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1 Inledning 
 

I min essä kommer jag att försöka presentera olika tänkares syn på varför vi              

påverkas av musik så starkt, musikens transcendentala kraft, filmmusikens         1

funktion och värde, och filosofiska analyser av specifika filmer och dess musik.            

Varför jag valt just filmmusiken som fokus är delvis ett starkt personligt intresse             

och delvis den överraskning som jag upplevt då jag märkt att många forskare och              

människor i allmänhet verkar ha en t.o.m. negativ syn på filmmusikens värde och             

vad det är som den egentligen gör. Jag hoppas jag kommer att kunna belysa              

svårigheterna i musikfilosofi (t.ex. debatten om huruvida musiken kan uttrycka          

emotioner, ifall filmmusiken är alltid sekundär till narrativet etc.) och den           

utveckling som jag upplever har hänt inom filmmusikforskningen.  

 

Jag har valt texter från väldigt olika skribenter, såväl klassiska filosofer (Platon,            

Schopenhauer), nyare filosofer (Theodor Adorno, Peter Kivy, m.fl.),        

kompositörer, musikkritiker och författare (Eduard Hanslick, Paul Hindemith, Leo         

Tolstoj, Michel Chion m.fl) och nyare filosofer och musikforskare (Susanna          

Välimäki, Claudia Gorbman m.fl). Jag har hittat mig fram till denna "lapptäcke"            

av texter eftersom jag tycker att de belyser problemen och frågorna kring            

filmmusiken i jämförelse med varandra. Jag vill presentera det vida spektrum av            

syner på varför musiken påverkar oss så starkt, och ifall just filmmusiken tål             

närmare filosofisk granskning. Jag försöker bevisa att filmmusiken är ett viktigt           

och intressant delområde av musikfilosofi som ofta får för lite uppmärksamhet           

eller som förbises som endast en effekt eller endast ett element bland de andra i               

1  Transcendental definieras i Svenska Akademins Ordbok: “som ligger utanför sinnenas erfarenhet l. som överskrider 
gränsen för det vetbara.” Jag använder ordet transcendental mest i dess vardagsspråkliga mening, alltså som något 
som lyfter oss bort från den situation vi är i just då, som får oss att uppleva starka känslor som inte härstammar från 
det som händer runt oss, utan från något annat, som känns nästan som att det kommer inifrån oss.  
(Källa: https://www.saob.se/artikel/?seek=transcendental&pz=1%20l%C3%A4st%2015.8.2019 27.11.2019.)  
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film. Jag har valt att behandla filosofiska klassiker, såväl antika och moderna,            

eftersom deras syn på musikens potentiella kraft (Platon, Tolstoj) och dess plats            

som högst bland konsterna (Schopenhauer) är väsentlig för att vi skall förstå            

filmmusikens frågor. Jag vill belysa de problem som funnits i musikfilosofi ända            

från början, så att vi skall förstå de frågor och t.o.m. den oro som finns även bland                 

de nyare texter gällande filmmusiken och hur den påverkar och berör oss.  

 

Jag är medveten att det finns vissa problem med att använda ordet transcendental             

i min förklaring på det jag tycker musiken som bäst gör, eftersom ordet används              

så specifikt i t.ex. Kants filosofi. Jag har gjort detta val eftersom jag tycker att               

ordet transcendental bäst förklarar den effekt som sker då musiken påverkar oss            

starkt, och eftersom jag tycker att denna effekt är något att sträva efter, inte bara               

ett sätt att hypnotisera oss eller att hjärntvätta oss. Musikens transcendentala kraft            

är som ett rusmedel utan negativa bieffekter, den är något som jag anser är värd att                

sträva efter och något som är väldigt svårt att definiera eller förklara. Jag anser att               

i människans välmående ingår sådana upplevelser (som man även kan nå via            

andra saker men som musiken i min syn har mest potential att producera) eftersom              

de vidare förenar oss genom gemensamma, kraftiga, och nästan oförklarliga          

upplevelser.  

1.1 Struktur 

Jag kommer att presentera uppsatsens struktur samt de källor jag använt för de             

olika delarna, i den ordning som de kommer i texten, för att sedan skriva lite om                

bakgrunden till varför jag blivit intresserad att forska i just filmmusik. Efter            

inledningen presenterar jag kort Platons och Schopenhauers syner på musikens          

unika position bland andra konstformer och dess kraft, och därefter presenterar jag            

Peter Franklins tankar om kopplingen mellan Schopenhauer och kompositören         

Gustav Mahler, som ett exempel på ett nästan intertextuellt förhållande som           2

musik och filosofi kan ha. Efter detta skriver jag om ett ämne som behandlats              

2 “Intertextualitet är en term inom litteraturvetenskapen som hänvisar till att ingen text står för sig själv, utan ingår i                    
ett nät av relationer till andra texter. [...] Begreppet introducerades 1966 av Julia Kristeva. [...] I senare tid har                   
intertextualiteten, från att ha varit en vetenskaplig term, alltmera övergått till att verka inom själva konsten som ett                  
konstgrepp. Särskilt i populärkulturen förekommer medvetna intertextuella uttryck.” (Källa:         
https://sv.wikipedia.org/wiki/Intertextualitet 1.12.2019) 
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mycket inom musikfilosofi, nämligen frågan om ifall musiken uttrycker emotioner          

eller inte. Kapitel tre behandlar således Eduard Hanslicks tankar gällande ämnet           

och sedan Peter Kivys svar på Hanslicks text. I fjärde kapitlet går jag in på               

musikens transcendentala kraft och en mera konstorienterad syn på varför          

musiken påverkar oss så starkt, genom att presentera tankar av Stephen Halliwell,            

Philip Ball och kompositören Paul Hindemith. I det femte kapitlet kommer jag att             

presentera texter jag använt i min kandidatuppsats som exempel på den äldre            

diskussionen inom filmforskning, för att till slut gå in på de nyare texterna jag              

hittat, och de som i mitt tycke äntligen gav filmmusiken dess rätta värde och              

position som ett filosofiskt intressant ämne. Till slut funderar jag fritt kring ämnet,             

och går igenom de problem och frågor som blivit kvar efter denna essä. Jag              

hoppas jag kommer att ge läsaren samma respekt och intresse för ämnet som jag              

själv har.  

1.2 Texterna 

Platons Staten är intressant att ta med i diskussionen om musikfilosofi, eftersom            

den behandlar musik och instrument på ett intressant sätt. Platon ville reducera de             

skalor och instrument som fick användas i den ideélla staten, eftersom han ansåg             

att “fel” skalor och instrument påverkar människorna i samhället på ett negativt            

sätt. Musiken är förstås inte den enda konsten som han vill censurera, och det är               

intressant att redan i Platons text finns det en oro över musikens påverkan.  

 

Schopenhauers verk Världen som Vilja och Föreställning (1819) är en modern           

klassiker, och jag har valt att ta med de delar där han skriver om musiken,               

eftersom Schopenhauer ställer musiken i ett speciellt högt värde bland de andra            

konsterna.  

 

Peter Franklin är en filosof som fokuserat på europeisk konstmusik från sena            

1800-talet till 1900-talet (särskilt opera och symfonier) och musiken i          

massmediafilm. I boken The Idea of Music - Schoenberg and Others (1985)            

funderar han på varför den moderna musiken har utvecklats som den har. Franklin             

har som premiss att den Österrikisk-Tyska musiken från sena 1800-talet var           
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dominerad av filosofiska idéer, och jämför texter och musik för att ifrågasätta den             

gällande synen på den historiska beskrivningen av denna tids musik. Jag har valt             

att ta med första kapitlet i boken, Music, the Will and Ideas eftersom den delvis               

belyser hur starkt musiker kan påverkas av filosofer, och delvis för att belysa en              

kort filosofisk analys om musik, som Mahler själv erbjuder. Att Mahler såg sig             

som filosofkompositör är väldigt intressant, och jag tycker denna essä hämtar           

musik närmare den filosofiska analys som jag hoppas jag kan bevisa är möjlig             

även inom film, även om Franklins essä inte behandlar filmmusik specifikt.  

 

Eduard Hanslick (1825-1904) var en österrikisk musikkritiker, vars text On the           

Musically Beautiful (ursprungets titel Vom Musikalisch-Schönen 1854,       

översättning 1986) blev ett inflytelserikt verk, som ibland även kallas för grunden            

för den moderna musikestetiken samt musikformalismen. Kapitlet jag använt, the          

Representation of Feelings is not the Content of Music, är viktig eftersom där             

diskuteras just emotionernas koppling till musik, och det lämpar sig väl till att             

användas i förhållande till filmmusik. 

 

Peter Kivy är en filosof som skrivit mycket inom konstfilosofi, med betoning på             

musikfilosofi. Hans bok Introduction to a Philosophy of Music (2002) är en            

väldigt populär introduktionsbok. Jag använder det tredje kapitlet i boken,          

Emotions in the Music. Den andra texten av Kivy jag använder är en essä från               

boken Film Theory and Philosophy, delen a Refinement.  

 

Stephen Halliwell har skrivit essän “And then they began to sing” - Reflections on              

Tolstoj and Music till en serie publicerad av Helsingfors Universitet,          

COLLeGIUM: Studies Across Disciplines in the Humanities and Social Sciences,          

volume 9: Music and Emotions. Halliwell analyserar Tolstojs texter, brev och           

böcker från musikens synvinkel: vilket förhållande hade författaren till musik? Jag           

har valt att ta med essän eftersom den behandlar samma teman jag är intresserad              

av och presenterar en sida av Tolstoj som var helt ny för mig: en förbryllad               

författare, som hade starka åsikter och t.o.m. en viss oro gällande hur starkt             

musiken påverkade honom.  
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Philip Ball är en populärvetenskaplig författare, som skrivit boken The Music           

Instinct (2010), där han behandlar varför musiken påverkar oss som den gör, och             

varför vi inte kan undvika dess effekt. I introduktionen citerar Ball John Blacking             

(som skrivit boken How Musical Is man? (1973)), och skriver om Blackings tanke             

att det finns en inkonsekvens när det gäller musik i västerländska kulturen: att det              

är ett fåtal människor som skriver musiken, några flera som spelar den, men ändå              

är musik tillgängligt för alla: i butiker, på flygplatser, i filmer mm. Enligt             

Blacking hävdar det västerländska samhället att endast ett fåtal människor är           

musikaliska, men ändå beter den sig på ett sätt som förväntar sig att alla              

människor har kapacitet att lyssna på och känna igen mönster i ljud (Ball, 2010, s.               

vii). Balls bok är ett försök att kombinera filosofer, vetenskapsmän och musiker            

och få en bild av hur musiken påverkar oss, varför den gör det så starkt och                

omedelbart, och hur den gör det.  

 

Paul Hindemith (1895-1963) var en tysk kompositör, altviolinist, lärare och          

kapellmästare. Han har skrivit instruktionsböcker för musiker, och hans bok Musik           

i vår tid (1956, originalets titel A Composer’s World, Horizons and Limitations,            

1952) är en samling föreläsningar Hindemith gav i Harvard 1949-1950. Boken är            

menad som en “vägvisare genom det lilla universum som är tonsättarens           

arbetsmiljö.” (Hindemith, 1956, s. 8). Boken är mest riktad till en allmän publik,             

men Hindemith skriver att det är möjligt att också professionella kan hitta något i              

den. Det är förstås också intressant att ta med en musiker som skriver om filosofi,               

i jämförelse med filosofer som skriver om musik.  

