte strikt följer detta narrativa schema finner vi
andra varianter av hur de obligatoriska berättelserna struktureras i
förhållande till varandra. Men det är i stort sett alltid dessa fyra typer av
berättelser eller teman som återkommer. De få undantagen utgörs av de
tre CD-texter som innehåller kortare beskrivningar av Brahms barndom
och uppväxt, samt två texter som nämner den 50-årige Brahms
förhållande till en ung sångerska vid namn Hermine Spies. Det finns
således några få grundvarianter för hur det narrativa förloppet
struktureras, av vilka den jag presenterat mera utförligt ovan otvivel-
aktigt är den dominerande.

5.4 Musikfokuserade avsnitt

Om vi ser på avsnitt 3-6 i den text som presenterades i början av detta
kapitel framgår det att denna del av texten nästan uteslutande består av
beskrivningar av musiken. En närmare blick på dessa avsnitt visar
dessutom att vi har att göra med åtminstone två olika typer av
beskrivningar eller beskrivningsnivåer. Å ena sidan har vi beskrivning-
ar som uttalar sig om musikens struktur, hur den är instrumenterad,
o.s.v. Ett tydligt exempel på en sådan beskrivning finner vi i samband
med analysen av den andra symfonins första sats där det framhålls att
”The motif, which alternates between the tonic and the leading note,
turns into a dominant set phrase: no theme in the movement can escape
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its influence”. Å andra sidan har vi en typ av uttryck som syftar till att
lyfta fram musikens expressiva karaktär. Ett antal sådana uttryck
förekommer i texten, där musiken bland annat karaktäriseras som
”lyrical”, ”wistful”, ”bucolic”, ”restful” eller ”powerful”. Låt oss kalla
den första typen av beskrivning för strukturella beskrivningar. Den andra
typen av beskrivning, den som syftar till att tillskriva musiken en
expressiv karaktär eller egenskap, kan vi helt enkelt kalla för
karaktäriseringar.1

En av de många författare som har uppmärksammat skillnaden
mellan de olika beskrivningsnivåerna är den engelske musikforskaren
Nicholas Cook. Det sker i samband med ett resonemang han för
omkring den pedagogiska form av musikupplysning som på engelska
brukar kallas för ”Music-appreciation classes”. Cook urskiljer här två
huvudsakliga syften med denna aktivitet: det första är att eleven skall
uppnå ”[a] conscious representation of musical structure”; det andra
beskriver han som ”a kind of explicit hermeneutics: people are
encouraged to experience music in the light of what it means, either in
terms of the social or personal values it symbolizes and communicates
or in terms of some kind of expressive or representational content.”2

Här görs således en tydlig åtskillnad mellan en strukturell
beskrivningsnivå och en mer tolkande eller ”hermeneutisk” nivå utifrån
vilken musiken tycks kunna tillskrivas en räcka av uttryck och
representationer, allt från ett specifikt meningsinnehåll till mer
generaliserade och abstrakta expressiva karaktärer.

En annan författare som formulerat distinktionen mellan en
strukturell och en ”tolkande” beskrivningsnivå är filosofen Monroe
Beardsley. Uttalanden som syftar till att beskriva ett konst- eller
musikverks struktur kallar Beardsley således för ”kritiska beskriv-
ningar” (”critical descriptions”). Beteckningen ”kritisk tolkning”
(”critical interpretation”) reserverar han för den typ av påståenden som
uttalar sig om konst- eller musikverkets mening eller innehåll. Enligt
Beardsley skall både de kritiska beskrivningarna och de kritiska
tolkningarna förstås som underkategorier av en mer generell form av
uttalanden vilka han kallar för ”kritiska påståenden” (”critical
                                                                        
1 Det är tydligt att karaktäriseringarna utgör en form av metaforer.   
2 Cook (1990, s. 167).
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statements”) och med vilka han avser påståenden om musik- och
konstverk generellt.1

Beardsley identifierar emellertid en tredje underkategori, en tredje
typ av påståenden, som han ger beteckningen ”kritiska evalueringar”
(”critical evaluations”). Kritiska evalueringar, säger han, ”are those that
apply to works of art the words ”good” or ”beautiful,” their negatives,
or other predicates definable in terms of them”.2 I jämförelse med de
kritiska beskrivningarna och de kritiska tolkningarna, vilka Beardsley
hävdar skall förstås som en form av icke-normativa påståenden, är det
mer problematiskt att tala om de kritiska evalueringarna i termer av
beskrivningar. Beardsley pekar explicit på de kritiska evalueringarnas
normativa karaktär: de är värderingar  av konstverk snarare än
beskrivningar3 (vilket naturligtvis inte utesluter att det finns
värdeteoretiska ståndpunkter enligt vilka ett värdeomdöme utgör ett
sakpåstående eller en beskrivning).4 I den CD-text jag refererat ovan är
det svårt att finna några tydligt uttalade värderingar (bortsett, kanske,
från uttrycket ”magnificent” mot slutet av det sista avsnittet), men i
många av de andra texterna är värderande uttryck relativt vanligt
förekommande.

Det borde nu stå någorlunda klart vartåt jag syftar med denna
tredelade uppdelning i strukturella beskrivningar, karaktäriseringar och
värderingar. Det borde också stå klart att även om jag använder en
annan terminologi än både Cook och Beardsley, så skiljer sig min
typologi inte nämnvärt från deras. Framförallt med avseende på
Beardsley kan den således ses som hämtande en del av sitt rationale
från distinktioner som gjorts inom den filosofiska estetiken, och där i
ganska annorlunda syften än dem jag fullföljer i denna avhandling.5 I
det följande skall jag försöka visa mer i detalj att den även är adekvat
för de texter som utgör mitt empiriska material.

                                                                        
1 Beardsley (1981, s. 9-10 och 64). Se även avsnitt 2.1.3 i denna avhandling.
2 Ibid., s. 9.
3 Ibid., s. 9.
4 Se Bergström (1993, kap. 3. och 4).
5 Se avsnitt 2.1.3 ovan. För en kritik av Beardsleys tredelade uppdelning i
kritiska beskrivningar, kritiska tolkningar och värderingar, se Widestedt (2001,
s. 40). Widestedts redogörelse för Beardsleys typologi är emellertid ytterst
rudimentär och dessutom missvisande.
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5.4.1 Strukturella beskrivningar

Med få undantag upptar strukturella beskrivningar den största delen av
de musikfokuserade avsnitten. De strukturella beskrivningarna är
beskrivningar som i mer eller mindre tekniska, vilket här innebär
traditionellt musikanalytiska, termer uttalar sig om musikens form och
beskaffenhet, dess harmoniska förlopp, dess tematiska struktur, dess
textur, hur den är instrumenterad, o.s.v. Dessa beskrivningars
presentationsmodus indikerar att de på ett föregivet neutralt och
objektivt sätt identifierar direkt observerbara beståndsdelar hos
musiken såväl som faktiskt föreliggande strukturella förlopp och
relationer. De tillskriver alltså inte musiken några expressiva eller
emotionella egenskaper och de kan inte heller på något omedelbart sätt
förstås som värderingar av musiken.

Beroende på vilken slags information som ges kan man urskilja två
olika typer av strukturella beskrivningar. Jag skall kalla dem lokala och
globala beskrivningar. De lokala beskrivningarna uttalar sig om kortare
förlopp och specifika passager i musiken, medan de globala
beskrivningarna beskriver mer storskaliga förlopp, som t.ex. den
gradvisa transformationen och utvecklingen av olika motiv och teman,
satsernas formmässiga uppbyggnad, interna referenser som antas binda
ihop dessa satser till koherenta strukturella enheter, samt de egenskaper
som gör att symfonierna i sin helhet kan ses som organiska musikverk.
Gränsen mellan lokala och globala beskrivningar är inte glasklar; det rör
sig snarare om ett kontinuum som sträcker sig från detaljerad
information om ett intervall, ett ackord eller några få takter till mer
generella påståenden om och framställningar av symfoniernas
övergripande struktur. Utöver och bortom distinktionen mellan lokala
och globala beskrivningar kan man slutligen även urskilja ännu en typ
av strukturell beskrivning som, i brist på ett bättre alternativ, kan kallas
för jämförande beskrivning. Det rör sig här om en form av beskrivning
som kombineras med stil- och kompositionstekniska jämförelser med
andra tonsättares musik, en beskrivning som kan vara av endera lokal
eller global art. Jag skall inte gå närmare in på dessa jämförande
beskrivningar här, utan istället återkomma till dem i nästa kapitel.
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Den distinktion jag just gjort mellan lokala och globala beskrivningar
måste delvis betraktas som en konstruktion då den inte i särskilt hög
grad kan sägas korrespondera med en motsvarande tydlig uppdelning
av beskrivningsnivåer i texterna. Det handlar snarare om två olika fokus
som för det mesta är integrerade i sammanhängande framställningar av
det musikaliska förloppet (och som dessutom ofta innehåller en eller
flera karaktäriseringar, vilket jag återkommer till i nästa avsnitt). Detta
innebär dock inte att det inte går att identifiera textpassager som
uteslutande består av lokala eller globala beskrivningar. Till exempel
innehåller följande korta beskrivning av begynnelsen av den andra
symfonins första sats endast lokal information:

The first movement, Allegro non troppo, opens with three notes for
the cellos and basses which lead to an almost pastoral tune,
started by the horns, continued by the woodwind and then
developed in reflective style by the violins.

Denna inledande lokala beskrivning följs emellertid omedelbart av en
passage som uttalar sig på en mer global nivå:

Unassuming as they are the opening three notes form a motto
theme which is heard again and again in various guises
throughout the symphony.

Slutligen avslutas den korta beskrivningen av den första satsen med
vad som ser ut att vara en blandning av lokal och global information:

Both this and a second, gentle, theme are developed at length,
and the movement comes to an end when, led by a solo horn, the
first theme returns in a form of quite magical beauty. (CD-16)

Proportionen mellan lokala och globala strukturbeskrivningar är
ungefär likvärdig i texterna. Däremot tycks längre textpassager som
domineras av globala beskrivningar vara något vanligare än passager
av motsvarande längd där lokal information dominerar. Ett exempel på
en sådan längre passage där den globala informationen är kraftigt
överrepresenterad är följande beskrivning av den tredje symfonin:
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Commentators have long recognized the most obvious cyclic
feature of the work: the opening theme of the first movement is
recalled in the closing bars of the finale; this is only one of several
devices that span the entire work. Another important thematic
reference links the second and fourth movements. The
mysterious second theme of the Andante fails to reappear at its
expected place in the recapitulation, where it is supplanted by a
new lyrical melody. It is ”recapitulated” only in the finale: there,
transformed into a solemn chorale, it interrupts the first group
and then the development. The tonal design of the symphony
adds another element of continuity. Unlike those of the other
three, all its movements stay close to the principal key, F major.
The outer ones are in F, the inner ones in the key of the dominant,
C major and minor respectively. No composer before Brahms had
created a symphony with this harmonic plan: he was clearly
attempting something special. What that was, in fact, can be
understood as a sonata form writ large, with the two central
movements corresponding to the second group in its traditional
key. (CD-9)

Här är det uppenbart att så gott som all information vi får rör verkets
storskaliga processer. Vi kan också se att ett antal mer eller mindre
tekniska termer används i denna beskrivning, som t.ex. ”cyclic feature”,
”opening theme”, ”thematic reference”, ”second theme”, ”recapitulati-
on”, ”the first group”, ”development”, ”tonal design”, ”principal key”,
”dominant”, ”harmonic plan”, ”sonata form” och ”the second group (in
its traditional key)”. Det kan knappast råda något tvivel om att syftet
med en sådan framställning av musiken är att framkalla ”[a] conscious
representation of musical structure”, även om denna är aldrig så
förenklad och skissartad. I den text jag återgav i sin helhet i inledningen
till detta kapitel är den ”strukturella representationen” inte alls lika
påtaglig, vilket till stor del beror på att de strukturella beskrivningarna i
denna text i högre grad är sammanvävda med olika slags karaktäri-
seringar. I passagen ovan förekommer däremot nästan inga karaktäri-
seringar alls (de tre som faktiskt förkommer finner vi alla i det första
stycket: ”mysterious”, ”lyrical” och ”solemn”). Det finns således en viss
spridning mellan texterna, vilka kan sägas sträcka sig från rent struktur-
inriktade framställningar (i princip endast strukturella beskrivningar)
till återgivningar av mer blandad karaktär där karaktäristiker av
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musikens expressiva dimension utgör ett viktigt inslag. Som vi nu skall
se är det emellertid fråga om en ganska begränsad och stereotypiserad
form av karaktärsbeskrivningar.  

5.4.2 Karaktäriseringar

Om de strukturella beskrivningarna hänför sig till det musikaliska
materialet (musikens form, element och struktur) syftar karaktärisering-
arna snarare till att beskriva musiken ”at the expressive level”, för att
citera en av CD-texterna (CD-39). Karaktäriseringarna kan alltså inte på
samma omedelbara sätt som de strukturella beskrivningarna förstås
som syftande till att återge observerbara passager och relationer i
musiken. Deras presentationsmodus har en mindre neutral och
emellanåt nästan versifierad prägel, vilket för den skull inte medför att
varje text visar upp ett eget idiosynkratiskt språkbruk. Snarare rör det
sig i stor utsträckning om en traditionstyngd estetisk och kritisk (d.v.s.
musik- och konstkritisk) terminologi med hjälp av vilken musiken
tillskrivs olika typer av expressiva gestalter. Detta sker några gånger
med referens till musikens ”atmosfär”, som när det t.ex. angående den
första symfonins andra sats talas om ”the prevailing atmosphere of
gloom” (CD-16). Vanligare är dock att den expressiva gestalten
formuleras i termer av den ”stämning” (”mood”), eller alternativt den
”karaktär”, musiken förmodas uttrycka. I vilken grad detta innebär att
musiken i texterna tillskrivs ett specificerat (extramusikaliskt) menings-
innehåll är en fråga jag diskuterar närmare i nästa kapitel.

Karaktäriseringarna kan även de delas in efter huruvida de uttalar
sig på en lokal eller global nivå. Och trots att det inte heller här går att
undvika en viss godtycklighet för var gränsen skall dras mellan lokala
och globala karaktäriseringar är det inte svårt att hitta otvetydiga
exempel på var och en av dem. När således den andra symfonin
beskrivs som ”essentially serene” (CD-15) är detta en global karaktäri-
sering, medan beskrivningen av den tredje symfonins öppningstakter
som ”passionerade” (CD-2) är av det mer lokala slaget. Men även när
det gäller karaktäriseringarna har vi att göra med ett kontinuum som
sträcker sig från ett fokuserande på enstaka motiv, teman eller takter,
över beskrivningar av enskilda satser, till karaktäristiker av symfo-
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nierna i deras helhet (det finns till och med karaktäristiker av Brahms
musik generellt).

De strukturella beskrivningarna omfattar såväl längre textpassager (i
några enstaka fall hela texter) som mer korthuggna antydanden om hur
musiken är uppbyggd och konstruerad. Till skillnad härifrån utgörs
karaktäriseringarna alltid av enstaka uttryck som i de allra flesta fall är
inflikade i längre sammanhängande (strukturella) framställningar av
musiken. Detta framgår tydligt av följande textavsnitt som är en
beskrivning av den tredje symfonins första stats:

The first movement, Allegro con brio, opens with three chords for
the wind on the third of which a splendidly broad tune makes its
appearance. These three notes – F, A flat and F – should be noted
carefully for they form a motto phrase which returns again and
again in one form or another throughout the symphony. A
second theme, for clarinet and bassoon, quietly swaying and
more pastoral, soon follows. Both of these, and the motto theme,
are developed elaborately and at the end the first main theme
returns with an air of exultation before dying away gently and
quietly. (CD-16)

Åtminstone fyra olika karaktäriseringar kan identifieras i detta text-
avsnitt: ”quietly swaying” och ”pastoral” som refererar till klarinettens
och fagottens sidotema, och ”an air of exultation” och ”dying away
gently and quietly” som beskriver huvudtemats återkomst och avslut-
ande av den första satsen (dessutom finner vi en explicit värdering i
uttrycket “splendidly”). De är alla infogade mot slutet av textpassagen
vilken i sin helhet kan betraktas som en strukturell beskrivning.
Samtliga texter där det förekommer karaktäriseringar – och de
förekommer i så gott som samtliga texter – är strukturerade på detta
sätt, även om karaktäriseringarna naturligtvis inte alltid förekommer
mot slutet av textavsnitten såsom i beskrivningen ovan.

Vi har nu sett några spridda exempel på karaktäriseringar. Men
vilka typer av expressiva gestalter eller karaktärer är det egentligen som
framhålls i texterna? Går det att urskilja något mönster i hur musiken
beskrivs på denna ”expressiva” nivå? En närmare blick på texterna
visar att karaktäriseringarna av musiken till övervägande del består av
en mycket begränsad repertoar av termer. Följande är några av de
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vanligast förekommande (även om ingen av dem förekommer i
textavsnittet ovan): ”passionate”, ”dramatic”, ”gentle”, ”exuberant”,
”solemn”, ”grandiose” och ”lyrical”. Dessa nyckeltermer återkommer
regelbundet i texterna och kan sägas utgöra stommen för hur musiken
karaktäriseras. En analys av så gott som samtliga karaktärstermer i
texterna visar att man faktiskt kan inordna de allra flesta i sju över-
gripande grupper där varje grupp kan betraktas som en enhetlig,
specifik och från de andra mer eller mindre tydligt avgränsad
karaktärisering av musiken. Detta kan göras genom att utföra vad man i
neo-Saussureansk anda skulle kunna kalla för en enkel paradigmatisk
(d.v.s. associativ) procedur med hjälp av vilken varje grupp av uttryck
knyts till någon av nyckeltermerna ovan.1 Dessa nyckeltermer kan i sin
tur ses som sammanfattande den karaktär musiken tillskrivs i den givna
gruppen.

Genom att gå tillväga på detta sätt når vi fram till följande centrala
karaktäriseringar av musiken i texterna: den beskrivs som passionerad
(”passionate”) med relaterade uttryck som ”impassioned”, ”ardour”,
”ardent”, ”searing”, ”fiery” och ”intense”; som dramatisk (”dramatic”)
med relaterade uttryck som ”vehement”, ”strenuous”, ”violent”, ”clim-
actic”, ”turbulent”, ”catastrophic”, ”tragic”, ” energetic”, ” vigorous”
och ”agitated”; som storslagen (”grandiose”/”grandeur”) med relatera-
de uttryck som ”majestic”, ”triumphant”, ”massive”, ”powerful”,
”surging” och ”heroic”; som upprymd eller euforisk (”exuberant”) med
relaterade uttryck som ”exultation”, ”euphoric”, ”exhilarating”, ”jubi-
lant”, ”optimistic”, ”bustling”, ”festive”, ”carefree”, ”happy”, ”jolly”,
”joyous” och ” untroubled”; som allvarlig eller dyster (”solemn”) med
relaterade uttryck som ”sombre”, “serious”, ”grave”, ”brooding”,
“melancholic”, ”mournful”, ”troubled”, ”lugubrious” och ”austere”;
som stillsam eller fridfull (”gentle”) med relaterade uttryck som ”calm”,
”serene”, ”benign”, ”tranquil”, ”peaceful”, ”soft”, ”restful”, ”pastoral”,
”peasant” och ”bucolic”; och slutligen som lyrisk (”lyrical”), en term till

                                                                        
1 Se Sim (1992a, s. 411-12). Termen ”paradigmatisk” kan, enligt Roy Harris, inte
återfinnas hos Saussure själv, som istället använde sig av begreppet associativ
serie. Se Harris (2001, s. 233).
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vilken det är svårt att finna några direkt relaterande uttryck, men som
förekommer i merparten av texterna.1

Nästan samtliga termer ovan återkommer ett antal gånger i texterna
och genom att på detta sätt placera dem i grupper kan man se att tex-
terna konstruerar en relativt stereotyp repertoar av expressiva gestalter.
Det passionerade, det dramatiska, det storslagna, det euforiska (eller
upprymda), det allvarliga, det stillsamma, det lyriska: framställningen
av musikens expressiva nivå silas genom en ganska snål tolkningsappa-
rat. Karaktäriseringarna i texterna åstadkommer på detta sätt både en
tydlig objektifiering (eller kanske skulle man kalla det essentialisering)
och en långtgående standardisering av det musikaliska uttrycket. Men
trots att denna mycket begränsade framställning alltså i hög grad domi-
nerar texterna finns det ett fåtal exempel på karaktäriseringar av det
mer idiosynkratiska slaget. Så beskrivs exempelvis den fjärde symfonin
som innehållande ”a scent of fable; a knightly, castellated quality” (CD-
14), medan adagiosatsen i den andra symfonin beskrivs som “a medita-
tion in the darkest depths of a forest” (CD-34).2

5.4.3 Värderingar och värderande uttryck

Värderingar är påståenden om och framställningar av musiken som
innebär att den på ett mer eller mindre uppenbart sätt tillskrivs ett
estetiskt eller annat mer generellt värde. När värderingarna uttrycks
explicit talar jag om värderande uttryck. Jag skall börja med att se på
dessa.

De värderande uttrycken är mer sällsynta än karaktäriseringarna av
musiken. Delvis beror nog detta på texternas lite nyktra och akademiska
karaktär. Arsenalen av explicita värdetermer är också klart mer
begränsad än den terminologi som används för att beskriva musikens
expressiva nivå. Denna arsenal består faktiskt nästan uteslutande av
följande termer: ”glorious”, ”beautiful”, ”delicate”, ”lovely”, ”wonder-

                                                                        
1 I The Oxford English Dictionary  finner man följande definition(er) av termen
”lyrisk” (”lyrical”): ”Excitedly effusive; highly enthusiastic; fervent.” Se termen
”lyrical” på    http://dictionary.oed.com     (Besökt 06-10-10).
2 I den mån man kan identifiera andra typer av karaktäriseringar som bryter av
mot mönstret kommer jag att diskutera dem i nästa kapitel. Här har jag först
och främst varit intresserad av att belysa den stereotypa utformning som
beskrivningarna av musikens expressiva sida har i texterna.
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ful”, ”exquisite”, ”splendid”, ”charming”, ”graceful”, ”magnificent” och
”marvellous”. Återigen kan man skilja värderingar av det mer lokala
slaget från värderingar som har en mer global framtoning. Som ett
exempel på det förra kan här nämnas en passage från en beskrivning av
den fjärde symfonins första sats där vi informeras om att ”the second
subject begins with fanfares and passes to a glorious, impassioned cello
theme” (CD-22). Ett exempel på en värdering av det mer globala slaget
utgör utsagan att den fjärde symfonin “is glorious in its Romantic
resonance” (CD-2). Men det finns också andra typer av mindre explicita
globala värderingar, som när det t.ex. angående den första symfonin
hävdas att “it was very much the profundity of its spiritual and
emotional qualities that was to ensure its ultimate triumph” (CD-7),
eller när den andra symfonin helt kort omnämns som ”this grand
music” (CD-15).

Att värderingar av musik (liksom av allting annat) kan förekomma
utan att det egentligen förekommer några värderande uttryck är
knappast särskilt uppseendeväckande. Detta kan t.ex. yttra sig genom
att man väljer att rikta uppmärksamheten mot vissa aspekter av
musiken samtidigt som man underlåter att omnämna andra. De i
texterna regelbundet återkommande framställningarna av hur Brahms
kompositionsteknik ger vid handen att hans symfonier i mycket hög
grad utgör, och i första hand skall förstås som, integrerade organiska
helheter är till exempel långtifrån värdeneutrala (något de antagligen
inte heller gör anspråk på att vara). Trots detta innehåller de sällan
några explicita värderingar; snarare är värderingarna på ett subtilt sätt
inbyggda i ett objektifierat språk av strukturella beskrivningar. Beskriv-
ningar av musiken som den följande (av den första symfonins första
sats) är legio i texterna:

What strikes the listener most forcibly in these disciplined pages
is the paring down of textures to absolute essentials, the refining
away of the slightest superfluity or irrelevancy of material.
Fiercely single-minded in its drive for unity, the work begins
with a superimposition of two thematic lines – one climbing in
ardous chromatic steps, the other similarly descending – from
which practically everything in the first movement, and much
beyond it, is derived. (CD-32)
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Denna passage kan ses som en rekommendation för hur vi bör lyssna
till musiken, vad vi bör uppskatta i den och varför. Den är dock inte
explicit preskriptiv, snarare är den konstaterande. Trots detta är det
tydligt att den ställer upp normer för hur lyssnaren bör förhålla sig till
musiken för att göra dess estetiska värde rättvisa. Detta estetiska värde
ligger i ”the paring down of textures to absolute essentials” och i ”the
refining away of the slightest superfluity or irrelevancy of material”.
Men framförallt ligger det i musikens ”drive for unity”. Det är alltså
denna enhetlighet vi bör sträva efter att höra och uppskatta i musiken
(snarare än att ge oss hän åt våra egna upplevelser, intressera oss för
musiken som en historisk och ideologisk ”text”, eller något annat).
Uttrycket ”What strikes the listener” kan i detta sammanhang förstås
både som en (maskerad) föreskrift och samtidigt som en naturalisering
av ett förhållningssätt som många av textens mottagare nog upplever
som ganska främmande. ”The paring down of textures” och ”the
refining away of the slightest superfluity of material” är någonting som
”slår” lyssnaren (och dessutom slår henne ”most forcibly”), någonting
som direkt och nästan automatiskt faller henne in när hon lyssnar till
musiken.

Men vem är lyssnaren här? Det tycks som om det endast finns en typ
av adekvat lyssnande, vilket kan föranleda en misstanke om att det
texten egentligen säger är något i stil med följande: ”The competent
listener will be able to hear the paring down of textures…”. Vilket är
ungefär detsamma som att säga följande: ”If you want to listen
accurately you should pay attention to the paring down of textures…”.
Varför? Därför att detta gör det möjligt att uppfatta och uppskatta
verkets anmärkningsvärda enhetlighet, vilket är vad alltihop tycks
handla om (jag återkommer till detta resonemang i avsnitt 7.4).
Värderingar kan på detta sätt förekomma trots att man inte kan
återfinna några egentliga värderande uttryck. Detta innebär att
värderingarna av musiken i texterna inte kan likställas med de explicita
värdetermer vi återfinner i dessa texter.

5.5 Texternas kontexter och kontexterna i texten

Kontextbegreppet är otvivelaktigt ett av de mer svårdefinierade be-
grepp man kan stöta på. Här skall jag som utgångspunkt följa Lennart
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Hellspongs och Per Ledins bestämning av kontexten som ”det som
finns tillsammans med texten som en betingelse för den.”1 Men
författarna förstår också kontexten som ”hela den språkliga och sociala
miljö som texten kommer ur och verkar i.”2 I linje med detta kontext-
begrepp kan man då definiera kontexten som summan av de diskursiva
och icke-diskursiva (d.v.s. språkliga, kulturella, sociala och institutio-
nella) sammanhang och praktiker i vilka texten befinner sig och som
direkt eller indirekt inverkar på hur texten är uppbyggd och
strukturerad, vad den säger och inte säger, etc. En sådan förståelse av
kontexten implicerar att det inte räcker med att bara peka ut textens
omgivningar. Om kontexten endast är någonting vi återfinner ”runt
omkring” texten, men aldrig i texten själv, är den en i stort sett
irrelevant företeelse som vi knappast behöver bry oss om i analysen.
Men denna idé, i den mån det är någon som förfäktar den, om texten
och kontexten som två från varandra tydligt avgränsade områden är en
missuppfattning. Om kontexten skall vara av intresse så måste den
åtminstone i vissa avseenden gå att återfinna i texten. Så istället för att
se på texten och kontexten som två olika fenomen bör man betrakta
texten som infiltrerad och genomsyrad av de sammanhang den befinner
sig i. Kontexten är således inte bara en betingelse för texten, den är i
större eller mindre utsträckning närvarande i texten själv.

Hur man förstår de sammanhang som konstituerar den övergrip-
ande kontexten växlar. Först och främst är det en fråga om huruvida
dessa sammanhang skall ses som uteslutande diskursivt konstruerade
eller om de skall betraktas som även innehållande icke-diskursiva
aspekter. Poststrukturalister som Ernesto Laclau och Chantal Mouffe
hävdar t.ex. att alla samhälleliga fenomen är diskursivt konstruerade,
medan en kritisk diskursanalytiker som Norman Fairclough menar att
kontexten innehåller aspekter (som t.ex. olika former av sociala
praktiker) vilka inte kan förstås endast som en produkt av diskurs.3

Som jag antydde i inledningen till detta kapitel ligger min uppfattning
mer i linje med det synsätt Fairclough förespråkar. Jag betraktar både
diskursiva och icke-diskursiva sammanhang som en del av textens

                                                                        
1 Hellspong & Ledin (1997, s. 42).
2 Ibid., s. 49.
3 Se Jørgensen & Phillips (2000, kapitel 2 och 3).
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kontext, till skillnad från t.ex. Bergström och Boréus vilka låter termen
”diskurs” stå för textens språkliga sammanhang, medan ”kontext” för
dem får syfta på ”det vidare sammanhang som texten återfinns i”.1

En annan fråga är emellertid hur man mer specifikt ska dela upp och
differentiera den övergripande kontexten. Hellspong och Ledin ur-
skiljer tre olika kontexter som de kallar för situationskontexten, den
intertextuella kontexten och kulturkontexten. Situationskontexten förstår
de som ”textens närmaste omgivning” och denna inkluderar både den
målinriktade verksamhet  texten ingår i (med vilket avses det faktum att
texten alltid fyller en funktion inom någon mer övergripande aktivitet)
samt textens kommunikationssätt  och de deltagare verksamheten
involverar.2 Den intertextuella kontexten utgörs av textens samspel med
och förhållande till andra texter. Författarna skiljer här på vertikal

intertextualitet, varmed avses textens förhållande till sina förlagor och
den genremässiga tradition den befinner sig i, och horisontell inter-

textualitet, vilket syftar på de förbindelser texten har med andra texter
från andra genrer och verksamheter.3 Kulturkontexten, slutligen, är den
vidare horisont mot vilken texterna avtecknar sig. Den kan delas upp i
den materiella kulturen (”redskap och tekniker människor använder i sin
livsföring”), den  sociala organisationen (”historiskt framvuxna handlings-
mönster som präglar människors liv”) och den andliga kulturen

(”kollektiva idévärldar”, d.v.s. ”de tankesätt, attityder och värderingar
som är i svang i en social miljö”).4

I det följande skall jag i viss utsträckning hålla mig till Hellspongs
och Ledins typologi. Detta innebär att jag kommer att omstrukturera
den något samtidigt som fokus delvis flyttas till andra aspekter av den
övergripande kontexten. Således kommer jag att i samband med
situationskontexten diskutera verksamhets- och deltagaraspekten samt
CD-texternas genretillhörighet och genretradition, medan jag däremot
inte kommer att säga mycket om kommunikationssättet. Fråge-
ställningar som Hellspong och Ledin förknippar med kommunika-
tionssättet diskuterar jag istället under rubriken ”interdiskursivitet”.

                                                                        
1 Bergström & Boréus (2000, s. 19).
2 Hellspong & Ledin (1997, s. 50-56).
3 Ibid., s. 56-58.
4 Ibid., s. 58-60. Se även Hellspong (2001, s. 19-25).



122

Här identifierar jag de mer specifika diskurser med hjälp av vilka
texterna kan betraktas som uppbyggda. Utöver aspekter som har med
texternas kommunikationssätt att göra innebär detta företag i viss
utsträckning ett fokus på fenomen som Hellspong och Ledin placerar i
den intertextuella kontexten. Trots att jag alltså gör en något
annorlunda prioritering än Hellspong och Ledin med avseende på hur
kontexten differentieras och på vad som lyfts fram som relevant i den,
kan de flesta av de förhållanden jag tar fasta på återfinnas i deras
resonemang. Vad jag däremot inte kommer att ta upp nedan är den
bredare kulturella kontexten som Hellspong och Ledin beskriver den.
Att göra detta här skulle riskera att förutsätta vad jag i denna studie
försöker visa, nämligen att texterna skall ses mot bakgrund av en
historisk diskurs (och de sociala icke-diskursiva praktiker som är
förbundna med denna) i vilken den instrumentala konstmusiken
framställs, konstrueras och reproduceras som autonom. Denna mer
omfattande kontext är således en fråga för de kommande två kapitlen.

5.6 Situationskontext

Situationskontexten skall förstås som textens närmaste omgivning. På
ett annat ställe ger dock Hellspong en något annorlunda definition av
situationskontexten när han talar om den som ”textens omedelbara
funktionssammanhang”.1 Detta innebär emellertid inte att han gör sig
skyldig till några inkonsistenser. Tvärtom visar det, som vi nu skall se,
att situationskontexten måste förstås som inbegripande såväl aspekter
som har att göra med textens ”närmaste omgivning” som de syften den
är tänkt att tjäna.

5.6.1 Verksamhet

Att tala om en verksamhet är enligt Hellspong och Ledin detsamma
som att tala om att texten är en del av en mer omfattande social
aktivitet.2 Mer specifikt kan detta uttryckas så att texten är en
integrerad del av en målinriktad social och/eller diskursiv praktik.3 En

                                                                        
1 Hellspong (2001, s. 19).
2 Hellspong & Ledin (1997, s. 42).
3 Se Ibid., s. 50.   
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verksamhet utmärks således av det ändamål den tjänar eller är tänkt att
tjäna;1 den har, som Hellspong uttrycker det, ”ett mer eller mindre
medvetet syfte som vägleder den”.2

Vilken verksamhet skall CD-texterna då lokaliseras till? Frågan är
inte helt lättbesvarad. Ett möjligt svar är att det rör sig om någon form
av musikkritik.3 Samtidigt skulle vi också kunna förstå det som en sorts
populärvetenskaplig verksamhet. Men båda dessa förslag infångar
endast delvis vad det hela tycks handla om. Otvivelaktigt rör det sig om
en verksamhet med ett i så hög grad utpräglat didaktiskt syfte att det
skulle verka en aning ansträngt både i musikkritiska och populär-
vetenskapliga sammanhang. Vi bör snarare inordna dessa texter under
den typ av musikupplysande och institutionaliserade verksamhet som
även innefattar konsertprogram, lyssnarguider och den typ av allmänt
hållna föredrag vid konserter som man på engelska brukar kalla för
”pre-concert talks”. Hur skall vi då mer specifikt förstå syftet med
denna verksamhet? Går man in på Philharmonia Orchestras hemsida
får man veta följande om syftet med konsertprogram:

The programme notes provided by the Philharmonia Orchestra are there to
enable you to learn about the music that’s being played in the concert.

These can fulfil all sorts of purposes:

• Tell you about the composer being played. Many composers were rather
eccentric individuals, who did a lot more than just write music. Did you
know Borodin was a chemist and only composed in his spare time? Or that
Dvorák knew all the train timetables in the Czech Republic from memory?

• Place the work in context. Sometimes a work was written in reaction to an
event or a commission, or, in the case of some composers, it was their job.

• Explain what the piece is about. Quite a lot of 19th century music was
inspired by nature, a poem or a person. Mendelssohn’s Hebrides Overture
was inspired by a visit to Fingal’s Cave in the Hebrides Islands, Scotland;
Beethoven’s  Eroica Symphony was originally dedicated to Napoleon,
although he later changed this to just ‘a hero’.

• Describe what is being played. Often there are wonderful solos to listen out
for, or a theme may keep coming back in various forms. The programme note

                                                                        
1 Ibid., s. 50.
2 Hellspong (2001, s. 20).
3 Beardsley nämner t.ex. en konvoluttext till en LP-skiva som ett exempel på
musikkritik. Se Beardsley (1981, s. 2).
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can act as a guide to the music.

Knowing a little about what’s happening on the platform can often make the
concert a much more pleasurable experience, and you may feel you gain much
more from the performance.1

Konsertprogrammet fyller alltså ett antal olika funktioner: det kan
förmedla små roliga anekdoter om kompositören till oss, det kan
upplysa oss om när verket blev skrivet och varför, det kan upplysa oss
om vad musiken uttrycker eller handlar om, och slutligen kan det
fungera som en vägvisare till hur musiken är uppbyggd och beskaffad.
De flesta av dessa aspekter återfinner man även i CD-texterna.