 

Ur Theodor Adorno och Hanns Eislers bok Composing for the Films (1947) har             

jag använt kapitlet om funktion och dramaturgi för att vidare belysa de olika             

funktionerna av filmmusik. Adorno har sin bakgrund inom musiksociologi, och          

har skrivit mycket inom ämnet, bland annat en bok med 12 teoretiska            

föreläsningar om musiksociologi. Hanns Eisler är en kompositör. Deras syn på           

musikfilosofi är förankrad i deras musikteoretiska och kompositoriska bakgrund.  
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Jerrold Levinson är en amerikansk filosof som är känd för sitt arbete inom             

musikestetik och musikens koppling till språket som tankarnas uttryck. Hans text           

Film Music and Narrative Agency ur boken Post-Theory: Reconstructing Film          

Studies (1996) har jag använt som exempel på vilka funktioner filmmusiken kan            

ha.  

 

Noël Carroll är en amerikansk filosof som är känd för sitt arbete inom filmestetik              

och -analys. Hans bok Mystifying Movies (1988) är mycket läst och känd, och             

innehåller ett kapitel om filmmusik som jag använt.  

 

Claudia Gorbman är en filmforskare, som skrivit boken Unheard Melodies (1987),           

där hon behandlar filmmusiken och dess funktioner först på ett allmänt plan, och             

sedan analyserar specifika filmer och dess musik. Hon har också skrivit en essä i              

boken Beyond the Soundtrack: Representing Music in Cinema (2007), där hon           

fokuserar på auteurmusik i film.  

 

Susanna Välimäki är en filosof och musikolog , som skrivit boken Miten sota soi?             3

(2008), där hon skriver om ljudspåren i krigsfilmer. Kapitlet om Terrence Malicks            

film The Thin Red Line (1998) var kanske den viktigaste för mig av alla texter när                

det kommer till filosofisk analys av filmmusik, eftersom jag upplevde att           

Välimäkis text var en av de första som analyserade just filmmusik filosofiskt.  

 

Beyond the Soundtrack: Representing Music in Cinema (2007) har två kapitel om            

Roman Polanskis The Pianist (2002), skrivna av kompositören Michel Chion och           

musikologen Lawrence Kramer. Chion har skrivit en intressant essä om          

filmmusik, där han jämför specifika delar från Polanskis The Pianist och Jane            

Campions The Piano (1993). Kramer fokuserar också på Polanskis film, men ur            

ett mera filosofisk perspektiv.  

1.3 Bakgrund 

Jag har alltid tyckt om filmmusik, ända sen jag var liten. Min bakgrund som              

3  Jag har valt det mindre använda ordet musikolog i essän eftersom jag tycker att den är klar och har tydlig mening. 
Musicology översätts till musikvetenskap på svenska.  
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musiker och det att jag studerat musik sedan jag var liten påverkar ju detta starkt,               

men jag tänkte ändå att filmmusik var något som inte var problematiskt att             

diskutera och lägga värde till. I mina ämnesstudier i Metropolia märkte jag, då jag              

diskuterade något klassiskt stycke och sade att den hade filmmusikelement i sig,            

att andra musiker inte alls värderade filmmusik. Reaktionen var att ifall en            

klassisk låt låter ens lite som filmmusik så kan den inte vara bra. Jag blev               

överraskad och har sedan dess försökt komma på varför filmmusiken inte har fått             

samma respekt som andra musikstilar eller konstformer. När jag sedan började           

läsa texter av filosofer och filmforskare märkte jag att de inte alls var ense om               

innehållet i eller funktionen av filmmusik.  

 

Även om det finns mycket intressant i texterna jag hittade i början (Hanslick,             

Kivy, Carroll etc.), tyckte jag aldrig att dessa lyckats beskriva den viktiga rollen             

jag ansåg filmmusiken ha. Nästa steget i min forskning blev att söka mig till              

filosofer, författare och kompositörer, som kom närmare den syn jag hade om            

musiken, och dess påverkan på oss. Jag anser inte att man kan reducera             

filmmusikens effekt på oss till ett trick, en nödvändighet, eller en evolutionär            

slump. Jag hoppas denna essä kommer att fungera som en bro mellan teman i              

musikfilosofi, analysen av den funktionella aspekten av filmmusik, och den          

filosofiska syn på filmmusik som hittas bl.a. hos Susanna Välimäki.  

 

I min forskning har jag gått igenom tre huvudsakliga skeden gällande mitt            

förhållande till filmmusik. Det första skedet, samtidigt orsaken och         

utgångspunkten till forskningen, var en lite naiv och passionerad syn på hur viktig             

filmmusiken var. Jag ville bevisa att filmmusiken absolut tål närmare granskning           

och att den t.o.m. var värd att fundera på även ensam, i sig själv, utan film. Efter                 

att ha börjat läsa dessa texter (särskilt Gorbman) började jag tvivla på min             

ursprungliga syn. Kanske filmmusiken sen också är just så manipulativ och           

"enkel" som vissa påstår, att den alltid är underordnad narrativet, och endast finns             

till för att ackompanjera eller framhäva det viktiga, det vi förstår från narrativet             

och bilden. Till slut märkte jag att jag hamnat lite mellan dessa två ståndpunkter,              

vilket jag kommer att gå noggrannare igenom i slutet av essän. Det har varit              
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intressant att märka hur mina egna åsikter har ändrats under denna forskning.  

2 Klassikerna 

2.1 Platon och musiken i Staten 

Platons Staten är delad i tio olika “böcker” (troligtvis inte Platons egna delning),             

och är skriven i dialogform mellan Sokrates och andra karaktärer. I stora drag ses              

Staten som en attack mot den rådande synen hos Platons samtida om att man helt               

enkelt kan göra vissa saker för att leda ett gott liv. Platon försöker få läsarna att                

förstå att ett gott liv betyder att man skall vara en viss sorts person, från               

dygdcentrerad moralitet till agenturcentrerad moralitet. Musiken kommer in i         

Platons filosofi via väktarklassen och frågan om utbildning. Eftersom väktare,          

som utbildas av staten, behöver växa upp till dygdiga, modiga och goda            

människor, behöver de en harmonisk balans mellan kropp och själ. Gymnastiken           

tar hand om kroppen, och musiken tar hand om själen.  

 

Det är intressant att redan Platon var så intresserad av musikens påverkan på oss,              

eftersom det ibland kan kännas som att oron för att musiken kan ha en negativ               

påverkan på oss är relativt ny. I Staten talar han mycket specifikt om hurudan              

musik som bör tillåtas i den ideala staten, och begränsar såväl skalor som             

instrument. Han hade en praktisk syn på musikens påverkan: om en människa            

växer upp med alla de olika skalorna (de antika skalorna/tonarterna är grunden för             

de medeltida ”kyrkoskalorna” som vi baserar den moderna västerländska         

tonaliteten på) kommer hon att bli också negativt påverkad, eftersom vissa skalor            

uttrycker negativa aspekter såsom klagande, lathet, festlighet och svaghet. Därför          

talar han om att endast två skalor får bli kvar: den doriska skalan, som är seriös i                 

uttryck, och frygiska skalan, som uttrycker passion. Platon baserar denna          

”rensning” av skalor på att människor måste växa upp för att bli dugliga             

medborgare och soldater. En duglig man behöver bara musik till strid eller fred,             

och om han växer upp med musik som spelas i ”lata” skalor, kommer han inte att                

arbeta hårt som vuxen. Det samma gäller instrument: eftersom vi bara behöver de             

två skalorna, behöver vi inte heller instrument som kan spela mera än de tonerna.              

Han lämnar bara cittran och lyran kvar som de finaste instrumenten, och tillåter             
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herdarna spela med pipor. 

 

“Och av detta skäl [...] är väl uppfostran i musik av den största betydelse, just               

emedan rytmen och harmonien lättast tränga in i själens djup och mäktigast inverka             

på den, och emedan de föra med sig skönhet och göra den människa skön, som får                

en rätt uppfostran, och den människa ful, som får en dålig uppfostran? Och den              

som är uppfostrad, som sig bör, har väl även den skarpaste blicken för allt vad som                

brister, för allt vad som är fult i naturens eller i konstens skapelser. Och skall han ej                 

just i rättvis harm över detta prisa det sköna, glädjas över det, upptaga det i sin själ                 

och suga näring därav, så att han därigenom blir ädel och god, under det att han                

däremot med samma rätt klandrar det fula och hatar det - och detta redan från unga                

år, innan han är i stånd att ha insikt i grunderna därför. Men när så denna insikt                 

kommer, skall han igenkänna den som en vän och frände och hälsa den med glädje.  

Ja, jag är verkligen av den uppfattningen, att ungdomen bör fostras i musik, och det               

just av dessa skäl.” (Platon, 1984, s. 117-118)  

 

Man kan således kanske säga att redan Platon såg musiken som väldigt kraftig och              

effektiv, något som går rakt in i själen. Men vad är det som Platon menar att                

musiken förmedlar och uttrycker? Eller menar han att musiken faktiskt skapar           

något i oss, något som förändrar oss? Ifall man anser att musiken uttrycker             

känslor, gör det att Platons syn på dess påverkan stämmer? Är det så att ifall en                

människa upplever mycket t.ex. sorg, blir hon en sorgsen människa? I filmer            

används musik ofta just för detta ändamål: för att väcka en viss känsla hos              

åskådaren, och kanske till och med få åskådaren övertygad om någon idé eller             

åsikt i filmen. Frågan återstår: vad är det i musik som får oss att känna på olika                 

sätt, och hur sker detta?  

 

Det är svårt att veta hur allvarligt man skall ta Platons hårda krav på hurudan               

musik (och konst) som man får producera i ett idealsamhälle. Motivationen ser jag             

som samma som vi har idag: ett intresse för musikens påverkan, och en rädsla för               

hur negativt och starkt den kan påverka oss. Elvis, hårdrockare och andra            

”upprörande” musiker har fått liknande kritik idag som den lydiska eller joniska            

skalan fick av Platon: de har en negativ påverkan, särskilt på unga, och orsakar att               

människor inte blir till dugliga individer.  
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2.2 Schopenhauer och Idéen 

En annan klassisk filosof, Arthur Schopenhauer, och hans huvudverk Världen som           

vilja och föreställning är intressant att jämföra med de senare texterna.           

Schopenhauer ser den mänskliga viljan som vägen till världen bakom          

representationen, den Kantianska Ding an Sich. Schopenhauer såg den mänskliga          

viljan också som orsaken för allt lidande: viljan för livet, viljan för mera, lämnar              

oss aldrig och gör så att vi aldrig kan vara stilla. Endast genom konst kan               

människan få en tillfällig flykt från viljan, och Schopenhauer såg musiken som            

den högsta formen av konst, eftersom den går så direkt in i oss. I sin syn på estetik                  

talar han väldigt imponerande om musikens förmåga att representera känslor:  

 

“Den uttrycker därför ej den här eller den där särskilda och bestämda glädjen, den              

här eller den där sorgen eller smärtan eller fasan eller jublet eller munterheten eller              

sinnesron; utan Glädjen, Sorgen, Smärtan, Fasan, Jublet, Munterheten och         

Sinnesron själva, så att säga in abstracto, det väsentliga däri utan allt bihang,             

således också utan motiverna därtill. Men det oaktat förstå vi dem fullkomligt i             

denna utdestillerade quinta essentia. Härav kommer det sig att vår fantasi så lätt             

väckes genom musiken och försöker att gestalta denna direkt till oss talande,            

osynliga och dock så i livlig rörelse begripna andevärld och bekläda den med kött              

och ben, att således förkroppsliga den i ett analogt exempel.” (Schopenhauer, 1916,            

s. 375) 

 

Schopenhauer anser alltså att musiken representerar en ren form av känslor:           

medan de andra konstformerna är kopior av Idén är musiken en kopia av viljan              4

själv: “Musiken är således ej som de andra konstarterna en avbild av idéerna; utan              

en avbild av Viljan själv [...]” (Schopenhauer, 1916, s. 369). Han skriver vidare             

om musiken i jämförelse med de andra konstformerna: “[...] så är musiken, då den              

hoppar över idéerna, också fullt oberoende av företeelsevärlden, ignorerar den helt           

rätt och slätt och skulle så att säga bestå, även om världen alls ej funnes till: något                 

som ej kan sägas om de andra konstarterna.” (Schopenhauer, 1916, ibid.).           

4 Schopenhauer beskriver världen som en idé, som ett objekt som också finns i subjektets uppfattning om objektet.                  
Människor är subjekt, eftersom vi uppfattar världen. ”Världen är min idé” är sann för alla människor: ““Världen är                  
min föreställning” - det är en sanning, som gäller om varje levande och förnimmande väsen [...]” (Schopenhauer,                 
1916, s. 41) 
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Schopenhauer ser alltså musiken som oberoende av fysiska världen, medan de           

andra konstformerna alltid är beroende av sina fysiska begränsningar (men andra           

ord, du kan inte ha en skulptur utan marmor, eller en målning utan målfärg och               

yta, medan musiken existerar även utan instrument, sång eller rytm). Därför får            

musiken denna speciella roll hos Schopenhauer, dess universala natur gör att den            

tilltalar oss mera direkt.  

 

Schopenhauers metafysik är lite svår att koppla till musikfilosofin när det gäller            

film, men det är relevant att tänka på musiken som någonting som representerar             

känslor och idéer på ett väldigt konkret och nästan transcendentalt sätt. I            

förhållande till filmmusik blir det intressant eftersom man då får en annorlunda            

bild av varför musiken i film påverkar oss så kraftigt. Om musik faktiskt             

representerar känslorna i sig själv, utan de tankar och kopplingar som vi            

människor har, blir filmmusikens roll direkt, i och med att man inte behöver ha en               

specifik förståelse av en specifik känsla. Ifall musiken representerar de “rena”           

känslorna, kommer filmmusiken att direkt tilltala oss, oberoende av bakgrund eller           

värden, utan några krav på förståelse av tema etc. Schopenhauer skriver att            

musiken representerar de ”rena” känslorna. En film utan musik är då bara en             

berättelse, men med musiken kommer den att genast väcka känslorna i oss och få              

oss att reagera, precis som om händelserna vore riktiga för oss.  

 

Musikens transcendentala förmåga är något som började intressera mig när jag           

läste om Schopenhauer och de andra filosoferna. Kopplingen mellan musik och           

emotioner är ganska självklar eftersom vi brukar uppleva starka känslor då vi            

lyssnar på musik (särskilt musik som vi tycker om), men jag var aldrig riktigt nöjd               

med bara den förklaringen. Jag hittade sedan texter som handlade (enligt mig) om             

transcendensen i musik (som inte alls är religiöst för mig, utan mera filosofisk och              

beskriver den starka, nästan obeskrivliga effekt som musik kan ha). Via detta            

kommer jag till en annan aspekt som knyter Schopenhauer starkt till musikens            

kraft, nämligen kopplingen mellan honom och kompositören Gustav Mahler, som          

jag kommer till näst skriva mera om.  
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2.3 Schopenhauer och Mahler 

Peter Franklins första kapitel i boken The Idea of Music – Schoenberg and Others              

(1985) heter Music, the Will and Ideas. Den behandlar Schopenhauers och           

Mahlers förhållande till varandra och Franklins presentation av kommentarer som          

kompositören själv riktat mot eller angående Schopenhauer. Franklin analyserar         

också Mahlers musik inom ramarna för Schopenhauer, d.v.s. han försöker tolka           

hur mycket Mahler var påverkad av filosofen. Franklin skriver om det intressanta            

förhållandet mellan Mahler och Schopenhauer: Mahler var väldigt bekant med          

Schopenhauer, och gav alla hans verk som present till en nära kollega och             

kompositör, Bruno Walter. Enligt en fotnot skrivet av hans fru i ett brev som              

Mahler skickat till Arnold Berliner skall Mahler ha tyckt att Schopenhauer är den             

enda (förutom Wagner i sitt arrangemang av Beethovens verk) som har något alls             

värdefullt att säga om essensen i musik:  

 

“on the essence of music, apart from Wagner in Beethoven, only           

Schopenhauer in The World as Will and Representation had anything          

valuable to say. Berliner once heard him describe the section in The World as              

Will and Representation as the most profound that, to his knowledge, was            

ever likely to be written on the subject.” (Franklin, 1985, s. 2) 

 

Mahler verkade inte bara få positiva saker från sin kännedom och möjliga            

godkännande av Schopenhauers text. Franklin skriver om hur Mahler verkar ha           

haft problem med den (enligt honom) dystra syn på världen som Schopenhauer            

beskrivit i Världen som Vilja och Föreställning. Franklin citerar:  

 

”[…] Have I really willed this life, as Schopenhauer thinks, before I even was              

conceived? Why am I made to feel that I am free while yet I am constrained within                 

my character as in a prison?[…]” (Franklin, 1985, s.2) 

 

Mahler såg sig själv som en filosofkompositör, och valde Schopenhauer som           

reflektion på den konst han själv formade. Filosofins påverkan på Mahlers tankar            

och musik är tydlig eftersom han skriver om Schopenhauers tankar i brev och             
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förklaringar till sina egna verk.  

 

Enligt Schopenhauer är musik alltså den enda konsten som är en kopia av själva              

viljan. De andra konsterna imiterade idéerna, men musiken, eftersom den inte           

använder sig av någon annan ”materia” än idén, är ren och kommer direkt till              

geniet, kompositören, genom inget annat än betraktande/kontemplation. Viljan        

existerar i bara en dimension, tiden. Franklin citerar Schopenhauer och förklarar           

hans syn på människans självmedvetande som en linje utan djup eller bredd, som             

existerar i bara en dimension: “Our self-consciousness has … only time; therefore            

our thinking does not, like our perceiving, take place in three dimensions, but             

merely in one, that is in a line, without breadth and depth.” (Franklin, efter              

Schopenhauer, 1985, s. 10). Det samma gäller musiken. Det enda elementet i            

musik är tiden:  

 

“We may now easily see how music, the only art-form which itself has time              

as its sole element, should have presented itself to Schopenhauer as the most             

direct and immediate expression of man’s self-consciousness, or, as we          

might way, the Will’s consciousness of itself.” (Franklin, 1985, s. 10) 

 

Tid är en intressant faktor när vi talar om hur musiken påverkar oss: musik är               

konst som händer bara i tid (inte ens rum, för man kan inbilla sig musik) och detta                 

gör just musiken till så kraftig. Musiken är utesluten en förståelse av politik, mål,              

mening, försök att vara något, den bara är (se Ball m.fl.). Det är därför den ger oss                 

så mycket, vi behöver inte förstå eller känna till då vi njuter av musik. Den kräver                

inte namn, språk eller historia: den finns, i stunden, och vi finner oss i den i                

samma stund. Visst kan vi sedan fundera på huruvida alla som njuter av musik har               

denna upplevelse, eller om man njuter mera ”ytligt” eller mera kathartiskt än            

transcendent. Men om vi talar om musikens potentiella påverkan, dess ultimata           

kraft, är tiden en faktor som gör musiken speciell. 

 

Franklin gör en intressant iakttagelse gällande hur viktig musiken kan vara för en             

kompositör, alltså hur väsentlig t.ex. Mahler kunde se sin konst vara:  
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“Knowing of his high estimation of it, we might legitimately use           

Schopenhauer’s discussion of the nature of music as a portal through which            

to pass to a fuller understanding of Mahler’s belief in the profound            

significance of his own art. [...] We might say that in Mahler’s music, as              

already in Wagner’s to some considerable extent, Schopenhauer’s metaphor         

becomes reality in a way that could well have surprised the philosopher [...].”             

(Franklin, 1985, s. 13) 

 

Enligt Franklin var Mahlers verk direkta illustrationer och jämförelser av den           

världsbild som Schopenhauer målat:  

 

“In his works, Mahler not only illustrated, but emotionally and intellectually           

confronted Schopenhauer’s world-picture, being as a musician as able and          

prepared as the philosopher to plunge beneath the surface of human           

consciousness; to attempt to articulate, at all stages of its objectification, the            

voice of the Will: to create, quite literally, a world in music, in which man               

was in no way denied his supreme, if agonizing, role as the ‘perceiving’,             

singing consciousness in the midst of it all [...]” (Franklin, 1985, s. 13-14) 

 

Schopenhauer skrev hur viljan är också orsaken till all misär och lidande: varje             

tillfredsställd önskan lämnar efter sig tio till, och det enda vi kan hoppas få från               

objekt är tillfällig tillfredsställelse. Franklin skriver att Mahler fick åtminstone          

tillfällig ro till den plågande tanken som Schopenhauer presenterat i sin filosofi            

genom sin musik. Violinisten Natalie Bauer-Lechner, som var nära vän till           

Mahler, skriver i sin memoar (som Franklin citerar) Mahlers tankar om sin musik:             

”In the adagio, everything is resolved into quiet ’being’; the Ixion-wheel of            

appearances has at last been brought to a standstill…” (Franklin, ibid, s. 14).  

 

Detta är intressant när vi funderar kring musik: Tolstoj, Hindemith m.fl. har            

skrivit att de flesta människorna lyssnar på musik bara för att få en tillfällig flykt               

från sin vardag, men att man kan lära sig lyssna på musik för dess egen skull, och                 

inte som ett verktyg. Jag kommer senare att skriva mera om detta, men i              

förhållande till Schopenhauer funderar man: kan musik någonsin vara svaret på           

Ixions eviga hjul, som Mahler påstår? Kan musikens transcendenta kraft lyfta oss            
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till ren existens, bort från lidande och misär? Jag skulle vilja påstå ja, och jag               

hoppas att detta blir klarare för varje tänkare jag nu kommer att ta upp. Också i                

förhållande till film är det intressant att fundera på dessa tankar: ifall musiken kan              

vara det som lyfter oss till ren existens, kanske musiken i film då kan vara det som                 

gör att vi inte bara upplever filmen som en berättelse eller något vi tittar på, utan                

istället det som gör att filmen tilltalar oss, det som gör att vi upplever filmen som                

mera betydelsefull, kanske t.o.m. det som gör att filmen blir till filosofi eller konst              

för oss. Den universella aspekten eller effekten i musik kanske är nyckeln till att              

vi kan uppleva transcendens eller katharsis då vi ser på film.  

3 Vad uttrycker musiken? 
 

Ett av de många omdiskuterade problemen inom musikfilosofin är vad musiken           

egentligen uttrycker. Fast filosoferna inte är eniga om svaret, är kopplingen           

mellan musiken och känslorna ett av de teman som konstant dyker upp. Jag har              

valt att behandla denna fråga genom att ta upp Eduard Hanslick, eftersom han             

direkt behandlar frågan om kopplingen mellan känslor och musik, och sedan Peter            

Kivy, vars text direkt kommenterar Hanslicks påståenden.  