Huvudsyftet med den verksamhet till vilken CD-texter, konsert-
program och lyssnarguider, etc., skall räknas är således att tillhanda-
hålla den information som anses nödvändig för att (den oinvigde och
ovane) lyssnaren skall kunna tillgodogöra sig musiken på ett tillfred-
ställande och adekvat sätt. Det rör sig om en diskursiv praktik, om ett
skrivande och ett talande om musik, vars övergripande och uttalade
syfte är att upplysa människor om vad musiken uttrycker och hur den
är konstruerad. Denna verksamhet, vilken vi alltså kan kalla musik-
upplysning, skall ses som innefattande både musikkritiska och
populärvetenskapliga aspekter, utan att den därför bör betraktas som
varken en renodlat musikkritisk eller en renodlat populärvetenskaplig
verksamhet. En viktig skillnad mellan musikkritik och musikupplys-
ning är att den senare på ett mer otvetydigt sätt styrs av didaktiska och
pedagogiska syften, vilket tenderar att ge texter inom denna verksam-
het en mer konventionell och mindre ”profilerat” hållen framtoning.

5.6.2 Deltagare

CD-texterna skall alltså ses som en del av en pedagogisk eller didaktisk
verksamhet där det är vissas roll att lägga fram kunskap och andras att
ta emot den. (Nicholas Cooks ”music-appreciation classes” hör för
övrigt också till denna verksamhet). Men hur skall vi mer specifikt

                                                                        
1    http://www.philharmonia.co.uk/exploreandlearn/programmenotes/   (Besökt
06-07-20).
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identifiera dessa texters avsändare och mottagare? Vad gäller texternas
mottagare verkar det uppenbart att den avsedda mottagaren är den
musikintresserade lekmannen, den allmänne musikälskaren. Åtmin-
stone i detta avseende är receptionskontexten relativt oproblematisk.

Att avgöra vem som skall betraktas som sändare är mer proble-
matiskt. Till att börja med kan man konstatera att texterna så gott som
uteslutande är skrivna av akademiker och forskare, d.v.s. av professio-
nella musikologer. I flera fall är författarna dessutom specialister på
Brahms musik. Det är emellertid tydligt att de här befinner sig i en
produktionskontext med helt andra förutsättningar än den de normalt
sett befinner sig i. Skulle någon av dessa författare välja att publicera en
artikel om Brahms symfonier i en akademisk tidskrift har han (han

eftersom det nästan uteslutande är män som skrivit dessa texter) ett
relativt stort svängrum med hänsyn till vad han kan skriva om dessa
symfonier. Om hans artikel håller en tillräckligt hög akademisk
standard kommer den förr eller senare att bli accepterad. Och visar sig
innehållet inte passa i denna tidskrift, kan han förmodligen få sin artikel
publicerad på annat håll eller i varje fall föra fram sitt budskap genom
att presentera den på seminarier och konferenser. Forskningen är,
åtminstone i princip, en fri verksamhet (härmed ingenting sagt om hur
det i praktiken ofta förhåller sig).

Att skriva verkkommentarer till en CD-skiva medför helt andra
betingelser. Detta gäller både textens form och dess omfattning. Men
framför allt gäller det dess innehåll som på ett helt annat sätt än
forskningsartikeln är underkastat regler för vad som kan respektive inte
kan sägas. Det är inte fritt fram att anlägga vilka perspektiv man vill på
Brahms symfonier när man författar en CD-text. Denna begränsning av
författarens uttrycksmöjligheter hänger samman med det problem jag
nyss nämnde om vem som skall betraktas som textens sändare. För
även om texterna för det mesta är undertecknade av författaren och
denne därmed kan ses som textens avsändare, utgör de samtidigt en
representativ del av en produkt som har en helt annan avsändare,
nämligen det skivbolag som står för utgivningen av CD-skivan. Den
standardisering som präglar konvoluttexten måste därför ses i ljuset av
den marknadsföring som är knuten till massdistributionen av den
klassiska musiken. I sista hand är det alltså skivbolaget som avgör och
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tar på sig ”ansvaret” för vad som står i texten och i denna mening kan
det ses som textens avsändare. Detta innebär i praktiken att alla de
texter som utgör mitt empiriska material måste betraktas som
auktoriserade av de skivbolag som producerar CD-skivorna. Denna
form av ”gate-keeping” fungerar förmodligen dels genom mer eller
mindre tysta och förgivettagna överenskommelser om att författaren
skall hålla sig till genrens regler och krav, dels opererar den troligtvis
också genom mer eller mindre explicita urvalskriterier för vilka
författare man väljer att kontraktera.

Från ett deltagarperspektiv skall texterna således ses som betingade
av att tre olika typer av intressenter är involverade. För det första aka-
demikerna med den professionella diskurs och den intellektuella status
som är kopplade till deras specifika institutionella tillhörighet. För det
andra skivbolagen som har att ta hänsyn till sin kulturella status och
sina ekonomiska villkor (det kan t.ex. innebära en onödig risk både
kulturellt och ekonomiskt att låta en feminist som Susan McClary skriva
en verkkommentar till Brahms tredje symfoni). Och för det tredje (den
föreställda) lyssnaren/läsaren som har eller antas ha både en
någorlunda bestämd uppfattning om vad denna musik ”går ut på”, och
en rad mer eller mindre specifika frågor han eller hon förväntar sig att
texten skall besvara. Dessutom kan man tänka sig att även dirigenterna,
liksom representanter för de välrenommerade orkestrarna, har ett och
annat att säga till om och att de av olika anledningar inte gärna ser att
vilka texter som helst kopplas ihop med deras inspelningar.  

5.6.3 Genre

Ett sätt ett bestämma vilken genre en text (eller åtminstone en sakprosa-
eller brukstext) tillhör är att se närmare på dess specifika funktion och
syfte. Selander och van Leeuwen förstår t.ex. en genre som ”de mål som
en text är utformad att uppnå” och de skiljer på förklarande, övertala-
nde, berättande och instruerande genrer.1 Hellspong och Ledin ger
uttryck för en liknande tankegång när de säger att ”texter som har
särskilda och allmänt erkända syften i en viss verksamhet brukar bilda

                                                                        
1 Selander & van Leeuwen (1999, s. 179).
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en genre”.1 Men Hellspong och Ledin hävdar också att genrer, till
skillnad från det de kallar texttyper, måste betraktas som socialt
förankrade textkategorier. Sålunda skriver de

En genre är en socialt förankrad textsort, som har fått sitt namn
av sina användare och som är rotad i en viss verksamhet. Den
spirar upp vid en viss historisk tidpunkt, utvecklas och förändras
och faller kanske så småningom ur bruk eller uppgår i en annan
genre.2

Vi kan alltså inte lokalisera en genre in abstractum; en genre har alltid
en konkret historia och en socialt vedertagen och mer eller mindre
fixerad beteckning. Medan Selander och van Leeuwen har en tendens
att likställa en genre med dess språkbruk3, är de genrer Hellspong och
Ledin ger som exempel av mycket mer specifik art: forskningsartikeln,
debattartikeln, pamfletten, reportaget, tidningsintervjun, kontraktet,
valbroschyren, sammanträdesprotokollet och bruksanvisningen, etc.4

Men även om Selanders och van Leeuwens fokusering på syfte och
språkbruk således kan tyckas otillräcklig, pekar de likväl på något
väsentligt. Ty både textens syfte och den konkreta utformning den
specifika genren har kommit att få medverkar till hur texten är
utformad och hur språkbruket ser ut. Tre drag kan således ses som
karaktäriserande en genre: dess syfte, dess historiska och sociala
förankring, och slutligen ett mer eller mindre fastställt mönster för hur
texter inom denna genre i praktiken är (och skall vara) strukturerade
innehållsligt och språkligt.5

                                                                        
1 Hellspong & Ledin (1997, s. 54).
2 Ibid., s. 24.
3 Selander & van Leeuwen (1999, s. 179).
4 Hellspong & Ledin (1997, s. 24-27).
5 Se Hellspong (2001, s. 21). En del författare undviker att tala i termer av
funktioner och syften när de ska förklara vad de menar med en genre. Inga
referenser till vare sig syfte eller funktion kan t.ex. spåras i Bergström och
Boréus (2000, s. 17) definition av begreppet: ”En genre är en identifierbar
textkategori som uppstått i ett historiskt sammanhang och för vilken råder vissa
skrivna eller oskrivna regler för form och innehåll.” Detsamma gäller för
Norman Fairclough som, trots att han kopplar genrer till språkbruk, snarare
knyter dem till specifika sociala praktiker än till syften. Se Fairclough (1995b, s.
56.) Huruvida man anser det vara plausibelt att tala om syften eller inte kan för
övrigt delvis bero på om det är brukstexter eller skönlitterära texter som avses.
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Som jag skall återkomma till nedan hävdar jag att en genre i princip
kan innehålla väsentligt olika terminologier och innehållsliga fokus,
även om den som jag nyss påpekade i praktiken ofta är ganska stereo-
typt utformad i detta och andra avseenden. I det följande skall jag nöja
mig med att identifiera CD-texternas genretillhörighet. I samband med
detta skall jag även i korthet diskutera genrens mer specifika syfte samt
ta upp några genrehistoriska överväganden.

Möjligheten att betrakta CD-konvoluttexter som en egen genre leder
omedelbart till invändningar. Det är tydligt att en CD-konvoluttext kan
ha väldigt olika syften beroende på vilken musik den hänför sig till. Bör
vi räkna en CD-text som handlar om Brahms symfonier till samma
genre som en CD-text som handlar om Black Sabbath eller David Bowie
och deras respektive musik? Låt oss istället börja från ett annat håll och
fråga vad konsertprogrammet och den klassiska musikens CD-text har
gemensamt. De skall, som vi har sett, båda lokaliseras till den
institutionaliserade form av verksamhet vi kallade för musikupplysning
(eller eventuellt ses som liggande i skärningspunkten mellan musikupp-
lysning och musikkritik). Inom det övergripande syfte som definierar
denna verksamhet kan man emellertid urskilja mer specifika
funktionskategorier. Så syftar t.ex. lyssnarguider ofta till att presentera
mer generell information om hur en viss typ av musik är uppbyggd och
vad som karaktäriserar denna. Ett exempel här är The NPR Curious

Listener’s Guide to Classical Music som syftar till att ge en generell inblick
i vad klassisk musik är och hur man kan (skall?) lyssna till den.1

Konsertprogrammet och CD-texten, å sin sida, är av förklarliga skäl
nästan alltid inriktade på enskilda verk. Medan lyssnarguiden till-
handahåller information av mer allmän art är alltså CD-textens och
konsertprogrammets fokus mer verkcentrerat. Den överordnade genre
vi bör lokalisera dem till är således verkkommentaren. Det huvudsakliga
syftet med verkkommentaren är, återigen med referens till Philharmo-
nia Orchestras hemsida, att sätta lyssnaren i stånd till att uppskatta
verket genom att förklara vad stycket uttrycker eller handlar om och
genom att mer eller mindre detaljerat beskriva det musikaliska
förloppet och strukturen.

                                                                        
1 Smith (2002). (NPR står för ”National Public Radio”.)
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När det gäller verkkommentarens historia noterar exempelvis Leon
Botstein angående Wienerfilharmonikerna att denna orkester ”first felt
the need in the 1890s to introduce written descriptive program notes”.1

Detta var, hävdar Botstein vidare, framförallt ett resultat av en
tilltagande oro för att den musikaliska kompetensen hos den allmänna
och bredare publiken var i kraftigt avtagande. Denna publik ansågs av
olika anledningar inte ha samma förutsättningar som tidigare
generationer att tillgodogöra sig en alltmer komplex musik och måste
därför hjälpas på traven med olika typer av introducerande texter.2

Huruvida Wienerfilharmonikerna var den första orkester som införde
bruket att tillhandahålla skrivna verkkommentarer vid konserter är inte
en fråga jag tänker utreda i detta sammanhang. Här skall endast
konstateras att verkkommentaren har förblivit ett obligatoriskt inslag i
den traditionella symfonikonsertsituationen under hela 1900-talet och
att den är så än idag. När LP-skivan kom i början av 50-talet började
dessa kommentarer dyka upp på ett mer systematiskt sätt även i detta
medium.3 Detta innebär inte att musiken alltid beskrivits och fram-
ställts på samma sätt i denna genre. Vilka specifika diskurser, eller
diskursiva repertoarer, som konstituerar de CD-texter jag undersöker är
den fråga som nu skall diskuteras.

5.7 Interdiskursivitet och diskursiv formation

Med interdiskursivitet avser jag här det fenomen att texter är betingade
av och konstruerade utifrån föreliggande och mer eller mindre väl
avgränsade diskurser. Att analysera texter med avseende på deras
interdiskursivitet innebär således att man tar ”utgångspunkt i de
konkreta texterna och ser vilka diskurser de bygger på.”4 En diskurs
förstår jag i detta sammanhang som ett konventionaliserat och
hävdvunnet sätt att tala och skriva om ett visst ämne. Ett sådant
hävdvunnet språkbruk utmärks bland annat av en relativt stabil termi-
nologisk apparat, vilken i sin tur kan ses som konstituerande ”en

                                                                        
1 Botstein (1990, s. 7). Se även Cook (1998, s. 115).
2 Botstein (1990, s. 7-8).
3 I personlig kommunikation med Stefan Johansson, Statens Ljud- och
bildarkiv. Se även Cook (1998, s. 105).   
4 Jørgensen & Phillips (2000, s. 86).
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individualiserbar grupp av utsagor”.1 Denna förståelse av diskurs
innebär att en genre som verkkommentaren i princip kan struktureras
utifrån mycket olika diskurser, även om den i praktiken alltid är
baserad på samma diskurser.

Interdiskursivitet skall, som Jørgensen och Phillips påpekar, betrak-
tas som en form av intertextualitet.2 Enligt Norman Fairclough skall det
huvudsakliga syftet med en intertextuell analys just förstås som ett
identifierande av de diskurser och genrer som är tillgängliga inom vad
han kallar en diskursordning:

What intertextual analysis draws attention to is the discursive
processes of text producers and interpreters, how they draw
upon the repertoires of genres and discourses available within
orders of discourse, generating variable configurations of these
resources which are realized in the forms of texts.3

Fairclough definierar en diskursordning som summan av alla de diskurs-
typer vilka är i spel i en social domän eller institution.4 En diskurstyp

förstår han som en ”relativt stabiliserad konfiguration av genrer och
diskurser inom diskursordningen.”5 Diskursordningen inbegriper alltså
alla de möjliga diskurser och genrer som står till förfogande inom en
specifik social domän, medan termen ”diskurstyp” avser de olika
konstellationer av dessa diskurser och genrer som på olika sätt är
aktualiserade inom en viss diskursordning.6 Varje text aktualiserar eller

                                                                        
1 Foucault (2002a, s. 102).
2 Jørgensen & Phillips (2000, s. 77).
3 Fairclough (1999, s. 206). På ett annat ställe i samma artikel citerar han Julia
Kristeva och säger att intertextuell analys ”is a matter of ‘the insertion of history
(society) into a text and of this text into history’”. (Ibid., s. 185.)
4 Fairclough (1995b, s. 55). Ett exempel på en social domän är sjukvårdsystemet
(se Jørgensen & Phillips 2000, s. 73). Den klassiska musiken med dess
institutioner och sociala och diskursiva praktiker kan också förstås som en
social domän i denna mening.
5 Fairclough (1995b, s. 66). (Min översättning.) Just genrer och diskurser är för
Fairclough de huvudkategorier som konstituerar diskursordningen. (Ibid., s.
56.)
6 Faircloughs terminologi är dock inte helt konsistent, för på ett annat ställe
beskriver han diskursordningar som ”the particular configurations of conven-
tionalized practices (genres, discourses, narratives, etc.)” (Fairclough (1999, s.
184). Denna definition tycks innebära att diskursordningar är ekvivalenta med
diskurstyper, medan den distinktion jag redogjorde för ovan istället hävdar att
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artikulerar således vissa av de diskurser som finns att tillgå inom
diskursordningen, medan den utelämnar andra.

Jag kommer i det följande i stora drag att utgå från Faircloughs
intertextuella analysmodell. Däremot kommer jag inte att uttrycka mig i
termer av diskursordningar och diskurstyper. Istället skall jag i mer
foucaultiansk anda tala om diskursiva formationer. Denna term, som jag
använder den här, motsvarar i viss utsträckning vad Fairclough menar
med diskurstyper. Mer specifikt skall jag hålla mig till en uppfattning
om vad som kännetecknar en diskursiv formation som framförts av
bland andra Henrietta Lidchi. Lidchi skriver att

The term discursive formation, refers to the systematic operation of
several discourses or statements constituting a ‘body of know-
ledge’, which work together to construct a specific object/topic of
analysis in a particular way, and to limit the other ways in which
that object/topic may be constituted.1

Uppgiften nu är således att visa vilka mer specifika diskurser CD-
texterna är uppbyggda från och hur dessa diskurser “arbetar tillsamm-
ans” för att frambringa enhetliga framställningar av musiken genom
vilka den konstrueras på ett specifikt sätt. Det handlar med andra ord
om att visa hur dessa mer specifika diskurser kan ses som
konstituerande en diskursiv formation. Jag kommer däremot inte att
söka identifiera de alternativa diskurser – de alternativa sätt att kon-
struera musiken – som texterna utelämnar. Denna fråga tar jag istället
                                                                                                                                                                
diskursordningen konstitueras av summan av de (möjliga) diskurstyper den
innefattar.
1 Lidchi (1997, s. 191). I sin beskrivning av vad som kännetecknar en diskursiv
formation lutar sig Lidchi explicit mot Foucault. Detta är naturligtvis inte
obefogat, men samtidigt är det problematiskt med tanke på att Foucaults
begrepp om diskursiv formation är ytterst komplext. Enligt Foucault kan en
diskursiv formation definieras och identifieras först när man kan lokalisera de
”bildningsregler” och de ”spridningssystem” som gör det möjligt för de
diskursiva objekten (och för grupper av utsagor, begrepp och teman) att
framträda. Vilka dessa regler är och hur de ser ut är i sin tur beroende av de
relationer eller förbindelser som ”upprättas mellan institutioner, ekonomiska
och sociala processer, beteendeformer, normsystem, tekniker, klassifikationer,
karaktäriseringssätt.” (Foucault 2002a, s. 62. Se även s. 55, 78-79 och 132-145.)
Jag vill alltså här, till skillnad från Lidchi själv, inte knyta det begrepp om
diskursiv formation som jag övertar från henne alltför tätt till Foucault. Jfr. även
Jørgensen & Phillips (2000, s. 64) med O’Farrel (2005, s. 12) för två olika och inte
särskilt väl överensstämmande tolkningar av Foucaults begrepp om diskursiv
formation.
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upp i nästa kapitel. Slutligen skall jag här också nämna att jag riktar in
mig på den aspekt av den diskursiva praktiken som har med
produktionen av texterna att göra, vilket innebär att jag inte tar upp
frågor som har att göra med hur textmottagare “använder förhanden-
varande diskurser och genrer i konsumtion och tolkning av texten”.1

5.7.1 Analysutsagor  

Som vi såg tidigare utvecklade Beardsley en typologi för kritiska
påståenden vilken jag delvis använde mig av i min egen uppdelning av
de musikfokuserade avsnitten i strukturella beskrivningar, karaktäri-
seringar och värderande uttryck. Med utgångspunkt i det andra
resonemanget jag återgav ovan, nämligen Nicholas Cooks, skall jag här
göra ytterligare en distinktion. Enligt denna distinktion kan vi ide-
ntifiera två typer av utsagor i de musikfokuserade avsnitten: analys-

utsagor som utgörs av de strukturella beskrivningarna, och estetiska

utsagor som utgörs av karaktäriseringarna och de värderande ut-
trycken.2 I nästa sektion skall jag se närmare på de estetiska utsagorna.
Här är det analysutsagorna som står i fokus.3

Analysutsagorna består till övervägande del av en relativt komplex
terminologisk apparat, vilken utmärks av en påtagligt teknisk vokabu-
lär. Denna vokabulär kan knappast sägas vara en del av den vardagliga
diskursen hos dem som lyssnar till klassisk musik, vilket också påpekas
i The NPR Curious Listener’s Guide to Classical Music:

Like any specialized field, classical music has its own language,
filled with terms that can seem alien to the uninitiated, but
learning to “speak” this language is not really very difficult.

                                                                        
1 Jørgensen & Phillips (2000, s. 75).   
2 Här faller det sig naturligt att fråga om tredelningen i strukturella beskrivnin-
gar, karaktäriseringar och värderande uttryck verkligen är förenlig med
distinktionen mellan analysutsagor och estetiska utsagor. Analysutsagor (d.v.s.
de strukturella beskrivningarna) är en typ av kritiska påståenden i Beardsleys
mening eftersom de uttalar sig om musikverk. Till skillnad från de estetiska
utsagorna kan de, som jag skall försöka visa nedan, dock inte betraktas som
tillhörande en ”allmän” estetisk-kritisk diskurs.
3 Termen ”utsaga” skall här förstås som en direkt översättning av engelskans
”statement”. ”Statements”, skriver Sara Mills (2004a, s. 55), ”are… those
utterances which have some institutional force and which are thus validated by
some form of authority – those utterances which for [Foucault] would be
classified as ‘in the true’”. Se även avsnitt 2.1.2 i denna avhandling.
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Some of the most common musical terms used in this book are
defined here, along with a few other words you are bound to
come across while attending concerts or reading the liner notes of
recordings.1

Hur svårt eller lätt det är för ”den oinitierade” att lära sig behärska
detta språk annat än på ett ganska ytligt plan (kanske kan han/hon ge
en konventionell redogörelse för ett dussin termer eller så) kan disku-
teras. Det som skall noteras här är att analysutsagorna, snarare än att
vara en del av ett allmänt tillgängligt språk, istället skall ses som
stammande från ett utpräglat fackspråk. De skall således först och
främst betraktas som hemmahörande i en professionell, akademisk

diskurs. Samtidigt rör det sig som vi har sett även om en terminologi
som syftar till att beskriva och representera den musikaliska strukturen.
Tekniska termer som syftar till att beskriva den musikaliska strukturen
kan vi helt enkelt kalla för musikanalytiska termer. När en sådan
musikanalytisk vokabulär, antingen av traditionellt eller mer modernt
slag, dominerar framställningen av musiken kan vi tala om en
formalistisk diskurs. Detta innebär således att vi skall betrakta texterna
som delvis konstituerade utifrån en akademisk-formalistisk diskurs. Härav
kan vi naturligtvis inte dra slutsatsen att det är en formalistisk
framställning av musiken vi har att göra med i dessa texter, bara att en
akademisk-formalistisk diskurs är en av de resurser texterna är
uppbyggda ifrån.

Som ett exempel på en sådan akademisk-formalistisk diskurs kan vi
se på ett längre utdrag ur en text vilken näppeligen i första hand är
avsedd för den intresserade lekmannen, utan snarare skall ses som
riktad till andra forskare. Följande passage är ett avsnitt ur en analys av
den andra satsen i Brahms andra symfoni:

The Adagio is constructed as a modified sonata form. A full,
expansive exposition, with first (mm. 1–32), second (mm. 33–44),
and closing (mm. 45–48) groups in the conventional key areas of
tonic and dominant, is followed by a brief development (mm.
49–68) that grows directly out of the closing group; in the
recapitulation, the second group is omitted but a further,

                                                                        
1 Smith (2002, s. 215).
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“secondary” development (mm. 87–91) is inserted. The closing
group reemerges (mm. 92–96), followed by a coda based on the
first group (mm. 97–104). When listening to this movement one
has little sense of a predetermined larger form but rather of the
form growing moment by moment, section by section out of the
thematic material. The low strings, woodwinds, and trombones at
the opening take us back immediately to the more somber world
of the first movement. The twelve-measure main theme begins in
a cloud of metric-harmonic ambiguity, on a weak beat (beat 4)
and over a “weak” note (the dominant F#). Beats 4 and 2, rather
than the expected 1 and 3, continue to receive the emphasis so
that until the arrival of the tonic on the downbeat of m. 3, they
appear to determine the meter.1

Vi finner i denna text nästan inga karaktäriseringar av musiken. Inte
heller finner vi några värderande uttryck. Texten innehåller nästan utes-
lutande strukturella beskrivningar och det är tydligt att den terminologi
dessa bygger på är densamma som den som konstituerar de strukturella
beskrivningarna i CD-texterna. Termer som “sonata-form”, “exposi-
tion”, “first group”, “second group”, “key area”, “development”,
“recapitulation”, “coda”, “thematic material”, “main theme”, “harmo-
nic”, “dominant”, “tonic” och “meter” förekommer alla i dessa texter.
Det rör sig här om en typ av traditionella musikanalytiska termer som,
tillsammans med ett antal andra liknande termer, ligger till grund för
bildandet av en särpräglad grupp av utsagor – analysutsagor – vilka
uttalar sig om musikens strukturella och formella egenskaper. Denna
terminologiska apparat och den grupp av utsagor den konstituerar kan
betraktas som central i den traditionella musikvetenskapliga diskursen.  

5.7.2 Estetiska utsagor  

Den andra specifika diskursen som texterna är uppbyggda från kan,
som jag nämnde ovan, bestämmas genom att man ser närmare på
karaktäriseringarna och de värderande uttrycken. Som vi såg i avsnitt
5.4.2 och 5.4.3 rör det sig här om en relativt väl avgränsad och regel-
bundet återkommande samling termer. Detta i sig ger vid handen att
det är frågan om en mer specifik diskurs som detta begränsade register

                                                                        
1 Frisch (2003, s. 75).
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härleder sig ifrån. Ett annat och kanske mindre uppenbart skäl att
identifiera en sådan diskurs är att den akademisk-formalistiska
analysen mycket väl kan förekomma på egen hand, utan vare sig
karaktäriseringar eller värderande uttryck. Det ovanstående textut-
draget är ett tydligt exempel på detta; bortsett från ett enda ord mot
slutet av denna passage (”somber”) förekommer inga karaktäriseringar
eller värderande uttryck i texten (möjligen kan även termen
”expansive” i textutdragets andra mening betraktas som en karak-
tärisering). Men om karaktäriseringarna och de värderande uttrycken
på detta sätt tillsammans skall ses som artikulerande en specifik diskurs
måste vi naturligtvis fråga oss vad det är för en diskurs det rör sig om
och hur vi skall identifiera denna.

I en berömd artikel publicerad första gången 1959 identifierade och
diskuterade filosofen Frank Sibley några av de centrala begreppen i den
konst- och musikkritiska diskursen. Sibley säger i denna artikel att

I have gone for my examples of aesthetic expressions in the first
place to critical and evaluative discourse about works of art
because it is there particularly that they abound […] the
expressions I am calling aesthetic terms form no small segment of
our discourse.1

I detta sammanhang är jag inte intresserad av Sibleys filosofiska resone-
mang, utan endast av det faktum att han pekar ut några av de centrala
termer som konstituerar vad man kan kalla en traditionell konstkritisk

diskurs. Det rör sig här om en uppsättning termer och utsagor som
återfinns i samband med diskurser om både musik, konst, litteratur och
teater.2 Att det är just denna traditionella konstkritiska diskurs som vi,
vid sidan av den akademisk-formalistiska diskursen, finner artikulerad
i CD-texterna framgår av att de flesta av de uttryck Sibley tar upp i sin
artikel kan återfinnas i dessa texter. Således nämner han bland annat
följande uttryck som exempel på estetiska begrepp: ”serene”, ”sombre”,
”powerful”, ”delicate”, ”graceful” ”tragic”, ”melancholic”, ”lovely”,
”beautiful”, ”vigorous”, ”fiery”, ”restful”, ”majestic”, ”grandiose”,

                                                                        
1 Sibley (1995, s. 313).
2 Ibid., s. 312.
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”grandeur”, ”passionate”, ”splendid”, ”violent”, ”grand”, ”massive”,
”joyous”, ”turbulent” och ”energetic”. Alla dessa är uttryck som jag i
avsnitt 5.4.2 och 5.4.3 identifierade i texterna. Därutöver kan de
karaktärs- och värdetermer som förekommer i texterna, men som inte
återfinns i Sibleys artikel, i stort sett allesamman ses som antingen
synonyma med eller som avledda från dem han tar upp. Detta gäller till
exempel termer som ”impassioned”, ”ardour” ”ardent”, ”searing”,
”exultation”, ”euphoric” ”exhilarating”, ”jubilant”, ”optimistic”, ”bust-
ling”, ”festive”, ”carefree”, ”happy” och ”jolly”; termer vilka alla kan
ses som varianter på uttryck som “passionate”, “fiery” och “joyous”.
Slutligen finns det en rad estetiska termer av mer neutral art i texterna
som jag inte har nämnt i detta kapitel men som alla kan återfinnas i
Sibleys artikel. Det rör sig här om termer som “balanced”, “integrated”,
“unified”, “dynamic” och “vital”.

Att vi här påträffar en repertoar av estetiska utsagor som tillsamm-
ans bildar en särpräglad och individualiserbar diskurs bekräftas inte
bara av Sibleys artikel, utan även explicit eller implicit av ett otal andra
texter. Denna diskurs har en spridning som gör att vi återfinner den i
samband med beskrivningar, värderingar och karaktäristiker av mycket
olika konstformer och av helt olika typer av konstverk. Att kalla den en
traditionell diskurs syftar dels till att understryka att det traditionellt sett
faktiskt har rört sig om en dominerande konstkritisk diskurs, vilket
bland annat visar sig i att medan Sibleys filosofiska resonemang har
varit utsatt för hård kritik, så har hans identifiering av estetiska begrepp
mig veterligen knappast ifrågasatts alls; dels syftar denna beteckning
också till att fungera som en reservation för att den samling utsagor som
konstituerar denna diskurs inte nödvändigtvis är lika aktuell idag som
för femtio år sedan. En sådan eventuell inaktualitet tycks emellertid inte
alls gälla de texter som står i fokus för denna studie.

Vi har alltså identifierat två specifika och tydligt urskiljbara
diskurser utifrån vilka framställningarna av musiken (d.v.s. de musik-
fokuserade avsnitten) struktureras: en akademisk-formalistisk diskurs
och en traditionell konstkritisk diskurs. Dessa diskurser ligger inte
avskilda från varandra i texterna utan är fusionerade på ett sådant sätt att
de bildar sammanhängande och standardiserade framställningar av
musiken, vilket gör att vi kan tala om en diskursiv formation. Texterna,



137

eller närmare bestämt texternas musikfokuserade avsnitt, kan således
ses som resultatet av en systematisk förening av två mer specifika
diskurser, två grupper av utsagor, vilken effektuerar ett uteslutande av
alternativa och mer eller mindre inkompatibla framställningar av
musiken (att dessa två diskurser i praktiken sällan återfinns i deras
renodlade form är irrelevant här, mitt resonemang förutsätter endast att
de i princip är åtskiljbara). På detta sätt kan den diskursiva formation vi
har att göra med här förstås som innebärande både att musiken
konstrueras på ett specifikt sätt och att ett särskilt kunskapsområde eller
en särskild kunskapskorpus (”body of knowledge”) frambringas
omkring denna musik. Tre frågor inställer sig då: (1) på vilket sätt, och
som vad, konstrueras musiken?; (2) vilken kunskap är det som produ-
ceras?; och (3) vilka alternativa diskurser är det egentligen som
utelämnas? Att besvara dessa frågor är uppgiften i nästa kapitel.  

5.8 Sammanfattning

Jag har i detta kapitel undersökt den interna uppbyggnaden hos de
texter som utgör mitt empiriska material, liksom några av de vidare
sammanhang som inverkar på hur dessa texter är utformade och
konstruerade. I kapitlets första del framkom att merparten av texterna
är strukturerade utifrån en kontext/analys-struktur, vilket innebär att
biografisk och annan eventuell kontextuell information presenteras först
för att därefter följas av beskrivningar av musiken. Jag kallade dessa två
typer av huvudavsnitt för kontextrelaterade och musikfokuserade
avsnitt. De kontextrelaterade avsnitten visade sig bestå av fyra olika
huvudteman, fyra ”obligatoriska” berättelser om Brahms och hans
symfonier, av vilka en eller flera kunde återfinnas i så gott som samtliga
texter. Analysen av de musikfokuserade avsnitten visade att dessa i
varierande grad är uppbyggda utifrån tre olika beskrivningsformer:
strukturella beskrivningar, karaktäriseringar och värderande uttryck.

I kapitlets andra del diskuterade jag frågor som rör förhållandet
mellan text och kontext. Under rubriken ”Situationskontext” identifi-
erade jag de deltagare som är implicerade i produktionen och
konsumtionen av texterna, med övervägande fokus på produktions-
aspekten. Jag lokaliserade också texterna till en specifik verksamhet och
en specifik genre. I avsnitt 5.7, slutligen, visade jag hur texternas
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musikfokuserade avsnitt måste ses som strukturerade utifrån två mer
specifika diskurser; vad jag kallade en akademisk-formalistisk och en
traditionell kritisk diskurs. Jag föreslog att integreringen av dessa två
mer specifika diskurser i texterna kan betraktas som en diskursiv
formation genom vilken musiken konstitueras som ett specifikt
kunskapsobjekt med vissa specifika egenskaper. Allra sist ställdes tre
frågor som utgör ramen för nästa kapitel.



6. BREV FRÅN DEN AUTONOMA MUSIKENS VÄRLD

6.1 Inledning

I det fjärde kapitlet var syftet att visa att den diskursiva konstruktionen
av musikalisk autonomi vilar på tre centrala utsagor om den väster-
ländska instrumentala konstmusiken: vad jag kallade estetisering,
avspecificering och dekontextualisering. Mot slutet av kapitel 4
hävdade jag vidare att uppgiften för detta det sjätte kapitlet är att
undersöka om och i så fall hur estetiseringen, avspecificeringen och
dekontextualiseringen strukturerar framställningarna av musiken i de
texter som utgör mitt empiriska material. Detta innebär samtidigt en
undersökning av i vilken utsträckning dessa texter skall ses som
exemplifierande och reproducerande den musikaliska autonomins dis-
kurs. Jag beskrev detta företag som en form av ”överinterpretation” då
jag hävdade att vi inte kan förvänta oss att finna de centrala utsagorna
entydigt och explicit uttryckta i beskrivningar, analyser och tolkningar
av musik som vilar på föreställningar om dess autonomi. Ett viktigt
syfte med överinterpretation är just att tydliggöra vilka ideologiska eller
diskursiva faktorer, i det här fallet vilka utsagor och föreställningar,
som ligger bakom texten som dess reglerande och strukturerande
principer. Det handlar med andra ord om att lyfta fram och belysa de
förgivettaganden som texterna bygger på och som i viss utsträckning
även kan återfinnas i implicit form i dem.1

Den hypotes jag arbetar efter i detta kapitel är att de texter jag
studerar är strukturerade utifrån den musikaliska autonomins centrala
utsagor. För att visa att utsagor om musikens estetiserade, avspecificer-
                                                                        
1 Se Fairclough (1995a, s. 5-6).
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ade och dekontextualiserade karaktär strukturerar specifika beskrivnin-
gar och framställningar av musik räcker det dock inte med att bara peka
ut dessa utsagor som en form av regulativa grundföreställningar. Man
måste därutöver kunna påvisa att de, åtminstone på ett generellt plan,
medför just den typ av framställningar – och inte andra – av musiken
som återfinns i de texter man studerar. Exempelvis åtföljs avspecificer-
ingen med stor sannolikhet av strukturella beskrivningar, medan den är
oförenlig med alla typer av innehållstolkningar. Estetiseringen medför
en fokusering på de karakteristika musiken antas ha qua isolerat
intentionalt objekt, medan den är oförenlig med evalueringar av
musiken i termer av de syften eller funktioner den kan tänkas tjäna.
Dekontextualiseringen, slutligen, medför beskrivningar av musiken där
denna framställs som ett ideologiskt neutralt och ahistoriskt strukturellt
(och eventuellt metafysiskt signifikant) förlopp, medan den är oförenlig
med evalueringar av musiken i ljuset av dess historiska, sociala och
ideologiska kontexter.