3.1 Hanslick och uttryckandet av känslor 

Eduard Hanslick skriver i sin bok On the Musically Beautiful (1854) i ett kapitel              

som heter The Representation of feeling is not the content of music om känslornas              

koppling till musiken. Hanslick skriver i början av kapitlet att en filosofisk            

granskning av konst för med sig frågan om innehållet (content) i denna konst, och              

eftersom konst nödvändigtvis är bundet till våra sinnen (eftersom vi betraktar           

konst genom dem), finns det skillnader i vad konstens innehåll kan vara. Som det              

redan utgår från kapitlets titel, påstår han att känslorna eller deras representationer            

inte är innehållet i musik, eftersom våra idéer och värderingar inte finns i den och               

det bara är med dessa som en känsla blir specifik. Hanslick skriver att ett specifikt               

konstverk uttrycker en bestämd idé som skönhet i sinnlig uppenbarelse, och denna            

idé, dess förkroppsligade form, och helheten av dessa två är förutsättningar för            

skönhetens koncept som inte kan separeras från den vetenskapliga         

undersökningen av konst.  
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“Accordingly, the particular artwork embodies a definite idea as beauty in           

sensuous appearance. This definite idea, its embodied form, and the unity of the             

two are conditions of the concept of beauty from which scientific investigation of             

an art can no longer be kept separate.” (Hanslick, 1854, s. 8) 

 

Hanslicks text har lite (tidsbundna) svårigheter genast i början, eftersom han ger            

exempel på hur konstverkets innehåll kan uttryckas med ord och spåras tillbaka            

till ett koncept: “We say that this picture represents a flower girl, this statue a               

gladiator, that poem one of Roland’s exploits.” (Hanslick, 1854, s. 8). Vi måste             

komma ihåg att texten är från 1850-talet, och abstrakt konst inte ännu fanns på              

samma sätt som senare. Jag kommer att fokusera på andra aspekter av Hanslicks             

text i syfte att hålla denna essä koherent, men det är bra att märka att det finns                 

saker som man skulle måsta fundera på för att få texten att gälla även modern               

konst.  

 

Hanslick skriver att det finns en generell överenskommelse över att känslornas           

vida spektrum är musikens innehåll, eftersom känslorna i sin mera abstrakta form            

anses vara motsatsen till konceptuell bestämdhet: musiken i jämförelse med          

visuella eller litterära konsterna. Han fortsätter med att kritisera denna “trötta           

kliché”, och hävdar att eftersom känslorna endast skapas i oss, i våra hjärtan, kan              

musiken inte ha dem som innehåll (det är förstås problematiskt att han skriver om              

hjärtat, istället för hjärnan, som källan till våra känslor, men p.g.a. utrymmesbrist            

behandlingen av detta lämnar jag utanför denna essä).  

 

Hanslick skriver alltså i sin text att musiken inte kan uttrycka emotioner eftersom             

de bara kan ske inom människor, levande varelser. Han accepterar dock att            

musiken nog kan uttrycka gärningar som t.ex. viskningar eller våld, men           

emotioner måste alltid ha objekt och eftersom musikens potentiella emotioner inte           

kunde rikta sig mot något kan musiken inte uttrycka emotioner: 

 

“In this view, tones and their elaborate combination would be nothing more than             

raw material, the medium of expression, by means of which the composer            
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represents love, courage, piety, rapture. These feelings, in their rich variety, would            

be the Idea which has attired itself in the earthly body of physical sound in order                

that it may walk on earth here below as a musical artwork. That which in a lovely                 

melody or an ingenious harmony delights and lifts us up would be not these in               

themselves but what they signify: the whisperings of amorousness, the violence of            

conflict.  

In order to get on firm ground, we must first relentlessly get rid of such tired                

clichés. Whispering? Yes, but not the yearning of love. Violence? Of course, but             

certainly not the conflict. Music can, in fact, whisper, rage, and rustle. But love and               

anger occur only within our hearts.” (Hanslick, 1854, s. 9) 

 

Som det tidigare citatet visar, säger Hanslick alltså att vi inte kan känna kärlek              

utan att tänka på den vi älskar, och eftersom musiken inte kan rikta vårt              

kärleksuttryck på något objekt kan den inte uttrycka kärlek. Det är i vår             

inbillningsförmåga som de emotioner vi tror oss höra i musiken föds. 

 

“The feeling of hope cannot be separated from the representation of a future happy              

state which we compare with the present; melancholy compares past happiness           

with the present. These are entirely specific representations or concepts. Without           

them, without this cognitive apparatus, we cannot call the actual feeling “hope” or             

“melancholy”; it produces them for this purpose. If we take this away, all that              

remains is an unspecific stirring, perhaps the awareness of a general state of             

well-being or distress.” (Hanslick, 1854, s. 9) 

 

Hanslicks tankar är intressanta att koppla till filmmusik, och man kunde kanske se             

filmens andra materia (bilden, dialogen) som den fokuserande aspekten som          

musiken fattas enligt Hanslick. Kunde vi tänka oss att musiken fokuserar vår            

”blick” på någonting i film? Kanske en känsla som vi annars skulle ha gått miste               

om, eller en ”osynlig” känsla eller idé i filmen, något vi inte kan veta enbart               

genom den information vi får visuellt eller genom dialogen. Då behöver vi kanske             

musiken för att avslöja eller berätta känslan för oss. T.ex. en obeskrivlig känsla av              

att någonting farligt eller negativt kommer att hända i filmen kan vara omöjlig att              

förmedla till åskådaren utan intensiv, förväntande och dyster musik. Om det           

behövs idéer och värderingar för att representera specifika känslor (något som           
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Hanslick tycker att fattas i musik), kunde man kanske se att filmens andra             

egenskaper fungerar som dessa idéer och värderingar? I så fall kunde man säga att              

filmmusiken blir känslouttryckande, eftersom filmens egenskaper specificerar       

känslorna och fungerar som denna ”cognitive apparatus”.  

 

Nu har vi kommit in på filmmusikens funktion, ett ämne som jag kommer att gå               

djupare in på senare, bl.a. i kapitlet om Gorbmans bok Unheard Melodies. Ett av              

filmmusikens viktigaste roller är att ackompanjera synliga eller osynliga         

”rörelser”, t.ex. en känsla hos någon karaktär som vi skall lägga märke till, som              

blir synlig och tydlig först då vi har musiken som definierar den. Alternativt kan              

musiken ackompanjera en synlig rörelse: en grupp med tappra soldater marcherar           

mot ett slott de skall erövra, med marschmusik för att höja vår känsla av              

förväntan, spänning och fara. Då kommer vi närmare händelserna i filmen, vi            

känner att vi förstår vad karaktärerna känner. En film är en representation av             

något, när vi ser på en film är vi medvetna om att vi inte tittar på något som på                   

riktigt och fysiskt händer framför oss. Musiken fångar vårt fokus och väcker våra             

känslor, omedelbart och ofta omedvetet, och fyller utrymmet mellan åskådaren          

och skärmen. Den bygger en direkt tunnel som vi åker in i berättelsen igenom.              

Detta är dock en väldigt "teknisk" syn på filmmusikens funktion, något som också             

Adorno & Eisler talar om när de behandlar sina "spöklika varelser", som jag             

kommer att förklara i kapitel 5 av denna essä.  

 

Kivy har liknande tankar om rörelse och form i musiken (vilket jag kommer att ta               

upp till näst), alltså att musiken har vissa drag (långsamt, snabbt, tyst, tungt o.s.v.)              

som gör att vi börjar tänka på emotioner, händelser eller ovärldsligt vackra saker             

som en triumferande uppstigning till himlen, men att själva musiken inte           

innehåller de här sakerna. Musiken har bara sin form, resten fantiserar vi (Kivy,             

2002, s. 35-36.).  

3.2 Kivys konturteori 

Alla är alltså inte av samma åsikt om förhållandet mellan emotioner och musik.             

Peter Kivy talar i kapitlet Emotions in the Music om kopplingen mellan musik och              
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emotioner. Han har inte samma uppfattning som Hanslick om relationen mellan           

musik och känslor, och påstår att man nog kan tala om musiken i uttryckande              

termer, åtminstone när det gäller elementära känslor som rädsla, glädje etc. Kivy            

poängterar att fastän många kritiserar teorin om att musiken på något sätt            

representerar eller uttrycker känslor dör tanken ändå inte ut, vilket tyder på att det              

finns någonting viktigt där.  

 

“There has been a growing consensus among philosophers of music that, contrary            

to the skeptical claims of Hanslick, it makes perfect sense to describe music in              

expressive terms, and that, again contrary to Hanslick's sceptical claims, there is            

more or less general agreement, among qualified listeners, as to what the music is              

expressive of [...]. More specifically, there has been a growing consensus that            

music can be, and often is, expressive of the garden-variety emotions, such as             

sorrow, joy, fear, hope, and a few other basic emotions like these.” (Kivy, 2002, s.               

31) 

 

Kivy kritiserar alltså Hanslick väldigt direkt. Han hittar grunderna till sin teori i             

rätt vardagliga situationer. Han ger som exempel det faktum att människor ser            

känslouttryck i andra saker än bara musik, och säger att eftersom vi upplever             

världen på ett visst sätt, upplever vi uttryck av känslor också i ickelevande objekt              

(vi ser ansikten i moln, djur i vattenpölens form o.s.v.). En möjlig förklaring             

skulle enligt Kivy kunna vara rent evolutionär: då människan går i en mörk skog              

och ser en käpp ligga på den mörka marken är det nyttigare att tro att det är en                  

orm än en käpp, "Better wrong than eaten" (Kivy, 2002, s. 41). Det är lönsammare               

för oss att se livlighet i objekten runt oss, och därför upplever vi också              

känslouttryck i musik och t.ex. färger.  

 

Kivy försöker klargöra problemet med att göra en analogi mellan problemet och            

ett liknande, enligt honom enklare problem. Han lånar ett exempel med emotioner            

i färger av den amerikanska filosofen Charles Hartshorne. Så som vi ser känslor i              

musik ser vi dem också i färger. Vi ser glädje i gul färg, precis som i ett visst                  

stycke. ”Thus [...] yellow is a ’cheerful’ color, not because it makes us cheerful              

but because its cheerfulness just is a part of its perceived quality, inseparable from              
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its yellowness. That’s just how we perceive yellow.” (Kivy, 2002, s 33). Kivy             

poängterar dock att känslorna i färgerna är enklare egenskaper jämfört med           

känslorna i musik. Glädjen i gult är en enkel egenskap, medan glädjen i ett              

musikstycke är en komplicerad egenskap, emedan vi inte kan peka ut något i gult              

och på den grunden säga att det är glatt. Vi kan inte heller förklara för någon                

varför just gult är glatt, vilket vi kan göra med musik. Vi kan försvara vår åsikt om                 

att ett visst stycke är glatt: vi kan peka ut den hoppande melodin, durskalan och               

snabba rytmen.  

 

“But when we go from the cheerfulness of the color yellow to the cheerfulness of a                

musical passage, the situation is radically altered. When I say that a passage of              

music is cheerful or melancholy, I can defend my claim by pointing to other              

features of the music in virtue of which the music is cheerful or melancholy (or               

whatever). I can say: ‘Notice the rapid, skipping tempo, the bright major tonalities,             

the generally loud level of sound, the leaping, galloping themes. That’s what makes             

it so cheerful.’ [...] In this sense, the cheerfulness, mournfulness, and other emotive             

qualities of music are ‘complex’ qualities, not simple ones like the cheerfulness of             

the color yellow.” (Kivy, 2002, s. 35) 

 

Analogin belyser att problemen med musikens uttrycksteori inte är lätta . Man           5

kunde ge ett till exempel som har med färger att göra: på samma sätt som vi hör                 

alla de enskilda elementen i ett melankoliskt stycke ser vi också de enskilda             

färgerna i en abstrakt målning, där vi också ser melankoli. Jag tror det handlar om               

samma saker med färger: blått, grått, mörka färger och suddiga ytor påminner oss             

om kallt, natt, regnigt o.s.v. Vi uppfattar målningens komponenter på samma sätt            

som vi gör musikstyckets.  

 

En av de viktiga frågorna Kivy ställer i sin text är frågan om varför vi inte bara                 

hör elementen som gör musiken till något för oss utan varför vi också hör t.ex.               

melankolin i musiken? “Why, after all, don’t I just hear the dark, minor             

harmonies, the subdued dynamics, the slow, halting tempo, the drooping, halting           

5  Kivys exempel är besvärlig eftersom den verkar bara anta att alla är överens om att gult är glatt. Det finns många 
frågor att ställa angående detta exempel, och jag är medveten om den diskussion som säger att Kivys jämförelse med 
färger inte alls är ett “enklare” problem, men den diskussionen blir lite utanför ämnet i denna essä.  
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melodies? Why do I also hear the melancholy?“ (Kivy, 2002, s. 36). Vi hör inte               

endast mollskalan och långsamma tempot, utan dessutom melankoli. Kivy         

presenterar här sin konturteori, contour theory, som går ut på att se likheterna             

mellan hur människor konkret rör sig när de är i vissa känslotillstånd (ordet kontur              

använder Kivy för att framhäva att det är något formmässigt som ger teorin dess              

namn, det viktiga ligger i hur vi rör oss och musikens motsvarande kvaliteter),             

analogin mellan musikens förmåga att uttrycka känslor och mänskligt uttryckande.          

När vi är ledsna rör vi oss ofta långsamt, vi pratar med en tyst röst och låga toner,                  

medan ivriga eller glada människor ofta talar med hög och snabb röst, de rör sig               

snabbt med luftiga, breda rörelser, och musiken gör det samma. ”I called this             

theory of musical expressiveness [...] the ’contour theory’, because, to put it            

somewhat figuratively, the ’contour’ of music, its sonic ’shape’, bears a structural            

analogy to the heard and seen manifestations of human emotive expression.”           

(Kivy, 2002, s 40). Jag tänker att detta också kan ses i naturen (inte bara hos                

intelligenta varelser, d.v.s. människor och djur). När en växt inte får tillräckligt            

med vatten eller sol börjar den vissna. Dess blad sjunker neråt och blir mjukare              

och svagare o.s.v. Det handlar, enligt mitt tycke, om att negativa känslotillstånd            

som ledsamhet, melankoli och t.o.m. ilska, får oss att bete oss på liknande sätt              

som när vi har feber eller något annat problem. Då vi inte kan t.ex. kontrollera               

våra rörelser så bra eller inte orkar röra oss som vi skulle vilja, visar det att vi inte                  

får tillräckligt av det som får oss att må bra (mat, friskhet, vatten, värme, närhet               

o.s.v.) och därför blir vi "tommare". Vi har inte tillräckligt energi, och börjar             

”vissna” på samma sätt som blomman.  

 

Om vi går tillbaka till Hanslick är han egentligen inte så långt borta från Kivy i                

åsikten om vad det är i musiken som gör att vi känner igen känslor. Hanslick               

skriver att musiken kan reproducera känslornas fysiska rörelse: snabbare,         

långsammare, starkare, svagare etc. Precis som musiken kan en känsla          

intensifieras, försvagas eller helt ändra form eller riktning. ”Motion is the           

ingredient which music has in common with emotional states and which it is able              

to shape creatively in a thousand shades and contrasts.” (Hanslick, 154, s. 11).             

Liknar inte detta Kivys konturteori? Vi anar samma rörselser i musiken som            
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händer i oss när vi känner. Eftersom rörelsen bara är en del av känslor, tycker               

Hanslick dock att det är otillräckligt för att godkänna att musiken representerar            

känslor.  

 

Det som gör Kivys text problematisk är att han använder ord och exempel som gör               

frågorna mera komplicerade istället för enklare. Han förklarar sin konturteori på s.            

37 med att skriva om Sankt bernhardshundar och deras ansikten, som många            

människor upplever som ledsna: "Furthermore, we can point to individual aspects           

of the canine face - the sad eyes, the wrinkled brow, the drooping mouth and ears,                

[...]" men verkar totalt ignorera det faktum att "skrynklig" och "hängande" är inte             

känslotermer, men "ledsen" är. Ifall meningen är att bevisa att precis som i             

musiken kan vi peka till dessa aspekter i hundens ansikte och säga "därför             

upplever vi det som ledset", är det väldigt problematiskt att beskriva ögonen som             

"ledsna". Det som följer är att vi kunde på samma sätt påpeka en ledsen melodi för                

att bevisa att musiken är ledsen, teorin blir tautologisk. 

4 Från uttryck till påverkan 
 

Jag har försökt presentera tankarna i dessa texter delvis som en introduktion till             

ämnet och de frågor som filosoferna återigen kommer tillbaka till, och delvis som             

bevis hur starkt många filosofer anser att musiken kan påverka oss och uttrycka             

saker. Genom att visa att det redan i klassisk filosofi fanns en viss oro över               

musikens potential vill jag ge bakgrund till hur mycket intressant det finns i             

forskningen, och senare bevisa att filmmusiken har sin rätta plats som en konst             

värdig att granska närmare. Jag vill till näst ännu ge exempel på en modern              

klassiker, Tolstoj, och Stephen Halliwells analys om författarens syn på musikens           

påverkan. Jag presenterar också Philip Balls tankar angående musikens mening,          

eftersom han tar upp många kompositörer och deras tankar om musiken i            

förhållande till filosofi. Till slut, före jag går över till filmmusiken specifikt,            

presenterar jag den tyska kompositören Paul Hindemiths tankar om filosofi i           

förhållande med musik, som ett vidare exempel på musikernas starka koppling till            

filosofi.  
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4.1 Halliwell, Tolstoj och musiken 

Stephen Halliwell har skrivit essän ”And then they began to sing.” – Reflections             

on Tolstoj and Music, där han analyserar Tolstojs texter, brev och böcker från             

musikens synvinkel: vilket förhållande hade författaren till musik? 

 

“But it is the almost pathological intensity and turbulence of Tolstoj’s feelings on             

this subject, feelings compounded of attraction and resistance, which make him so            

intriguing for the purpose for which I want to use him here, namely as a test case                 

for some reflections on the place of emotion in (experiences of) music. Those             

feelings are all the more worth probing because of the way in which they form               

connections between the autobiographical and the creative sides of Tolstoj’s          

existence.” (Halliwell, 2010, s. 47)  
 

Det kommer klart fram en t.o.m. frustrerad syn på hur starkt musik berör Tolstoj,              

som hade ett delvis problematiskt, ibland lite snobbigt, förhållande till musiken.           

Halliwell har valt att behandla synen som kommer fram i Tolstojs egna            

dagboksinlägg, brev till dottern Tanya och hans text Kreutzersonaten (1890), och           

jämföra den unga Tolstojs syn på emotioner och musiken med den väldigt            

förändrade syn som hittas i hans bok, Hvad är konsten? (svensk översättning från             

1898, jag har använt också den finska översättningen Mitä on taide? från 2000),             

där han ifrågasätter modern konst och vårt förhållande till det. Tolstoj skrev boken             

som kritik mot all tid, pengar och respekt som gavs åt konst och konstnärer, och               

de vaga åsikterna som folk hade om konst. Istället för att definiera konst genom              

skönhet skriver Tolstoj att konst är det som förmedlar starka och specifika            

känslor: 

 

“[...] om vi endast erkänna sanningen af, att konsten är en mänsklig verksamhet,             

genom hvilken den ena människan meddelar den andra sina känslor, så måste vi             

också medge riktigheten af min slutledning. Vi måste medge, att af allt detta, som              

de högre klasserna kalla konst, af alla dessa romaner, noveller, dramer, komedier,            

taflor, skulpturer, symfonier, operor, operetter, balletter etc. har knappast en på           

hundra tusen framsprungit ur en af konstnären erfaren känsla; allt det andra är             

endast fabriksgods, efterapningar af konst, där det poetiska, vackra, effektfulla eller           
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intressanta får ersätta känslan.” (Tolstoj, 1898, s. 103-104).  

 

Han föreslår att konst är något som händer när en människa vill kommunicera till              

andra en känsla han någon gång upplevt, och granskar känslan igen inom sig för              

att kunna uttrycka den genom externa tecken eller symboler. Tolstoj kritiserar           

uppskattandet av bl.a. Beethovens musik (Tolstoj 1898 s. 120), och föreslår en            

väldigt kritisk läsning av många stora mästare inom konst, som t.ex. Shakespeare            

och Wagner (se bl.a. Tolstoj 1989 kapitel 13, Halliwell 2010 s. 50 och finska              

översättningen av Tolstoj; Mitä on taide? (2000) s. 233). 

 

I en text som Tolstoj skrivit i sin dagbok som bara 23 år gammal hittar vi ett tidigt                  

försök att förstå sig på musikens effekt:  

 

”Why does music affect us like memory?... [W]hy music is an imitation of our              

feelings, and what affinity there is between each change of sound and particular             

feeling it’s impossible to say…” (Halliwell, efter Tolstoj, 2010, s. 54) 

 

Halliwell citerar Tolstojs dagbok från 1851 och skriver att den Enligt Tolstoj (till             

skillnad från t.ex. konstmåleri, som har förmågan att få oss att föreställa oss             

natur), har förmågan att få oss att föreställa oss våra känslor, och den existerar i               

harmoni och tid (liknande tanke som Schopenhauer, som skrev att musiken är den             

unika bland konsterna eftersom den händer bara i tid) (Halliwell, 2010, s. 48). Han              

undrar varför musiken påverkar oss som minnet, varför den är en imitation av våra              

känslor. Tolstoj blev otroligt starkt påverkad av musik, som det framgår från dessa             

skrifter, men samtidigt verkar han ha någon sorts rädsla över denna kraftiga            

påverkan: ”It is no joking matter, but a terrible power!” (Halliwell, 2010, s. 46).  

 

Det som är intressant med Tolstoj gällande musikfilosofi är hans syn på musikens             

oklarhet: han ansåg åtminstone som ung man att musiken (eller dess effekt) är             

mera omedelbar än t.ex. poesins, men den är mindre klar. Hanslick har skrivit att              

musiken inte kan uttrycka specifika känslor eftersom den fattas de ”objekt” som            

känslorna är riktade mot för att vara specifika (se bl.a. kapitel 3.1 av denna essä).               