För att visa att den musikaliska autonomins centrala utsagor
strukturerar framställningar och beskrivningar av musik i specifika
texter måste vi slutligen också visa att och hur dessa texter konstruerar
musiken som estetiserad, avspecificerad och dekontextualiserad. Först
när vi har gjort detta kan vi knyta de centrala utsagorna i den musik-
aliska autonomins diskurs till de texter vi undersöker som dessas
reglerande och strukturerande principer. De två tillvägagångssätten är
dock närmast att betrakta som två sidor av samma mynt. För att ta ett
av exemplen ovan: en fullständig avspecificering av musiken åtföljs
med största sannolikhet av en total dominans av strukturella
beskrivningar i texten; samtidigt innebär emellertid en total dominans
av strukturella beskrivningar i sin tur att texten effektuerar en avspecifi-
cering av musiken. I detta kapitel avser jag alltså att visa i vilken
omfattning, på vilket sätt och genom vilka medel föreställningar om
musikalisk autonomi manifesterar sig i de texter som utgör mitt
empiriska material. Detta inbegriper både ett fokus på hur texterna är
strukturerade utifrån vissa regulativa grundföreställningar och på hur
de kan förstås som reproducerande dessa föreställningar. Ett viktigt led
i detta projekt, slutligen, är att uppmärksamma vad texterna inte säger,
d.v.s. att peka på vilka alternativa diskurser som utelämnas.
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6.2 Musik som medel och mål

Att, som jag gjorde i kapitel 4, identifiera estetiseringen av musiken som
en av de centrala utsagorna i den musikaliska autonomins diskurs och
att klargöra vad denna estetisering innebär är en sak. Att peka på
konkreta egenskaper och särdrag i framställningar och beskrivningar av
musik som berättigar oss att tala om estetisering är en annan. Ett första
steg i denna riktning kan tas genom att betrakta de generella
implikationerna av estetiseringen såsom de beskrevs i avsnitt 4.3. Ett
citat som återgavs i detta avsnitt är väl lämpat för detta ändamål och
skall därför här refereras igen. David Whewell pekar således på vad
estetiseringen medför när han säger att:

It is… a necessary condition of a work’s being valued for its own
sake that it be valued on account of its intrinsic properties and
not on its relationship to anything external, such as nature, moral
and political systems, audience response and so on.1

Att visa att en text struktureras utifrån en estetisering av musiken, och
att visa att texten konstruerar musiken som estetiserad, består alltså i att
visa att och hur musiken värderas uteslutande utifrån sina ”intrinsikala
egenskaper”. Vilka egenskaper man förstår som intrinsikala kan
emellertid skifta avsevärt och en estetisering av musiken skall inte
betraktas som automatiskt medförande en avspecificering av denna.
För att ytterliggare dra upp riktlinjerna för en tolkning av CD-texterna
utifrån kategorin estetisering skall jag därför här återge en annan
passage som tydligt pekar ut vad estetiseringen är oförenlig med.
Således urskiljer David Novitz vad funktionalistiska uppfattningar om
konst innebär när han skriver att:

The belief that works of art are functional and serve certain
important ends has a very long and distinguished history – one
that begins with Plato and has persisted in a variety of forms to
the present day. The opposing idea that genuine art is non-

                                                                        
1 Whewell (1995, s. 7).
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functional, that it is always autonomous and is produced merely
for its own sake, is a comparatively recent invention.1

Att visa att en text inte är strukturerad utifrån en estetisering av
musiken är alltså detsamma som att påvisa att det finns passager i
texten som antyder att musiken kan och skall tjäna vissa ”viktiga”
utommusikaliska syften och ändamål. Jag skall börja i denna ände och
diskutera tre olika passager i CD-texterna vilka vid första anblicken
eventuellt skulle kunna tolkas som ”funktionaliseringar” av musiken.
Detta, hävdar jag, är dock inte fallet. Efter detta skall jag visa på vilket
sätt estetiseringen av musiken kan förstås som strukturerande för det
sätt texterna är skrivna på, samt genom vilka medel texterna verkställer
att musiken värderas uteslutande utifrån vad som kan betraktas som
dess ”intrinsikala egenskaper”.

6.2.1 Indikationer på funktionalisering?

Prima facie tycks det vara uppenbart att framställningarna av Brahms
musik i CD-texterna är predicerade på en estetisering av musiken. Det
går inte att återfinna ett enda ställe i dessa texter som gör gällande, eller
ens på något sätt kan förstås som antydande, att denna musik skulle
betraktas som funktionell i någon mer direkt eller konkret betydelse.
Detta bör dock inte komma som någon större överraskning: att finna
passager och formuleringar som framställer Brahms symfonier som
funktionella med avseende på tydligt formulerade icke-musikaliska
eller icke-estetiska ändamål måste a priori betraktas som högst
osannolikt. Uppgiften kan därför här inte vara att söka efter uttryck,
formuleringar och passager där musiken representeras som på något
sätt tjänande ett uppenbart eller konkret specificerat externt syfte. Vi
kan helt enkelt utgå ifrån att en estetisering är för handen såtillvida att
symfonierna inte beskrivs på ett sätt som man t.ex. skulle beskriva
traditionella arbetssånger eller annan musik som av tradition betraktats
som funktionell. Det är således nödvändigt att utgå ifrån ett vagare, mer
generaliserat och samtidigt i någon mening mer idiosynkratiskt funk-
tionsbegrepp för att det ska bli möjligt att lyfta fram och diskutera de

                                                                        
1 Novitz (1995, s. 162).
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passager som eventuellt på ett mer subtilt sätt skulle kunna betraktas
som stridande mot en estetisering av musiken. I den mån det före-
kommer sådana mer subtila funktionaliseringar av musiken bör vi inte
heller förvänta oss att finna dem explicit uttryckta.

Detta resonemang reser självfallet frågan om det överhuvudtaget
finns några skäl att hävda att texterna konstruerar musiken som fun-
ktionell. Vilken typ av framställningar eller beskrivningar i texterna, om
några, skulle man kunna peka på som möjliga kandidater för att vi har
att göra med passager i vilka musiken konstrueras som i någon mening
funktionell?

Allt explicit tal om funktioner måste naturligtvis betraktas som en
indikation på att musiken förstås i funktionella termer. Att sådana
entydiga passager skulle kunna identifieras i texterna är emellertid, som
jag nämnde ovan, mycket osannolikt. Att peka på en eventuell funktion-
alisering av musiken blir då en fråga om att peka på passager som inte
explicit talar om funktioner, men där det icke desto mindre med viss
plausibilitet kan argumenteras för att de implicit eller indirekt
konstruerar musiken som funktionell i någon mer generell bemärkelse.
Det är inte många passager i texterna som kan tolkas på detta sätt, men
här skall vi ändå se på några ställen som man utifrån ett ganska
generöst funktionsbegrepp eventuellt skulle kunna betrakta som
verkställande en funktionalisering av musiken. Angående Brahms
första symfoni föreslår således en av texterna att

Perhaps the entire symphony was designed as a proof to Clara
that Brahms was fulfilling the faith she and Robert (…) had
shown in him. (CD-1)

Kanske kan denna passage tolkas som ett uttryck för en (delvis)
funktionalistisk syn på den första symfonin. Det skulle kunna argumen-
teras för att texten hävdar att vi genom denna symfoni får en viss
inblick i ett för Brahms viktigt livsprojekt – vad som delvis motiverade
detta livsprojekt, hans förhållande till Clara och Robert Schumann, hans
förhållande till traditionen (framförallt Beethoven), hans krav på sig
själv att möta och uppfylla de förväntningar som ställts på honom – och
att detta i en mening är symfonins funktion. Man kan alltså hävda att
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musiken här konstrueras som funktionell i det avseendet att den
beskrivs som ett medium genom vilket vi får tillgång till information
om företeelser som i strikt mening ligger utanför musiken själv. Det som
hävdas är alltså inte att symfonin uttrycker att den är ett bevis, snarare
att den har funktionen att vara ett bevis på Brahms förmåga att uppfylla
de krav som ställts på honom. Musiken skulle med andra ord inte
endast förstås som ett mål i sig, utan även i någon mening som funktio-
nell.

Detta är dock knappast någon lyckad läsning av textpassagen ovan,
för en mycket enklare tolkning är att vad texten överväger är helt enkelt
att Brahms med denna symfoni ville visa Clara att han till slut hade
förverkligat de förväntningar som fanns på honom. Men därmed är
någonting sagt endast om Brahms själv (och om hans förhållande till
Clara och Robert Schumann) och ingenting om hur vi ska förstå
musiken, än mindre att vi på något sätt skulle uppmanas att förstå den i
funktionella termer.

En annan passage man eventuellt skulle kunna betrakta som en
framställning av musiken i funktionella eller funktionalistiska termer
behandlar ett mycket lokalt fenomen, nämligen en melodi i sista satsen
av Brahms första symfoni:

The alphorn melody has something of a personal confession to it,
recalling a time when Brahms still harboured the illusion that his
relationship with Clara Schumann might take a happier turn.
They had first heard it while walking together in the Alps in 1856,
immediately after Robert Schumann’s death, and Brahms had
preserved it, writing it down and sending it to Clara on her
birthday in 1868 and finally incorporating it into the last
movement of his First Symphony as a token of his unfilled desire.
(CD-7)

Hur skall vi förstå detta påstående att alphornsmelodin skall ses som ”a
token of his unfilled desire”? Å ena sidan kan man faktiskt hävda att
vad som antyds här är att denna melodi har funktionen att uttrycka
Brahms ”unfilled desire”; å andra sidan kan man hävda att det som
påstås är att den skall tas som uttryckande Brahms ”unfilled desire”, i
vilket fall det är riktigare att tala om en specificering av musiken i ex-
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tramusikaliska termer än om en funktionalisering av musiken. Det finns
emellertid ingenting som säger att samma textpassage inte samtidigt
skulle kunna vara ett uttryck för ett funktionstänkande och en specifice-
ring av musiken i extramusikaliska termer. Frågan kan då ställas så här:
Brahms alphornsmelodi skall uppenbarligen förstås som represente-
rande eller uttryckande hans kärlek till Clara Schumann; är det också
rimligt att förstå texten så att den hävdar att detta är denna melodis
funktion? Enligt texten inkorporerade Brahms alphornsmelodin i den
sista satsen av ett mycket specifikt skäl, nämligen att den skulle manife-
stera hans kärlek till Clara Schumann. Vi kan alltså till att börja med
förstå texten som hävdande att denna passage hade en funktion för
Brahms: den var tänkt att fungera som ett tecken eller ett meddelande
till Clara om att hans kärlek till henne fortfarande var intakt.
Alphornspassagen inkorporerades i den första symfonins sista sats
åtminstone delvis i ett funktionellt syfte. Men innebär detta att texten
hävdar att vi skall förstå alphornsmelodin funktionellt, d.v.s. innebär
textens hävdande att Brahms avsåg denna melodi som ett meddelande
till Clara att den också  hävdar att detta är melodins funktion?
Textpassagen ovan ger knappast något stöd för ett sådant antagande;
om den ger stöd för något som helst så är det att alphornsmelodin
uttrycker, eller skall förstås som en symbol för, Brahms längtan och
ouppfyllda kärlek. För att på ett övertygande sätt kunna påstå att texten
konstruerar denna melodi i funktionalistiska termer krävs ett mer
explicit påvisande av hur den kan länkas till funktionalistiska
konceptioner av musik, ett tillvägagångssätt som inte tycks finnas
tillgängligt här.1

Ytterligare en passage, den här gången angående den tredje
symfonin, om vilken det skulle kunna hävdas att den indirekt fram-
ställer musiken som på något sätt tjänande ”vissa viktiga ändamål” är
följande:

His publisher Simrock… prophetically mentioning the import-
ance of this work for future centuries: ”[…] I want to congratulate

                                                                        
1 Detta kan, som jag antyder nedan, t.ex. vara fallet om en text eller ett
textavsnitt på ett övertygande sätt kan kopplas till pedagogiska föreställningar
som att musiken kan (och kanske bör) bilda, fostra eller förfina personligheten,
etc.
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us… on the day that closes this first half of the first glorious
century granted to you, that we live with you and may be witness
to and experience how your genius spreads its mighty and
ecstatic wing over us! And I think that we are indebted to you, or
to Him, who sent you, for the many wonderful things that you
have brought and bring us, for the many good things that have
been awakened in us or imparted to many through you”. (CD-8)

Det första att notera här är att texten på ett subtilt sätt styrker det
citerade avsnittet, vilket framgår av formuleringen ”prophetically men-
tioning the importance of this work for future centuries.” De intressanta
passagerna i det citerade avsnittet är då ”the many wonderful things
that you have brought and bring us”, och kanske framförallt ”the many
good things that have been awakened in us or imparted to many
through you”. Vi får anta att vad Simrock här menade var att det var
Brahms musik som väckte ”goda saker” till liv inom människor, något
som tycks bekräftas av att han i föregående passage talar om ”the many
wonderful things that you have brought and bring us”. Simrocks
uttalande skulle då kunna förstås som liggande inom ramen för en
diskurs i vilken den västerländska konstmusiken förstås som en central
del av ett mer omfattande projekt genom vilket den mänskliga naturen
skulle danas, kultiveras och förfinas; en diskurs som kan sägas gå
tillbaka till åtminstone Schillers Briefe über die ästhetische erziehung des

Menschen (1795).1 I en sådan diskurs konstrueras emellertid musiken
åtminstone delvis som funktionell eftersom den betraktas som något
genom eller med hjälp av vilket det är möjligt att uppnå ett högre
moraliskt och pedagogiskt formulerat mål: förfinandet och kulti-
verandet av personligheten, eller mer allmänt den mänskliga naturen.
Texten kan alltså förstås som reflekterande denna diskurs, vilket skulle
visa sig i det sätt den legitimerar Simrocks uttalande genom att kalla det
”profetiskt”. (Kanske är det så att texten låter citatet säga vad som
skulle framstå som en aning föråldrat och moraliserande om det sades
direkt, utan omsvep och utan att ta omvägen över ett citat.)

                                                                        
1 För en utförlig redogörelse för hur denna diskurs utvecklades i 1800-talets
Tyskland och vilka förutsättningarna var för att den skulle kunna etableras, se
Gramit (2002).
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Den aktuella texten i fråga, liksom i stort sett alla de andra texterna,
ekar emellertid i långt högre grad av ett helt annat förhållningssätt till
musiken, vilket avsevärt försvagar den eventuella trovärdigheten av
tolkningen ovan. Texten har en tydlig kontext/analys-struktur och det
musikfokuserade avsnittet utgörs uteslutande av strukturella be-
skrivningar och karaktäriseringar vilka knappast på något övertygande
sätt kan kopplas till en pedagogiskt orienterad upplysningsdiskurs i
vilken danandet och kultiverandet av personligheten eller den
mänskliga naturen står i centrum. Helt bortsett från detta är det
tveksamt om uttrycket ”the many good things that have been awakened
in us or imparted to many through you” skall förstås som repre-
senterande ett ideal där musiken betraktas som en del av ett mer
omfattande moraliskt-pedagogiskt projekt. En annan tolkning är att vi
här har att göra med ett exalterat uttryck för idealet om en ren estetisk
eller musikalisk upplevelse; ett ideal som Walter Frisch efter Carl
Dahlhaus benämner ”the autonomy principle” och som han kopplar till
det europeiska 1800-talets etablerade bourgeoisie i allmänhet och till
den symfoniska stilen i synnerhet.1 Så även om det a priori naturligtvis
inte går att utesluta att Simrock delvis kan ha tänkt inom ramen för en
”personlighetsdanande” diskurs eller en bildningsdiskurs skulle alltså
hans uttalande som det här är återgivet likaväl kunna betraktas som ett
uttryck för ”autonomiprincipen”. Tar man så det vidare textsamman-
hang passagen befinner sig inom i betraktande framgår det att den
snarare än att avisera en funktionalisering av musiken skall ses som
etablerande denna som ett mål i sig själv.

De tre exempel som diskuterats ovan kan betraktas som repres-
entativa för ett fåtal andra liknande passager som återfinns i texterna.
Detta berättigar den tentativa slutsatsen att de texter som utgör mitt
empiriska material inte skall betraktas som strukturerade utifrån någon
form av funktionalistiska föreställningar. Jag skall därför nu vända
uppmärksamheten mot de karakteristika i texterna som indikerar att de
är strukturerade utifrån föreställningar om musiken som estetiserad,
och vilka samtidigt bidrar till att framställa den som estetiserad. I

                                                                        
1 Frisch (2003, s. 18-19).
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samband med detta kommer jag dock nedan att återkoppla till den
tentativa slutsats som fastslagits här för att ytterligare bestyrka denna.

6.2.2 Den estetiserade musiken

För att belysa estetiseringen av musiken i texterna bör vi till att börja
med skilja på underförstådda antaganden, å ena sidan, och vad man
kan kalla explicita karaktäristika, å den andra. Med underförstådda
antaganden avses de föreställningar om musikens estetiserade karaktär
vilka uppfattas som så självklara att de knappast ens behöver nämnas.
Dessa föreställningar måste, som jag hävdat ovan, ses som struktu-
rerande den diskursiva konstruktionen av musiken som ett mål i sig
själv varhelst vi finner denna – som en del av estetiseringen utgör de en
form av regulativa grundföreställningar. Med explicita karaktäristika

menas här de dominerande fokus, teman, beskrivningar och resone-
mang som återfinns i texterna. Jag skall här peka på tre typer av
explicita karaktäristika i texterna vilka måste ses som betingade av och
samtidigt som bidragande till en estetisering av musiken: (1) den höga
förekomsten av analysutsagor och estetiska utsagor (strukturella
beskrivningar och karaktäriseringar); (2) det sätt på vilket lyssnarens
position konstrueras och (3) den återkommande fokuseringen på
musikens enhetlighet. Jag kommer nedan att mer ingående behandla de
två första av dessa karaktäristika. Fokuseringen på musikalisk enhetlig-
het omnämns bara kort, men tas dock återigen upp i avhandlingens
sista kapitel (se även avsnitt 5.4.3).

Min argumentation i det följande går ut på att visa att dessa drag i
texterna inte kan ges en plausibel förklaring i termer av funktio-
nalistiska tankegångar, d.v.s. att de helt enkelt inte kan förstås på ett
tillfredställande sätt om man ser dem som strukturerade utifrån före-
ställningar om musiken kopplade till någon form av funktionalistisk
diskurs. Ser man dem däremot som predicerade på föreställningar om
musiken som ett mål i sig framstår de på ett naturligt sätt som den slags
fokuseringar man skulle prioritera (vilket naturligtvis inte innebär att
det inte skulle kunna finnas andra fokuseringar som är predicerade på
sådana föreställningar). Både den höga förekomsten av analysutsagor
och estetiska utsagor, och fokuseringen på musikalisk enhetlighet,
måste ju ses som i stort sett irrelevant utifrån ett mer funktionalistiskt
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perspektiv. Om detta är uppenbart när det gäller mer konkreta
funktioner, så måste det även hävdas vara fallet när det rör sig om
mindre uppenbara former av funktionstänkande som t.ex. föreställ-
ningar om estetisk fostran där den västerländska konstmusiken ses som
bidragande till personlig mognad och kultiverandet av den mänskliga
naturen. Den typ av explicita karaktäristika jag här betonat kan

naturligtvis spela en viktig roll inom ramen för en bredare diskurs om
t.ex. estetisk fostran, men i brist på evidens för att en sådan diskurs
föreligger måste de ses som strukturerade utifrån en grundläggande
uppfattning om musiken som estetiserad. Detta påstående kommer att
ges en mer substantiell underbyggnad när vi nedan går igenom dessa
karaktäristika mer i detalj.

Innan vi gör detta måste vi emellertid styrka den tentativa slutsatsen
ovan och slutgiltigt visa att texterna inte struktureras utifrån någon
form av funktionalistiska föreställningar. Ett sätt att göra detta är att se
på vad de inte säger och därmed vilka alternativa diskurser som
utesluts.

Ett tydligt drag i texterna är det sätt på vilket de konsekvent under-
låter att tillhandhålla information som på ett eller annat sätt strider mot
en estetisering av musiken. Huruvida dessa ”förtiganden” är medvetna
eller inte spelar mindre roll, det viktiga är att konsekvensen blir att al-
ternativa diskurser – alternativa sätt att förstå, tolka, beskriva, konstru-
era och representera musiken – förbigås med tystnad. Vad vi har att
göra med här kan bäst förstås som en form av irrelevansförklarande av
alla typer av diskurser som kan tolkas som oförenliga med en estetise-
ring av musiken. Ett bra exempel på detta förtigande är det faktum att
det ingenstans finns någon information om eller några överväganden
omkring de olika syften den symfoniska musiken kan ha tjänat för
Brahms samtida publik. Ett fenomen jag återkommer till nedan.

En annan punkt där texterna skulle kunna sägas uttrycka en signifi-
kant tystnad är den fullständiga frånvaron av resonemang som beaktar
de eventuella funktioner och syften Brahms musik skulle kunna tjäna
idag.1 Att sådana funderingar skulle vara irrelevanta i sammanhanget
                                                                        
1 En fråga som säkerligen redan har föresvävat läsaren är om referenser till
lyssnarens ”rent musikaliska” och/eller estetiska upplevelser skall förstås som
ett tecken på estetisering, eller om de tvärtom skall betraktas som en indikation
på att musiken i någon mening behandlas och förstås som funktionell. Jag
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är emellertid långt ifrån någon självklarhet, vilket tydligt framgår om
man betraktar vad man med ett något paradoxalt uttryck kan kalla för
den populärklassiska genren. Med ”populärklassisk genre” syftar jag
här på dessa CD-boxar man kan se i handeln med ofta poetiska titlar
som ”Classical Moments – klassisk musik att studera till”, ”Night Mu-
sic”, ”Evening Adagios”, ”Romantic Moments”, o.s.v. Huruvida det är
berättigat att tala om en genre här kan diskuteras, men det rör sig helt
klart om ett alternativt sätt att konstruera och representera den instru-
mentala konstmusiken vilket förmodligen delvis beror på att olika mål-
grupper är involverade, något som påverkar allt från språk och bild till
layout. Inom denna ”genre” framställs ofta den västerländska konstmu-
siken med klart funktionalistiska undertoner av vilka den kanske mest
tydliga är anvisningar om hur väl ägnad denna musik är att tjäna olika
typer av stämningsreglerande funktioner. Ett exempel här är Naxos
utgivning av en serie CD-boxar med suggestiva namn som ”Varma
röda stunder”, ”Stilla vita nätter”, ”Sköna gröna dagar”, etc. På varje
box framsida finns en bild som klart och tydligt anger en speciell stund
på dagen (eller natten) och ett specifikt stämningstillstånd som
associeras till denna stund. Musiken marknadsförs också på ett
”avestetiserat” sätt, som t.ex. när man på CDn ”Varma röda stunder”
kan läsa att den innehåller ”romantisk klassisk musik som väcker
varma känslor och kanske också minnen”, att detta är ”musik som ger
en skön känsla av välbehag” och att den är ”skriven av några av
musikhistoriens största kompositörer”.1 Poängen här är att trots att
denna ”användarvänliga” framställning av musiken måste betraktas
som något av en otänkbarhet i de texter som ligger i fokus för min
studie, rör det sig uppenbarligen inte alls om resonemang som ligger
särskilt långt borta. Samma skivbolag kan lansera samma stycke musik
på väldigt olika sätt. I den mer ”seriösa” typen av skivutgivelser, den
typ som inkluderar sådana texter jag undersöker i denna studie, har den
populärklassiska CD-skivans funktionalistiska diskurs mer eller mindre

                                                                                                                                                                
förstår här estetiseringen som inkluderande sådana upplevelser av, eller
responser på, musiken vilka är en konsekvens av att musikverket kontempleras
för dess egen skull. Om musiken däremot betraktas och behandlas som ett
medel för att uppnå en viss typ av upplevelser eller sinnestillstånd så har den
funktionaliserats. Detta är helt i linje med Hanslicks resonemang i V o m
Musikalisch-Schönen.
1 Naxos (artikelnummer 8.503038).
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medvetet valts bort. (Det är emellertid intressant att notera att traditio-
nella musikestetiska värderingar i viss utsträckning även tycks genom-
syra den populärklassiska genren, vilket visar sig bland annat i uttryck
som ”några av musikhistoriens största kompositörer”.)

Detsamma kan sägas om de resonemang som har att göra med
Brahms samtida publik. Att den symfoniska musiken och de samman-
hang i vilka den framfördes hade en viktig samhällelig och social
funktion har påpekats av ett flertal författare. Exempelvis hävdar
Marcia Citron att den föregivet autonoma instrumentalmusiken

exhibits this kind of functionality. In the nineteenth century,
autonomous music provided a social outlet for the increasingly
moneyed middle and upper classes. It also validated bourgeois
power that now lacked monarchy and church for legitimation,
and served as a vehicle for moral edification in a secular age.1

Enligt detta resonemang hade det koncentrerade lyssnande som var
knutet till den autonoma musiken (vilken alltså fick sitt mest otvetydiga
uttryck i den ”absoluta” klassiska fyrsatsiga symfonin) till stor del
funktionen av ett demarkationskriterium genom vilket en redan väl-
etablerad bourgeoisie kunde befästa och celebrera sina värderingar, sina
föreställningar om sig själva och sin distans gentemot andra strata av
samhället.2

Att resonemang av denna typ uppenbarligen betraktas som
fullständigt irrelevanta i CD-texterna kan sannolikt delvis förklaras med
att de skivbolag som producerar dessa CD-skivor, liksom de dirigenter
och orkestrar som står för tolkningarna av musiken, i första hand ser sig
själva som förmedlare (och marknadsförare) av rent estetiska och
musikaliska värden. Detta lägger restriktioner på de författare, pro-
fessionella musikforskare och musikkritiker, som skriver texterna. Att
en renodlat estetisk produkt framförallt konsolideras som sådan med
hjälp av en traditionell akademisk-formalistisk och musikkritisk diskurs
är inte svårt att se. Ett funktionalistiskt inriktat resonemang skulle där-
emot snarare tendera att undergräva produktens status som en i första
                                                                        
1 Citron (1993, s. 126).
2 Se även Small (1998, s. 185 och 192-93); och Johnson (1995, s. 232-33); samt Ellis
(2002, s. 356).
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hand estetisk angelägenhet. Delvis kan frånvaron av ett sådant
resonemang förmodligen också förklaras med att produktens avsedda
målgrupp, vilken man traditionellt sett återfinner i den borgerliga
medelklassen, har ett visst intresse av att inte bli presenterade för denna
typ av resonemang – ett intresse den dessutom torde ha gemensamt
med texternas författare, som även de av tradition kommer från en
borgerlig medelklass för vilken konstverkets och konstupplevelsens
icke-funktionalitet utgjort ett av de konstituerande elementen i den
subjektivitet som varit förutsättningen för en identitetsformation på
både det individuella och det kollektiva planet.1 Men det kan hävdas
att det som uppnås med utelämnandet av sådan typ av information,
liksom med uteslutandet av den populärklassiska CD-skivans diskurs,
är just en naturalisering av denna musik som estetiserad.2 I denna
bemärkelse kan vi tala om en samling av icke uttalade diskurser
gentemot vilka den estetiserande diskursen konstituerar sig.

När det gäller de explicita karaktäristika som jag lyfte fram ovan
kommer jag i det följande att fokusera på två av dem: den höga före-
komsten av analysutsagor och estetiska utsagor, samt konstruktionen
av lyssnarens position. Jag väljer att fokusera på dessa två därför att de
är de karaktäristika som framträtt som de viktigaste och mest centrala
vid analysen av texterna. Detta innebär inte att det återkommande talet
om musikalisk enhetlighet som återfinns i många av texterna skulle
vara oviktigt. Detta organicistiska ideal, som för musikens del tog form
under romantiken, är historiskt sett nära förknippat med en tilltagande
estetisering av musiken, något som är tydligt i t.ex. E. T. A. Hoffmanns
anmälan av Beethovens femte symfoni.3 Dessutom kan föreställningen
om det organiskt enhetliga musikverket ses som en viktig förutsättning
för de strukturella beskrivningarna och för karaktäriseringarna. Man
kan gå ett steg längre och hävda att denna föreställning utgör det kan-
ske viktigaste rationalet för de strukturella beskrivningarna såtillvida

                                                                        
1 För ett relaterat resonemang, se Kerman (1985, s. 36). Se vidare Steinberg
(2004) och Johnson (1995). Se även Eagleton (1990, s. 9)
2 För en diskussion av begreppet naturalisering, se Hall (1997, s. 245). Se även
kapitel 7 i denna avhandling.
3 Dahlhaus (1981, band 8, s. 182) pekar explicit på denna relation när han
skriver att ”The interpretation of a musical structure as an organism was one of
the arguments used to justify the principle of aesthetic autonomy, that is the
claim of music to be listened to for its own sake.” Se även Kerman (1994, s. 16).
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som dessa ofta är sysselsatta med att identifiera harmoniska utveck-
lingslinjer och tematiska referenser som spänner över hela verk.1

Strukturella beskrivningar och karaktäriseringar

Att framställningen av det musikaliska objektet involverar en hög grad
av mer eller mindre detaljerade beskrivningar (d.v.s. analysutsagor och
estetiska utsagor) innebär inte automatiskt att detta inte skulle kunna
betraktas som funktionellt i något hänseende. Det kan ibland vara
nödvändigt att ge en detaljerad beskrivning av ett objekt i syfte att
klargöra dess funktion eller för att försäkra sig om att det fungerar på
ett effektivt sätt. I sådana fall brukar det dock framgå tydligt att vi är
intresserade av de ändamål objektet är tänkt att tjäna (ett banalt
exempel här kunde vara en beskrivning av formen och storleken på
olika skruvar och muttrar i syfte att avgöra vilka som är bäst lämpade
för den aktuella uppgiften ifråga). Den typ av detaljerade beskrivningar
av Brahms symfonier som återfinns i CD-texterna är emellertid av en
helt annan art. Här följer två för texterna representativa exempel, det
första utgör en övervägande strukturell beskrivning och det andra är en
beskrivning som till övervägande delen är av karaktäriserande art:

The second movement is also in sonata form, even if the
development remains limited to a few variations of the main
theme. As usual in Brahms, the woodwinds stand in the limelight
here. They vary the theme repeatedly until the violins finally
intervene again. The third movement, a sort of romance, is very
clearly divided into three parts. In the middle section… the
violins and cellos play in duet. The third section reiterates the
beginning of the movement with intensified dynamics and a
completely new instrumentation. (CD-8)

                                                                        
1 Fred Everett Maus (1999, s. 184) har pekat på ett kluster av termer som på
engelska skall ses som relaterade till föreställningar om musikalisk eller
verkinherent enhetlighet. Maus skriver följande: ”Here are some terms, all of
which summarize qualities related to unity: ‘coherence’, ‘completeness’, ‘com-
prehensiveness’, ‘fusion’, ‘integrity’, ‘integration’, ‘logic’, ‘organic unity’,
‘perfection’, ‘self-sufficiency’, ‘synthesis’, ‘totality’, ‘wholeness’. They differ in
that some seem to be species of unity (‘coherence’, ‘fusion’, ‘wholeness’), while
others do not (‘logic’, ‘self-sufficiency’). But the relation to unity is clear in the
latter cases as well: when a sequence of musical events is called logical, the
point is that the events go together in a certain way; an ascription of self-
sufficiency suggests a unified whole that is separated from some exterior.” Det
är tydligt att de flesta av dessa termer står i nära relation till traditionella
föreställningar om musikalisk autonomi, något som Maus själv emellertid inte
tar upp till närmare betraktande.



154

The Fourth [Symphony] is glorious in its Romantic resonance,
with the graceful, richly contoured opening theme soon reaching
a full Brahmsian emotional flood; after a consistently expansive,
yet vigorous development section, it sweeps to an exhilarating,
lyrically passionate close. (CD-2)

Både genom de strukturella beskrivningarna (analysutsagor) och
genom karaktäriseringarna (estetiska utsagor) identifieras musikaliska
egenskaper och estetiska kvaliteter i Brahms symfonier. Påståendet här
är inte att ingen av dessa egenskaper kan föreligga i musiken oberoende
av det sätt den beskrivs på; d.v.s. påståendet är inte att det musikaliska
objektet i alla sina aspekter nödvändigtvis måste betraktas som diskursivt
konstituerat.1 Men att uteslutande behandla dessa beskrivningar som
transparenta skildringar genom vilka i musiken inherenta egenskaper
identifieras vore att bortse från den omfattning i vilken de bidrar till att
konstruera musiken som ett autoteliskt objekt värt att kontemplera för
dess egen skull. I det följande skall vi se lite närmare på hur detta går
till.

De två typerna av utsagor konstruerar musiken på två nivåer: å ena
sidan som ett objekt vars specifikt musikaliska och entydigt objektiva
egenskaper kan observeras och identifieras på ett neutralt sätt, å andra
sidan som ett starkt estetiskt-emotionellt laddat objekt. Både de struk-
turella beskrivningarna och karaktäriseringarna framställer på detta sätt
musiken som ett objekt vi bör vara intresserade av för dess egen skull.
Detta är kanske tydligast när det gäller de strukturella beskrivningarna
vars blotta närvaro kan förstås som anvisande en estetisering av
musiken eftersom strukturella analyser oavsett ambitionsnivå traditio-
nellt sett varit förknippade med formalistiska ideal vilka inte har haft
mycket till övers för musikens eventuellt utommusikaliska funktioner.
Till stor del uppnås dock estetiseringen i de strukturella beskrivning-
arna genom att den omedelbara relevansen av deras objektiva, neutrala
och avkontextualiserade presentationsmodus aldrig ifrågasätts. Den
detaljerade beskrivningen av musikens strukturella och ”specifikt musi-
kaliska” egenskaper framstår därmed som ett självändamål. Eller rättare

                                                                        
1 Se även kapitel 2, avsnitt 2.1.1.
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sagt, den framstår som legitimerad endast av de strukturella och
”specifikt musikaliska” egenskaper den är satt att beskriva.

Att beskrivningarna på detta sätt framstår som självlegitimerande
kan alltså ses som ett resultat av att den mer eller mindre detaljerade
information de tillhandahåller kombineras med ett konsekvent under-
låtande av att problematisera och ifrågasätta relevansen av sådan
information. Det sätt på vilket de strukturella beskrivningarna etablerar
musiken som estetiserad kan jämföras med att jag skulle ge en utförlig
beskrivning av de ”strukturella” egenskaperna hos pennan på bordet
framför mig utan att nämna ett ord om att detta är en penna och att den
först och främst är till för att skriva med. Jämförelsen haltar visserligen
rejält: pennan är ju otvivelaktigt ett funktionellt objekt, vilket man
definitivt inte kan säga om Brahms symfonier. Men bortsett från att
funktionalistiska perspektiv inte heller när det gäller Brahms symfonier
automatiskt kan avfärdas som irrelevanta, så är principen eller strategin
här densamma: genom att på ett oproblematiserat sätt beskriva objektet
i strukturella termer presenterar jag denna typ av beskrivningar och den
syn på objektet de tenderar att främja som på ett naturligt sätt relevanta.
Den uppfattning av musiken som renodlat strukturella beskrivningar
och analyser tenderar att främja är en syn på den som estetiserad och
avfunktionaliserad. Men den starka dominansen av analysutsagor i
texterna gör mer än att endast bidra till en estetisering av musiken; de
tycks även naturalisera detta synsätt i en sådan utsträckning att det blir
svårt att föreställa sig hur det egentligen skulle kunna vara annorlunda.
Genom det faktum att de överhuvudtaget inte omnämns framstår alla
de beskrivningar, föreställningar och förhållningssätt som strider mot
en estetisering av musiken på detta sätt som absurda, förvanskade och
förnuftsvidriga. Återigen kan vi alltså se hur objektet blir till som något
lika mycket genom vad som inte sägs som genom vad som faktiskt sägs.

När det gäller karaktäriseringarna och de värderande uttrycken
tenderar de att konstruera musiken som estetiserad och avfunktionali-
serad på ett rakt motsatt sätt: istället för ett neutralt och objektifierat
språk uppnås här estetiseringen av musiken framför allt genom en
stereotyp men högtravande och stundom starkt värdeladdad termi-
nologi. Den typ av värdeladdade uttryck vi urskiljde i föregående
kapitel, uttryck som t.ex. ”glorious”, ”delicate”, ”wonderful”, ”exqui-
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site”, ”splendid”, ”magnificent” och ” marvellous”, markerar att det
definitivt inte är något bruksobjekt vi har att göra med här, utan
tvärtom något som bör stå i absolut fokus för vår uppmärksamhet.
Sådana epitet konstruerar en relation mellan objekt och subjekt där
varje eventuellt användande  av objektet på ett effektivt sätt
avlegitimeras. Musiken får i en sådan terminologi något högtidligt,
emellanåt nästan heligt över sig som distanserar den från alla former av
bruksmusik. När ett objekt framställs i en sådan terminologi framstår
det närmast som barbariskt att fälla påståenden som kunde antyda att
objektet även skulle kunna användas för vissa ”utommusikaliska”
syften. För att återgå till jämförelsen med pennan ovan: ju mer jag
framställer pennan som ett estetiskt förfinat och sofistikerat objekt,
desto mindre legitim gör jag användningen av den som ett funktionellt
objekt. Detta, kan det hävdas, är just vad som sker när vardagliga saker
genom olika former av institutionaliserade och auktoriserade diskurser
transformeras eller transfigureras till konstnärliga och estetiska
artefakter.1 Den instrumentala musiken kan utifrån den terminologi
som konstituerar  karaktäriseringarna  omöjligt förstås  som
instrumentell – med vilket menas att eventuella föreställningar om att
denna musik skulle kunna ha en mer övergripande utomestetisk
funktion endast kan framstå som irrelevanta i förhållande till en sådan
terminologi.

De strukturella beskrivningarna, de värderande uttrycken och
karaktäriseringarna skiljer sig från beskrivningarna av skruvarna och
muttrarna just i det att de inte på ett meningsfullt sätt kan förstås som
en del av ett funktionellt orienterat eller syftesrelaterat resonemang. Vad vi

har att göra med här är således inte beskrivningar som sätter in
musiken i ett praktiskt-funktionellt sammanhang, utan tvärtom
beskrivningar som isolerar den från sådana sammanhang, d.v.s.
beskrivningar som utverkar och utverkas av att musiken endast
evalueras utifrån sina ”intrinsikala egenskaper”. Därmed kan dessa
beskrivningar ses som både strukturerade utifrån och samtidigt som
reproducerande en estetisering av musiken.

                                                                        
1 Se t.ex. Dickie (1974, s. 34).
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Gentemot detta skulle man visserligen kunna invända att det
förmodligen inte är helt korrekt att beskrivningarna ovan kan förstås på
ett meningsfullt sätt endast om man antar att de är strukturerade utifrån
en föreställning om musiken som estetiserad. Fokuseringen på musik-
ens strukturella och estetiska egenskaper, liksom dessa egenskaper
själva, kan ju förstås som innehavande en viktig funktion i den typ av
pedagogisk och personlighetsdanande diskurs som jag kort diskuterade
ovan.1 Det faktum att beskrivningarna kombineras med en total
avsaknad av resonemang som skulle kunna sätta in dem och de
egenskaper de fokuserar i ett sådant perspektiv gör emellertid en sådan
tolkning ohållbar i det aktuella fallet. Beskrivningarnas grad av
detaljrikedom, deras presentationsmodus och den terminologi som
dominerar dem skulle alltså möjligtvis kunna ifrågasättas som en
tillräcklig grund för ett hävdande av att de konstruerar musiken som
estetiserad. Tar man emellertid hänsyn till det sätt på vilket dessa
beskrivningar kombineras med en total frånvaro av resonemang som
även med den bästa vilja skulle kunna förstås som funktionalistiska
samt sättet på vilket de är integrerade i den vidare narrativa strukturen,
är det svårt att se hur de skulle kunna förstås på något annat vis.

Lyssnarens position

Det andra karakteristikat som omnämndes ovan var det sätt på vilket
lyssnarens position konstrueras i texterna. Dessa texter, liksom för-
modligen alla andra texter, kan beskrivas som flerskiktade, d.v.s. som
tjänande flera olika typer av funktioner. Med detta avses här mer
specifikt den omständigheten att de strukturella beskrivningarna och
karaktäriseringarna, utöver att fungera som informationsbärande, sam-
tidigt bidrar till att konstruera olika typer av sociala identiteter eller
                                                                        
1 Dessutom finns det resonemang vars syfte är att påvisa strukturella likheter
mellan en viss musik och en viss samhällsordning, liksom det finns resonemang
som i hög grad använder sig av strukturella analyser för att ”läsa in” sociala och
kulturella meningar i musiken. Den första typen av resonemang vilar ofta på så
kallade homologiargument, medan man ofta finner den andra typen av
tillvägagångssätt inom ”New Musicology”. Det är dock tveksamt om sådana
resonemang har särskilt mycket med musikens funktion att göra. Är det t.ex.
musikens funktion att vara homolog med en viss samhällsstruktur? Är det inte
riktigare att säga att vad sådana argument hävdar är just att den är homolog
med en viss samhällsstruktur: musiken är strukturellt homolog med en viss
samhällsordning därför att den är en del av denna och avspeglar denna, men
det följer inte att det är dess funktion att vara homolog med denna
samhällsordning,
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subjektpositioner.1 Detta föregår här mestadels på en implicit nivå, mer
på ett indirekt än direkt sätt. Beskrivningarna av musiken talar i de
flesta fall inte direkt till oss som läsare, men genom att föreskriva vad vi
skall lyssna efter och hur vi skall uppfatta det vi skall lyssna efter
mejslar de ut en specifik lyssnaridentitet eller lyssnarposition åt oss. De
textpassager jag ser på nedan utmärks dock av explicita referenser till
lyssnaren, vilket gör att positioneringen av lyssnaren här kan betraktas
som ett explicit karaktäristika i texterna. Den diskursiva konstruktionen
av lyssnaren och de sociala konsekvenser som är involverade i denna är
framförallt en fråga som står i fokus i denna studies avslutande kapitel.
Det väsentliga att notera i detta sammanhang är emellertid den ömse-
sidiga legitimeringsprocess som råder mellan texternas olika skikt: det
lyssnande och den lyssnarposition texterna konstruerar legitimerar de
framställningar av musiken som i sin tur aktivt bidrar till en estetisering
av denna.

Vilken typ av lyssnarposition är det då som erbjuds oss i texterna?
Som jag skall visa i nästa kapitel positioneras vi genom de strukturella
beskrivningarna som lyssnare djupt involverade i och fängslade av det
musikaliska förloppet: av den motiviskt-tematiska utvecklingen, av
harmoniska progressioner, av fina detaljer i orkestrering och instru-
mentation, av verkens strukturella enhetlighet, och så vidare. Den typ
av lyssnande som konstrueras på denna nivå är alltså i stort sett
ekvivalent med vad Rose Rosengard Subotnik beskriver som ett
”strukturellt lyssnande”.2 Genom karaktäriseringarna tillförs en annan
dimension av fascination: dessa positionerar oss som lyssnare, inte bara
djupt involverade i musikens ”interna” och specifikt musikaliska
aspekter, utan även som ideellt sett trollbundna av hänförelse över
musikens överväldigande uttryckskraft och estetiska utsökthet. Till-
sammans erbjuder oss dessa beskrivningar en lyssnarposition som är
oförenlig med alla attityder som inte uteslutande sätter musiken själv,
dess specifikt musikaliska och estetiska kvaliteter, i fokus. Med andra
                                                                        
1 Dessa två funktioner motsvarar i stort sett vad som i den brittiske lingvisten
Michael Hallidays systemiska eller funktionella grammatik beskrivs som texters
ideationella respektive interpersonella funktion. Halliday talar dessutom om
texters textuella funktion som innebär att en rad förbindelser eller länkar skapas
mellan textens olika delar. Se Halliday (1994). Se även Fairclough (1995a, s. 6
och 207); samt Fairclough (1999).
2 Se Subotnik (1996, kap. 3).
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ord, de erbjuder oss en lyssnarposition som utesluter varje förhåll-
ningssätt som på något sätt tenderar att behandla musiken som
funktionell, som tjänande vissa utommusikaliskt viktiga ändamål.

Det sätt på vilket positioneringen av lyssnaren bidrar till att fram-
ställa musiken som estetiserad framgår tydligast av de passager som
mer explicit tar upp lyssnarens position. T.ex. får vi veta att

The sheer density of musical thought that Brahms cultivated at
this period, while eminently suited to the chamber music
tradition, made for challenging listening within the more
expansive ”public” idiom of the symphony – the more so since he
chose to unite the materials of his first movement by chromatic
elements to a degree quite unusual in his later work. (CD-4)

Vad denna formulering faktiskt hävdar är att Brahms första symfoni
bidrog till en ökad estetisering av musiken inom det symfoniska
”idiomet” i och med att den ställde större krav på den breda publikens
koncentration på det ”musikaliska argumentet”. Här kunde man före-
ställa sig möjligheten att texten skulle diskutera och kanske till och med
problematisera denna estetisering, men det finns inga andra passager i
denna text som kan tas som antydande en sådan problematisering.
Tvärtom får vi tidigare i texten veta att ”Brahms required from his
orchestra a lucidity of line and a sober concentration on timbre that
would keep the ear focused upon the detail of his musical argument.”
Frånvaron av ett resonemang som på något sätt problematiserar, eller
åtminstone perspektiverar, det alltmer koncentrerade lyssnande som
Brahms musik uppenbarligen var en bidragande orsak till legitimerar
på ett subtilt sätt detta koncentrerade lyssnande självt. Denna legiti-
mering, och denna naturalisering, av det koncentrerade lyssnandet ger
vid handen att texten är strukturerad utifrån, och samtidigt reprodu-
cerar, en estetisering av musiken.

En annan passage som ännu tydligare innebär en positionering av
lyssnaren och en estetisering av musiken genom denna positionering är
följande:

In order that the listener should be able to comprehend the large-
scale processes, each of the movements is less brilliant, less
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strongly profiled than its counterpart in the other symphonies.
(CD-9)

Denna passage har en starkt normativ prägel och det sätt på vilket den
föreskriver ett strukturellt lyssnande och konstruerar en strukturell
lyssnare bidrar i hög grad till att verkets ”storskaliga processer” sätts i
fokus och tillskrivs egenvärde. Varje sats i den tredje symfonin är
mindre brilliant därför att lyssnaren skall fånga verkets storskaliga
processer. Genom att den relevante lyssnaren implicit pekas ut som den
som eftersträvar att fånga, höra och förstå dessa processer konstitueras
dessa processer och den ”specifikt musikaliska” upplevelse som är
resultatet av att de kontempleras för sin egen skull som själva slutmålet
för vårt interagerande med musiken. En formulering som den ovan,
uttalad av en auktoritet på området1, lämnar knappast något utrymme
för alternativa och mer ”funktionsinriktade” konceptioner av och
förhållningssätt till denna musik. Musiken skall inte användas på något
sätt, den skall förstås och uppskattas i all sin komplexitet.

Ett sista exempel där estetiseringen av musiken uppnås genom
positioneringen av lyssnaren skiljer sig något från de andra två. Här
ligger inte huvudfokus i första hand på musiken själv, snarare är det
lyssnarens relation till en viss tolkning av musiken som fokuseras.
Tolkningen är i detta fall Herbert von Karajans inspelning av Brahms
tredje symfoni från 1978. Vad texten hävdar är att

He [Karajan] carries the listener on through the contrasts of the
warmly melodic central movements to the surging finale which
ends, however, in a mood of wistful reverie. (CD-2)

Påståendet att Karajan ”bär” eller ”bär fram” lyssnaren genom symfo-
nin framkallar bilden av en kroppsligt inaktiv och något mentalt
initiativlös lyssnare vars enda roll är att ta emot musiken. Det är som
om lyssnaren här inte bara är djupt försjunken i, utan även helt förlorad
och utlämnad till, musiken; han/hon följer Karajan och musiken hela
vägen in i dess avslutande tillstånd av ”längtansfullt drömmeri” på ett
sätt som tycks utesluta möjligheten av att han/hon mer aktivt, vare sig i
                                                                        
1 Texten är skriven av en av de nu levande mest erkända Brahmsexperterna.
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ett konkret eller mer långsiktigt syfte, skulle kunna använda den. Man
får här en känsla av att lyssnaren befinner sig i ett tillstånd av konstant
uppenbarelse och eufori (en tolkning som, skall det erkännas, det
kanske inte finns någon omedelbar täckning för i citatet ovan). Detta
euforiska tillstånd, vilket ”is secure in the knowledge that Karajan
remains in full control”, har tydliga affiniteter med den romantiska
konceptionen av den musikaliska upplevelsen. Här skulle man
möjligtvis kunna spåra en mer tvetydig form av estetisering eftersom
den romantiska musikestetiken, till skillnad från den formalistiska, har
en tendens att behandla musiken som något genom vilket vi får tillgång
till något annat. Å andra sidan kan man hävda att den upprymdhet och
eufori lyssnaren här tillskrivs just skall ses som ett resultat av
hans/hennes fullständiga och obetingade försjunkenhet i musiken.
Estetisering behöver inte alls utesluta eufori.1

I detta avsnitt har jag försökt visa hur texterna skall ses som
strukturerade utifrån föreställningar om musikens estetiserade karaktär,
liksom jag har försökt visa hur de effektuerar en estetisering av musiken
genom de framställningar och beskrivningar som står i fokus, genom
det sätt lyssnaren positioneras på, och genom uteslutandet av
alternativa diskurser, etc. I det avsnitt som följer skall vi se närmare på
kategorin avspecificering och hur denna kategori kommer till uttryck i
texterna.

6.3 Det specifikt musikaliska – det extramusikaliskt specifika

Avspecificeringen av musiken medför strukturella beskrivningar, men
däremot inte innehållstolkningar. Strukturella beskrivningar beskrevs –
med hjälp av en distinktion utvecklad av Peter Kivy – i kapitel 4 som
framställningar av musiken vilka syftar till att få oss att lyssna till den
som en ”pure sonic structure, without perceiving narrative or other
content in it”.2 Innehållstolkningar, å andra sidan, är framställningar
som tillskriver musiken ett bestämt innehåll och som därmed syftar till
att få oss att höra en bestämd och specificerbar mening i musiken. Med
stöd i Kivys resonemang urskiljde vi tre typer av innehållstolkningar:
                                                                        
1 Ett bra exempel på detta är Clive Bells formalistiska uppfattning av konsten
och konstverket. Se Bell ([1914] (1987).
2 Kivy (2001, s. 166).
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de som innebär specificeringar av musiken i termer av narrativitet, de
som innebär specificeringar av musiken i termer av propositionell eller
semantisk mening och de som innebär specificeringar av musiken i
termer av representation.

I kapitel 5 framgick det att de strukturella beskrivningarna utgör ett
viktigt inslag i texterna. Dessa strukturella beskrivningar kan framför-
allt sägas vara sysselsatta med musikens syntaktiska egenskaper, med
relationerna mellan ”specifikt musikaliska” beståndsdelar. Med hänsyn
till de strukturella beskrivningarna kan man alltså omedelbart säga att
framställningarna av musiken i CD-texterna struktureras utifrån ett
centralt antagande om musikens avspecificerade karaktär. För att
avgöra huruvida någon form av innehållstolkningar förekommer är det
således karaktäriseringarna och de värderande uttrycken, d.v.s. de
estetiska utsagorna, vi måste se närmare på. Skall dessa förstås som
innehållstolkningar eller är de förenliga med (och kanske till och med
skall betraktas som en del av) en avspecificering av musiken? Frågan är
alltså om karaktäriseringarna och de värderande uttrycken bidrar till att
musiken avspecificeras eller om de istället innebär att musiken på något
sätt specificeras i extramusikaliska termer. Jag skall här söka besvara
denna fråga genom att diskutera de karaktäriseringar (och i mindre
utsträckning de värderande uttryck) vilka i det föregående kapitlet
identifierades i texterna utifrån de tre typer av innehållstolkningar som
urskiljdes i kapitel 4.

6.3.1 Narrativa innehållstolkningar – ”What’s it about?”

Kan karaktäriseringarna på något sätt betraktas som involverade i
beskrivningar och tolkningar av musiken där det musikaliska förloppet
framställs i narrativa termer, d.v.s. som berättande en historia? Om de
kan det, i vilken grad rör det sig då om narrativa innehållstolkningar,
d.v.s. om tolkningar som tillskriver musiken någon form av specificer-
bart innehåll? Denna senare fråga är viktig, för finner vi en ”narrativ”
framställning av musikens utvecklingsförlopp i specifikt musikaliska
termer har vi knappast någon grund att tala om en specificering av
musiken i extramusikaliska termer. Och det är det senare vi först och
främst är intresserade av här.
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I praktiken skulle processen kunna göras mycket kort, för det finns
faktiskt bara en text som explicit framställer musiken i termer av dess
föregivna narrativitet. Men vi bör ändå undersöka vilken typ av
narrativ tolkning det handlar om och i vilken utsträckning denna
innebär en specificering av musiken i extramusikaliska termer. Således
kan man i en av texterna läsa följande om Brahms första symfoni:

Brahms begins with a powerful slow introduction, in which
chromatic lines in woodwind and strings diverge over relentless
drum beats; this becomes a type of pre-thematic motto for the
whole work – these sinuous chromatic lines surround the themes
in the first movement, interrupt the sumptuous opening melody
of the slow movement, punctuate the phrases of the intermezzo-
like third movement, and reach their apotheosis in the dramatic
introduction to the finale, where they are at last dismissed by the
appearance of the alphorn melody. This evolution is emblematic
of the narrative trajectory of the work as a whole: from darkness
to light, from strenuous drama to triumphant joy. (CD-31)

Enligt denna beskrivning av Brahms första symfoni som en väg från
mörker till ljus, som en väg från upprörd kamp till triumferande glädje,
skall musiken uppenbarligen förstås som ett emotionellt drama. Även
om sådana beskrivningar av den första symfonin lyser med sin frånvaro
i de andra CD-texterna är de emellertid inte alls ovanliga i litteraturen.
Walter Frisch hävdar att tolkningar som medför denna typ av beskriv-
ningar först och främst skall lokaliseras till en hermeneutisk tradition
vilken har sina rötter ”deep in the nineteenth century”.1 Till denna
tradition – i vilken Brahms symfonier ”have… been subject to many
kinds of poetic, narrative, and otherwise extramusical interpretations”2

– räknar han kritiker som Ludwig Speidel, Hermann Kretschmar, Philip
Goepp, Max Kalbeck och Julius Harrison. CD-texten ovan har utan
tvekan en viss affinitet med t.ex. Julius Harrisons skildring av hur
öppningstonen (”that philosophical C”) i den första symfonins första
sats initierar det drama som skall komma att dominera hela symfonin:

                                                                        
1 Frisch (2003, s. 154).
2 Ibid., s. 154.
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From this single note Brahms evolves his music. It plays its part
at the beginning as if it were some hypothetical question not
immediately answerable; some quest for truth, the road to which
is but dimly visible; some great endeavour to achieve the
simplicity of the sublime through the tortuous complexities of
problems difficult to solve.1

Harrison fortsätter med att beskriva hur musiken i den första satsen
förgäves försöker bryta sig loss från ”mörker” och ”förtvivlan” för att
nå fram till ”sanning” och ”frihet”:

The problem is set in the introduction. The Allegro grapples with
it, seeking the solution with great impatience… is baffled time
and again, and finally sinks exhausted without getting
perceptibly nearer the truth […] If ever music tried to burst its
bonds, this does. It struggles again and again to reach the light, to
win release from darkness and despair, to find the freedom that is
constantly denied it.2

Alla affiniteter till trots är det en enorm skillnad mellan CD-textens
korthuggna antydan och Harrisons elaborerade narrativa tolkning. Allt
CD-texten hävdar är att det finns en generell emotionell utvecklingslinje
i musiken: från mörker till ljus, från dramatisk spänning till triumf-
erande glädje. Det rika metaforiska språk som kännetecknar Harrisons
text är helt frånvarande. Liksom när vi ovan diskuterade estetiseringen i
texterna är det här viktigt att se på vad texten inte säger, vad den inte
fördjupar sig ytterligare i. Och i och med att den inte presenterar någon
mer detaljerad narrativ beskrivning av musiken är det ytterst tveksamt
om den kan placeras in i en hermeneutisk tradition och följaktligen
betraktas som oförenlig med en avspecificering av musiken. Att en text
tillskriver musiken expressiva och emotionella egenskaper av generell
karaktär innebär inte automatiskt att den inte är strukturerad utifrån
föreställningar om en avspecificerad musik, vilket jag snart skall
återkomma till.

                                                                        
1 Harrison (1939, s. 132-133).
2 Ibid., s. 133.
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I hur ringa grad den ”narrativa tolkningen” i CD-texten ovan inne-
bär en specificering av musiken i extramusikaliska termer kan
tydliggöras genom att jämföra denna med David Brodbecks tolkning av
den första symfonin som ”a playing out of the Christian drama of
suffering and redemption in ordinary human experience”.1 Ännu
tydligare blir kontrasten i jämförelse med den feministiskt grundade
och fullt utvecklade narrativa innehållstolkning Susan McClary givit av
den tredje symfonin. McClary betraktar all tonal musik strukturerad
utifrån den klassiska sonatformen som verkställande ”the most
common plot outline and the most fundamental ideological tensions
available within western culture: the story of a hero who ventures forth,
encounters an Other, fights it out, and finally reestablishes secure
identity.”2 McClary refererar till vad hon påstår vara etablerade
kulturella koder under 1800-talet när hon hävdar att ”hjälten” i den
klassiska sonatformen representeras av det traditionellt sett mer
”maskulina” huvudtemat, medan sidotemat, som representerar det
feminina i 1800-talets kulturella semiotik, är främlingen, den Andre,
som hjälten måste besegra för att remanifestera sin identitet och
återställa den tematiska, harmoniska och tonala ordning som är
nödvändig för att den klassiska sonatformens narrativ inte skall bryta
samman. Det grundläggande narrativ som utageras i Brahms tredje
symfoni, liksom i varje verk som bygger på sonatformen, handlar alltså
om den maskuline hjältens kamp mot ett kontinuerligt hot om
feminisering. Denna kamp slutar alltid med maskulinitetens seger över
det feminina eftersom sidotemat i den klassiska sonatformen alltid
underordnas huvudtemat, bland annat genom att det i rekapitulationen
återkommer i huvudtemats tonart, d.v.s. tonikan.3 Det riktigt
intressanta med Brahms tredje symfoni, hävdar McClary, är emellertid
att ”[it] presents tonality and sonata in a state of narrative crisis”.4 Den
tredje symfonin spränger på flera olika sätt den klassiska sonatformen,
vilket föranleder McClary att läsa in ett annat djupare narrativ i den.

                                                                        
1 Brodbeck (1997, s. 78).
2 McClary (1993, s. 333).
3 Vilket, som McClary mycket riktigt påpekar, inte är fallet i den tredje
symfonins första sats.
4 Ibid., s. 343.
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Således hävdar hon att ”the principal dilemma in the symphony is
finally oedipal: the archetypal struggle of the rebellious son against the
conventional Law of the Father, the struggle that underlies so many
Western narratives”.1 McClary klargör grunderna för denna tolkning
med referens till den första satsen:

In this movement the principal tension is not between first and
second theme… but, rather, between a first theme that is
dissonant with respect to the conventions that sustain its
narrative procedures and those conventions themselves. To the
extent that the heroic theme bears marks of Otherness with
respect to ”patriarchal” tonal custom, it itself stands in danger of
being purged for the sake of tonal propriety. The remainder of
the movement focuses on the resolution of the composition’s real
dilemma: how to define closure in a piece in F Major that insists
on maintaining a defiant Ab for purposes of identity.2

Vi behöver inte gå djupare in på McClarys tolkning här, det viktiga är
att det narrativ hon läser in i Brahms tredje symfoni sätter CD-texten
ovan i relief. Jämför man denna text med Harrisons, Brodbecks och
McClarys beskrivningar av musiken framstår den som en mycket blek
narrativ tolkning; en innehållstolkning möjligtvis, men en innehålls-
tolkning som är så försiktig att den knappast utgör något hot mot en
generell avspecificering av musiken. Men även om man skulle bestrida
denna slutsats och hävda att CD-texten ovan faktiskt inrymmer en stark
narrativ innehållstolkning av musiken bör denna i så fall snarast
betraktas som det undantag vilket bekräftar regeln. Och regeln för dessa
texter, eller de ”regler” de är strukturerade utifrån, ger inget utrymme
för narrativa innehållstolkningar.3

                                                                        
1 Ibid., s. 340.
2 Ibid., s. 341. McClarys argumentation är oklar här. Ty det tycks inte i första
hand vara huvudtemat som är dissonant i förhållande till de tonala och
formmässiga konventionerna, utan det inledande mottot (F-Ab-F). Detta under-
stryker McClary för övrigt själv i ett tidigare skede av sin artikel, och det är
även omkring denna iakttagelse hon bygger upp sin argumentation och sin
huvudsakliga slutsats.
3 Föreställningen om Brahms första symfoni som en väg från mörker till ljus är
inte alls ovanlig. Det intressanta här är snarast att denna föreställning inte
kommer till uttryck i någon annan framställning av den första symfonin i
texterna.
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6.3.2 Propositionella innehållstolkningar – ”What does it mean?”

Som vi såg i kapitel 4 hävdar Kivy att det finns en typ av innehålls-
tolkningar vilka inte så mycket söker en förståelse av musiken i termer
av vad den berättar som i termer av vad den hävdar eller vilken tes den
driver. Denna typ av innehållstolkningar kan vi kalla propositionella
innehållstolkningar. Ett exempel på en propositionell innehållstolkning
är David P. Schroeders läsning av Haydns 83:e symfoni som citerades i
kapitel 4. Låt oss se på detta citat ännu en gång. Enligt Schroeder finner
vi således i Haydns symfoni

a very fundamental yet difficult truth: opposition is inevitable,
and the highest form of unity is not the one which eliminates
conflict. On the contrary, it is one in which opposing forces can
coexist. The best minds of Haydn’s age aspired to tolerance, not
dogmatism. It is precisely this message that can be heard in many
of Haydn’s late symphonies.1

Enligt denna tolkning skulle alltså Haydns 83:e symfoni dels förmedla
ett budskap om att ”motstånd är ofrånkomligt”, dels framlägga tesen att
”den högsta formen av enhet inte är den som söker eliminera kon-
flikter”. Musiken tillskrivs här ett specifikt meningsinnehåll, en eller
flera påståenden eller teser, på ett sätt som är oförenligt med föres-
tällningar om dess avspecificerade karaktär.

I CD-texterna tycks det vid första anblicken inte finnas några sådana
typer av innehållstolkningar. Ingen av de karaktäriseringar av musiken
som förekommer i dessa texter kan förstås som tillskrivande den någon
form av propositionellt innehåll. För att förekomma eventuella
invändningar är det emellertid nödvändigt att närmare granska en
observation som emellanåt görs i samband med beskrivningar av den
tredje symfonin. Det rör sig om det motto, frei aber froh (”fri men glad”),
som Brahms skulle ha alluderat på med öppningstakterna av den tredje
symfonins första sats och som var tänkt som ett svar till den berömde
violinisten Joseph Joachims mer pessimistiskt färgade livsmotto, frei aber

                                                                        
1 Citat efter Kivy (2001, s. 158).
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einsam (”fri men ensam”).1 I sju av de arton CD-texter som innehåller
beskrivningar av den tredje symfonin uppmärksammas detta motto. I
så gott som samtliga av dessa texter påpekas det att den tematiska eller
motiviska cell (F–A/Ab–F) som associeras med detta motto sätter sin
prägel på hela symfonin. Detta innebär att möjligheten för att vi skall
finna någonting som liknar en propositionell innehållstolkning i dessa
CD-texter fortfarande kvarstår, inte minst därför att det tycks finnas ett
visst utrymme för att hävda att Brahms frei aber froh-motto genomsyrar
hela symfonin. Den eventuella innehållstolkning vi letar efter skulle
således hävda att den tredje symfonin framställer ett påstående i stil
med ”frihet och obundenhet kan förenas med glädje och behöver inte
leda till ensamhet”.

Inga sådana tolkningar av musiken kan emellertid återfinnas i
texterna. De texter som nämner frei aber froh-mottot nämner det
antingen i förbigående som en obligatorisk anekdot, eller så bagatelli-
serar de på ett subtilt sätt betydelsen av det. Ett exempel på det förra
finner vi i följande passage:

The ’motto’, boldly stated by woodwinds and brass at the very
outset, is a version of the characteristically Brahmsian figure F-A-
F, said to stand for the composers personal motto frei aber froh
(’free but happy’), the grand descending theme which follows it
alludes to Schumann’s ’Rhenish’ Symphony. (CD-34)

Här omnämns mottot endast i förbigående. Samtidigt markerar texten
dessutom en viss distans till sitt eget omnämnande av detta motto,
vilket framförallt visar sig i att uttrycket ”said to stand for” prioriteras
framför alternativa formuleringar som t.ex. ”stands for” eller ”standing
for”.

Ett annat sätt att ta avstånd från och bagatellisera betydelsen av frei

aber froh-mottot är att nämna det inom parentes, som i följande passage:

The rising sequence of F–A flat–F with which the winds begin the
symphony reappears exactly and forcefully as the bass line that
supports the violins’ headlong descent. Clearly this is going to be

                                                                        
1 För en längre argumentation som syftar till att visa att Brahms själv aldrig
använde uttrycket frei aber froh, se Musgrave (1980, s. 251-258).
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a taut, closely argued work as well as orie full of ambiguities. It is
in fact Brahms’s shortest symphony and the one with the tightest,
most richly implicative network of internal reference. (The F–A–F
motto is external reference, continuing a musical conversation
with Joseph Joachim, Brahms’s friend of 30 years. He had chosen
the motto F–A–E, frei aber einsam – free but lonely – and Brahms
had countered with F–A–F, frei aber froh – free but glad.) (CD-5)

Ytterligare ett sätt att förringa relevansen av detta motto är att hänföra
dess eventuella betydelse till det individuella tyckandet. Detta är just
vad som sker i nedanstående passage (i vilken frei aber einsam-mottot för
övrigt förknippas med den unge Brahms snarare än med Joachim)
samtidigt som öppningsmotivets betydelse för hela den första satsens
strukturella uppbyggnad presenteras som obligatorisk och nödvändig
information (något som understryks av ordvalet i den sista meningen i
citatet nedan: ”It should be noted, however…”):

Whether one should really regard the ascending, forward-
rushing opening motif F–Ab–F, appearing in forte, as a further
development of F–A–E (”frei, aber einsam” [free, but lonely]), the
motto of the young Brahms, to F–A–F (”frei, aber froh” [free, but
happy]), but now displaying resignation through the minor third
A flat, shall be left to the individual assessment of each Brahms
connoisseur. It should be noted, however, that this motif becomes
the foundation of the entire movement…(CD-8)

Huruvida det är plausibelt att hävda att Brahms-mottot överhuvudtaget
skulle kunna ligga till grund för en intressant propositionell inne-
hållstolkning är inte en fråga som skall diskuteras närmare här. Vad det
handlar om, snarare, är att vara uppmärksam på hur detta motto gång
på gång omnämns på ett sådant sätt att dess eventuella relevans för
förståelsen av den tredje symfonin på ett subtilt sätt avpolletteras, samt
hur detta indirekt legitimerar de strukturella beskrivningar som förs
fram. I citaten ovan kan vi t.ex. se hur strukturella beskrivningar ges
företräde framför potentiella innehållstolkningar. Därutöver måste det
betraktas som signifikant att 11 av 18 texter inte innehåller några som
helst referenser till Brahms frei aber froh-motto, vilket ytterligare styrker
slutsatsen att vi här letar förgäves efter någon form av propositionell
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innehållstolkning. Den slutsats vi kan dra av detta är att inga
propositionella innehållstolkningar existerar i texterna.

6.3.3 Innehållstolkningar, uttryck och representation – ”What’s it of?”

Jag står framför en reproduktion av Simone Martinis (1284-1344) fresk
Guidoriccio da Fogliano och noterar tyst för mig själv att den föreställer en
ensam man på en häst, uppenbarligen på resa mellan två städer vilka
figurerar i bakgrunden. Detta är i en mycket konkret mening vad denna
fresk föreställer. Utan att närmare problematisera begreppet kan vi
alltså konstatera att vi här har att göra med en representation, d.v.s. ett
producerande av en specifik mening grundad i en relation mellan det
representerande mediet (bilden eller reproduktionen) och det som
representeras (en man på en häst).1

Men utöver att jag ser en man på en häst upplever jag också något
annat, nämligen att det finns en stämning av stark existentiell ensamhet
i bilden. Och skulle någon fråga mig så skulle jag antagligen svara att
detta är vad bilden framförallt uttrycker. Således representerar den en
man som rider på en häst, medan den uttrycker (en känsla av)
existentiell ensamhet. I båda dessa fall har vi att göra med
innehållstolkningar: vi (jag) förstår bilden genom att sätta den i relation
till något annat och bilden får för oss (mig) en specifik mening antingen
genom att den representerar eller uttrycker detta andra. I det följande
skall jag i tur och ordning undersöka i vilken grad man kan finna
aspekter av innehållstolkningar i termer av representation respektive
utryck i CD-texterna. Jag skall börja med uttrycksaspekten. Liksom i
avsnitt 4.4 kommer jag även här emellanåt att använda mig av
distinktioner hämtade från den filosofiska estetiken och den analytiska
musikfilosofin.

                                                                        
1 Peter Kivy skiljer på avbildande (”pictorial”) och strukturella representationer.
Avbildande representationer är de representationer som har en ikonisk likhet
med det representerade. Strukturella representationer bygger snarare på en
strukturell, allegorisk eller symbolisk likhet mellan det representerande och det
representerade (Kivy 2002, s. 183-84). Jag tänker emellertid inte ytterligare
fördjupa mig i denna distinktion eftersom innehållsbeskrivningar i termer av
strukturella representationer, d.v.s. resonemang som tillskriver musiken ett
representationellt innehåll i termer av strukturella analogier eller homologier,
överhuvudtaget inte förekommer i CD-texterna.
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Uttryck

Hur skall vi då, med hänsyn till uttrycksaspekten, förstå de grund-
läggande karaktäriseringar vi identifierat i CD-texterna? Som vi såg i
föregående kapitel innebar dessa att musiken i grunden beskrevs som
passionerad (”passionate”), dramatisk (”dramatic”), storslagen (”gran-
diose”/”grandeur”), upprymd eller euforisk (”exuberant”), allvarlig
eller dyster (”solemn”), stillsam eller fridfull (”gentle”), samt slutligen
som lyrisk (”lyrical”). Det är tydligt att dessa karaktäriseringar innebär
att musiken tillskrivs expressiva egenskaper i någon form. I en mening
har vi alltså här ett brott med den föreställning om det ”rent
musikaliska” som kännetecknar den formalistiska idén om en absolut
musik. Detta blir åtminstone resultatet om vi accepterar den
beskrivning Roger Scruton ger av idealet om en absolut musik i The
New Grove. Scruton hävdar där att:

[Absolute music] names an ideal of musical purity, an ideal from
which music has been held to depart in a variety of ways; for
example by being subordinated to words (as in song), to drama
(as in opera), to some representational meaning (as in programme
music), or even to the vague requirements of emotional
expression.1

Lite längre fram i samma artikel kan man läsa att den absoluta
musikens ”raison d’être lies entirely within itself; it must be understood
as an abstract structure bearing only accidental relations to the
movement of the human soul”. Om man kan kalla detta den totala
avspecificeringen av musiken, så innebär framställningar av musiken
som allvarlig, upprymd och passionerad definitivt ett visst mått av
specifikation.