Jag håller mig lite reserverad till denna tanke, särskilt när det gäller filmmusik.             
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Jag anser att musik i allmänhet (men speciellt filmmusik, då den har förutom det              

estetiska också en narrativ funktion som ger oss mera ”information” och ger tips             

för vad vi skall känna igen i den) är väldigt effektiv på att representera just väldigt                

specifika känslor, tankar, stämningar och laddningar. Aaron Copland (en         

Amerikansk kompositör och författare som skrivit boken What to Listen for in            

Music (1957)) skriver att musikens uttrycksförmåga inte ligger i att imitera objekt            

eller naturfenomen, utan att den uttrycker otaliga stämningar i otaliga olika           

variationer och nyanser. Han går så långt som att musiken kanske t.o.m. kan             

uttrycka någon stämning som det inte finns ett ord för: 

 

”[Music] expresses each of these moods, and many others, in a numberless variety             

of subtle shadings and differences. It may even express a state of meaning for              

which there exists no adequate word in any language.” (Copland, 2009, s. 10 ) 6

 

Tolstoj är svår att tolka, eftersom han helt klart har starka åsikter; han kritiserar              

Wagners operor som värdelösa, talar om ”oäkta konst” och även skriver att hans             

egna starka känsloreaktioner till t.ex. Beethovens musik var bara beroende av           

nerver (se Halliwell 2010 s. 52) och skriver att musiken har en stor effekt på               

honom, men att denna effekt kan vara falsk. I avslutningen av Hvad är konsten?              

skriver Tolstoj att konst är starkt bundet till vetenskapen, att de är som hjärtat och               

lungorna: “Vetenskapen och konsten stå i lika nära samband med hvarandra som            

lungorna och hjärtat; om det ena organet blir förstördt, kan det andra icke             

funktionera regelbundet.” (Tolstoj, 1898, s. 140). I slutet av boken skriver Tolstoj:  

 

“Konsten är icke en njutning, en vederkvickelse eller en förstörelse, -           

konsten är en stor sak. Den är ett af de mänskliga lifvets organ, som till               

känslans område öfverför människans förnuftiga medvetande. I våra dagar         

rör sig det för alla gemensamma religiösa medvetandet omkring         

människornas broderskap och lyckan i den inbördes enigheten. Den sanna          

vetenskapen bör lära oss de olika sätten att tillämpa detta medvetande i lifvet,             

och konsten bör öfverflytta det på känslans område.  

Konstens uppgift är omätlig, - med vetenskapens tillhjälp och under          

6  Den upplaga jag använt av Copland har inte sidonumrering, men ifall boken lyder samma logik som 2002 upplagan 
(med förord etc.) hittar man citaten lätt. Jag har räknat kapitlet med titeln “Preface” till sida nummer ett.  

27 



 

religionens ledning skall den åstadkomma, att den fredliga sammanlefnad         

människorna emellan, som nu endast erhålles genom yttre medel [...] uppstår           

genom alla människors frivilliga och glada medverkan. Konsten skall förjaga          

våldet.  

Och det är en uppgift, som endast konsten kan fullgöra.” (Tolstoj,           

1898, s. 146) 
 

Ifall vi kan ta det Tolstoj skrivit om all konst att gälla även för musik hittar vi en                  

väldigt explicit text om konstens (musikens?) transcendenta förmåga:  

 

”Ett äkta konstverk upphäfver i mottagarens sinne åtskillnaden mellan honom och           

konstnären, liksom mellan honom och alla, som mottaga samma konstnärliga          

intryck, och det är just i detta upphäfvande af alla åtskillnader, i denna individens              

sammansmältning med andra, som konstens fängslande kraft består.” (Tolstoj,         

1898, s. 106) 

 

Tolstoj föreslår att ”ickekonst” bara retar nerverna, den har en spännande och            

upphetsande effekt, medan sann konst får oss att uppleva konstnärens          

själstillstånd. Men hans förslag till hur vi bedömer skillnaden, då säkert många            

upplever upphetsningen som den ”sanna” konstnärliga upplevelsen, ligger (enligt         

mig) på lite tunn is. Tolstoj skriver att universaliteten är det kriterium som vi kan               

bedöma konstverkets autenticitet med: om människor med olika bakgrunder,         

kultur och utbildning får samma ”infektion” av konstverket, då är det äkta och             

sann konst:  

 

“Ett kinesiskt tal kan vara vackert och ändå förbli obegripligt för mig, ifall             

jag icke kan kinesiska, men ett konstverk skiljer sig från hvarje annan            

verksamhet just därigenom, att dess språk är begripligt för alla och att det             

smittar alla utan åtskillnad. En kines’ skratt och tårar röra mig lika väl som              

en ryss’ tårar och skratt, och så är det också med målning, musik och poesi,               

om den öfversättes på ett för mig begripligt språk.” (Tolstoj, 1898, s. 69-70) 

 

Måste vi då bedöma all musik t.ex. genom att spela upp den för så många olika                

människor som möjligt och se ifall känsloreaktionen är samma, om man än kan             
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bedöma det eftersom människor alltid använder lite olika ord för känslor och            

stämningar? Även om detta kriterium som Tolstoj föreslår skulle vara sann, är den             

enligt mig ointressant. Ett musikstyckes ”sannhet”, dess status som ”äkta konst” är            

inte, åtminstone i denna essä, det som fascinerar. Det väsentliga i dessa tankar om              

musik är, för mig, det hur musiken kan ta oss från den situation vi ligger i och                 

lyfta (eller sänka) oss till någon annan ”state of mind”. Musiken kan göra en dålig               

dag bra, den kan ge oss hopp, njutning, styrka, etc. Musiken blir då mycket mera,               

mera meningsfull och viktig, mera personlig och universell än bara toner och rätt             

eller fel tolkningar och värdeladdade kritiska meningar. Det är intressant att           

nämna dessa värdeladdade tankar som vissa filosofer eller författare har, men sist            

och slutligen är det mest intressanta (angående denna essä) att alla de som jag valt               

behandla har sagt så mycket om musik just för att dess effekt är så stark och                

intressant.  

4.2 Philip Ball och kompositörerna: Musikens mening 

Ball skriver i boken The Music Instinct (2010) i sista kapitlet Serioso – The              

Meaning of Music om var meningen i musik ligger. Han citerar och håller med              

Copland, som skrev att ju färre saker vi kan säga om musiken, desto finare är den:  

 

“Aaron Copland makes the insightful suggestion that the greatness of a           

composition follows in inverse relation to our ability to say what it is about. ‘It is                

easier to pin a meaning-word on a Tschaikovsky [sic] piece than on a Beethoven              

one,’ he wrote - and ‘that is why Beethoven is the greater composer’.” (Ball, 2010,               

s. 381) 

 

Ball tar (precis som Franklin, se kapitel 2.3) upp Mahler som vidare stöder tanken              

om hur svårt det är att tala eller skriva om musik. Mahler lär skall ha sagt (och                 

Tolstoj skriver i Hvad är konsten? på s. 82) att ifall kompositörerna kunde säga              

det de vill säga med ord skulle de inte ha försökt säga det med musik (Ball, 2010,                 

s. 381). Ball tar upp många kompositörer och deras egna funderingar kring            

musikens mening. Enligt Ball var musiken mycket mera specifik än språket för            

t.ex. Mendelssohn, som tyckte att musiken kan uttrycka saker mycket mera exakt            

och mångsidigt än den otydliga naturen av meningar och ord (detta liknar ju             
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Coplands tankar som citeras i kapitlet ovan).  

 

“People usually complain that music is too many-sided in meanings; it is so             

ambiguous about what they should think when they hear it, whereas           

everyone understands words. For me it is exactly the reverse. And not only             

with whole speeches, but also with single words. They too seem so            

ambiguous, so vague, so subject to misunderstanding when compared with          

true music, which fills the soul with a thousand things better than words. The              

thoughts that are expressed to me by the music I love are not too indefinite to                

put into words, but on the contrary, too definite.” (Ball, 2010, s. 382)  7

 

Den ryska kompositören Igor Stravinsky å andra sidan verkar ha varit mera            

intresserad av själva musiken än dess möjliga förmåga att uttrycka något:  

 

”I consider that music is, by its very nature, essentially powerless to express             

anything at all, whether a feeling, an attitude of mind, or psychological mood, a              

phenomenon of nature, etc… Expression has never been an inherent property of            

music. That is by no means the purpose of its existence.” (Stravinsky, Chronicle of              

My Life, 1936, s. 53)  

 

Stravinsky har också skrivit att de flesta människor lyssnar och njuter av musik             

för att den väcker känslor i dem och i bästa fall ger dem en tillfällig flykt från                 

deras liv, och han ansåg att musiken då blir bara ett verktyg. Men om människorna               

skulle förstå att lyssna på musiken för dess egen skull, skulle de njuta av den               

mycket mera. Ball skriver att många andra filosofer (Kant, Hegel m.fl.) har            

samma åsikt: musiken har inget subjekt, den är inte ”om” något, den bara är: 

 

“Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel        

and Hermann von Helmholtz all agreed that music has no ‘subject’ as such -              

it is not about anything, but just is. Or as Jack Westrup, professor of music at                

Oxford University in the mid-twentieth century, put it, ‘Strictly speaking you           

cannot write about music; music expresses what it has to say in its own              

7 Tyvärr ger Ball ingen källa till citatet, men den verkar finnas i boken Mendelssohn and his World, editerat av R. 
Larry Todd, från 1991. Boken finns inte som helhet på nätet så jag har inte kunnat granska varifrån Todd citerat 
detta.  
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terms, and you cannot translate these into language any more than you can             

translate a picture’” (Ball, 2010, s. 382)  8

 

Ball tar med Coplands syn på huruvida musiken kan ”innehålla” någon viss            

mening eller känslouttryck. Copland skriver ”… music which always says the           

same thing to you will necessarily soon become dull music, but music whose             

meaning is slightly different with each hearing has a greater chance of remaining             

alive.” (Copland, 2009, s. 10).  
 

Ball frågar i sin text ifall man kan säga att det finns narrativ i musik. Han skriver                 

att även om man kan finna narrativ och tema i musiken är de inte en väsentlig del                 

av musiken, eftersom vi också kan få full njutning av musiken fast vi inte vet vad                

kompositören menade med det (Tolstoj har motsatta tankar i Hvad är konsten?).            

Ball skriver att det inte är elitistiskt att säga att man får mera ut från musiken om                 

man vet något om den, dvs., man är någorlunda bekant med det, eftersom vem              

som helst kan bekanta sig med musik (tänk till exempel på kirurgi, som väldigt få               

har kapacitet att bli bra kännare av) (Ball, 2010, s. 392-393).  
 

Ball tar också upp en annan omdiskuterad aspekt av musik: kan man få ”fel”              

uppfattning om musik? Kan vi höra musiken rätt eller fel? Ball, som Hindemith             

(se nedan), påstår att detta inte är möjligt, eftersom den reaktion eller upplevelse             

vi får av musik är bara strukturer som vårt medvetande åstadkommer nä den tolkar              

ljudsignaler. Lyssnaren har transformerat musiken till en form som passar de           

mentala scheman hon har: 

 

“Westerners may fail to hear the right stresses and metres of unfamiliar Latin             

rhythms, and we may totally misinterpret the intended emotional quality in           

music of other cultures. But even here it’s not obvious that we can really call               

these interpretations ‘wrong’, since they are, like all musical experience,          

merely structures that the mind creates to cognize and interpret the sound            

stimulus. From a cognitive point of view, they are valid ‘interpretations’.”           

(Ball, 2010, s. 393) 

 

8 Igen fattas källorna eller referenserna för dessa påståenden och citat i texten.  
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Hindemith har liknande åsikter om ämnet (jag kommer att gå djupare in i hans text               

i nästa kapitel), han säger att alla tolkningar av musik är valida. Ball gör sin åsikt                

klar med att citera filosofen Diana Raffmans tankar om att en respons till musik              

inte är fel eller rätt, utan snarare typisk eller otypisk: “‘Emotional responses to             

music are neither correct nor incorrect,’ [...] ‘typical or atypical, perhaps, but not             

right or wrong.’” (Ball, 2010, s. 394). Eftersom inte ens musikerna själv är ense              

om vad ett musikstycke betyder, finns det ingen idé i att musikälskaren skulle             

försöka tänka att det finns någon värde i att försöka hitta ”rätta” meningar.  