Det är emellertid extremt tvivelaktigt att tillgripa denna definition
som måttstock i syfte att visa att karaktäriseringarna i CD-texterna skall
förstås som en form av innehållstolkningar. Enligt detta kriterium faller
det automatiskt ut att karaktäriseringarna är oförenliga med utsagor om
musikens avspecificerade karaktär och att de därmed inte skulle höra

                                                                        
1 Scruton (1981, vol. 1, s. 26)
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hemma i den musikaliska autonomins diskurs. Problemet med Scrutons
definition är således att den ger upphov till ett kriterium som är alltför
fordrande och exklusivt och detta beror framförallt på att den saknar
historisk förankring. Inte ens Hanslick själv, den absoluta musikens
främste förespråkare, pläderade nämligen för en så strikt ”struk-
turalistisk” position som den Scruton målar upp.1 För att på ett
plausibelt sätt kunna besvara frågan huruvida karaktäriseringarna
tillskriver musiken en expressiv dimension som är oförenlig med en
avspecificering av densamma bör vi alltså inte utgå från Scrutons
definition. Istället bör vi göra ett nedslag i Hanslicks musikkritiska
produktion och se hur han rättfärdigar sina musikkritiska formuler-
ingar i Vom Musikalisch-Schönen. (Att rättfärdigandet i Vom Musikalisch-

Schönen föregår större delen av den musikkritiska verksamheten spelar
ingen roll här.) Följande korta passage, hämtad från en recension av
Brahms andra symfoni som Hanslick skrev 1878, är tillräcklig för våra
syften:

Its [den andra symfonins] essential characteristics can best be
defined as serene cheerfulness, at once manly and gentle, animat-
ed alternately by pleased good humor and reflective
seriousness.2

I dessa två rader återfinner vi flera av de karaktäriseringar vi id-
entifierade i CD-texterna: ”serene”, ”cheerful”, ”gentle” och ”serious”.
Hanslick har följande att säga om sådana uttryck i Vom Musikalisch-

Schönen:

Quite rightly we describe a musical theme as majestic, graceful,
tender, dull, hackneyed, but all these expressions describe the
musical character of the passage. To characterize this musical
expressiveness of a motif, we often choose terms from the
vocabulary of our emotional life: arrogant, peevish, tender,
spirited, yearning. We can also take our descriptions from other
realms of appearance, however, and speak of fragrant, vernal,

                                                                        
1 Scruton uttrycker själv i sin artikel reservationer för huruvida Hanslick
faktiskt menade att det kan finnas någon absolut musik i denna starka
bemärkelse.
2 Hanslick (1988, s. 158).
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hazy, chilly music. Feelings are thus, for the descriptions of
musical characteristics, only one source among others which offer
similarities. We may use such epithets to describe music (indeed
we cannot do without them), provided we never lose sight of the
fact that we are using them only figuratively and take care not to
say such things as ”This music portrays arrogance”, etc.1

Vad Hanslick säger här är alltså att musiken i någon metaforisk eller
figurativ mening kan beskrivas som allvarlig och upprymd, etc. Men
det vi på detta sätt beskriver genom liknelser med t.ex. vårt emotionella
liv är musikaliska karaktäristika; vi beskriver musiken själv och inte något
uttryckt innehåll som går utöver det specifikt musikaliska.2 Att Han-
slicks musikkritik struktureras utifrån ett fundamentalt antagande om
den instrumentala musikens avspecificerade karaktär är tydligt just
därför att han aldrig låter karaktäriseringarna denotera någon transitiv
egenskap i musiken (åtminstone är detta fallet i hans recensioner av
Brahms symfonier). En ”expressiv innehållstolkning” skulle peka ut
transitiva egenskaper i musiken genom att mer eller mindre explicit
beskriva den i termer av en relation mellan det som uttrycker (musiken)
och det som uttrycks (känslan, sinnestillståndet, etc.). Detta skulle t.ex.
vara fallet om en text hävdade att Brahms första symfoni uttrycker de
känslor kompositören hade när han brottades med att skriva färdigt
denna symfoni. Men detta sker alltså inte hos Hanslick. Och det sker
inte heller i CD-texterna. Det går inte att finna något ställe i dessa texter
där karaktäriseringarna fungerar som markörer för att peka ut en
relation mellan musiken och någonting utanför musiken som den skulle
förmodas uttrycka.  I den mån karaktäriseringarna kopplas till fram-
ställningar som tillskriver musiken ett uttryck – och endast i 7 av 40
texter förekommer termer som ”express”, ”expressive”, ”expressing”
och ”expression” – är det helt och hållet ett uttryck som tillhör musiken,
ett helt och hållet musikaliskt och ”musikaliserat” uttryck. Det rör sig
om mer eller mindre metaforiska beskrivningar av rent musikaliska
karaktäristika, som t.ex. i följande passage:

                                                                        
1 Hanslick (1986, s. 32).
2 Se även Beardsley (1981, s. 325-39).
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In No. 3, the gamut of expression ranges from the dramatic
intensity of the first movement, through the subdued and lyrical
mood of the central movements, to the gloom-ladded passion of
the finale, which is built up to titanic proportions before un-
expectedly ending on an elegiac note. (CD-4)

De karaktäriseringar vi finner i denna passage är beskrivningar (mer
eller mindre metaforiska) av musiken och inte tolkningar som konstru-
erar en relation mellan musiken och något annat som den förmodas
uttrycka.

Representation

Inte heller när det gäller innehållstolkningar i termer av representation
rör det sig i första hand om att påvisa en fullständig frånvaro av karak-
täriseringar i texterna. Vad det handlar om här är snarare att utröna
huruvida det finns skäl att betrakta karaktäriseringarna som kopplade
till innehållstolkningar baserade på föreställningar om att musiken
återger eller avtecknar vissa specifika känslor eller känslolägen. I så fall
skulle vi kanske trots allt ha att göra med en specifikation av musiken i
extramusikaliska termer. Frågeställningen är alltså denna: kan karak-
täriseringarna i CD-texterna i någon mening förstås så att vi här har att
göra med tolkningar av musiken där den faktiskt framställs som
representativ, som återgivande eller avbildande ett extramusikaliskt
fenomen? Eller bör vi kanske snarare se dem som strukturerade utifrån
och som reproducerande föreställningar om musiken som icke-
representerande och därmed avspecificerad? Denna fråga är delvis
redan besvarad ovan, så om jag nu riskerar att upprepa mig är det
endast i syfte att entydigt klargöra frågan om representationella inne-
hållstolkningar i texterna.

Det första som kan konstateras med hänsyn till frågan om
representation är att vi i alla händelser inte har att göra med någon
modern version av den klassiska affektläran i dessa texter: om musiken
överhuvudtaget framställs som representativ i någon mening så är det
helt säkert inte några specifika känslor eller känslolägen den antas
representera. Att säga att musiken är passionerad, allvarlig, fridfull,
upprymd eller dramatisk är något helt annat än att säga att den
framställer eller representerar en känsla av hopp, kärlek, sorg eller
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förtvivlan. De senare har, som Hanslick uppmärksammade, en
konceptuell och därmed klart specificerande komponent i sig. Hopp,
kärlek, sorg och förtvivlan är känslor som inbegriper en föreställning
om, eller en bild av, något. De är känslor eller sinnestillstånd som är
beroende av ett (föreställt) förtida eller framtida scenario; de utmärks,
med en fenomenologisk term, av en viss intentionalitet utan vilken de
helt enkelt inte är möjliga. I den händelse musiken tillskrivs ett visst
mått av representation i texterna är det alltså under alla omständigheter
inte några specifika känslolägen den representerar.

Men faktum är att karaktäriseringarna av musiken överhuvudtaget
inte framställer den som representativ i någon bemärkelse. Framförallt
kan de inte förstås som utverkande att Brahms symfonier skall betraktas
som en bild eller en framställning av något. Det sätt musiken karak-
täriseras på i CD-texterna liknar faktiskt i mångt och mycket vårt sätt att
beskriva havet, som vi ju inte heller har för vana att förstå som
representerande eller som en bild av något (men som däremot mycket
väl skulle kunna karaktäriseras som ett oändligt antal former i ständig
förändring utan att någon därför skulle finna detta särskilt obegripligt!).
Vi kan säga att havet är fridfullt, storslaget eller dramatiskt, men utifrån
vår världsbild är det knappast meningsfullt att beskriva det som
hoppfullt, kärleksfullt, sorgset eller förtvivlat eller att säga att det
representerar hoppfullhet, sorgsenhet eller förtvivlan.1 Resonemanget
är problematiskt, för vi säger ju knappast heller att havet är lyriskt,
passionerat, upprymt eller allvarligt. Men vad detta faktiskt visar är
bara att några av karaktäriseringarna i högre grad än andra uppfattas
som lämpliga för att beskriva musiken metaforiskt i termer av
mänskliga karaktärsdrag och sinnestillstånd. Vad det däremot inte visar
är att musiken på något sätt skulle tillskrivas ett specifikt innehåll i
termer av representation och att texterna därmed inte kan vara
strukturerade utifrån föreställningar om den instrumentala konstmusik-
ens avspecificerade karaktär.

                                                                        
1 För den som har en förkärlek för poetiska uttryck och vändningar vill jag
förtydliga att det jag naturligtvis avser här är vårt konventionella vardagsspråk.
Det finns självfallet ingenting som hindrar mig eller någon annan från att skriva
en dikt om havens, bergens eller sjöarnas hoppfullhet, men i den utsträckning
denna dikt är effektfull är den det just i kraft av att den avviker från och leker
med vårt vardagliga tal och vår ordinära syn på sådana ting som hav, berg och
sjöar.
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Att framställningar av musiken som fridfull, dramatisk, storslagen
och lyrisk är om inte aktivt bidragande till en avspecificering av
musiken, så åtminstone neutrala i fråga om denna aspekt tycks vara
uppenbart. Kanske är det inte lika uppenbart att uttryck som passio-
nerad, allvarlig och upprymd vid närmare betraktande inte heller kan
förstås som tillskrivande musiken något egentligt meningsinnehåll. Det
rör sig här, som vi såg ovan, om mer eller mindre metaforiska bruk av
termer som i mer bokstavliga sammanhang snarast betecknar ett slags
ahistoriska och starkt generaliserade mänskliga karaktärsdrag eller
sinnestillstånd.

De karaktäriseringar som förekommer i CD-texterna frambringar
alltså inte någon specificering av musiken, vare sig i termer av uttryck
eller i termer av representation.  Detta blir ännu tydligare när vi ser att
de i de allra flesta fall integreras i och införlivas med längre strukturella
beskrivningar (något jag visade i kapitel 5), och att de dessutom valts
framför mer substantiella karaktärstermer som t.ex. ”kärleksfull”,
”hoppfull”, ”sorgsen” eller ”argsint”. Slutligen kan det konstateras att
karaktäriseringarna, liksom även de värderande uttrycken, inte bara är
förenliga med, utan dessutom i hög grad tycks vara direkt hämtade från
den hanslickska musikkritiken. Detta gäller, som vi såg ovan, bland
annat termer som ”serene”, ”cheerful”, ”gentle”, ”serious”, ”majestic”
och ”graceful”.1 Många av de karaktäriseringar (och värderande
uttryck) som förekommer i CD-texterna är således alltsedan Hanslick
(och kanske ännu längre tillbaka) en viktig komponent i ett sätt att
beskriva musiken som långt ifrån att tillskriva den ett konkret
meningsinnehåll snarare signalerar dess avspecificering. Dessa karak-
täriseringar är metaforiska beskrivningar av kvaliteter som musiken
antas ha qua musik (vad Monroe Beardsley har beskrivit som dess
”human-regional qualities”),2 och inte beskrivningar som tillskriver
musiken en förmåga att uttrycka eller representera några extramusi-
kaliska känslor eller fenomen.3

                                                                        
1 Det kan (trots att det knappast lär undgå någons uppmärksamhet!) vara värt
att understryka att mitt resonemang här bygger på engelska översättningar av
både Vom Musikalisch-Schönen  och Hanslicks musikkritik.
2 Beardsley (1981, s. 328).
3 Se även Scruton (1983, s. 57).
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6.4 Den dekontextualiserade musiken

Att framställningarna av Brahms symfonier i CD-texterna vilar på
föreställningar om instrumentalmusikens, och i synnerhet dessa
symfoniers, dekontextualiserade karaktär är ganska uppenbart redan
vid första anblicken. Dekontextualisering innebär, som vi såg i kapitel 4,
ett vidmakthållande av att musiken qua estetiskt objekt varken kan eller
skall bedömas i ljuset av de historiska, sociala och kulturella kontexter i
vilka den tillkommit. I CD-texterna finner vi följdriktigt inte heller
några seriösa ansatser till sådana bedömningar eller värderingar av
musiken. Visserligen skulle man kunna tala om en form av relativ
dekontextualisering i och med att musiken i ett antal av texterna sätts in
i ett visst musikhistoriskt, kompositionstekniskt och/eller stilhistoriskt
sammanhang. Detta sker främst genom att jämförelser görs antingen
med Beethovens symfonier eller med den så kallade ”nytyska” skolans
musikaliska och estetiska ideal. I själva verket har vi dock här snarare
att göra med ett bidrag till dekontextualiseringen av musiken eftersom
jämförelserna endast i ringa grad berör annat än specifikt musikaliska
företeelser. Ännu en gång handlar det alltså i hög grad om vad texterna
inte säger.  I avsnitt 6.4.3 skall jag fördjupa mig i ett ämne som jag ytligt
berörde i avsnitt 5.3: genom att se närmare på vad texterna säger och
inte säger om förhållandet mellan Brahms musik och Wagner-Liszt
traditionen och dess anhängare skall jag där försöka visa hur texterna
effektuerar en dekontextualisering av musiken. Först skall jag
emellertid se på två andra särdrag i texterna som bidrar till att förstärka
intrycket av att dessa texter är strukturerade utifrån föreställningar om
den instrumentala konstmusikens dekontextualiserade karaktär.

6.4.1 Disposition av texten

I kapitel 5 redogjorde jag för förhållandet att i så gott som samtliga av
de CD-texter jag undersöker hålls information av mer kontextuell art
strikt åtskild från beskrivningar av musiken själv. Texterna kan alltså på
ett övergripande plan ses som uppbyggda av två olika huvuddelar eller
huvudavsnitt, vad jag benämnde kontextrelaterade och musikfoku-
serade avsnitt. Den disposition som återfinns i texterna beskrev jag
följaktligen som en kontext/analys-struktur.
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Att ordna en text efter en kontext/analys-struktur kan i sig själv be-
traktas som en utsaga om musikens dekontextualiserade karaktär. Till
exempel påstår Richard Leppert och Susan McClary att detta sätt att
disponera texter om musik är karaktäristiskt för den traditionellt sett
långt drivna dekontextualiseringen (vilken Leppert och McClary
ekvivalerar med en autonomisering) av den klassiska musiken. Enligt
Leppert och McClary är texter inom de musikvetenskapliga och musik-
teoretiska disciplinerna så gott som alltid uppbyggda omkring ett
tydligt åtskiljande mellan överväganden som fokuserar på musiken
själv och överväganden som har att göra med extramusikaliska eller
kontextuella sakförhållanden. Detta, hävdar de, är ett sätt att struk-
turera texter på som varit rådande under större delen av nittonhundra-
talet:

Briefly stated, the disciplines of music theory and musicology are
grounded on the assumption of musical autonomy. They cautio-
usly keep separate considerations of biography, patronage, place
and dates from those of musical syntax and structure.1

Det är signifikant i detta sammanhang att CD-texterna till övervägande
delen är skrivna av professionella akademiker. Detta faktum, till-
sammans med det faktum att de uppvisar en så tydlig kontext/analys-
struktur, innebär att de åtminstone delvis måste betraktas som härrör-
ande från den musikvetenskapliga diskurs Leppert och McClary
identifierar. I kapitel 5 beskrevs dessa texter också som delvis struk-
turerade utifrån vad jag där benämnde en akademisk-formalistisk
diskurs.

Att texternas disposition kan ses som både konstituerande och kon-
stituerade utifrån en dekontextualisering av musiken framgår mycket
tydligt av att det som sägs i de kontextrelaterade avsnitten över-
huvudtaget inte har någon inverkan på det som sägs om musiken i de
musikfokuserade avsnitten. Förhållandet mellan kontextrelaterade och
musikfokuserade avsnitt är konstruerat på ett sådant sätt att de
kontextrelaterade avsnitten inte fyller någon egentlig funktion med
avseende på hur musiken skall beskrivas och förstås. De har mer
                                                                        
1 Leppert & McClary (1987, s. Xiii). Se även Derkert (1989, s. 27).
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karaktären av ett slags obligatoriska, introducerande anekdoter; små
berättelser om Brahms och hans samtid vars syfte det är att göra texten
mer lättillgänglig för den icke-professionelle musikälskaren.  

6.4.2 Andra konstformer

Ett annat tydligt tecken på dekontextualisering är det faktum att det i
texterna i stort sett inte förekommer några resonemang som involverar
referenser till eller jämförelser med andra konstformer. Det finns dock
ett undantag här, nämligen en i sammanhanget ganska apart text som
utgörs av en intervju med den österrikiske dirigenten Nikolaus
Harnoncourt. På ett ställe i denna intervju uttrycker Harnoncourt
följande tankegång om Brahms förhållande till den egna musiken och
det egna komponerandet (samtalet handlar naturligtvis i första hand
om Brahms symfonier):

[Brahms] must have been very precise as a musician and artist
and must have worked with what I am tempted to call ’Gothic
precision’. I am reminded of statues in Gothic churches on which
the sculptor has elaborated every last detail even in those areas
that you can be absolutely certain will never be seen. A Baroque
artist would never do that but would simply nail on a couple of
wood mouldings. I see a certain similarity between this Gothic
perfection and Brahms’s attitude to his work. This
meticulousness, this sense of ’Is that really what I meant?’ – it is
this that always strikes me as so North German about him. (CD-
28)

Har vi här en jämförelse över gränsen mellan två konstformer i den
meningen att den ena (musiken) utläses i termer av den andra (den
gotiska bildhuggarkonsten)? Svaret är nej: Harnoncourt refererar till
den gotiska bildhuggarkonsten i syfte att uppmärksamma vissa speci-
fikt musikaliska karaktäristika i Brahms musik, men han hävdar inte att
en grundläggande kunskap om den gotiska bildhuggarkonsten utgör en
nödvändig betingelse för en ingående förståelse av denna musik (ett
uttalande som skulle framstå som en smula absurt). Den gotiska kyrko-
skulpturen används alltså enbart som en analogi för att antyda vad
Harnoncourt anser vara viktiga aspekter av Brahms musik. Kanske kan
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dock påståendet om Brahms nordtyska framtoning betraktas som inne-
bärande en viss kontextualisering av musiken. Här är det emellertid
oklart huruvida det är Brahms kompositionssätt, hans förhållningssätt
till sin musik eller musiken själv som i första hand åsyftas. Hursomhelst
är passagen ovan den enda i alla de texter som står i fokus för min
studie där man kan peka på vad som till synes kan beskrivas som en
kontextualisering av musiken i termer av dess förhållande till andra
konstarter.

6.4.3 En nedtonad konflikt: Brahms och Wagner-Liszt fraktionen

I föregående kapitel tog jag upp ett återkommande tema i texterna som
framförallt återfinns i de kontextrelaterade avsnitten, nämligen den ofta
aggressiva kritik som framfördes mot Brahms symfonier av anhängare
av den så kallade nytyska skolan (d.v.s. anhängare av kompositörer
som Richard Wagner och Franz Liszt). I texterna presenteras detta som
en debatt eller strid om rent musikaliska ideal, där anhängare av
Wagners och Liszts musik på ett mer eller mindre omdömeslöst sätt
utmålar Brahms som en torr traditionalist i avsaknad av egna musi-
kaliska idéer. Denna kritik exemplifieras i ett flertal fall med citat från
tonsättaren och musikkritikern Hugo Wolf.

Vad texterna inte berättar om är den politiska och ideologiska
agenda som i många fall var förknippad med kritiken av Brahms och
hans musik. Leon Botstein har t.ex. påpekat hur Brahms och hans musik
i 1880-talets Wien i hög utsträckning associerades med en äldre liberal
elit vars traditionella bildningsideal och politiska övertygelser sågs som
föråldrade och som antagonistiska i förhållande till det revolutionära
budskap som förknippades med Wagners person och musik.1 Att
Brahms musik betraktades som akademisk, överarbetad och i sin
strukturella komplexitet i grunden endast tillgänglig för en musikaliskt
bildad elit, medan Wagner däremot appellerade både till den tränade
och den otränade lyssnaren2, var en viktig kulturpolitisk aspekt som
gav bränsle till Brahms kritiker.

                                                                        
1 Botstein (1999, s. 72)
2 Ibid., s. 66.
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Botstein pekar vidare på en mer frapperande politisk och ideologisk
dimension som åtminstone delvis måste ses som relaterad till kritiken
av Brahms musik när han skriver att ”the local rage for Wagner,
German chauvinism and political anti-Semitism were inextricably
linked”.1 Brahms avvisande av denna form av rasistisk nationalism,
hans ”elitistiska” musik och det faktum att många av hans vänner var
judar, gjorde hans symfonier till måltavla för en emellanåt politiskt och
ideologiskt motiverad musikkritik:

Brahms not only became the object of hostile invective and
criticism cloaked in the language of musical aesthetics, as in the
case of Hugo Wolf: barely below the surface of Wolf’s diatribes
lay the political overtunes and consequences of a certain type of
widespread Wagnerian enthusiasm that would flourish in Vienna
in the 1880s. Vienna’s Wagnerians saw themselves as defenders
of German culture against a foreign cosmopolitanism. By the end
of the 1880s Wagnerism and pan-germanism and other species of
German nationalism were closely allied with local anti-semitism.2

Brahms själv befarade en generell urholkning av den musikaliska
kompetensen i kölvattnet av den alltmer utbredda entusiasmen för
Wagners musik. Att Wagner utnämnde sig själv som den egentlige
arvtagaren till Beethoven skänkte också en form av kulturell legitimitet
åt den populism och rasistiska nationalism som var förbunden med
denna entusiasm. Enligt Botstein kan man därför se Brahms färdig-
ställande av den första symfonin, liksom de övriga storskaliga
orkestrala verk han komponerade under de efterföljande åren (de
resterande tre symfonierna, violinkonserten, den andra pianokonserten,
etc.), som en offentlig manifestation vars syfte det var att utmana den
Wagnerska annekteringen av Beethoven.3

Det är inte nödvändigt för våra syften här att gå djupare in på den
kulturella och politiska situationen i 1870- och 80talets Wien. Vad man
kan konstatera är att utifrån det perspektiv som tecknats ovan måste
både komponerandet och den offentliga evalueringen av Brahms sym-

                                                                        
1 Ibid., s. 71.
2 Ibid., s. 72.
3 Ibid., s. 57.
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fonier, och därmed i viss utsträckning dessa symfonier själva, förstås
inom ramen för en vidare sociopolitisk kontext. Att dessa symfonier
utgjorde ett av naven i en bredare kulturell och politisk-ideologisk
maktkamp är emellertid ingenting som läsaren av CD-texter blir infor-
merad om. Utelämnandet av sådana resonemang i texterna bidrar utan
tvekan till en dekontextualisering av musiken.

6.5 Kunskap och kompetens i den musikaliska autonomins diskurs

Jag har i detta kapitel försökt visa att den typ av massproducerade
texter jag studerar måste betraktas som en del av den musikaliska
autonomins diskurs. Jag har försökt visa både hur de kan ses som
strukturerade utifrån en estetisering, en avspecificering och en
dekontextualisering av musiken och hur de kan ses som reproducer-
ande dessa centrala kategorier. Samtidigt framgick det i kapitel 5 att
dessa texter har ett utpräglat didaktiskt eller pedagogiskt syfte: de är
tänkta att ge oss en viss förberedande inblick i hur Brahms symfonier är
konstruerade och uppbyggda. Detta reser frågan om vilken typ av
kompetens- och kunskapsproduktion som är knuten till autonomiser-
ingen av musiken i dessa texter. Jag skall avsluta detta kapitel med att
se lite närmare på denna fråga.

Man kan i huvudsak urskilja två typer av kompetenser eller kun-
skapsområden knutna till framställningarna av musiken i texterna.
Återigen är det distinktionen mellan analysutsagorna (strukturella
beskrivningar) och de estetiska utsagorna (karaktäriseringarna och de
värderande uttrycken) som gör det möjligt att få syn på dessa. Här
diskuterar jag först analysutsagorna och därefter de estetiska utsagorna.

Analysutsagorna konstruerar musiken som ett kunskapsobjekt
åtkomligt endast under förutsättning att man behärskar en viss
musikanalytisk terminologi och besitter en viss färdighet eller vana i att
applicera denna. Vi kan här tala om en strukturell kunskap eftersom det
rör sig om en kunskap om musikaliska strukturer och en förmåga att
urskilja musikaliskt-strukturella förlopp. Även om graden av analysut-
sagor, d.v.s. de strukturella beskrivningarna, inte är lika rikligt före-
kommande i alla texter, så hämtar dock alla texter (möjligen med
undantag av CD-text 1 som inte innehåller några egentliga beskriv-
ningar av musiken) i någon mening sin legitimitet utifrån en strukturell
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kunskap om musiken. En del texter saknar t.ex. längre sammanhäng-
ande framställningar av musikens struktur, men innehåller icke desto
mindre referenser och ordval som avslöjar att de söker sin legitimitet i
en sådan kunskap. Här är ett exempel:

The opening movement’s Allegro non troppo  is followed by the
second’s Adagio non troppo, and even the third movement’s
Allegretto grazioso is qualified by quasi andantino. Yet this
characteristically Brahmsian caution hides the fact that his
Symphony No. 2 is fare more subtly Beethovenian than No. 1,
especially in its technique of thematic transformation. (CD-11)

Jämförelsen med Beethoven och omnämnandet av den kompo-
sitionsteknik man brukar kalla för tematisk transformation aktualiserar
ett kunskapsområde som med största sannolikhet är okänd mark för
många icke-professionella lyssnare. Tematisk transformation brukar i
litteraturen beskrivas som ett sätt att skapa en enhetlig musikalisk
struktur genom altereringar och successiva förändringar av ett tema
eller ett motiv. För att förstå vad tematisk transformation innebär bör
man emellertid också känna till att denna teknik skiljer sig från t.ex.
utarbetandet av en genomföringsdel i en klassisk sonatformssats eller
att det inte rör sig om samma sak som att arbeta med variationer över
ett givet tema. Men det finns även en historisk kunskapsdimension här:
en del musikhistoriker menar således att Franz Liszt skall betraktas som
upphovsmannen till denna kompositionsteknik,1 medan andra finner
den redan i Berlioz Symphonie fantastique  eller i olika verk av
Beethoven.2 Vi kan här se att en hel korpus av strukturell och stil-
historisk kunskap är inpackad i en term som i denna text endast nämns
i förbigående.

Ett exempel på en mer utvecklad strukturell framställning av
musiken gavs i avsnitt 5.4.1 (se även avsnitt 7.4.1). Här är den tekniska
vokabulären så pass rikt elaborerad att den, tagen ur sitt sammanhang,
nästan skulle kunna gälla för en akademisk text. Andra passager i CD-
texterna har på ett mer explicit sätt en direkt pedagogisk prägel och

                                                                        
1 Se t.ex. Plantinga (1984, s. 407 och 417)
2 Se The New Harvard Dictionary of Music (2001, s. 866)
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skulle kunna vara direkt hämtade från de traditionella läroböcker i
musik- och stilhistoria som används på många musikhögskolor och
universitet. I följande textpassage får vi t.ex. först en kort lektion om
vad som grundläggande utmärker sonatformen. Efter detta informeras
vi om hur tonala relationer används i formbyggande syfte i den första
symfonin:

Sonata form is not only, nor even of necessity mostly, a matter of
thematic structure. At a more fundamental level, it is concerned
with tonal organization – with the interplay and conflict of keys
and the eventual resolution of that conflict. In the First Symphony
the form-building potential of tonality is deployed with all of
Brahms’ habitual far sightedness. His individual approach can be
most readily seen in the tonal relations of each movement to its
neighbours in Haydn, Mozart, and Beethoven, slow movements
tend in general to be pitched either a fifth above or a fifth below
the home tonics of major-key works. Brahms preferred to move
up or down a third. When the home key is minor the precedents
are more complicated. Yet nowhere is there a close precedent for
the overall key-scheme of this symphony, in which C minor gives
place in the slow movement to the distant key, a major third up,
of E-major; in which the next movement is pitched another major
third up, in A-flat major (=G sharp); and in which the Finale
completes the circle of major thirds by moving up again to the
home C minor and eventually major. (CD-39)

Det pedagogiska i denna passage kommer kanske tydligast till uttryck i
intentionen att upplysa oss om vad som egentligen kännetecknar
sonatformen – att det snarare är en fråga om etablerandet av tonala
förhållanden än om tematisk struktur. Passagen iscensätter emellertid
inte bara en viss typ av musikalisk kunskap och färdighet, den
förutsätter också en viss förkunskap och en viss familjaritet med de mer
tekniska termer som används. Vad innebär t.ex. ”tematisk struktur”?
Och vad innebär, mer konkret, sonatform? Utan att veta detta blir det
svårt att förstå de inledande meningarna ovan. Återigen är alltså ett
visst mått av grundläggande strukturell kunskap nödvändig för att man
skall kunna följa med i och tillgodogöra sig resonemanget.

Den typ av strukturell kunskap som i olika grad kommer till uttryck
i så gott som samtliga CD-texter måste i allt väsentligt betraktas som en
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institutionaliserad företeelse. Musikvetenskapen som disciplin har
(åtminstone delvis) traditionellt sett definierats utifrån denna kunskap
och det är i hög utsträckning denna form av kunskap som lärs ut vid
musikkonservatorier, musikhögskolor och musikvetenskapliga institu-
tioner vid universiteten. Det texterna på detta sätt presenterar för sina
läsare är ett kunskapsobjekt och en kunskap som framförallt är knuten
till vissa institutioner i vårt samhälle.

De estetiska utsagorna kan, om man betraktar dem isolerat, förstås
som knutna till ett annat institutionaliserat kunskapsområde. I avsnitt
5.7.1 och 5.7.2 såg vi att medan de analytiska utsagorna i första hand
skall betraktas som en del av en akademisk-formalistisk diskurs, så skall
de estetiska utsagorna snarare lokaliseras till en traditionell konst- och
musikkritisk diskurs. Här är det således inte i första hand akademikerns
strukturella kunskap som reproduceras, utan istället kritikerns kompe-
tens. En av musikkritikerns uppgifter har av tradition varit att göra den
mindre erfarne lyssnaren uppmärksam på estetiska kvaliteter och
egenskaper som musiken antas ha i sig själv. Eftersom estetiska kvalit-
eter inte är objektivt urskiljbara på samma sätt som strukturella förlopp
– man kan t.ex. inte peka ut musikens passionerade karaktär i ett
partitur på samma till synes entydiga sätt som man kan påvisa
harmoniska progressioner eller tematiska referenser – måste det här
röra sig om ett kunskapsanspråk som är grundat på en annan typ av
åberopanden än den strukturella kunskapens mer ”positivistiska”
förankring. Här har vi närmast att göra med ett kunskapsområde som
är uppbyggt omkring föreställningen att vissa personer, t.ex. i kraft av
sin långa erfarenhet och speciella kompetens, har en förmåga att urskilja
estetiska egenskaper på ett sätt som undgår ett mer rudimentärt och
idiosynkratiskt lyssnande. Men att ha en lång erfarenhet och att vara
välbevandrad i en musikalisk kanon är, åtminstone när det handlar om
konstmusik, ofta inte tillräckligt för att uppnå den auktoriserade
kritikerns speciella kompetens. Musikkritikens kunskaps- och kom-
petenskrav är i lika hög grad som den strukturella kunskapen betingade
av institutionella faktorer, något som Janet Wolff så tidigt som 1982
uppmärksammade när hon i en artikel skrev att
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… the sociology of aesthetic judgement draws attention to the
specific social and institutional location of such judgement. Those
who accord ’value’ to works of art and cultural products are
empowered to do so by particular social and power relations in
society, which situate them as critics and accreditors of art. They
are to be found in establishments of higher education, depart-
ments of English Literature at universities, as reviewers and
critics on certain prestigious journals, and as mediators or ’gate-
keepers’ in publishing and the art market.1

Den institutionalisering av kritikens kunskap och kompetens som Wolff
pekar på är utmärkande även för CD-skivans text. Både den begränsade
repertoaren av estetiska utsagor och det faktum att texterna är skrivna
av auktoriserade experter, d.v.s. musikkritiker och professionella mu-
sikvetare, indikerar detta.

Att det finns en åberopad – om än inte explicit åberopad – kunskaps-
och kompetensdimension knuten till karaktäriseringarna och de värde-
rande uttrycken framgår på sätt och vis redan av deras blotta närvaro i
texterna. Om alla de som köper inspelningar av Brahms symfonier an-
sågs kompetenta att utan ytterligare professionell guidning förstå musi-
kens musikaliska och estetiska uttryck skulle det ju knappast finnas
någon anledning att styra perceptionen genom en standardiserad appa-
rat av estetiska utsagor. Men denna apparat föreligger alltså, och där-
med också antagandet att en liten grupp av kunniga experter skall
förmedla sin kännedom och kunskap om musikens musikaliskt-
estetiska uttryck till en bredare skivköpande publik. Den ”kunskap” det
här i sista hand är frågan om är ingenting annat än förmågan att fälla
korrekta estetiska värdeomdömen, förmågan att identifiera inherenta
estetiska egenskaper och kvaliteter i musiken. I detta avseende före-
ligger ett lika starkt objektivitetskrav som det som vidhäftar den
strukturella kunskapen.

Det kunskapsobjekt som växer fram genom de analytiska och
estetiska utsagorna hör till den autonoma musikens värld. Rena mu-
sikaliska strukturer och universella estetiska egenskaper är det vi skall
lära oss att lyssna efter. De CD-texter som stått i fokus i denna studie
                                                                        
1 Wolff (1982). För en studie som syftar till att visa att konst- och musikkritisk
kompetens i mycket hög utsträckning är klassrelaterad, se Bourdieu
(1979/2003).
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kan betraktas som små brev förmedlande den typ av kunskap genom
vilken den musikaliska autonomins diskurs reproduceras. I det av-
slutande kapitlet diskuteras ett av de maktförhållanden som är knutet
till diskursen och dess kunskapsproduktion, nämligen det maktför-
hållande som relaterar till konstruktionen av lyssnarens position i den
musikaliska autonomins diskurs.

6.6 Sammanfattning

Syftet med detta kapitel har varit att visa att de texter som utgör mitt
empiriska material skall betraktas som strukturerade utifrån och
samtidigt som reproducerande den musikaliska autonomins diskurs.
Syftet har också varit att visa i vilken grad och genom vilka medel
föreställningar om musikens estetiserade, avspecificerade och
dekontextualiserade karaktär manifesterar sig och kommer till uttryck i
dessa texter. Detta har inneburit att fokus har riktats lika mycket mot
vad texterna inte säger och vilken information de utelämnar, som mot
vad de säger och vilken information de tillhandahåller. Slutligen har
kapitlet också belyst den kunskaps- och kompetensproduktion som är
knuten till den diskursiva konstruktionen av musikalisk autonomi.



7. IDENTITET OCH MAKT I DEN MUSIKALISKA AUTONOMINS

DISKURS

7.1 Inledning

Det huvudsakliga syftet hittills har varit att visa hur de texter som utgör
mitt empiriska material skall ses som både strukturerade utifrån och
samtidigt som reproducerande den musikaliska autonomins diskurs.
Den diskursiva konstruktionen av en autonom musik är i dessa texter
organiserad omkring de tre utsagor vi identifierat som de centrala i den
musikaliska autonomins diskurs: estetiseringen, avspecificeringen och
dekontextualiseringen av den klassiska instrumentalmusiken. I denna
bemärkelse kan de ses som instanser eller effekter av en specifik och
historiskt situerad diskurs om den västerländska konstmusiken. Samti-
digt bidrar de alltså också till att reproducera denna diskurs och detta
innebär att de inte bara skall ses som strukturerade utifrån diskursens
centrala utsagor utan att de även, mer eller mindre explicit, återbildar
och auktoriserar dessa utsagor.  De är således både ett resultat av dis-
kursen och en av de platser där diskursen produceras och reproduceras.

Som utgångspunkt för detta avslutande kapitel kan vi ställa följande
fråga: vilket umgänge med musiken är det egentligen som uppmuntras
i dessa texter? Denna fråga kan också formuleras som en fråga om vil-
ken typ av subjektivitet vi erbjuds när Brahms symfonier presenteras på
det sätt som sker i CD-texterna.  Vilken typ av upplevelser av musiken
och vilka förhållningssätt till den är det som legitimeras när denna este-
tiseras, avspecificeras och dekontextualiseras? Hur bidrar den typ av
kunskap som konstitueras utifrån dessa utsagor till att mejsla ut en spe-
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cifik lyssnarposition åt oss? Vilka sätt att uppleva och förhålla sig till
musik är det som rensas bort när vi placerar oss i denna position?

Den ena huvudfrågan i detta kapitel är alltså denna: hur konstitueras
subjektet, eller mer specifikt det lyssnande subjektet, i den musikaliska
autonomins diskurs? Detta är, som jag antydde i avhandlingens andra
kapitel, en i grunden foucaultiansk fråga.1 Därmed är den nära för-
knippad med en annan typ av frågeställning, nämligen hur olika aspek-
ter av makt samt relationen mellan makt och kunskap kan ses som
olösligt förbundna med den diskursiva konstruktionen av musikens
autonomi. Utformandet av en specifik lyssnarposition i texterna kan
inte skiljas från frågor om maktförhållanden mellan dem som är aukto-
riserade att offentligt utöva diskursen och dem som inte åtnjuter dessa
privilegier. Detta reser ett antal frågor. Från vilka platser i diskursen
emanerar reproduktionen av dess kunskap och dess dominerande re-
presentationer? På vilka sätt och i vilken utsträckning frambringar
diskursens kunskapsproduktion olika förutsättningar för olika subjekt
att placera sig i eller inta de positioner inom diskursen från vilka be-
skrivningar av den klassiska musiken auktoriseras? Vem eller vilka kan
identifiera sig med, dra fördel av och känna sig hemma i diskursen?
Vems musik och vems kunskap är det egentligen som frambringas i
texter liknande dem jag skärskådat i denna studie? Och återigen: vilka
alternativa sätt att uppfatta musiken och vår relation till den – vilka
alternativa sätt att vara till på i förhållande till musiken – är det som
utesluts i sådana texter?

Innan vi börjar diskutera sådana frågor är det emellertid nödvändigt
att mer i detalj klargöra de teoretiska utgångspunkterna för en sådan
analys. I avsnitt 7.3 skall jag således se närmare på de aspekter av
Foucaults maktbegrepp som vägleder analysen och diskussionen i
andra halvan av detta kapitel. Bland annat involverar detta den relation
mellan makt och kunskap som utgör ett centralt ämne i stora delar av
Foucaults författarskap. Det andra begreppet jag koncentrerar mig på
nedan är begreppet subjektposition. Detta begrepp spelar en central roll
inom både den Cultural Studies tradition och de delar av diskurs-
analysen som är inspirerade av Foucault och den poststrukturalistiska

                                                                        
1 Se Foucault (2000b, s. 326).
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tradition han emellanåt placeras i. Här börjar jag med att se på
begreppet subjektposition. Därefter går jag över till att diskutera de
aspekter av Foucaults maktuppfattning som är relevanta för mina
syften.

7.2 Begreppet subjektposition

Att tala om subjektpositioner är vanligt i den typ av kultur- och
diskursanalyser som är influerade av ett foucaultianskt diskursbegrepp
och av poststrukturalistisk teori. Termen subjektposition kan emellertid
ges något skiftande innebörder. Ett sätt att betrakta subjektpositioner är
att helt enkelt förstå dem som de olika språkstilar eller sätt att tala på
som är förknippade med en given diskurs.1 Denna bestämning säger
dock ingenting om de mer subjektiva aspekter som kan tänkas vara
knutna till en specifik subjektposition. Man bör därför söka efter en lite
fylligare uppfattning om vad detta begrepp inbegriper. En sådan finner
man hos sociologerna Gavin Kendall och Gary Wickham. Enligt Kendall
och Wickham skall subjektpositioner förstås som de i diskursen till-
handahållna ”ways of being and acting that human beings can take
up.”2 Begreppet subjektposition avser för Kendall och Wickham således
inte bara de olika sätt att tala på som är knutna till en given diskurs,
utan även de olika sätt att handla och ”vara till på” som diskursen
ställer till förfogande. Denna förståelse av begreppet kommer även till
uttryck hos kulturforskaren Sean Nixon. För Nixon är subjektpositioner
de identiteter och handlingsmönster som är kopplade till specifika
platser i diskursen och som fixeras i relation till de praktiker och
kunskapsformer som är knutna till den.3 På detta sätt kan sub-
jektpositioner förstås som väl avgränsade synteser av språkstilar,
handlingsmönster, attityder och subjektiva erfarenheter producerade i
diskursen. Detta innebär också att de huvudsakligen måste betraktas
som effekter  av diskursen och inte som det som i första hand
frambringar den. Chris Barker uppmärksammar emellertid att
subjektpositioner inte uteslutande kan betraktas som effekter av

                                                                        
1 David Howarth (2000, s. 80) omnämner denna uppfattning av begreppet.
2 Kendall & Wickham (2003, s. 27). Se även Ibid., s. 52-53.
3 Nixon (1997, s. 303).
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diskursen, utan att de i viss utsträckning även bidrar till att konstituera
den i och med att de utgör de perspektiv utifrån vilka diskursen blir
meningsfull och koherent.1

Grundtanken bakom talet om subjektpositioner är dock att subjektet
konstitueras i diskursen. Trots att denna uppfattning alltså, som jag
nämnde ovan, ofta betraktas som utmärkande för ett poststruktu-
ralistiskt tänkesätt har den sina rötter betydligt längre tillbaka i tiden i
den franska femtio- och sextiotalsstrukturalismen och i grunden i
Ferdinand de Saussures strukturella lingvistik. Saussure betraktade
språket (vad han kallade för langue, till skillnad från parole som han
hävdade utgörs av individuella yttranden och språkhandlingar) som ett
system där de individuella elementens identitet bestämdes av systemet
som helhet.2 Denna grundtanke övertogs på femtio- och sextiotalet av
teoretiker som antropologen Claude Lévi-Strauss och psykoanalytikern
Jacques Lacan och kom därmed att ligga till grund för förståelsen, inte
bara av språket, utan även av fenomen som samhällets uppbyggnad och
det mänskliga psyket. Hos Lévi-Strauss, Lacan och strukturmarxister
som Louis Althusser finner vi i olika varianter idén om subjektets
beroende och bestämning av strukturerna. Vilka dessa strukturer är och
huruvida de skall betraktas som historiskt och kulturellt kontingenta
eller inte ges skiftande svar på. Men den grundläggande struktur-
alistiska tankegången att individen, eller subjektet, måste ses som ett
element vars identitet är beroende och bestämt av dess plats i en vidare
struktur eller system är gemensam.3 Konceptualiseringen av begreppet
subjektposition i den samtida litteraturen tar emellertid oftast sin
utgångspunkt inte så mycket i strukturalistiska teorier som i Foucaults
diskurs- och maktanalyser. I linje med föreliggande studies upplägg är
detta fallet även här.

I Vetandets arkeologi förklarar Foucault att han ser som en av sina vik-
tiga uppgifter att inom diskursen själv ”söka efter ett regelbundenhets-
fält för olika subjektivitetspositioner.”4 Och i en artikel 13 år senare med
titeln ”The subject and power” hävdar han att ”My objective...has been

                                                                        
1 Barker (2002, s. 39).
2 Howarth (2000, s. 22). Se även avsnitt 2.1.1 i denna avhandling.
3  Se här Holmqvist (2004, s. 310-419).
4 Foucault (2002a, s. 73).
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to create a history of the different modes by which, in our culture, hu-
man beings are made subjects.”1 Dessa två uttalanden har delvis olika
implikationer, vilket hänger samman med utvecklingen av Foucaults
tänkande under 1970-talet. I enlighet med Stuart Hall (som jag skall
återkomma till nedan) måste vi därför göra en distinktion mellan å ena
sidan den process som innebär att människor formas och formar sig
själva medelst olika makttekniker och diskursiva strategier och å andra
sidan de möjliga ”subjektivitetspositioner” som är kopplade till en
given diskurs.2 Den övergripande konsekvensen av Foucaults subjekt-
uppfattning är dock tydlig; den är att vi som subjekt alltid är konsti-
tuerade i och genom diskurser: det finns ingen möjlig position att vara i,
tala eller handla ifrån som inte är diskursivt konstruerad, en identitet
som på något sätt skulle befinna sig utanför eller bortom varje historisk
diskurs. Många författare har uppmärksammat att Foucault – natur-
ligtvis inte utan påverkan från samtida tänkare som Lévi-Strauss, Lacan
och Althusser – här bryter med en uppfattning om subjektet som går
tillbaka till åtminstone Descartes. Detta är den ”gängse västliga upp-
fattningen om subjektet som en autonom och suverän enhet”,3 en
transhistorisk kärna av självkonstituerat medvetande eller, som Thomas
Nagel uttrycker det, det objektiva själv som oberoende av all kontingent
påverkan kan skåda världen från ingenstans.4

Den gemensamma uppfattningen hos de diskursanalytiska rikt-
ningar som utgår från Foucault är alltså att subjekt produceras i och
genom diskurser. Men som Jørgensen och Phillips påpekar existerar
olika sätt att se på subjektets ”rörelsefrihet” i diskursen, d.v.s. på förhål-
landet mellan ”struktur och aktör”.5 Diskursteoretiker som Ernesto
Laclau och Chantal Mouffe betraktar till exempel enligt Jørgensen och
Phillips subjektet som helt determinerat av de diskurser det interpelle-
ras av, medan en kritisk diskursanalytiker som Norman Fairclough i

                                                                        
1 Foucault (2000b, s. 326).
2 Se Hall (1997, s. 56).
3 Jørgensen & Phillips (2000, s. 21).
4 Nagel (1986, kap. 4, framförallt s. 60-67). Nagel argumenterar för möjligheten
av ett sådant objektivt själv och tillbakavisar den radikala historisering och
decentralisering av subjektet som följer av Foucaults och andra
poststrukturalisters subjektuppfattning.
5 Jørgensen & Phillips (2000, s. 23-24). För en annan introducerande översikt
över detta problem, se Culler (1997, kap. 8). Se även Barker (2002, s. 89-103).
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högre grad betonar individens handlingsutrymme och förmåga till
självbestämmande.1 Denna fråga knyter an till den distinktion jag
gjorde ovan, då (det okvalificerade) antagandet att diskursen mot-
ståndsfritt formar subjektiviteten hos faktiska människor riskerar att
hamna i vad man kan kalla för en kameleontisk syn på individen enligt
vilken ens subjektivitet och självuppfattning automatiskt ändras
alltefter vilken diskurs man råkar interpelleras av. Det har ofta hävdats
att Foucault under sin tidigare ”strukturalistiska” fas skulle ha före-
språkat denna ultradeterministiska syn på förhållandet mellan diskurs
och subjekt.2 Hur det än må vara med detta är denna något extrema
ståndpunkt inte nödvändig att inta för att den typ av textanalys som
genomförs nedan skall vara konsistent: det föreligger här inte något
antagande om att texterna och den diskurs de reproducerar automatiskt
skulle göra oss till den ena eller andra typen av musikaliska eller
lyssnande subjekt. Vi måste alltså, återigen, skilja mellan de subjekt-
positioner texterna tillhandahåller och den process som innebär att
människor internaliserar och identifierar sig med dessa positioner.3 Det
är i första hand de förra som jag är sysselsatt med att identifiera i detta
kapitel.4

Vad syftar då begreppet subjektposition närmare bestämt på utifrån
denna mer icke-deterministiska uppfattning? En första definition är att
det helt enkelt rör sig om ”identiteter...som är fix färdiga att tas i
bruk”.5 Denna definition kan tjäna som en formell utgångspunkt för
hur begreppet skall förstås här. Som den står är den dock ganska
obruklig då den inte säger något om hur positioneringen av subjektet i

                                                                        
1 Jørgensen & Phillips (2000, s. 24). Det är dock missvisande att tillskriva Laclau
och Mouffe uppfattningen att subjektet uteslutande är determinerat av
diskursen. Laclau och Mouffe introducerar begreppet politisk subjektivitet (vid
sidan av begreppet subjektposition) just i syfte att redogöra för hur ett visst mått
av aktörskap är möjligt. Se Howarth (2000, s. 108-109 och 121-122). Det på
senare tid mest inflytelserika försöket att konceptualisera förhållandet mellan
struktur och aktör utgörs sannolikt av Anthony Giddens strukturationsteori. Se
Giddens (1984).
2 Se t.ex. Barker (2002, s. 89-90).
3 Se Nixon (1997, s. 315-16 och 322-23) för ett exempel på hur en sådan process
kan se ut. Se Barker  (2002, s. 39), för en tydlig distinktion mellan vad han kallar
textuella subjektpositioner och den akt som innebär att människor identifierar
sig med dessa subjektpositioner.
4 För ett liknande angreppssätt, se Widestedt (2001, s. 36).
5 Neumann (2003, s. 158).
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diskursen relaterar till diskursen som sådan. En mer utförlig be-
skrivning av hur begreppet skall förstås finner vi hos Stuart Hall. Som
antyddes ovan urskiljer Hall två olika sätt på vilka subjektet enligt
Foucault kan förstås som konstituerat i diskursen. För det första kan
varje diskurs förstås som producerande subjekt i en mycket reell
bemärkelse, d.v.s. varje specifik diskurs frambringar figurer vilka
personifierar de kunskapsformer som är knutna till den.1 Men, hävdar
Hall,

discourse also produces a place for the subject (i.e. the reader or
viewer, who is also ’subjected to’ discourse) from which its
particular knowledge and meaning most makes sense. It is not
inevitable that all individuals in a particular period will become
the subjects of a particular discourse in this sense, and thus the
bearers of its power/knowledge. But for them - us - to do so, they
- we - must locate themselves/ourselves in the position from
which the discourse makes most sense, and thus become its
’subjects’ by ’subjecting’ ourselves to its meaning, power and
regulation. All discourses, then, construct subject-positions from
which alone they make sense.2

Det är på detta sätt jag skall förstå begreppet subjektposition i
fortsättningen. Subjektpositioner är de perspektiv diskursen frambring-
ar och utifrån vilka dess kunskap och representationer av fenomenen
legitimeras och görs meningsfulla. Men subjektpositioner är också de
specifika sätt att vara, uppleva, känna, handla, tänka, förhålla sig till och
tala på som konstitueras i varje given diskurs och i den kunskaps-
produktion som är knuten till denna. Alla typer av texter producerar
direkt eller indirekt subjektpositioner som läsaren av texten på ett eller
annat sätt tar ställning till. Beroende på en rad omständigheter och
faktorer förfogar individen över ett större eller mindre svängrum i
förhållande till de subjektpositioner som ställs till rådighet för honom
eller henne i en given diskurs. Han eller hon kan i högre eller lägre grad
göra motstånd mot diskursens sätt att definiera honom/henne och
hans/hennes plats i den, t.ex. genom emotionella och intellektuella

                                                                        
1 Hall (1997, s. 56).
2 Ibid., s. 56.
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investeringar i eventuellt tillgängliga alternativa diskurser. I vilken
utsträckning sådana ”investeringar” själva är determinerade av sociala,
kulturella och diskursiva faktorer är dock inte en fråga för detta kapitel.

Att CD-texterna konstruerar en specifik subjektposition åt oss (som
lyssnare och som textens mottagare) innebär alltså inte att vi
automatiskt kommer att acceptera denna. Vi kommer kanske att reagera
avvisande på det sätt texterna framställer musiken och på det sätt de
definierar och placerar oss som lyssnande subjekt i relation till musiken
(vilket i sig är ett tecken på att vi redan är positionerade i en
maktrelation). Vi kommer kanske att ta avstånd från det språk, den stil
och den terminologi som utmärker dessa texter. Det kan också vara så
att texterna lämnar oss helt oberörda, att vi inte låter oss påverkas av
dem eller att vi helt enkelt inte läser dem. Trots detta kan man hävda att
den som vill ”ta sig in i” den klassiska musiken knappast kan låta bli att
på något sätt bli påverkad av de auktoriserade diskurser och den
legitimerade kunskapsproduktion som är knutna till och omgärdar
denna.1 I slutändan kommer vi visserligen (medvetet eller omedvetet)
att antingen avvisa eller (förmodligen inte utan en viss entusiasm)
acceptera det sätt på vilket vi positioneras och definieras som lyssnare
och ”upplevare” av musiken i texterna. Men detta innebär inte att
frågor om makt blir irrelevanta. Alla har inte samma möjlighet och rätt
att uttala sig, alla representationer kan inte med samma auktoritet ge
stöd åt sanningsanspråk, vissa sätt att lyssna, uppleva och förhålla sig
till musiken är fortfarande mer adekvata än andra, inte alla befinner sig
i de positioner där det som räknas som kunskap om denna musik kan
uttalas, etc. Det är ett plausibelt antagande att den diskursiva kon-
struktionen av musikens autonomi – med sina experter och sin
auktoriserade kunskap, med sitt institutionella underlag och sin
kulturella status – utövar ett visst tryck på den allmänne och relativt
illitterate musikentusiasten. Det är därför viktigt att se hur makt-

                                                                        
1 Jfr Higgins (1997, s. 84) som skriver att ”in our society, where scholars are a
significant force within the relatively small elite that are culturally
acknowledged as ”experts” on music, their view carries weight outside their
ranks. If they, by their practice, encourage the view that the less standardized
responses to music are intellectually inferior to standardized responses, their
orientation is likely to be understood by many as a touchstone of which
responses are respectably found in music and which are, at best, déclassé”.
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förhållanden och maktstrategier är implicerade i det sätt det lyssnande
subjektet konstrueras på i texterna och i den musikaliska autonomins
diskurs.

7.3 Makt/kunskap, maktens produktivitet och den disciplinerande
makten: ett foucaultianskt maktperspektiv

Foucaults maktbegrepp är ytterligt komplicerat och mångfacetterat och
eftersom det vidare är utvecklat i syfte att utforska helt andra typer av
diskurser (och tillhörande discipliner, institutionella sammanhang och
praktiker) än den som studeras här kan det inte rakt av överföras på
analysen av det aktuella materialet. Ett visst urvals- och adaptionsarbete
måste göras om hans maktbegrepp på ett plausibelt sätt skall kunna
fungera som ett analytiskt verktyg i detta sammanhang. Jag skall så-
ledes i detta avsnitt koncentrera mig på de aspekter av Foucaults
maktbegrepp vilka jag betraktar som relevanta för de texter jag studerar
och för den diskurs dessa texter instantierar och reproducerar.

Makt/kunskap

En av de centrala aspekterna av Foucaults maktbegrepp och i hans
maktanalyser är påståendet att makt och kunskap är oupplösligt
förbundna. Detta innebär inte att makt och kunskap är samma sak eller
att kunskap är makt. Foucault är intresserad av relationen mellan makt
och kunskap och de sätt på vilka de ömsesidigt betingar och under-
stödjer varandra. Han är intresserad av hur makt genererar kunskap
och av det faktum att kunskapen på något sätt alltid står i maktens
tjänst, liksom han är intresserad av att belysa de sätt på vilka makt
förutsätter kunskap för att fungera effektivt.1 Detta betyder bland annat
att kunskap om ett vilket som helst fenomen aldrig kan abstraheras från
de sätt kunskapen produceras och används på i olika sammanhang.
Även i de fall där kunskapen framstår som mest objektiv och obestridlig
måste vi således vara uppmärksamma på att den samtidigt kan spela en
viktig roll i upprätthållandet av rådande maktförhållanden.2 Men
begreppet makt/kunskap avser också den omständigheten att kun-
skapen, hur obestridlig den än kan tyckas vara, aldrig kan (eller

                                                                        
1 Foucault (2003, del 1, kap. 1).
2 Mills (2004b, s. 72).
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åtminstone aldrig bör) betraktas som en isolerad företeelse, d.v.s. som
avskiljd från de institutionella sammanhang, de diskurser och de
diskursiva praktiker i vilka den (re-)produceras. De framställningar,
beskrivningar, tolkningar och representationer som får status som
kunskap är alltid auktoriserade och villkorade av att de är knutna till
vissa platser i diskursen och till regler för vem som har rätt att uttala sig
om vad.1 Kunskapsproduktion är alltså i sig själv en fråga om makt, en
fråga om kontrollen över diskursen och dess kunskapsobjekt och en
fråga om de olika syften diskursen tjänar.2

En viktig konsekvens av denna syn på förhållandet mellan makt och
kunskap är att även sanningen (de utsagor och representationer som
under en given historisk period och inom ett givet kunskapsområde
betraktas som sanna om ett specifikt ämne eller fenomen) måste förstås
utifrån sitt förhållande till makten. Sanningen kan inte som sådan
placeras utanför makten, utan måste ses som inlagrad i de dominerande
diskurser och maktsystem som konstituerar ett givet kunskapsområde.
Från ett sådant perspektiv blir inte huvudsaken att ta ställning till
huruvida en framställning eller en serie av propositioner i någon
absolut mening är sanna eller inte (vad detta än betyder), utan snarare
att exponera och problematisera de sätt på vilka olika sanningsregimer

och sanningseffekter skapas och vidmakthålls i diskursen.3 Enligt
Foucault har varje samhälle (och man kan tillägga: varje kunskaps-
område inom detta samhälle) sina sanningsregimer:

that is, the types of discourse it accepts and make function as
true; the mechanisms and instances that enable one to distinguish
true and false statements; the means by which each is sanctioned;
the techniques and procedures accorded value in the acquisition
of truth; the status of those who are charged with saying what
counts as true.4

                                                                        
1 Foucault (1993, s. 7 och 26.)
2 Se Foucault (2000a, s. 116). Se även Widestedt (2001, s. 15).
3 Jørgensen & Phillips (2000, s. 21).
4 Foucault (2000a, s. 131).
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Kunskap, makt och sanning är på detta sätt sammantvinnade i en ”ge-
nerell politik”,1 i ett system av regler och strategier som effektuerar att
vissa beskrivningar och representationer erhåller en epistemologisk
status som andra nekas. Enligt Hall har detta den radikala konsekven-
sen att ”knowledge linked to power, not only assumes the authority of
’the truth’ but has the power to make itself true.”2

Maktens produktiva sida

Ett annat centralt – och med begreppet makt/kunskap intimt för-
knippat3 – tema i Foucaults maktanalyser är att makt inte ensidigt kan
konceptualiseras som en repressiv inrättning, d.v.s. som något som
används av vissa grupper eller individer endast i syfte att förtrycka
andra. Makten skall istället betraktas som en produktiv såväl som en
repressiv kraft. Den bör därför inte bara förstås i termer av restriktioner
och förtryck, som något som tynger oss och säger nej, utan även som
något skapande och alstrande. Makten, hävdar Foucault, är något som
”traverses and produces things, it induces pleasure, forms knowledge,
produces discourse.”4 Samtidigt måste makten alltså också uppfattas
som något som inskränker och kringskär våra möjligheter i olika
dimensioner. Det handlar inte endast om att vissa sätt att representera
och konstruera verkligheten konstitueras som kunskap på bekostnad av
andra. Genom att forma och fixera de sätt subjekten positioneras på i
diskursen utesluter makten även alternativa sätt att tala, handla, upp-
leva och vara på. Makt är för Foucault inte någonting statiskt, inte en
ägodel som vi kan besitta; makten uppträder i form av ett oräkneligt
antal maktförhållanden som genomsyrar hela den sociala kroppen5 och
den existerar egentligen endast i och med att den utövas. Detta gör att
vi tydligt kan se hur makten enligt ett sådant synsätt samtidigt som den
är produktiv också måste betraktas som prohibitiv. Foucault definierar
nämligen utövandet (”exercise”) av makt som ”a ’conduct of conducts’
and a management of possibilities”,6 d.v.s. som ett hanterande, sty-

                                                                        
1 Ibid., s. 131.
2 Hall (1997, s. 49). Se även Foucault (1980b, s. 93-94).
3 Se Kendall & Wickham (2003, s. 52-53).
4 Foucault (2000a,  s. 120).
5 Foucault (1980a, s. 142).
6 Foucault (2000b,  s. 341).
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rande och formande av människors beteenden, attityder och sub-
jektiviteter. Just därför att den är produktiv och formande är makten
alltså samtidigt begränsande och uteslutande: den öppnar upp vissa
diskurser, vissa perspektiv, vissa sätt att vara, tala och handla på, vissa
typer av upplevelser och erfarenheter – men därmed utestänger den
också andra.1

I Diskursens ordning urskiljer Foucault ett antal så kallade ”ute-
stängningsprocedurer” som han hävdar är verksamma inom och
omkring diskursen, och vilka är nära förbundna med begreppet
makt/kunskap (som han utvecklar några år senare).2 Dessa ute-
stängningsprocedurer kan betraktas som en form av åtskiljande praktiker

(”dividing practices”) vilka bidrar till att diskursen begränsas och
kontrolleras genom att vissa typer av tal förbjuds, genom att det
förnuftiga skiljs från det förryckta och absurda, genom att det sanna
skiljs från det falska, etc.3 I sitt sätt att operera är dessa åtskiljande
praktiker således konstituerande och begränsande på samma gång.4 I
avsnitt 7.5.1 skall jag argumentera för att en typ av åtskiljande praktik
även förekommer i den musikaliska autonomins diskurs och i de texter
som utgör mitt empiriska material.

Disciplinerande makt

I någon mening skall alltså makt (åtminstone från och med Diskursens

ordning)5 ses som det fundamentala: genom maktens produktivitet
konstrueras och konstitueras diskursen med sin kunskap och sina
kunskapsobjekt. Idén om att makten är produktiv utvecklas emellertid
av Foucault i två olika riktningar eller faser. Den ena riktningen leder
till föreställningen om den disciplinerande makten, den andra riktningen
leder till Foucaults begrepp om styrning (”governmentality”).6 Det
senare begreppet avser både de sätt på vilka individer kan styras
medelst olika taktiker och procedurer, och de sätt på vilka varje enskild
individ inom vissa historiskt, kulturellt och socialt givna ramar kan

                                                                        
1 Se även Jørgensen & Phillips (2000, s. 20).
2 Se O’Farrell (2005, s. 42).
3 Foucault (1993, s. 7-15).
4 Se Barker (2002, s. 88-89).
5 Se O’Farrell (2005, s. 42).
6 Lukes (2005, s. 91).
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konstituera sig själv genom de olika resurser och praktiker som finns
tillgängliga i hans/hennes kultur och som ”are proposed, suggested
and imposed on him by his culture, his society and his social group.”1

Denna tankegång, intressant och viktig som den är, kommer emellertid
inte explicit att tas upp i det följande, även om den emellanåt kan
skönjas i det resonemang som förs i avsnitt 7.5.

Den disciplinerande makten, som Foucault framför allt studerar i
Övervakning och straff, opererar med hjälp av ett antal strategier och
tekniker genom vilka människor formas som kroppsliga och mentala
individer.2 Den utgör ett sätt att producera och kontrollera beteenden
och attityder och innebär således att ett dominansförhållande uppstår
mellan dem som utövar denna makt och dem den riktar sig mot.3 Sara
Mills beskriver den disciplinerande makten på följande sätt:

Discipline consists of a concern with time-keeping, self-control
over one’s posture and bodily functions, concentration, sub-
limation of immediate desires and emotions - all of these ele-
ments are the effects of disciplinary pressure and at the same time
they are all actions which produce the individual.4

För Foucault är det emellertid missvisande att säga att vissa individer
eller grupper har eller besitter disciplinär makt eller att de i strikt mening
kontrollerar diskursen. Snarare rör det sig om ett oräkneligt antal
maktförhållanden vilka på ett mycket mer anonymt sätt konstitueras
genom en kedja av ”strukturella relationer, institutioner, strategier och
tekniker”.5 Utifrån ett sådant perspektiv skall den disciplinerande
makten ses som något som opererar genom individer snarare än mot
dem och som i och med detta bidrar till att frambringa den typ av
individer eller subjektpositioner den legitimerar och legitimeras av. Så
hellre än att fokusera på enskilda aktörer bör vi istället belysa de sätt på
vilka ”maktförhållanden är organiserade, de former de tar och de

                                                                        
1 Foucault citerad i Ibid., s. 96-97. Se även O’Farrel (2005, s. 106-107).
2 För en kortfattad men tydlig översikt över vilka dessa strategier är, se O’Farrel
(2005, s. 102-105).
3 Ibid., s. 92.
4 Mills (2004b, s. 43).
5 Lukes (2005, s. 89). (Min översättning).
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tekniker de beror på.”1 Mot slutet av detta kapitel skall jag uppmärk-
samma hur en form av disciplinerande strategier kan hävdas vara
verksamma i en social och kulturell praktik som på många sätt är tätt
knuten till den typ av texter jag studerar, nämligen det koncentrerade
lyssnandet vid offentliga konserter. Jag skall också peka på hur sådana
strategier kan ses som förankrade i institutionella och ekonomiska
strukturer kopplade till den diskursiva konstruktionen av musikalisk
autonomi. Här rör det sig naturligtvis om en mildare och i alla
avseenden mindre uppenbart disciplinerande makt än den Foucault
identifierar i t.ex. Övervakning och straff – men detta innebär inte att den
inte existerar.

Ett viktigt element i begreppet om den disciplinerande makten är att
den inte nödvändigtvis uppnår sitt mål. Foucault gör en distinktion
mellan det disciplinerande och det disciplinerade samhället, en dis-
tinktion som antyder att vi måste skilja mellan disciplinära strategiers
och teknikers syfte, och den faktiska effekt (eller brist på effekt) de har.
Med andra ord, förekomsten av disciplinära strategier medför inte
automatiskt att de är framgångsrika.2 Detta tema är tätt knutet till en
annan aspekt av Foucaults maktbegrepp, nämligen att makten alltid ger
upphov till ett visst motstånd. Detta motstånd kan förvisso se olika ut
och vara mer eller mindre uppenbart beroende på hur den makt ser ut
mot vilket det vänder sig. När det gäller den klassiska musiken är det
förmodligen inte svårt att på olika nivåer (d.v.s. bland både
professionella akademiker, musiker och allmänna ”musikälskare”),
identifiera ett motstånd mot och en ovilja att acceptera den typ av
beskrivningar av musiken och den typ av lyssnaridentitet som
genereras i den musikaliska autonomins diskurs. Foucaults grundsats
att ”där makt finns, finns motstånd”3 gäller alltså även på detta område.

                                                                        
1 David Garland citerad i Ibid., s. 89. (Min översättning).
2 Se Chartier (1997, s. 66-67). Se även Smart (2004, s. 91).
3 Foucault (2002b, s. 105).
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7.4 Den diskursiva konstruktionen av det lyssnande subjektet1   

Som vi såg i avsnitt 6.5 framträdde i texterna en form av strukturell
kunskap, en kunskap om musikens strukturella uppbyggnad. Denna
kunskap kom tydligare till uttryck i vissa texter än i andra, men de
flesta av texterna kunde ses som tillrättalagda och förenklade versioner
emanerande från en mer elaborerad kunskapsproduktion som huvud-
sakligen förekommer hos musikkritiker och, framför allt, professionella
musikvetare. Vi såg vidare att texterna förutsatte och legitimerade en
form av estetisk kompetens eller färdighet, en förmåga att fälla korrekta
estetiska omdömen om musiken vilken i sin tur förutsatte en förmåga
att höra och identifiera ett (begränsat) antal i musiken inneboende
estetiskt-musikaliska egenskaper (som t.ex. att den är dramatisk eller
lyrisk).

Vilken subjektposition erbjuds vi som lyssnare och som textens
mottagare när kunskapsobjektet konstrueras på detta sätt, och på vilket
sätt bidrar estetiseringen, avspecificeringen och dekontextualiseringen
av musiken till att denna subjektposition befästs? I det följande kommer
jag att behandla de aspekter av texterna där musiken framställs som ett
strukturellt kunskapsobjekt (d.v.s. de strukturella beskrivningarna).
Konstruktionen av dem som ett estetiskt kunskapsobjekt (d.v.s. karak-
täriseringarna och de värderande uttrycken) lägger jag därmed åt sidan.

7.4.1 Den strukturinriktade lyssnaren

För att se hur framställningen av musiken som ett strukturellt kun-
skapsobjekt positionerar det lyssnande subjektet är det här tjänligt att
utgå ifrån en av de texter där dominansen av strukturella beskrivningar
är som mest markant. Jag skall således här, liksom jag gjorde i början av
kapitel 5, återge en av CD-texterna i sin helhet (sånär som på det
avslutande stycket vilket handlar om ett annat orkesterverk av Brahms).
Texten, av vilken jag återgav det andra och tredje stycket i avsnitt 5.4.1,
handlar om Brahms tredje symfoni:
                                                                        
1 En del av det resonemang som förs i avsnitt 7.4, 7.5 och 7.6 återfinns även i
Pontara, ”Constructing the Relevant Listener: Power, Knowledge, and the
Construction of Identity in the Discourse of Musical Autonomy”, (kommande).
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[1] Brahms's Third Symphony is the briefest of the four; yet it is also perhaps the
most ambitious, striving for a structural coherence which transcends individual
movements. In order that the listener should be able to comprehend the large-
scale processes, each of the movements is less brilliant, less strongly profiled
than its counterpart in the other symphonies.
[2] Commentators have long recognized the most obvious cyclic feature of the
work: the opening theme of the first movement is recalled in the closing bars of
the finale; this is only one of several devices that span the entire work. Another
important thematic reference links the second and fourth movements. The
mysterious second theme of the Andante fails to reappear at its expected place
in the recapitulation, where it is supplanted by a new lyrical melody. It is
”recapitulated” only in the finale: there, transformed into a solemn chorale, it
interrupts the first group and then the development.
[3] The tonal design of the symphony adds another element of continuity.
Unlike those of the other three, all its movements stay close to the principal key,
F major. The outer ones are in F, the inner ones in the key of the dominant, C
major and minor respectively. No composer before Brahms had created a
symphony with this harmonic plan: he was clearly attempting something
special.
[4] What that was, in fact, can be understood as a sonata form writ large, with
the two central movements corresponding to the second group in its traditional
key. This design allowed Brahms to present and explore a special tonal conflict
between the keys of F major and F minor, and between A natural and A flat, the
two notes which define those keys. The conflict is embodied in the terse motive,
F-Ab-F, which begins and then dominates the first movement.
[5] This tonal struggle reaches a climax in the finale, which begins with an
agitated theme in F minor. Minor and major clash at the end of the development
section, where the latter seems about to claim victory; but the recapitulation gets
underway in F minor. Only in the coda, with the reappearance of the
symphony's opening theme, is the matter at last settled. The transformed theme
does not (as some have asserted) return us to where we began, but rather shows
how far we have come. It now symbolizes the resolution of the tonal conflict it
had initiated. The originally dissonant, chromatic inflections and the once
turbulent rhythms are now dissolved into pure F major and into shimmering,
arrhythmic tremolos in the strings. (CD-9)

I denna ganska utförliga beskrivning återfinns endast en explicit refe-
rens till lyssnaren. Denna förekommer i det första stycket där det
framgår att lyssnarens uppmärksamhet huvudsakligen bör vara riktad
mot verkets ”strukturella koherens” och ”storskaliga processer”. Detta
påstående motiveras genom konstaterandet att varje sats i den tredje
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symfonin är mindre ”briljant” än, och saknar samma ”starka profil”
som, dess motsvarighet i de andra symfonierna. Redan från början
placeras således lyssnaren i en nogsamt angiven relation till musiken
där den främsta uppgiften är att med största koncentration observera
och följa det musikaliskt-strukturella utvecklingsförloppet. Denna
position markeras och befästs ytterligare i det efterföljande stycket där
symfonins ”cykliska egenskaper” betonas. Denna betoning av musikens
cykliska form exemplifieras med vad som framhålls som två av verkets
”viktiga tematiska referenser”. Samtidigt får vi emellertid också veta att
dessa tematiska referenser endast är en liten del av de tematiska
processer och utvecklingslinjer som genomkorsar verket. På detta sätt
uppmuntras ett koncentrerat lyssnande riktat mot musikens tematiska

struktur, trots att merparten av de tematiska relationerna troligen
kommer att förbli obemärkta och utom räckhåll för den obevandrade
lyssnaren.