4.3 Hindemith: en kompositörs syn 

Paul Hindemith var en tysk kompositör, musiker, lärare och kapellmästare. Han           

skriver i sin bok Musik i vår tid (1952) att det finns värden i musik som inte                 

vacklar. Hans andra kapitel, “Musik och filosofi”, behandlar antika filosofers syn           

på musik och hans egna reflektioner kring deras betydelse och förhållande till            

varandra. Hindemith lägger specifik vikt på två filosofer: Augustinus (verket De           

Musica) och Boëthius (verket De institutione musica). Enligt Hindemith finns          

skillnaden mellan dessa filosofers tänkande i musikens aktiva eller passiva roll:           

Augustinus menar att musiken är passiv, och vår själ som mottagare aktiv. Enligt             

Augustinus kan vi nog ta emot musiken, men vi måste vara aktiva för att musiken               

skall kunna påverka oss. Vi skall omvända musiken till moralisk styrka           

(Hindemith, 1956, s. 19). Boëthius däremot ger musiken en aktiv roll, och vår själ              

blir i hans filosofi (enligt Hindemith) den passiva mottagaren: “I förhållandet           

mellan musiken och människosjälen har styrkorna nu bytt ställning: musiken har           

blivit den aktia faktorn, vår själ en passiv mottagare som påverkas av den makt              

musiken utövar.” (Hindemith, 1956, s. 21).  

 

Hindemith är intressant att läsa eftersom han också skrev om människor som            

någorlunda passiva lyssnare, han skriver om ”vaggvisor” för våra vardagliga          

sysselsättningar och man kan ana tanken om ”opium för massorna” bakom texten,            

precis som med Tolstoj (och Gorbman, se kapitel 6.1 i denna essä). Men             

Hindemith skriver ändå att situationen inte alls är hopplös: det finns musiker,            

kompositörer och publik som vill höra annat än bara ”klang och form”. Han menar              
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att massorna kan vara nöjda med ”oäkta” upplevelser av musik, men att            

människor också är kapabla att “utveckla sig”, och saknar en mera äkta            

musikupplevelse, som kan resultera i en stark och ibland rubbande reaktion: 

 

“Tonvikten på alla tekniska fakta kan resultera i en klang utan innebörd, som är sig               

själv nog och alls inte påverkar åhöraren själsligt. Den vikt man lägger vid             

musik-materialets yttre skrud - vid klang och form - kan ta abnorma proportioner             

och resultera i okonstnärligt oväsen. Musikens väsentligen aktiva väsen kan tvinga           

åhöraren till en sådan grad av passivitet att han inte rår med att smälta annan musik                

än den som inte bjuder något motstånd, som alltigenom tillfredsställer hans lägsta            

instinkter - musik som inte annat är än billig förströelse, ett opiat som kan fås alltid                

och överallt. Den tid vi lever i, då största delen av musik-publiken oavbrutet utsätts              

för detta slags musik, har enligt min åsikt nått yttersta gränsen av degenerering ur              

Böethius’ synpunkt sett.  

Trots detta dystra konstaterande menar jag inte att situationen är hopplös. Det            

finns ännu, och kommer alltid att finnas, komponister som inte nöjer sig med att              

endast arrangera klanger. Det finns stora publikgrupper som begär att musiken skall            

vara något mer än en permanent vaggsång till deras mest vardagliga sysslor. “             

(Hindemith, 1956, s. 29) 

 

Hindemith skriver om den emotionella musikupplevelsen i fjärde kapitlet av sin           

bok: 

 

”musik gör intryck på oss, vi tar emot den och antingen underordnar vi vårt psyke               

musikens moraliska makt eller också förvandlar vi intrycket till moralisk styrka,           

[…], men dessutom påverkas vi känslomässigt.”(Hindemith, 1956, s. 46)  

 

Han menar att lyssnaren inte kan undvika känsloreaktioner, och att hon inte kan             

själv bestämma hur hon lyssnar. Sättet hur vi lyssnar är automatisk, omedveten.            

Hindemith skriver metaforiskt om hur självklart det är att musiken väcker           

känsloreaktioner i oss: ”Om känslorna inte gav gensvar på musik skulle tonerna            

vara lika meningslösa som en grammofon som spelade på en obebodd ö.” (ibid. s.              

47).  
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Hindemith säger också något angående programmusik i fjärde delen av kapitlet           9

om emotionell musikupplevelse. Han menar att lyssnaren får helt för mycket           

”input” eller saker att tänka på, så att hon måste ”meta”lyssna på musiken. Enligt              

Hindemith är lyssnaren fullt medveten om att det är instrument, inte djur eller             

natur, som vi hör i musiken. Därför blir det en ansträngning för lyssnaren att              

försöka inbilla sig t.ex. en val sucka när hon vet att ljudet kommer från en tuba.                

Jag har själv tänkt på detta onomatopoetiska drag i musiken, särskilt då jag läste              

Kivys konturteori. Ifall onomatopoetisk imitation, som vissa hävdar, är ursprunget          

till musik och orsaken till att vi ”känner igen” något och upplever musiken som              

viktig, reduceras musiken till ren imitation. Och även ifall det stämde räcker det             

inte, tvärtom reducerar den musiken till bara ett ”trick” som människan kan göra.             

Hindemith talar om att det snarare bara är naturligt för människan att försöka             

uttrycka sig musikaliskt (spontana ljud, rop och tjut som babyn), och att detta             

naturliga sätt att vara utvecklas till mera komplicerade musikalisk innebörd som           

sedan möjligtvis kan utvecklas till organiserad musik (Hindemith, 1956, s. 56). 

 

Hindemith kommer med en lite överraskande slutsats när det gäller känslor och            

musik: musiken ger inte uttryck åt känslor. Han frågar hur musiken då kan             

påverka åhörarens emotionella liv, och svaret är tid. Äkta, riktiga känslor kan inte             

förändras och släppas så snabbt som de reaktioner vi får från musiken gör.  

 

“Om musik inte ger uttryck åt känslor, hur påverkar den då åhörarens            

emotionella liv? Det råder inget tvivel om att åhörare, uttolkare och           

komponister alla kan djupt röras genom att lyssna till, framföra eller inom sig             

komponera musik och alltså måste musiken röra vid något i deras           

emotionella liv som ger dem denna eggelse. Men om dessa mentala           

reaktioner vore känslor skulle de inte börja och sluta i samma ögonblick som             

den musikaliska retning som väckte dem. Känner vi verkligen sorg - dvs.            

sorg som inte orsakats eller utlösts av musik - är det omöjligt att på ett               

ögonblick och utan vettig anledning gå över till uppsluppen glädje. [...]           

Verkliga känslor kräver en viss tidrymd för att kunna utvecklas, nå sin            

kulmen och förklinga, men reaktioner på musik kan växla lika snabbt som            

musikfraserna, de kan slå ut i full blom i ett givet ögonblick och helt dö bort                

9 Programmusiken, som uppkom under Romantiken, betyder instrumentell klassisk musik som skildrar en berättelse.  
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när det musikaliska mönster som väckte dem når sitt slut eller växlar.”            

(Hindemith, 1956, s. 63) 

 

Musiken väcker föreställningar, den väcker minnet av känslor. Hindemith hävdar          

att vi inte kan uppleva en känsla i musiken som vi aldrig känt och ger ett ganska                 

radikalt exempel av en massmördare: musiken väcker känslor i honom som han            

känt då han dödade människor, och det enda sättet vi kunde känna samma saker              

skulle vara att vi också skulle ”mörda ett tjog människor” (s. 65). Han menar att vi                

kan föreställa oss den känslan som massmördaren känner, men vi kan inte få             

exakt samma känsla eftersom vi aldrig känt den själv. Minnet är nyckeln till det              

som händer när vi lyssnar på musik.  

5 Filmmusik och dess funktioner 
 

Varför har vi musik i filmer? I teatertraditionen har musiken aldrig varit så starkt              

närvarande som den är i filmer. Visst finns det musikaler och musikteater, men för              

det mesta är musiken inte på samma sätt en etablerad och standardiserad del av              

teatern. Inom film har musiken dock varit en väsentlig del av dramaturgin ända             

sedan början. Theodor Adorno och Hanns Eisler skriver i sin bok Composing for             

the films (1994) att musiken behövdes i stumfilmerna för att förmedla det            

mänskliga uttrycket. De menar att människan inte (åtminstone i början av           

filmtraditionen) såg talande människor när de tittade på en film, utan snarare            

stumma, mimande representationer. Enligt Adorno och Eisler är den ursprungliga          

funktionen av filmmusik att lugna åskådaren, som annars skulle ha blivit obekväm            

med att titta på levande, skådespelande och t.o.m. “talande” människor, som var            

helt tysta (Adorno & Eisler, 1994, s. 75), för filmerna var ju stumma i början. 

 

“The sound pictures have changed this original function of music less than might             

be imagined. For the talking picture, too, is mute. The characters in it are not               

speaking people but speaking effigies, endowed with all the features of the            

pictorial, the photographic two-dimensionality, the lack of spatial depth. Their          

bodiless mouths utter words in a way that must seem disquieting to anyone             

uninformed.” (Adorno & Eisler, 1994, s. 76) 
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Adorno och Eisler menar alltså att ljudfilmer såväl som stumfilmer också är            

stumma, i den bemärkelsen att vi inte upplever skådespelarna eller karaktärerna i            

filmen som talande människor, utan talande figurer. De talar om "spöken" i            

filmerna, mänskliga representationer som var spöklika för den ovana publiken.          

Musiken behövdes för att fylla den stumma karaktärens tystnad, den gav           

uttrycksförmåga och känslor till denna spöklika skepnad. Adorno och Eisler går           

även så långt som att påpeka att förut försökte människorna driva ut onda andar              

med musik, och att denna funktion kan ses i rädslan för dessa kusliga bilder .              10

Noël Carroll tar också upp Adornos och Eislers spökvarelse, dock för att            

motbevisa dem. Carroll hävdar att det inte var "spöken" som störde filmpubliken,            

utan tystnaden. Carroll skriver att det inte finns några bevis på att Adorno och              

Eislers teori överensstämmer med hur människor förhåller sig i den riktiga           

världen. Det är ingalunda givet att människor behöver reagera till ljudfilmer på det             

sätt som Adorno och Eisler påstår. 

 

Människan har blivit mera aktivt visuell än auditiv gällande världen runt oss,            

åtminstone enligt Adorno och Eisler. “The human ear has not adapted itself to the              

bourgeois rational and, ultimately, highly industrialized order as readily as the           

eye, which has become accustomed to conceiving reality as made up of separate             

things, commodities, objects that can be modified by practical activity.” (Adorno           

& Eisler 1994, s. 20). Adorno och Eilser citerar även Goethe, ur Dichtung und              

Warheit, som skrev att hans syster rekommenderades som liten att spela piano,            

medan han, pojken, en presentatör för utveckling och upplysning, mera tillrådades           

att rita (ibid., fotnoten på s. 20-21). Enligt dem kan vi aktivt observera världen              

nästan bara visuellt. Ögat är ett aktivt organ för att samla information: vi väljer              

vad vi tittar och fokuserar på, och vi ser på verkligheten som uppbyggd av flera               

olika saker, objekt som kan förändras och få mening genom praktiska aktiviteter.            