I det tredje stycket skiftar fokus från den tematiska strukturen till
beskrivningar av symfonin i termer av dess harmoniska struktur. Även
här konfronteras vi med den koncentrerade, observante och struktur-
orienterade lyssnaren, denna gång emellertid fabricerad ur ett något
annorlunda perspektiv. Här sker det genom att symfonins ”tonala
design” framhävs, vilket alltså återigen föreskriver att lyssnaren framför
allt skall fästa sin uppmärksamhet på musikens strukturella upp-
byggnad. Denne strukturorienterade lyssnare ges sedan ytterligare
legitimitet genom det påstående som härleder sig från observationen av
symfonins innovativa ”harmoniska disposition”, nämligen att den
tredje symfonin i sin helhet kan förstås som en överordnad sonatform
där de inre satserna ”svarar mot sidogruppen i dess traditionella
tonart”. Mot slutet av det tredje stycket placeras den musikaliska
strukturen för tredje gången i centrum när vi görs uppmärksamma på
att den ”tonala konflikt” som karaktäriserar symfonins öppningstakter
genomsyrar och dominerar hela den första satsen. I början av det fjärde
stycket får vi sedan slutligen veta att denna konflikt först når sin klimax
och upplösning i den sista satsens coda.

Dessa strukturer och storskaliga processer – nätverket av tematiska
referenser, den övergripande sonatformen och den tonhöjdskonflikt
som präglar det inledande mottot – representeras alltså som konsti-
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tutiva för den strukturella koherens vilken tilldelas en så central plats i
texten ovan. Detta framhållande av verkets strukturella koherens som
dess centrala egenskap måste förstås som en anmodan till textens
mottagare att betrakta och respektera verket som en organisk enhet.
Som lyssnare gör vi detta genom att följa och mentalt rekonstruera den
successiva utvecklingen av denna enhetlighet över tid (även om texten i
närapå Schenkeriansk anda antyder en ännu mer beundransvärd
förmåga, nämligen förmågan att i all dess komplexitet fånga den
musikaliska strukturen i en enda ”blick”1). Förmågan att höra och
identifiera storskaliga processer och integrerade musikaliska strukturer
blir på detta sätt det som definierar ett adekvat lyssnande. Detta blir
ännu tydligare om vi ser på en annan av de textpassager som jag
återgav i avsnitt 5.4.1. I denna passage hävdas det angående Brahms
första symfoni att

What strikes the listener most forcibly in these disciplined pages
is the paring down of textures to absolute essentials, the refining
away of the slightest superfluity or irrelevancy of material.
Fiercely single-minded in its drive for unity, the work begins
with a superimposition of two thematic lines - one climbing in
ardous chromatic steps, the other similarly descending - from
which practically everything in the first movement, and much
beyond it, is derived. (CD-32)

För att förstå denna musik och räknas som adekvata lyssnare måste vi
alltså träda in i den position ifrån vilken dessa storskaliga strukturella
processer blir synliga och meningsfulla. Men denna position är även
den position ifrån vilken det språk som används för att beskriva dessa

processer blir meningsfullt och samtidigt den position som bidrar till att
legitimera och auktorisera detta språk.

Utöver de strukturcentrerade resonemang vi här identifierat
utmärks texterna av ett antal mer eller mindre tekniska termer med
hjälp av vilka den föreställda mottagaren positioneras som en

                                                                        
1 Här kan det vara värt att återberätta en historia från det verkliga livet. Jag
åhörde en gång ett samtal mellan två musikvetare angående den professionella
kompetensen hos en av deras kollegor. Trots att de inte var helt överens om
omfattningen av denna kollegas musikhistoriska kunskaper var de dock eniga
om dennes förmåga att ”analysera skiten” ur vem som helst.
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strukturellt inriktad lyssnare.1 Den diskursiva konstruktionen av denna
subjekt-position måste här alltså delvis ses som en effekt av det tekniska
språk som används för att beskriva musiken. Men framför allt etableras
denna subjektposition i relationen mellan det sanningsanspråk och den
objektivitet som häftar vid påståenden om symfoniernas strukturella
uppbyggnad (som t.ex. den strukturella koherens och de storskaliga
processer som sägs utmärka den tredje symfonin) och den
auktoriserade positionen hos de personer som är behöriga att uttala
dessa påståenden i offentliga sammanhang (och CD-skivans text måste
ju betraktas som en sådan offentlig plats). Det reella sanningsvärdet hos
dessa uttalanden (huruvida och i vilken grad de ”verkligen” kan
betraktas som sanna eller inte) måste utifrån detta perspektiv betraktas
som underordnat det faktum att de är yttrade från en privilegierad
position inom diskursen. Den sanningseffekt2 som är knuten till dessa
uttalanden kan med andra ord inte skiljas från den status och den
auktoritet som tillfaller de personer ”who are charged with saying what
counts as true”.3 Detta innebär vidare att texternas sanningsanspråk
och deras sanningseffekter, liksom den position de konstruerar för oss
som lyssnande subjekt, inte heller kan skiljas från de diskursiva
praktiker (mer eller mindre institutionellt reglerade och syftesrelaterade
sätt att tala och skriva om klassisk musik på, de olika sätt på vilka texter
om klassisk musik distribueras och sprids i samhället, etc.) i vilka
produktionen av kunskap delegeras till experter och andra auktoriteter
(d.v.s. i första hand till musikvetare och musikkritiker). Dessa
diskursiva praktiker kan i sin tur inte skiljas från det intellektuella och
vetenskapliga ”kapital”, den kulturella status och de ekonomiska
intressen som är knutna till olika institutioner i vårt samhälle
(musikvetenskapliga institutioner, konserthus, skivbolag, etc.).4

Den strukturinriktade lyssnare som på detta sätt sanktioneras i den
musikaliska autonomins diskurs kan med Rose Subotniks ord beskrivas

                                                                        
1 Se kapitel 5, avsnitt 5.4.1.
2 Begreppet sanningseffekt refererar hos Foucault till de sätt på vilka vissa
framställningar av ett givet ämne eller fenomen får status som sanningar i
historiskt situerade diskurser som i sig själva vare sig kan betraktas som sanna
eller falska. Se Foucault (2000a, s. 119).
3 Ibid., s. 131.
4 Se här även Bourdieu (1999, s. 505).
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som en lyssnare ”that concentrates attention primarily on the formal
relationships established over the course of a single composition.”1

Enligt Subotnik innebär denna positionering av lyssnaren att denne
konstitueras som en i förhållande till musiken externt situerad, veten-
skaplig observatör. Denna vetenskapliga och distanserade observatör
utgör, hävdar Subotnik

our cultural paradigm of methodological objectivity. Based on
concepts and values that are assumed to be universal, and thus
presumably exempt from subjective distortion, such observation
seems to offer us the power to focus intensely on a musical object
entirely on its own terms.2

Det är alltså denna distanserade, universella och ”vetenskapliga”
lyssnarposition CD-texterna erbjuder oss (vilket bekräftas ytterligare av
den i kapitel 5 identifierade kombinationen av akademisk-formalistisk
och traditionell estetisk diskurs utifrån vilken dessa texter är
strukturerade). Samtidigt är det, som antyds i citatet ovan, missvisande
att förstå detta distanserade och strukturella lyssnande uteslutande i
termer av torra och sakliga konstateranden. Snarare skall det förstås
som en intensiv och fokuserad koncentration på musikens strukturella
utveckling. Det strukturella lyssnandet ”plunges us into the middle of
what could be called the musical argument, allowing us to under-
stand...the totality of the argument as it unfolds”.3 I CD-texterna och i
den diskurs de reproducerar positioneras vi som hängivna subjekt djupt
försjunkna i och samtidigt strikt fixerade framför det musikaliskt-
strukturella utvecklingsförloppet. Den subjektposition som effektueras
av de strukturella beskrivningarna är den adekvate och kompetente
lyssnaren som stillasittande och orörlig behärskar, och samtidigt låter
sig behärskas av, den musik han/hon har framför sig. Denna lyssnare är
ett ”rent musikaliskt” subjekt som endast är sysselsatt med ”musiken
själv” – han/hon är en bergtagen och exalterad men samtidigt distan-
serad observatör av former i tonande rörelse.
                                                                        
1 Subotnik (1996, s. 148).
2 Ibid., s. 157.
3 Ibid., s. 154.
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Vi kan här också se hur estetiseringen, avspecificeringen och dekon-
textualiseringen är involverade i utmejslandet av denna subjektposition.
För det första är den strukturinriktade lyssnaren, som Subotnik
påpekar, sysselsatt med det musikaliska objektet ”entirely on its own
terms.” Denna lyssnare avlägsnar alla emotionella reaktioner på och
förhållningssätt till musiken som inte kan förbindas med en strikt
koncentration på den musikaliska strukturen själv. För det andra
hänger sig denna lyssnare inte åt associationer, upplevelser eller
tolkningar av musiken som riskerar att tillskriva den någon form av
specifikt meningsinnehåll. För det tredje, slutligen, avhåller sig denna
lyssnare från att ställa politiska, ideologiska eller i någon annan mening
kritiska frågor till denna musik, liksom han eller hon avhåller sig från
att ifrågasätta sin egen lyssnarposition som ett historiskt kontingent och
diskursivt konstruerat perspektiv betingat av sociala, kulturella och
institutionella faktorer.

7.5 Makt, kunskap och identitet i den musikaliska autonomins diskurs

Konstruktionen av den strukturorienterade lyssnaren i den musikaliska
autonomins diskurs kan förefalla oproblematisk och ifrågasättandet av
den kan lätt fås att framstå som ett irrelevant företag.  I själva verket
förtiger den en kamp om musikaliska och personliga identiteter. Den
strukturella kunskap som växer fram i denna diskurs är samman-
tvinnad med ett antal strategier och tekniker genom vilka olika
maktförhållanden etableras och upprätthålls. Dessa maktförhållanden
hänför sig både till de utestängningsprocedurer som reglerar diskursen
(t.ex. procedurer och regler som avgör vem som har rätt att säga vad
och i vilka sammanhang), till kunskapen om musiken (vems repre-
sentationer och framställningar som kommer att betraktas som sanna)
och till musiken själv (vem som är auktoriserad att avgöra vad musik är
och inte är, vad den kan betyda eller inte betyda, o.s.v.). Men de hänför
sig alltså också till frågor om identitet: hur vi skall konstruera vår
relation till musiken, hur vi skall uppleva oss själva när vi lyssnar till
musik, vilken roll musiken skall spela i våra liv och hur vi definieras
som musikaliska subjekt.

Jag skall här se på en typ av strategi vilken jag i foucaultiansk anda
kallar för ”åtskiljande praktik”. Som jag skall visa utför denna typ av
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strategi ett konstituerande arbete i etablerandet av strukturell kunskap,
samtidigt som den för att fungera effektivt förutsätter denna kunskap.
Den utgör således ett tydligt exempel på hur relationen mellan makt
och kunskap opererar i den musikaliska autonomins diskurs. Den
demonstrerar också, som vi skall se, maktens produktivitet i och med
att den legitimerar och möjliggör den kunskap om musiken genom
vilken den strukturinriktade lyssnaren konstitueras. På samma gång ger
den oss även en inblick i hur mer diskutabla maktförhållanden mellan
olika individer och grupper upprättas och vidmakthålls i den mu-
sikaliska autonomins diskurs, vilket jag skall återkomma till i avsnitt
7.5.2.

7.5.1 Åtskiljande praktiker

Foucault beskriver i ”The Subject and Power” en åtskiljande praktik
som en metod eller strategi för att konstituera subjekt eller subjekt-
positioner (vad han kallar för ”objektifiering”). Foucault nämner i
denna artikel tre exempel på åtskiljande praktiker: uppdelningen
mellan förnuft och vansinne, uppdelningen mellan den sjuke och den
friske och uppdelningen mellan kriminella individer och hederliga
människor. Dessa åtskiljande praktiker kan effektuera antingen en
splittring inom subjektet eller ett åtskiljande av subjektet från andra
subjekt.1 Vi kan här se att de åtskiljande praktikerna motsvarar de ute-
stängningsprocedurer som Foucault identifierade i Diskursens ordning

och genom vilka diskursen konstitueras, kontrolleras och begränsas.
Där identifierade Foucault även en fjärde typ av uppdelning, nämligen
den distinktion mellan sant och falskt som kan återfinnas i alla
(dominerande) diskurser och som åstadkoms av den ”vilja till kunskap”
och ”vilja till sanning” som vidlåder dessa diskurser.2

För att se hur en form av åtskiljande praktik är verksam i den
musikaliska autonomins diskurs kan vi än en gång vända oss till ett av
dess centrala manifest, nämligen Eduard Hanslicks Vom Musikalisch-

Schönen. Vad som bland annat anställs genom denna skrift är ett
separerande av det allmängiltiga, rationella och sant musikaliska lyss-

                                                                        
1 Foucault (2000b, s. 326).
2 Foucault (1993, s. 10-11).
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nandet från det idiosynkratiska, irrationella och musikaliskt förvan-
skade lyssnandet. Som vi såg i kapitel 3 skiljer Hanslick med ohöljd
frispråkighet det sanna, kompetenta lyssnandet – vilket består i att med
strikt koncentration följa och föregripa det musikaliskt-strukturella
utvecklingsförloppet1 – från de perverterade reaktioner som utmärker
den musikaliske dilettanten. Sådana reaktioner (d.v.s. varje respons som
inte är förankrad i en strikt koncentration på den musikaliska struk-
turen själv) förpassas på en och samma gång till ett sjukligt, förvirrat
och primitivt själsliv när det hävdas att

all such pathological ways of being affected by a piece of music
are opposed to the deliberate pure contemplation of it. This con-
templative hearing is the only artistic, true form; the raw emotion
of savages and the gushing of the music enthusiast can be
lumped together in a single category contrary to it.2

Denna passage åstadkommer en distinktion mellan adekvata och irra-
tionella förhållanden till musik genom vilken de senare stigmatiseras
som musikaliskt irrelevanta. Alla upplevelser som inte kan ledas till-
baka till ett kontemplerande av musiken för dess egen skull är ”patolo-
giska” och ”råa”, medan det ”kontemplativa lyssnandet” utmärks av ett
”medvetet”, ”sant” och ”rent” betraktande. Det är här viktigt att se att
denna distinktion inte är uttalad i ett institutionellt och epistemologiskt
vakuum. Hanslick har, så att säga, kunskapen på sin sida – inte bara en
framväxande musikvetenskaplig disciplin med dess teorier och metoder
för att undersöka och klassificera musikverk, utan även ett bredare posi-
tivistiskt kunskapsideal från vilket dessa teorier och metoder i växande
grad hämtar sin legitimitet. Genom Hanslicks strategiska och kunskaps-
auktoriserade distinktion och dess medföljande stigmatisering av det
icke-strukturella lyssnandet placeras således ett helt spektrum av möj-
liga förhållningssätt till musiken, en mångfald av möjliga subjektivite-
ter, utanför den musikaliska autonomins diskurs.

I CD-texterna kan man inte återfinna en sådan explicit bränn-
märkning av alternativa förhållningssätt till musiken. Detta innebär
                                                                        
1 Hanslick (1986, s. 64).
2 Ibid., s. 63.
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dock inte att den typ av åtskiljande praktik vi identifierat hos Hanslick
inte skulle vara verksam i dessa texter. Istället för att som hos Hanslick
demonstreras explicit opererar den i dessa texter snarare först och
främst i form av en naturalisering av den strukturinriktade lyssnaren.
Med naturalisering avser jag här dels det faktum att denna lyssnare helt
enkelt inte problematiseras i texterna och att några alternativa lyss-
narpositioner aldrig omnämns; dels avser jag också den
omständigheten att denna subjektposition tilldelas ett perspektiv som,
liksom musiken själv, på ett radikalt sätt tycks vara oberoende av alla
sociala, kulturella och historiska sammanhang. Vi får intrycket av att
denna person, den strukturinriktade lyssnaren, är en naturgiven
företeelse snarare än en social och kulturell konstruktion. Den
strukturinriktade lyssnaren fixeras, som Stuart Hall uttrycker det, på
detta sätt som en ahistorisk och naturgiven företeelse och inte som en
historiskt situerad sådan.1 Men därmed fixeras också den ”icke-
musikaliske” lyssnaren som en sådan företeelse. Genom denna form av
naturalisering separeras således det perspektiv som är det ”relevanta” i
vårt möte med musiken från de upplevelser och subjektiva tillstånd
som inte hör hemma där. Detta åtskiljande åstadkommer, i den
utsträckning det är effektivt, både en uppdelning inom oss (i och med att
vi rensar bort vissa typer av upplevelser som musikaliskt irrelevanta)
och en uppdelning mellan subjekt (i och med att vissa individer
ofrånkomligen kommer att placeras i kategorin ”icke-musikaliska”
lyssnare).

I den typ av åtskiljande praktik vi här identifierat kan man tydligt se
hur den strukturella kunskapen om musiken används för att
konstituera två olika typer av subjekt eller subjektpositioner: å ena
sidan det musikaliskt relevanta subjektet, å andra sidan det musikaliskt
irrelevanta subjektet (i praktiken en mängd subjektpositioner som har
det gemensamt att de inte uteslutande är grundade i ett lyssnande till
den musikaliska strukturen för dess egen skull). Men omvänt kan vi
också se att åtskiljandet av dessa två typer av subjektpositioner
legitimerar den strukturella kunskapen om musiken. Distinktionen
mellan musikaliskt relevanta och musikaliskt irrelevanta upplevelser

                                                                        
1 Se Hall (1997, s. 245).
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och den strukturella kunskapen om musiken måste således betraktas
som ömsesidigt konstituerande varandra. Detta ömsesidiga
konstituerande ingår i sin tur i ett ömsesidigt konstituerande växelspel
med ett antal olika maktförhållanden i den musikaliska autonomins
diskurs. Här skall jag framför allt se närmare på ett av dessa
maktförhållanden.

7.5.2 Maktförhållanden, identitet och ”musiken själv”

Kapaciteten att tala om och analysera musikaliska strukturer, kommu-
nicerandet av denna kunskap och de maktförhållanden som uppstår
mellan dem som är i besittning av denna kunskap och dem som inte är
det, är alla förbundna i en inbördes befästande cirkularitet.1 Här
handlar det inte i första hand om vem som kontrollerar diskursen, vem
som har rätt att utöva kunskap om musiken eller vem som har makt att
”styra definitionerna av vad musik är”.2 Vad det handlar om, snarare,
är hur dessa faktorer konstituerar och konstitueras av ett maktför-
hållande där vissa människor kan bygga upp och remanifestera sin
professionella, musikaliska och personliga identitet med hjälp av dis-
kursen och dess kunskap på ett sätt som inte är möjligt för andra. Det
rör sig här om ett maktförhållande som ytterst handlar om auktoriteten
att utforma och fixera adekvata subjektpositioner i förhållande till
musiken som bekräftar vissa individers musikaliska och personliga
identitet medan de splittrar och underminerar andras.

Det sätt på vilket musiken representeras i de båda textutdragen ovan
utesluter en mängd möjliga sätt att förhålla sig till denna musik på
(nedan skall jag ge ett konkret exempel på ett alternativt sätt att relatera
till denna musik). Den nyktra och neutrala ton som utmärker dessa
texter etableras genom ett objektifierat och teoretiskt informerat språk
som i praktiken inte lämnar något utrymme åt beskrivningar av de
personliga och emotionella upplevelser författarna eventuellt har erfarit
i sitt möte med musiken. Genom detta språk konstrueras musiken som
ett ”disciplinärt objekt”, som ett kunskapsobjekt för den struktur-

                                                                        
1 Se Foucault (2000b, s. 337-39).
2 Widestedt (2001, s. 15).
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inriktade och kompetente lyssnaren,1 snarare än som något vilket vi
kan upprätta en personlig relation till. Men detta disciplinära objekt kan
därmed emellertid också tjäna som ett objekt med hjälp av vilket de som
är i besittning av den erforderliga kunskapen, liksom auktoriteten att
kommunicera och förmedla denna kunskap till andra, kan bygga upp
sin professionella, musikaliska och personliga identitet. Det disciplinära
objektet utgör i denna mening en resurs för identitetsformation för dem
som kan bemästra detta objekt och för dem som intar auktoritets-
positioner i den diskurs i vilket det framträder. Samtidigt är det också
ett objekt genom vilket de som behärskar diskursen och dess kunskap
kan dominera dem som inte gör det, t.ex. genom en offentligt och
institutionellt sanktionerad befogenhet att (bort)definiera eller förtiga
alternativa musikaliska identiteter.

En författare som har diskuterat liknande frågor om makt och iden-
titet i samband med musikalisk autonomi är Suzanne Cusick. Cusick
argumenterar för att konstruktionen av det disciplinära objektet är nära
förknippad med maktförhållanden inom vad hon beskriver som ”the
aesthetic experience of ’the music itself’”. Dessa maktförhållanden,
hävdar hon vidare, ”have been reified in countless musicological and
aesthetic writings since Hanslick”.2 Cusick är intresserad av de sätt på
vilka vi som icke-professionella lyssnare tenderar att neutralisera oss
själva genom att vi formar vår upplevelse av musiken efter framställ-
ningar förmedlade av experter vars tal är auktoriserat att representera
”musiken själv”. Denna neutralisering (vilken hon i en annan artikel har
benämnt ”The spectacle of the disappearing Self”3) är för Cusick intimt
förbunden med den estetiskt-musikaliska upplevelse i vilken

we leave behind our concerns and anxieties in the real world and
escape into the arcane one described by Hanslick as ’the free play
of pure form’. There we can imagine ourselves to be angels, even

                                                                        
1 För en utförligare redogörelse av begreppet disciplinärt objekt, se Korsyn
(2003)
2 Cusick (1999, s. 494).
3 Se Cusick (1994, s. 84).
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gods; for ’the music itself’ is a kind of ether in which we lose
ourselves.1

När vi accepterar rollen som strukturinriktade lyssnare innebär detta
således samtidigt att ”we imaginatively lose our genders, our sexu-
alities, our very bodies.”2 Omkring den ”rena” musikaliska upplevelsen
byggs på detta sätt ett maktförhållande upp mellan dem som genom sin
kompetens och kunskap behärskar ”musiken själv” och dem som inte
gör det. Cusick beskriver detta maktförhållande på följande sätt:

[The] loss of the listening self in the aesthetic experience of music
is closely linked to the power claimed by those who would
interpret ’the music itself’ in language - musicologists and their
institutional kin. For they do not lose themselves; they interpret
for us the nature of the thing in which we lose ourselves - a thing
the experience of which might be held to approximate that
elusive desideratum denoted in French psychoanalytic and
feminist theory by the word jouissance. There is tremendous
pleasure - sensual, emotional, and intellectual - to be had from
this kind of listening experience.3

Den neutralisering som är förknippad med lyssnandet till ”musiken
själv” behöver alltså långtifrån upplevas som något negativt, tvärtom är
detta lyssnande ofta förknippat med ett starkt välbefinnande eller till
och med eufori. Men just detta faktum gör att det blir ännu svårare att
få syn på det maktförhållande som är implicerat i upplevelsen av
”musiken själv”. För att inte förlora detta maktförhållande ur sikte tar
Cusick hjälp av en distinktion som utvecklats av Fred Everett Maus i
avsikt att ytterligare belysa det. Här framgår hennes feministiska (och
queer-teoretiska) perspektiv tydligt när hon skriver att

If... the loss of the self to an overwhelming music is an experience
of being feminized, or at least of being a ’bottom’, then the
experience of having it all explained to us by an authority who
does not participate reinforces our sense of being ’bottoms’. The

                                                                        
1 Cusick (1999, s. 494).
2 Ibid., s. 494.
3 Ibid., s. 494.
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authority who explains it all, however, re-enacts his ability to be a
’top’. Thus we who are ’bottoms’ learn to experience both
pleasure and knowledge as originating elsewhere. [...] We who
might, through our mastery of the ’science’ of music, retain an
identification with being a ’top’ are encouraged to imagine
ourselves as powerful, equal to the godlike ’music itself’ in our
ability to remain free of its power while understanding its
messages...1

Cusicks identifierande av de maktförhållanden som åtföljer före-
ställningen om ”musiken själv” innebär ett viktigt steg framåt för att
avmytologisera denna. Samtidigt är hennes beskrivning av hur makt-
förhållanden etableras och upprätthålls genom autonomiseringen av
den klassiska musiken inte oproblematisk. Cusick tycks nå fram till den
tvivelaktiga slutsatsen att professionella musikvetare och deras
”institutionella gelikar” mer eller mindre medvetet och beräknande
använder ett tekniskt komplicerat språk genom vilket de oförmärkt kan
dominera både musiken och den otränade lyssnaren. Det skulle alltså i
ordets mest renodlade bemärkelse röra sig om en ideologi, om ett falskt
medvetande som hindrar oss från att utveckla vårt sanna förhållande till
musiken. Enligt detta synsätt är detta att lyssna till autonoma
musikaliska strukturer detsamma som att vara offer för, att vara
duperad av, en ideologi som endast tjänar vissa gruppers eller
individers intressen.2 Istället för att acceptera en sådan centraliserad
syn på makten, enligt vilken den närmast betraktas som en ägodel hos
ett privilegierat fåtal, bör vi betrakta de maktförhållanden som åtföljer
konstruktionen av ”musiken själv” som både en förutsättning för och en
effekt av den musikaliska autonomins diskurs. Vissa personer åtnjuter
otvivelaktigt en privilegierad position i förhållande till det disciplinära
objektet och den strukturella kunskapen om musiken, t.ex. genom att de
kan bygga upp sin musikaliska, professionella och personliga identitet
omkring detta objekt och denna kunskap på ett sätt som inte är möjligt

                                                                        
1 Ibid., s. 494-95. Cusick påpekar i en fotnot att ”the concept of ’tops’ and
’bottoms’ has long been a commonplace in gay male culture in the United States
and is one of obvious importance to distinguishing power roles in sexual
relations between people who seem to share gender and reproductive capabili-
ties”. (Se Ibid., s. 494.)
2 Se Burnham (1999, framförallt s. 213).
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för andra. Men detta innebär knappast att de äger makten att förtrycka
dessa andra genom sin kunskap närhelst de så önskar. Inte heller
innebär det att de i någon utpräglad grad skulle hysa denna önskan.

Dessa reservationer innebär inte ett fullständigt avvisande av
Cusicks argument. Jag hävdar liksom Cusick att de maktförhållanden
som är knutna till den diskursiva konstruktionen av musikalisk auto-
nomi riskerar att undergräva identiteten hos den icke-professionelle
lyssnaren. Den officiellt sanktionerade experten befinner sig i ett
dominansförhållande gentemot denne lyssnare i och med att han eller
hon är den som i offentliga sammanhang har rätt att uttala den kunskap
om musiken som auktoriserar distinktionen mellan de upplevelser som
är musikaliskt relevanta och de som inte är det.1 För att ge en mer
konkret bild av vad som är involverat i detta maktförhållande skall jag
här skissera en subjektposition, ett förhållningssätt till musiken och ett
sätt att vara på i förhållande till musiken, som skiljer sig avsevärt från
den musikaliska autonomins strukturinriktade lyssnare.

Som ett exempel på en sådan alternativ subjektposition kan vi här
föreställa oss en form av idiosynkratiskt lyssnande i vilket musiken – låt
oss säga Brahms fjärde symfoni – kontinuerligt relateras till och integre-
ras med en specifik lyssnares personliga livsvärld.2 Vid varje åter-
hörande – eller om inte vid varje, så åtminstone vid vissa återhöranden
– av denna symfoni återupplever och återkallar lyssnaren en mängd
känslor, stämningar, associationer och innebörder som är intimt
förbundna med den livsvärld som är hans/hennes. Denne lyssnare
flätar mer eller mindre medvetet ihop minnen och intryck från sitt eget
liv med den fjärde symfonin och låter därmed denna symfoni bli en
resurs för skapandet och återskapandet av viktiga upplevelser och
erfarenheter. På detta sätt kommer denna musik sannolikt att spela en
mer eller mindre viktig roll i det självnarrativ som konstituerar just
denne lyssnares personliga historia. I sin idiosynkratiska relation till
musiken skapar lyssnaren, genom och med hjälp av denna samma
musik, sin musikaliska och personliga identitet. Och även om denna id-

                                                                        
1 Notera att det här alltså inte är en fråga om vem som har makt, utan en fråga
om maktförhållanden mellan dem som (re-)producerar kunskapen och dem för
vilka denna kunskap (re-)produceras (och om vilka den även indirekt handlar).
2 Se här även Higgins (1997).
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entitet endast är tillfällig och träder tillbaka när musiken klingat ut,
utgör den en del i en mer omfattande identitetsformation genom vilken
lyssnaren konstituerar sig som ett sammanhängande och individuellt
subjekt.

Påståendet här är inte att den subjektivitet som framträder i denna
idiosynkratiska relation till musiken nödvändigtvis skulle vara mer
”sann” eller ”äkta” än den som vidlåder den strukturinriktade lyss-
narens subjektposition. Ur ett diskursteoretiskt perspektiv måste den
förra i lika hög grad som den senare betraktas som en diskursivt
konstruerad subjektposition. Samtidigt rör det sig just om en idiosyn-

kratisk subjektposition i den meningen att den är exklusivt knuten till
mig och min livsvärld och inte, som i fallet med den strukturinriktade
lyssnaren, till ett perspektiv som föreskrivs som gemensamt för alla.1

Men just detta innebär också att ”musiken själv”, Brahms fjärde
symfoni, investeras med innebörder som endast uppstår i mitt möte
med denna musik och att den därmed konstrueras som ett helt annat
objekt än den strukturella kunskapens disciplinära objekt.2 Återigen,
det är viktigt att inte essentialisera denna idiosynkratiska lyssnarposi-
tion. Den är i alla avseenden lika epokberoende som det universal-
itetsideal vilket vidhäftar den strukturella kunskapens offentliga
diskurs. Det är inte så att det idiosynkratiska är det sanna, naturliga och
egentligt diskursoberoende; det idiosynkratiska är snarare den diskurs
– en av de diskurser – som, åtminstone i CD-skivans texter, avauktori-
serats i skuggan av den strukturella kunskapens hegemoni.

Det är således tydligt att konstruktionen av den strukturinriktade
lyssnaren i CD-texterna utesluter den typ av perspektiv på och
användande av musiken som jag här har beskrivit. Denna struktur-
inriktade lyssnare kan de facto förstås som ett exempel på det ideella
observationsperspektiv Pierre Bourdieu har kallat ”den rena blicken”

                                                                        
1 Jfr Ibid., s. 94-97.
2 Runt dessa två objekt, det ”idiosynkratiska” och det ”disciplinära” kan jag
bygga upp två radikalt olika identiteter: en "idiosynkratisk" identitet som en
konkret individ med en konkret livshistoria, och en professionell identitet som
musikvetare. I bästa fall kanske jag kan växla mellan dessa två objekt och
identiteter och få ut det bästa av två världar. Eller finns det kanske till och med
en möjlighet att integrera dem med varandra?; se Ibid., s. 98-102.
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och som han spårar tillbaka till Kants Kritik av omdömeskraften.1 Med
referens till Ortega y Gasset beskriver Bourdieu detta ideal som ekvi-
valent med ”a systematic refusal of all that is ’human’ ...namely, the
passions, emotions and feelings which ’ordinary’ people invest in their
’ordinary’ lives”.2 Återigen behöver vi inte betrakta dessa ”ordinära”
upplevelser som i grunden mer äkta eller ”mänskliga” än de
sinnestillstånd, den rena estetiska erfarenhet, som åtföljer det struk-
turinriktade lyssnandet. Men det är otvivelaktigt en typ av upplevelser
som spelar en mycket viktig roll i många människors möte med
musiken, samtidigt som de genom fortlöpande åtskiljande praktiker
klassas som musikaliskt irrelevanta i den typ av informerande och
officiellt auktoriserade texter jag undersökt i denna studie. Det
strukturinriktade lyssnandet erbjuder oss således en subjektposition i
vilken vi löper en verklig risk att förlora oss själva: genom de
universalistiska anspråk och den standardisering av perspektiv som
kännetecknar den estetik som legitimerar ”musiken själv” hålls denna
musik och den lyssnarposition som i texterna är knuten till den strikt
åtskiljda från våra konkreta personliga historier och livsvärldar. Detta
splittrande mellan å ena sidan en allmängiltig musikalisk erfarenhet och
å den andra en "idiosynkratisk subjektivitet” kan ses som ett exempel
på hur utövandet av makt/kunskap i den musikaliska autonomins
diskurs leder till maktförhållanden där den icke-professionella
lyssnarens personliga, emotionella och sinnliga responser kontrolleras
och utrangeras av dem som producerar kunskapen om denna musik. I
den musikaliska autonomins diskurs lämnas inte något utrymme åt
lyssnaren att aktivt konstruera egna tolkningar omkring musiken.
Istället uppmanas han eller hon att underordna sig tolkningar och
beskrivningar som utgår från andra, mer privilegierade, platser i
diskursen. Han/hon rekommenderas med andra ord att acceptera
framställningarna hos dem som kan tala och bemästra den strukturella
kunskapens språk, d.v.s. de som är auktoriserade att uttala sanningen
om denna musik. När vi träder in i den subjektposition som den
musikaliska autonomins diskurs erbjuder oss avsäger vi oss förmågan

                                                                        
1 Jämför även här den analytiska moralfilosofin och de olika typerna av ideella
observatörsteorier som återfinns inom metaetiken och den normativa etiken.
2 Bourdieu (2003, s. 4).
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att skapa egna tolkningar, vi offrar vår ”idiosynkratiska subjektivitet”
för det rent musikaliska lyssnande som förespråkas av den estetiska
diskursen om ”musiken själv”. Att på detta sätt tystas, eller låta sig
tystas, är att samtidigt förlora ett av de mest grundläggande privilegier
man kan ha i umgänget med musik, nämligen privilegiet att själv
konceptualisera musiken och göra den till sin.

I det scenario jag här målat upp placeras den icke-professionelle
lyssnaren i ett slags musikaliskt limbo: med sina egna reaktioner och
tolkningar avlegitimerade, men samtidigt utan den erforderliga
analytiska kompetens som krävs för att med framgång träda in i den
strukturorienterade lyssnarens subjektposition lämnas han/hon med en
i bästa fall fragmentarisk musikalisk identitet. Denna situation kan med
Lydia Goehrs ord beskrivas som ”ett tydligt fall av konceptuell imperi-
alism”1: musiken analyseras, tolkas, beskrivs och kolonialiseras av de
som är sanktionerade att säga ”sanningen” om den. Dessa ”koloni-
satörer” kan inte, som t.ex. Cusick tycks hävda, betraktas som
avsiktligen strävande efter att upprätthålla de maktförhållanden som
uppstår omkring ”musiken själv”; de är knappast ute efter att blåsa upp
sina egna egon genom att förtrycka, styra och dominera den otränade
musikentusiasten. Inte heller kan de betraktas som de egentliga ägarna
av den diskurs och den makt/kunskap som upprätthåller dessa
maktförhållanden. Vad som däremot inte kan förnekas är att de
befinner sig på en mycket privilegierad plats inom diskursen, den plats
ifrån vilken diskursens sanning och dess makt/kunskap kontinuerligt
reproduceras. I denna mening kan man faktiskt säga att Brahms musik
tillhör de auktoriteter som skrivit de texter jag här studerat och inte
majoriteten musikentusiaster till vilka dessa texter är riktade.

7.6 Den disciplinerande makten och det institutionaliserade lyssnandet

Bortdefinierandet av den idiosynkratiska subjektiviteten i den musi-
kaliska autonomins diskurs kan ses som en strävan efter att forma våra
attityder och förhållningssätt inom ett specifikt verksamhetsfält som har
paralleller på många andra områden. Ett av dessa andra områden fram-
hävs av Cusick i samband med att hon argumenterar för att avskiljandet

                                                                        
1 Goehr (1992, s. 245). (Min översättning.)
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av ”musiken själv” vilar på en definition av musik som befrämjar en typ
av förhållande - det mellan ”musiken själv” och dess ideella lyssnare -
på bekostnad av alla andra. För, hävdar Cusick, ”the power relationship
between these entities [d.v.s. de olika sätten att förhålla sig till musik
på] bears an uncomfortable resemblance to the characteristic power
relationships of patriarchy, which exalts a male-dominated heterosexu-
ality above all other human relationships”.1

Oavsett om vi vill acceptera Cusicks jämförelse eller inte kan vi
notera att hon här identifierar en av de strategier genom vilka den
disciplinerande makten verkar i den musikaliska autonomins diskurs.
Ty konstruktionen av den strukturinriktade, estetiserade lyssnaren i
denna diskurs åtföljs inte bara av en åtskiljande praktik och en
naturalisering som skiljer det adekvata lyssnandet från det
idiosynkratiska, utan även av en homogenisering och en normalisering

av det adekvata lyssnandet genom vilken vårt förhållningssätt till den
klassiska musiken disci-plineras. Vad det rör sig om här är en
disciplinering som framför allt fungerar genom att den djupa
koncentrationen och ”[the] sublimation of immediate desires and
emotions”2 framställs som ett kännetecknande drag hos den
genomsnittlige lyssnaren. Men denna disciplinering av det
strukturinriktade, estetiserade lyssnandet rör sig inte bara på det
mentala eller ”själsliga” planet, den innebär samtidigt en potentiell
disciplinering av kroppen. Liksom den mentala disciplineringen (och
förmodligen i långt högre grad än denna) måste denna disciplinering av
kroppen betraktas som ”potentiell” eftersom den uppenbarligen
kommer att verka mer effektivt i vissa sammanhang än i andra. För att
tydliggöra disciplineringen av det lyssnande subjektet i den musikaliska
autonomins diskurs skall jag därför avslutningsvis relatera de texter jag
undersökt i denna studie till ett fenomen som både kan sägas legitimera
och legitimeras av denna typ av texter: det institutionaliserade lyss-
nandet vid offentliga klassiska konserter.

Låt os återigen utgå från den beskrivning av Brahms tredje symfoni
som jag återgav i sin helhet ovan. Denna beskrivning kan ses som in-

                                                                        
1 Cusick (1999, s. 492).
2 Mills (2004b, s. 43).
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volverad i en outtalad disciplinering av det lyssnande subjektet som en
mental och kroppslig existens. För att jag skall kunna ta den sub-
jektposition i anspråk som texten erbjuder mig måste jag genomgå en
transformation: jag måste göra mig själv till det allmängiltiga och
objektiva perspektiv, till det ”rena skådande”, som kännetecknar den
distanserade betraktaren och utifrån vilket verket kan växa fram
framför mig som en strukturellt koherent enhet. I grunden ligger här ett
löfte om en ovärderlig och tidlös estetisk upplevelse; ett intresselöst, och
tillsynes apodiktiskt, välbehag som ytterst berättigar den autonoma
musiken och dess (ideella) lyssnare. Men den subjektposition jag på
detta sätt erbjuds medför inte bara ett utplånande av min
idiosynkratiska subjektivitet, den tycks även medföra ett effektivt av-
lägsnande av hela min kropp. Om denna tanke inte slår mig hemma i
vardagsrummet (där jag är fri att, om jag så skulle önska, gå omkring
och gestikulera hur jag vill) så kanske den slår mig när jag träder in i
konsertsalen. För även om jag naturligtvis är här av egen fri vilja, och
även om jag naturligtvis inser och naturligtvis accepterar att jag under de
kommande två timmarna kommer att vara tyst och koncentrerad, kan
det ändå hända att jag plötsligt upplever hela situationen som underlig
eller kanske till och med tvivelaktig. Jag inser att jag, nu när jag är här,
naturligtvis måste disciplinera mig själv: att jag endast kan hosta eller
harkla mig försiktigt i pauserna, att jag inte kan resa mig upp och gå när
jag vill, att jag inte bör gäspa, att jag måste sitta still med händerna på
armstödet eller i knät, att jag inte kan somna, att jag inte kan sjunga med
eller nynna eller vissla, att jag inte kan gråta eller skratta, att jag inte kan
dirigera musiken eller dansa till den, att jag inte kan inleda ett samtal
med min stolsgranne... Jag inser att jag, liksom de andra, naturligtvis är
här för att fokusera ”all my bodily awareness on my experience of
sound, and [...] let my consciousness be entirely filled with "the music
itself”.1 Och jag inser att jag, liksom de andra, åtminstone måste
uppfylla de yttre kriterierna för det institutionaliserade lyssnandet och
rätta mig och min kropp efter den vett och etikett som denna situation
kräver. Och skulle jag av någon anledning glömma bort eller inte vara

                                                                        
1 Cusick (1994, s. 84). Se även Cook (2000, s. 35).
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medveten om konsertsalens regler, så kommer jag snart nog att få lära
mig det institutionaliserade lyssnandets åtta budord:

Du skall icke
1.  Prata. Det första och viktigaste budet. Stanna hemma om du inte är på
humör att koncentrera dig helt på vad som händer på podiet.
2. Nynna, sjunga eller stampa takten. Musikerna behöver inte din hjälp, och
dirigenten behöver tystnad. Lär dig hålla takten inuti dina skor. Det sparar
andra mycket irritation och är en nyttig övning för tårna.
3. Smälla ditt tuggummi i din nästas öra. Detta ljud är helt oförlåtligt och
oftast omedvetet. Åsynen av annars eleganta damer och herrar som tuggar
tuggummi är en av dagens mest upprörande och oestetiska upplevelser.
4. Bära ljudligt tickande klockor eller rasslande juveler. Ägarna är vanligtvis
immuna mot ljuden, men dessa extra "slagverk" är störande för alla.
5. Prassla med godispapper. Näst efter prat, är detta det allvarligaste brottet
mot auditoriets frid. Om du är dålig i halsen, öppna dina halstabletter innan
musiken börjat. Om du plötsligt skulle få en hostattack, ta av pappret snabbt.
Att försöka vara tyst genom att ta av pappret långsamt förlänger bara tortyren
för alla omkring dig.
6. Sucka uttråkat . Om du har svåra plågor, håll dem för dig själv. Din granne
kanske är i extas, vilket naturligtvis också skall hållas under tyst kontroll.
7. Läsa. Detta är mer en personlig förlust än ett antisocialt beteende. Det är
vanligt att konsertbesökare läser verkkommentarer, skummar annonser och
sådant. Gör inte det. Att lyssna betyder just det. Kommentarer ska begrundas
innan (eller efter) musiken - inte under tiden. Det kan dock vara bättre - för
dem omkring dig - att läsa istället för att sova eller snarka.
8. Komma för sent eller gå tidigt. Det är ohövligt mot artister och publik att
tränga sig fram till sin plats när man är sen, att sminka sig eller gå innan
konserten är slut. De flesta konserter har en beräknad sluttid - försök att hålla
dig till den.

Det är intressant att se att det värsta gisslet vid våra konserter - oåterhållen
hosta och ideliga harklingar - inte nämns bland budorden. Ett annat klimat
kanske gör sådana anmärkningar överflödiga.1

Detta är naturligtvis uttryckt med en viss humor och distans. Budskapet
är emellertid allvarligt menat. Här handlar det om att lära sig konsert-
salens regler, och även om textens budskap söks mildras genom det

                                                                        
1 Konsertnytt, Nr 2,  oktober 1989. Ursprunglig källa, Royal Philharmonic
Orchestra and Club News Letter (författare, Byron Belt). Ett annat ”gissel” som
inte utgjorde något problem 1989, men som sannolikt skulle finnas med på
listan idag, är ringsignaler från icke avstängda mobiltelefoner.
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humoristiska anslaget (och genom diverse karikatyrteckningar) genom-
syras den icke desto mindre av en tillrättavisande och emellanåt smått
auktoritär ton i sin strävan efter att i musikens namn göra den
potentielle konsertbesökaren uppmärksam på hur man uppför sig, och
hur man inte uppför sig, vid denna typ av evenemang. Allting annat än
en strikt koncentration på musiken och en total kontroll och disci-
plinering av den egna kroppen (och de olika typer av ljud man kan
åstadkomma med denna) rubriceras som ”antisocialt beteende” (se
punkt 6). Helt bortsett från det rimliga i att det faktiskt bör råda ett visst
lugn och en viss tystnad i konsertsalen kan texten ovan ses som ett
tydligt uttryck för den långtgående disciplinering som förkommer i
detta sammanhang.1

Den subjektposition CD-texterna erbjuder oss kan ses som legiti-
merande den (själv)disciplinering av det lyssnande subjektet som
regelbundet upprepas på olika platser i vårt samhälle. Denna sub-
jektposition är i flera avseenden en subjektposition där lyssnaren, så att
säga, måste lägga sin kropp åt sidan. Detta tycks ironiskt nog implicera
att det är missvisande att tala om en disciplinering av kroppen eftersom
en mer korrekt beskrivning tycks vara att den helt enkelt försvinner.2

En sådan slutsats förbiser emellertid de långtgående konsekvenser som
är implicerade i den neutralisering av kroppen som utverkas i den
musikaliska autonomins diskurs. Denna neutralisering innebär inte
bara att kroppen avlägsnas; den kommer, där den är effektiv, att
påverka de sätt på vilka vi upplever och relaterar till våra egna kroppar,
bland annat genom att föreskriva vad vi kan tillåta oss själva att göra
och inte göra, känna och inte känna, i olika situationer. I denna
bemärkelse kan man säga att den diskursiva konstruktionen av
musikalisk autonomi åtföljs av en subtil form av disciplinär makt. Att
denna makt inte entydigt och slutgiltigt kan läggas i händerna på

                                                                        
1 I den argentinske författaren Julio Cortazars novell Las Ménades får vi följa hur
de entusiastiska applåderna vid en symfonikonsert urartar i rent tumultartade
uppträden som slutligen leder till att en vettvillig och tygellös publik äntrar
podiet och äter upp dirigenten (och musikerna med, för den delen). Symboliken
här är mångbottnad, men Cortazar har framförallt blick för den våldsamma
kraft som man kan föreställa sig ligger förborgad i ett auditorium där tusentals
personer har suttit blickstilla i timtal.
2  Se Cusick (1999, s. 494).
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medvetna aktörer betyder inte att den är overksam, att den inte utövas
eller att den inte existerar.

Den disciplinerande makten kan förstås som arbetande genom
individen i form av en disciplinering och en institutionalisering av
lyssnandet. Denna disciplinering och institutionalisering utgör en viktig
beståndsdel i upprätthållandet av bredare sociala och ekonomiska
strukturer i vårt samhälle. Bland annat måste den betraktas som en
väsentlig faktor i legitimerandet av de kulturella institutioner (t.ex.
symfoniorkestrar och konserthus) och de kommersiella aktörer (t.ex.
skivbolag) som byggt och fortsatt bygger sin kulturella och ekonomiska
status omkring den autonoma musiken. Ola Stockfelt och Pedro van der
Lee är inne på en besläktad tankegång i följande passage:

Symphony orchestras are expensive. The concert halls need
sponsors. What they can sell is the mark of authenticity - of
proved independent quality that lasts, associations with non-
commercial class and certified eternal values. This is... something
that, together with the architectural and ritual setting (not
excluding the price of the tickets), creates expectations that helps
the concert goer to establish modes of listening in the concert hall
that can rarely if ever be achieved in the elevator, thus forming
the basis for truly extraordinary music experiences.1

Vi får inte som lyssnare äventyra dessa ”extraordinära musikaliska
upplevelser”, det skulle innebära att vi förbröt oss mot och äventyrade
de grundläggande värden som inte bara den autonoma musiken utan
även de institutioner och verksamheter som saluför denna musik lever
på. Vår uppgift är att vara tysta och lyssna till den dekontextualiserade,
avspecificerade musiken för dess egen skull. Diskursen ber oss således
att vara koncentrerade, ljudlösa och orörliga.

7.7 Sammanfattning och konklusion

Syftet med detta avslutande kapitel har varit att belysa några av de
sociala konsekvenser som är förknippade med den diskursiva kon-
struktionen av musikalisk autonomi genom att koppla denna till frågor

                                                                        
1 Stockfelt & van der Lee (1998).
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om makt och identitet. I enlighet med denna studies utgångspunkter
har jag inte strävat efter att avtäcka någon omsorgsfullt kamouflerad
ideologi - ett falskt medvetande - som skulle förmodas operera genom
den musikaliska autonomins språk. De utsagor, kategorier, kunskaper
och ideal som upprätthåller den klassiska instrumentalmusikens (i det
här fallet Johannes Brahms symfoniers) autonoma status kan inte
uteslutande förstås som utvecklade i syfte att tjäna intressena hos en
liten grupp människor, intressen som endast kan uppnås genom ett
framgångsrikt underkuvande eller maskerande av våra ”äkta”
upplevelser eller vårt ”sanna” förhållande till denna musik. Den typ av
personliga och idiosynkratiska förhållningssätt som jag beskrev ovan
innebär inte nödvändigtvis att en mer autentisk relation till musiken
upprättas. Snarare skall sådana förhållningssätt till musiken betraktas
som ett sätt att investera i och tillägna sig alternativa subjektpositioner
konstruerade inom ramen för helt andra typer av diskurser (t.ex.
diskurser som positionerar oss som sökare efter våra ”sanna jag”1). Den
musikaliska autonomins strukturella kunskap kan alltså inte ensidigt
betraktas som plundrande den musikaliska upplevelsen på all mening-
sfullhet, spontanitet och vitalitet. Den makt/kunskap som åtföljer den
diskursiva konstruktionen av musikens autonomi frambringar mening
och koherens, skapar glädje och tillfredställelse, och möjliggör denna
eftersökta estetiska erfarenhet ”in which we leave behind our concerns
and anxieties in the real world”.2 Inträdandet i den subjektposition som
kännetecknar det strukturinriktade lyssnandet är ofta, kanske alltid,
följden av en estetisk lärprocess som kan upplevas som oerhört givande
och befriande.

Detta bör emellertid inte göra oss blinda för att den kunskap som
produceras i den musikaliska autonomins diskurs liksom all annan
kunskap utgör ett redskap genom vilket vissa individer kan hantera och
forma andra individers beteenden, attityder och musikaliska identiteter.
De texter och den diskurs jag studerat i detta arbete skall således ses
som involverade i en ”hypotetisk disciplinering”3 av oss som lyssnande
                                                                        
1 Se t.ex. Foucault (1988).
2 Cusick (1999, s. 493).
3 Widestedt (2001, s. 36).



226

subjekt, en disciplinering som är riktad mot både vår subjektivitet och
vår kropp. De skall också ses som involverade i producerandet och
reproducerandet av ett antal maktförhållanden som har att göra med
reglerandet, auktoriserandet och kontrollen av diskursens kunskap och
dess kunskapsobjekt, men som framför allt handlar om vem som kan
(och vem som inte kan) konstruera sin musikaliska, professionella och
personliga identitet omkring den musikaliska autonomins disciplinära
objekt. Slutsatsen i detta kapitel är alltså inte att det skulle vara
principiellt fel att behandla musik som något vi bör vara sysselsatta
med för dess egen skull. Slutsatsen är snarare att de som upprätthåller,
producerar och distribuerar föreställningar om ”musiken själv” inte kan
fortsätta att negligera de ”icke-musikaliska” konsekvenser som vidlåder
den diskursiva konstruktionen av denna musik.
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SUMMARY

One of the central undertakings of the so-called ”New Musicologists”
during the 1990s was to challenge the autonomous status of the musical
masterworks constituting the core of the western instrumental art music
tradition. That autonomous status had, according to this new line of
reasoning, too long been allowed to go unquestioned and consequently
had come to dominate western classical musical culture, and in
particular the subject of musicology, to an unacceptable extent. The time
was now ripe, it was argued, to replace the undue emphasis on the
‘specifically musical’ with a new kind of socially responsible musical
hermeneutics. Close reading and structural analysis were thus to yield
to critical interpretations that laid bare the social and historical dim-
ensions of seemingly autonomous musical structures. In this way
symphonies by Brahms and Beethoven, and many other “untouchable”
musical masterpieces, were represented and reinterpreted as cultural
and historical documents and subjected to social critique.

The common and arguably single most important factor propelling
the different strands and projects that constituted the admittedly rather
loose field of New Musicology, was a growing realization that the
transparent, unquestioned and apparently self-evident “axioms” of
musical autonomy could, indeed should, be regarded as historical and
ideological constructs. Accordingly, the ideals and conceptions of
musical autonomy – the ideals and conceptions of an untainted, “pure”
and autonomous music – were traced back to their historical, social and
ideological roots. One of the most influential sources in this
recontextualization of autonomous music (surely the one most
commonly referenced) was the German musicologist Carl Dahlhaus and
especially his book Die Ideen der Absoluten Musik, which appeared in
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English in 1989 under the title The Idea of Absolute Music. (That Theodor
Adorno had in effect written about the historical and ideological
dimensions of autonomous music long before Dahlhaus was a fact that
tended to be underemphasized by the New Musicologists.)

The present thesis proceeds from some of the central themes and
convictions of the new musicological agenda; i.e. the questioning of the
very idea of autonomous music and a strong belief in the historicity of
the phenomenon. In contrast to much of the work done under this
heading, though, it does not study “autonomous” musical works
themselves, but rather the representation and construction of musical
autonomy. To be more specific, it studies how what I term the discourse

of musical autonomy gets reproduced in highly rule-governed, mass
produced and institutionally authorized texts on music. Thus, the
material examined in this study consists of 40 record-sleeve texts that
are all concerned with the four symphonies of Johannes Brahms. The
study also takes a critical perspective in that the way the music is
represented in these texts is explicitly linked to issues of power and the
construction of subject positions in the communication and
representation of music.

In the introductory chapter one the aims and purposes of the study
are presented, as well as the disposition of the book. Here I also discuss
and justify the choice of the texts that make up my empirical material,
as well as the criteria and procedures employed in the selection of these
texts.

Chapter two discusses the theoretical framework and the metho-
dological procedures of the study. A constructionist approach to
language, knowledge and representation is introduced by comparison
with contrasting views. This is followed by a detailed discussion of
Michel Foucault’s concept of discourse, the main purpose of which is to
specify how that concept is used and understood in the present study
and to what extent my application of it adheres to, and to what extent it
departs from, more “traditional” forms of foucaultian discourse
analysis. Foucault’s conception of discourse, as put forward in the
Archaeology of Knowledge, can be understood as comprising at least three
different understandings of the word. First, discourse is understood as
“the general domain of all statements”, where statements in turn are
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understood, roughly, as a kind of institutionally authorized utterances
carrying specific and privileged claims to knowledge and truth. In the
second instance, a discourse is defined as an individualizable group of
statements constituting a body of knowledge. Thus, by identifying these
statements we simultaneously delineate a specific discourse. Discourses
in this sense are more or less equivalent with academic disciplines (like
psychiatry, criminology, medicine, and so on), what Foucault calls
discursive formations. It is clear, however, that the definition as it
stands can easily be modified in order to identify both broader and
narrower discourses. Thirdly, Foucault describes a discourse as “a
regulated practice that accounts for a number of statements”. This
understanding of discourse is the one most congruent with Foucault’s
so called archaeological method. The focus here is not so much the
discourse as an individualized group of statements, but rather the
“rules of formation” that produce and make possible a specific
discursive formation with its objects, concepts, statements and theories.
In this perspective, discourse analysis is not primarily concerned with
discourse as a linguistic phenomenon but rather with the discursive

practices that can be understood as the governing principles and con-
ditions for individual discourses.

The concept of discourse adopted in this thesis incorporates aspects
of all three definitions above, though on different levels. Thus, when I
try to identify the discourse of musical autonomy in chapter 3 and 4,
where my concern is primarily with the historical dimension of musical
autonomy, I proceed from a somewhat modified version of the second
definition of discourse; that is, the conception of discourse as an
individualized group of statements. In chapter 5, 6 and 7, however,
where the focus is explicitly on the record-sleeve texts and the ways
they can be seen as structured by and at the same time reproducible of
the wider historical discourse of musical autonomy, as well as broader
institutional and discursive practices, I incorporate elements of the third
definition above. Finally, Foucault’s notion of the (institutionally
authorized) statement as a constitutive element in the construction of
discourse, and in the production of the privileged complexes of
knowledge tied to dominant discourses, is adhered to. Regardless of the
definition proceeded from, however, the basic premise of Foucault’s
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conception of discourse is never lost out of sight; it is that discourses
“systematically form the objects of which they speak”.

The second part of the second chapter discusses the methodological
considerations and procedures that accompany and make possible the
conclusions reached. A major issue here is the demarcation of the
discourse of musical autonomy. Most importantly with regard to this
issue, I address the unavoidable question why such a central figure as
Theodor Adorno is left out of the account. I also make clear how the
demarcation of the specific discourse I try to delineate and identify in
chapter 3 and 4 partly results from pragmatic choices relating to the
main purposes of the study.

In chapter one and two I point out that the present dissertation is not
an historical study. Although an historical perspective on musical
autonomy is developed in chapter 3, the historical narrative of that
chapter is thoroughly based upon, and fully adheres to, the standard
historical narrative of musical autonomy in modern Anglo-Saxon
musicology (although it does provide a more meticulous account of this
narrative than is usually the case). This means that the central
statements of the discourse of musical autonomy are identified, not
primarily through a study of historical material and primary texts, but
through a systematic and critical reading of the modern musicological
literature. Thus the reconstruction of the discourse of musical autonomy,
as well as the identification of its central statements or categories,
depends in the last instance on secondary literature for its plausibility.
However, through systematic references to Eduard Hanslick’s Vom

Musikalisch-Schönen the central statements identified are eventually
provided with the kind of justification that comes from showing the
actual presence of these statements in a significant historical document
such as Hanslick’s book.

The statements identified in chapter 3, and more systematically in
chapter 4, have a double role. In the first instance they are presented as
the central categories defining the discourse of musical autonomy as it
has developed historically. Their more specific role in the study,
however, is to function as a kind of analytical tools structuring the
analysis and interpretation of the empirical material in later chapters.
The methodological procedure here is closely linked to the study’s main
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purpose, in that the central statements of musical autonomy are
tentatively regarded as the regulative principles and tacitly ackno-
wledged presuppositions structuring the way the record-sleeve texts are
written and the way the music is represented in those texts.

An examination of the record-sleeve texts exclusively based upon the
identification of the central categories of musical autonomy would
surely leave too much space for individual bias in the interpretative
process. A detailed textual analysis is thus developed in chapter 5 in
order to elucidate features pertaining to the formal structuring as well
as the content of the texts. This textual analysis subsequently develops
into a more full-grown discursive analysis which seeks to demonstrate,
at least to some extent, how the texts are regulated by contextual factors
and, furthermore, how they can be seen as constructed from and
drawing on more specific discourses. It is the combination of the results
reached on these different levels of analysis (that is, the results reached
in chapter 3, 4 and 5) that structures and makes possible the analyses,
discussions and conclusions in the remaining chapters of the study.

In Chapter three an account of the history of musical autonomy is
provided. The dominant narrative of musical autonomy in contem-
porary research locates the naissance of this ideal, if not the concept
itself, to the turn of the nineteenth century. As many writers have
observed, at this historical juncture a new and very different way of
understanding, evaluating and writing about music is beginning to
emerge. In writers such as Wilhelm Heinrich Wackenroder, Ludwig
Tieck and E. T. A. Hoffmann we see the instigation of a discourse in
which instrumental art music is gradually construed as the paradigm
case of what music essentially is, what it means (or does not mean), how
it relates (or does not relate) to other fields of human and cultural
concerns and activities, and how we should ideally position ourselves in
relation to it. One important feature apparent in the writings of these
early Romantics is the requirement, closely connected to the idealization
and glorification of instrumental music, that attention should be paid to
music solely for its own sake.

This claim that music must be valued for its own sake, and not for
any extrinsic purpose it might serve, is one of the significant statements
around which the discourse of musical autonomy, often explicitly but
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sometimes more implicitly, has repeatedly been built. Already in
Hoffmann we find this claim inextricably bound up with the notion of
musical structure as the prime target for musical criticism and
reception. But whereas the Romantic conception of musical structure is
closely tied to a contemporaneous idealist metaphysics of transcen-
dence, leading these writers to affirm, in the words of the American
musicologist Rose Subotnik, “the inseparability of a musical structure
from the poetic and spiritual associations and imagery that this
structure evoked”, by mid-century this transcendentalist aesthetic has
become transformed and replaced by a decidedly more formalistic
version of musical autonomy concerned explicitly and much more
exclusively with what Subotnik describes as “the purely technical
parameters of musical structure”. The paramount example of this
process is of course the appearance of Eduard Hanslick’s V o m

Musikalisch-Schönen in 1854.
Elaborating on themes developed by, among others, Hans-Georg

Nägeli, Johann Friedrich Herbart and Robert Zimmermann, Hanslick in
this book effectuates a further purification of the purely musical – of
‘the music itself’ – by which the metaphysical import so important to
Romantic aesthetics becomes defined as belonging to the extra-musical.
Indeed, from now on the extra-musical can be seen as the “significant
Other” of musical autonomy, leaving the possibility open to draw the
line between music and its Other on a number of different levels. For it
is certainly not only the affections and, in Edward Lippman’s phrase,
“the generalised feeling of longing“ of Romantic theory and poetics that
must be assigned to the extra-musical. So must all forms of specific
meanings, whether they are understood in terms of representational or
semantic content, or whatever. Hence, the statement that music has its
own purely musical meaning.

Finally, the regime of the specifically musical places the social and
cultural circumstances surrounding the musical work in the realm of its
extra-musical Other, thus cutting musical structure – as well as the
production and reception of music – lose from its historical context.
Consequently, Hanslick states that “the character of a musical work as
such” has nothing whatsoever to do with “the social and political
conditions which dominate its time”.



233

In Chapter four the basic categories of the discourse of musical
autonomy, already implicitly identified in chapter three, are differenti-
ated in a more detailed and systematic way. This is done through a
combined critical reading of the modern musicological literature with
Eduard Hanslicks Vom Musikalisch-Schönen (see description of chapter
two above). The three basic and closely interrelated categories thus ar-
rived at I call, respectively, aesthetization, despecification and decontextu-

alization; each discussed at length under a separate heading. In short,
aesthetization denotes the effectuation of music’s nonfunctionality and
it can be summed up in the claim that music, or at least western art
music, should be attended to solely for its own sake. Despecification
refers to statements ascribing a purely musical meaning to music. Put in
more negative terms, the despecification of music amounts to the claim
that pure instrumental music cannot (or at any rate, should not) be
viewed as a vehicle for the production of extramusical meanings,
whether these extramusical meanings are constructed as representa-
tional, verbal or narrative. Decontextualization, finally, refers to the
separation of pure instrumental music from the social and historical
contexts of its production, reproduction and reception.

As indicated above, the fifth chapter of the thesis comprises a text-
and discourse analysis that purports to elucidate the internal structure
of the record-sleeve texts as well as the relation between text and
context. The chapter begins with an examination of the narrative
structure of the texts. This examination reveals a clear distinction
regarding how different kinds of information are distributed, with
contextual and biographical topics usually preceding and always clearly
separated from descriptions and analyses of the music. These two types
of information are then discussed and further analyzed in the following
two sections of the chapter with the main emphasis laid on what could
be called the music-descriptive parts of the texts. Drawing on a
typology of critical statements associated with the American
philosopher and aesthetician Monroe Beardsley it is shown that these
music-descriptive parts, consisting almost exclusively of somewhat
simplified “traditional” analyses of Johannes Brahms’ symphonies,
contain three different kinds of statements about the music. These are
identified, respectively, as structural descriptions, characterizations and
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evaluative statements. As the term indicates, structural descriptions are
concerned with the elucidation of features and relationships con-
stituting the musical structure or fabric, such as the texture, the thematic
development and the harmonic progressions of the music, etc.
Characterizations, on the other hand, are more concerned with the
expressive side of the music, claiming to identify the expressive
character of different passages and sections. Evaluations, lastly, are
statements that explicitly or implicitly ascribe an aesthetic or otherwise
more general value to the music.

Proceeding from a text analytical model developed by the Swedish
linguists and text theoreticians Lennart Hellspong and Per Ledin, and
integrating into this model some of the central concepts of discourse
analysis, the second part of chapter five tries to place the texts under
examination in their broader institutional and intertextual surroun-
dings. Thus, the guiding purposes behind the production of this type of
texts are discussed, as are questions concerning who should be
considered as the actual sender and, to a lesser extent, receiver of the
texts. Regarding the former, the claim put forward is that this kind of
sleeve-notes can best be understood as part of a larger discursive
practice driven by the overall aim of making the listener appreciating
the music in the right way and involving the production of such
pedagogical “devices” as listener’s guides, music-appreciation classes
and pre-concert talks. Regarding the latter, the problem of deciding who
is actually the sender of the text is pointed out, and the straightforward
answer that it is of course the author of the text is rejected in favour of a
more multifaceted scenario which recognizes the role of the record
company as well as other powerful participants (such as prominent
conductors and renowned symphony orchestras) with an aesthetic
status to preserve and therefore, presumably, wary not to be associated
with controversial  textual representations deviating from the standard
norm.

The last sections of the chapter discuss issues relating to genre and
intertextuality. With regard to genre, the conclusion is reached that the
texts under consideration must be seen as instances of, to use the
German term, the Werkkommentare. Thus, the classical record-sleeve text
should be seen as belonging to a genre of texts, the main function of
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which is to inform the listener in an accessible way about the structure
and character of specific works. In the penultimate section the inter-
textual, or rather interdiscursive, dimensions of the texts are elucidated.
It is shown in some detail how the texts, and in particular the music-
descriptive parts of the texts, can be seen as comprising and integrating
what are in effect two distinct discourses relating ideally to distinct
disciplines or domains of knowledge. Following Henrietta Lidchi’s use
of the term I describe the fusion of these discourses as a discursive
formation; i.e. as a “systematic operation of several discourses or
statements constituting a ´body of knowledge´, which work together to
construct a specific object/topic of analysis in a particular way, and to
limit the other ways in which that object/topic may be constituted”. The
chapter ends with a short summary.

The aim of the sixth chapter is to determine the extent to which the
texts under study can be seen as structured in accordance with the
central assumptions and categories of musical autonomy. Accordingly,
the texts are examined in turn from the perspective of aesthetization,
despecification and decontextualization. Combining the findings from
earlier chapters with an interpretative strategy designed to demonstrate
the compatibility and complicity of recurring themes and descriptions
in the texts with the central categories of musical autonomy (a strategy
that I, following Jonathan Culler, term “overinterpretation”) I argue that
the texts under consideration must indeed be understood as repre-
senting the symphonies of Johannes Brahms as autonomous and self-
sufficient objects. The main conclusion reached is that they thereby
instantiate and reproduce a discourse in which instrumental art music
has traditionally been constructed as autonomous.

The purpose of the sixth chapter, however, is not only to show that

the texts are structured in accordance with the categories of musical
autonomy. Of equal significance, and necessary to make such a claim
plausible, is the elucidation of how they construct the music they are
talking about as autonomous. Methodologically, this undertaking
requires – beyond the detailed examination of what the texts are
actually saying – a systematic emphasis on the different types of
information that are absent in the texts. The main assumption here is
that by stressing in this way what the texts are not saying, and by
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consequence which alternative discourses are silenced or ruled out of
consideration, we stand in a better position to highlight important
elements in the construction of music’s autonomy and the way it is
established in these texts.

The final part of the chapter is devoted to the question of knowledge
production related to the construction of musical autonomy in the texts.
Two distinct kinds of knowledge are distinguished, corresponding,
roughly, to two separate fields of enquiry. The first kind consists in the
ability to “read” musical structures and it is discernible in the texts
through the abundance of structural descriptions and the technical or
theoretical terms constituting the core vocabulary of these descriptions.
Not surprisingly this kind of knowledge is labelled structural knowledge,
and I point out the extent to which it is dependent for its legitimacy and
authority on institutionalized discursive practices occurring both within
and outside of the academy. I also point out the great extent to which
the reader is supposed to be familiar with the constituent technical
terms of structural descriptions. When, for example, the principles of
thematic transformation and cyclic form are mentioned in passing, it is
taken for granted that the reader knows what these principles amount
to, that he/she can distinguish them one from another in a satisfactory
way, and probably also that he/she is in possession of at least a
minimum of knowledge of the history of musical style. Thus, I argue
that what is prima facie a simple and straightforward account of some
part of the music turns out, on closer consideration, to require a not
insignificant amount of knowledge of music theory and history.

The second kind of knowledge is related to the standardized
apparatus of characterizations and evaluative terms that constitute a
substantial portion of the texts. Here too, we have an individualized
group of statements raised to the level of objective knowledge by being
enunciated from privileged positions within an institutionally
authorized discursive practice. The terms constituting the characteri-
zations and evaluations can, adopting an expression from Frank Sibley,
be called aesthetic terms. As such, they belong traditionally to the
practice of making aesthetic judgements, a practice that can be
understood as delineating the field of art- and music criticism.
Following Janet Wolff I argue that it is the status conferred on those
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who are officially sanctioned to make aesthetic judgements (or, to be
more precise, those who are sanctioned to make aesthetic judgements
officially) that determine what is to count as knowledge in this area.
That, however, does not mean that the approved author of a record-
sleeve text is free to interpret the music in any language he or she finds
suitable. On the contrary, the vocabulary at his/her disposal is severely
restricted by the approved terminological apparatus of traditional
music criticism and by the regulating principles of the discourse of
musical autonomy.

Having demonstrated how and to what extent the texts making up
my empirical material can be seen as reproducing the central categories
of musical autonomy, I proceed in the seventh and last chapter to
discuss the relation between knowledge, power and the constitution of
subjectivity in the discourse of musical autonomy. The chapter begins
by outlining and discussing at some length the two important
theoretical strands that inform the subsequent analysis: the concept of a
subject position and Foucault’s understanding of power and the relation
between power and knowledge. The main part of the chapter then
focuses on how the listener is positioned and defined within the
discourse of musical autonomy and, furthermore, how this positioning
relates to, and can be seen as infused with, the workings of power.
Thus, I argue that the discursive construction of the listening subject in
what are purportedly descriptions of ‘the music itself’ in effect has far-
reaching material and social consequences. Not only do such
descriptions play an important part in regulating what is to count as
true statements about a certain kind of music, they also delineate the
intelligible and appropriate responses to this music. By providing us
with authorized representations of pieces of music, descriptions of ‘the
music itself’ are liable to participate in the formation of a ‘purely
musical’ listener. Accordingly, they regulate and constrict the ways we
are supposed to understand, define and experience ourselves and our
relation to music in certain situations.

In conjunction with this line of reasoning I also argue that the
operation of power must be seen as permeating the relationship,
continuously re-established by texts like the ones I have been studying
in this thesis, between those who are officially authorized to speak
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about music and those who are not. This eventually leads me to the
conclusion that there is indeed something more going on in the
discourse of musical specificity or autonomy than a purely aesthetical
evaluation of the music itself, and that this ‘something more’ should be
acknowledged by the cultural institutions and associated authorities
implicated in the perpetuation of this discourse.

The real subject of the thesis, then, is not the record-sleeves
examined in chapter 5 and 6, but the discourse of musical autonomy
itself. Its contribution to the ongoing discussion of musical autonomy
lies at the level of exemplification: it picks out one of the places where
this discourse gets reproduced and demonstrates in detail how that
reproduction comes about. But of course, it goes further than that in its
attempt to highlight the power relations lying at the heart of the
construction, representation and communication of ´the music itself´.
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