Våra öron är inte lika "utvecklade" för att samla information: vi kan inte på              

10 Det är svårt att veta hur publiken har reagerat till tidiga filmer, t.ex. brukar man berätta att då bröderna Lumiére                     
första gången visade filmen om tåget som anländer till stationen, blev publiken rädd och försökte fly undan, då de                   
trodde att tåget på riktigt skulle komma ut från skärmen. Detta är en väldigt debatterad sak, som forskarna inte är                    
ense om. (t.ex. Hellmut Karasek har skrivit om publikens panikerade reaktion i tidningen Der Spiegel år 1994, men                  
bl.a.Martin Loiperdinger har betvivlat detta. Källa: 
https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Arriv%C3%A9e_d%27un_train_en_gare_de_La_Ciotat#Contemporary_reaction  
läst 29.12.2019) 
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samma lätta sätt fokusera hörseln på något speciellt, och inte kan vi heller stänga              

öronen när vi vill. Man kan tänka sig att detta resulterar i att då vi ser på en film                   

kommer musiken inte att höras som ett skilt element från talet och andra ljud i               

filmen, eftersom örat mottar musiken passivt, vi är inte så medvetna och            

fokuserade på den, och därför påverkar den oss så effektivt och direkt. Enligt             

texten är konstmusik ett försök att motverka denna "lathet" med vilken vi lyssnar             

på världen, ett försök att få oss att märka musikens olika element, att öppna              

öronen på samma sätt som vi öppnar ögonen: “Music as an art has always been an                

attempt to circumvent this taboo, to transform the indolence, dreaminess, and           

dullness of the ear into a matter of concentration, effort, and serious work.”             

(Adorno & Eisler, 1994, s. 23). Det är viktigt att märka att Adorno & Eisler gör en                 

skillnad mellan en lekman och en expert på musik, d.v.s säger de att det är fullt                

möjligt att lära sig detta aktiva sätt att lyssna. Örats lathet är inte något som man                

inte kan lära sig bort från, utan mera ett resultat på samhällets utveckling och dess               

värderingar (Adorno & Eisler, 1994, bl.a. s. 22-23).  

5.1 Filmmusiken som narrativ 

Jerrold Levinson börjar kapitlet om filmmusikens narrativa roll med att förklara           

det han anser alla åskådare av film i något skede frågar sig: vem eller vad har                

ansvaret för filmmusiken? Han frågar vilken agentur den medvetna åskådaren ger           

filmmusiken och vad denna musik gör i förhållande till filmens inre narrativ,            

åskådarens upplevelse av detta narrativ, eller filmen som en helhet. Det är            

intressant att Levinson skriver ut “a comprehending viewer” (Levinson, 1996, s.           

248), vilket ju tyder på att åskådaren inte är passiv, utan aktiv i sin roll. Han                

skriver att svaret på denna fråga varierar från film till film, och t.o.m. inom              

filmen, och delar upp filmmusiken i olika kategorier, som han presenterar till näst.             

Det är också viktigt att märka att Levinson behandlar narrativa fiktionsfilmer           

(både “Hollywood” och konstfilm), alltså filmer som har trovärdiga karaktärer och           

dialog och försöker få åskådaren att tro på berättelsen. Levinson ser filmmusikens            

funktion som narrativ, alltså att den har berättarrollen i en film. Först skiljer han              

på komponerad filmmusik (composed score, musik som komponerats för just          

den filmen) och anpassad filmmusik (appropriated score, färdigt existerande         
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stycken som man valt att spela i filmen) (Levinson, 1996, s. 249). Den anpassade              

musiken skapar problem för det narrativa elementet eftersom den drar mera           

uppmärksamhet till sig, tex. eftersom den ofta innehåller kulturellt kända låtar,           

som man genast lägger märke till. En annan orsak är att den gör oss mera               

medvetna om att någon valt låten till filmen: vi vet att låten existerat före filmen,               

och att någon har velat spela den just här, av någon anledning. Så trots att man                

kanske vill ta en känd låt till en scen för att ge den en stark känsla som                 

människorna i en viss kultur känner igen väldigt specifikt, kan det göra totala             

motsatsen i och med att människorna mera blir medvetna om låten istället för             

känslan den vill väcka.  

 

“[...] with appropriated scores the issue of specific imported associations, deriving           

from the original context of composition or performance or distribution, rather than            

just general associations carried by musical style or conventions, is likely to arise.             

[...] with appropriated as opposed to composed scores, there will, ironically,           

generally be more attention drawn to the music, both because it is often recognized              

as appropriated and located by the viewer in cultural space, and because the             

impression it gives of chosenness, on the part of the implied filmmaker, is greater.”              

(Levinson, 1996, s. 249)  

 

Den anpassade musiken kan man kanske koppla ihop med det Noël Carroll skriver             

om gällande att känna eller känna igen (se kapitel 5.2 av denna essä): istället för               

att musiken får oss att känna saker gör den snarare att vi känner igen känslorna i                 

musiken. Vi känner igen en låt, som vi genast kopplar vissa teman, tankar, minnen              

och laddningar till. Då känner vi igen vad vi skall känna, så att säga. Vi förstår att                 

vi skall tycka på ett visst sätt om scenen/karaktären. 

 

Levinson påpekar att den komponerade musiken ofta blir mer narrativ än den            

anpassade musiken (Levinson, 1996, s. 249), och han skriver också i början av sin              

text att han fokuserar på narrativa filmer, d.v.s. klassiska eller "Hollywood”filmer           

och vissa "konstfilmer" som inte drar för mycket ut på den narrativa koherensen.             

Levinson hänvisar till Seymour Chatman, en amerikansk film- och         
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litteraturkritiker som var en av de prominenta narratologerna , och diskuterar i           11

jämförelse med Chatmans tankar om hur filmmusiken är berättaren (the narrator) i            

och med att den presenterar filmen och dess värld för oss men ändå är en del av                 

den världen. Berättaren kan inte i detta syfte vara t.ex. regissören eller någon             

annan upphovsman som ser på filmens värld och karaktärer som fiktiva. Levinson            

citerar George Wilson och förklarar hans tankar för att lätta på oron gällande             

tanken om en observerande fiktionell berättare, som upplever det vi ser i filmen.             

Enligt Levinson och Wilson visar denna sorts berättare det som vi kan se,             

berättaren leder oss att observera filmvärldens händelser. Agenten som “låter oss           

se” händelserna behöver inte tänkas se dem själv. Wilson presenterar alltså en            

filmatisk berättare som en sorts perceptuell genom filmvärlden. Musiken leder oss           

att uppfatta vissa saker och mot ett visst slut: “It is certainly part of our experience                

in film viewing that we feel, usually subliminally, a constant guidance and outside             

direction of our perception towards the range of predetermined fictional facts           

which we are meant to see.” (Levinson, 1996, s. 254, efter Wilson).  

 

Enligt Levinson har den narrativa filmmusiken 15 olika funktioner: 1) att visa            

eller avslöja något om en karaktärs psykologiska skick, t.ex. känslotillstånd, 2) att            

intensifiera någon karaktärs känslotillstånd, 3) att stryka under något som redan           

finns i situationen men kanske inte syns i det visuella, 4) att berätta om någon               

händelse eller något faktum som hänt utanför bilden, 5) att förbereda för något             

som kommer att hända, 6) till situationen passande musik (men inte           

bakgrundsmusik), 7) att ge tittaren en känsla av att händelserna i filmen är "larger              

than life", större och viktigare än de i vanliga livet, 8) att berätta för tittaren vad                

berättaren tycker om någon händelse, 9) ett förslag till tittaren hur hon skall             

uppfatta någon aspekt av berättelsen, 10) att ge vissa formella drag till filmen             

(t.ex. kontinuitet och avslutning), 11) att framkalla någon känsla i tittaren (rädsla,            

lycka o.s.v.), 12) att lugna och "hypnotisera" tittaren att ha en känslokoppling till             

filmens värld som inte kanske annars skulle vara lätt att tycka om, 13) att              

distrahera tittaren från vissa tekniska element som annars skulle störa          

11 “Narratologi (efter latinets narratio, berättelse och -logi, lära), även känt som "berättarteori", är en 
litteraturvetenskaplig teori- och metodbildning för studiet av berättarkonsten (narrationen).” Källa: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Narratologi läst 29.12.2019 
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filmupplevelsen, 14) uttryck av filmgörarens attityd till något antingen i den           

fiktiva berättelsen eller något gällande den och 15) att göra filmen rikare eller             

bättre som ett konstföremål (Levinson, 1996, s. 257). Levinson skriver att           

funktionerna i punkterna 1-9 är narrativa, alltså att de gör något fiktivt inom             

filmens värld och därför hör till den filmatiska berättaren (musiken). Punkterna           

10-15 handlar om ickediegetisk musik, som jag kommer att gå kort igenom lite             12

senare.  

 

Levinson har liknande tankar som Carroll om musikens modifierande (eller          

narrativa) kraft. I likhet med Carroll talar Levinson om att den narrativa musiken             

gör något sant, som inte skulle vara det utan musiken. Detta är intressant när det               

kommer till den så kallade Kuleshov-effekten, som jag kommer att gå igenom i             

kapitel 5.2 av denna essä. I korthet betyder det att när man kopplar tex. två bilder                

ihop blir effekten av dessa två bilder större än den kombinerade effekten av             

bilderna ensamma.  

 

Levinson talar också om kvasidiegetisk musik som inte är helt narrativ men inte             

heller helt ickenarrativ. Som exempel ger han filmen 8½, där man hör en stor              

orkester spela en låt, och senare ser vi att det finns en orkester i ett rum, men                 

orkestern är alldeles för liten för att åstadkomma musiken. Den kan alltså tänkas             

komma från den diegetiska världen, men inte så som tittaren hör den. Här används              

musiken som en satirisk kommentar till karaktärernas löjligt snobbiga attityd          

(Levinson, 1996, s. 269).  

 

Levinson går också igenom icke-diegetisk musik, musiken som hamnar under          

punkterna 10-15 i hans musikfunktioner. Dessa kommer alltså utifrån, oftast från           

regissören eller författaren, någon utanför filmens fiktiva värld. Musiken används          

t.ex. för att höja det konstnärliga i filmen, den är inte diegetisk eller narrativ, den               

passar in i scenen men berättar inte något vidare om den. Sån musik kallar              

12Dieges är en filmvetenskaplig term, som betyder det som hör till filmens fiktiva verklighet och värld. Diegetisk                 
musik betyder musik som händer inne i berättelsen i en film, t.ex. musiken som kommer från en radio som någon                    
satt på i filmen. Ickediegetisk betyder då alltså musik som inte tillhör filmens inre värld. Diegetisk kan också betyda                   
annat än musik, t.ex. en berättarröst. Man kan också leka med linjen mellan dessa två, till exempel med att göra                    
karaktärerna, t.ex. ett förälskat par inne i filmen plötsligt medvetna om den överromantiska balladen som spelas. 
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Levinson för tillsatsmusik (additive music). Levinson sammanfattar skillnaderna        

mellan dessa två olika musikkällor som den mellan internt refererande musik           

(berättaren) och externt refererande musik, t.ex. regissören. Som exempel på          

tillsatsmusik ger han musiken i Robert Bressons film Mouchette (1967), och           

skriver: “The music here is most plausibly assigned to the implied filmmaker - as              

affirming the general possibility of grace as exemplified in the tale of Mouchette -              

rather than to the film’s relatively effaced internal presenter, especially as it seems             

to frame the fictional narrative from without, like a pair of musical bookends, as              

opposed to shaping it from within. “ (Levinson, 1996, s. 272). 

5.2 Känna eller känna igen? Noël Carroll och Peter Kivy 

Noël Carrolls bok Mystifying Movies (1988) har ett kapitel om filmmusik, A            

Contribution to the Theory of Movie Music, som vidare belyser frågorna kring vad             

det är som händer när vi lyssnar på filmmusik. Carroll skriver i början av denna               

essä att han inte kommenterar andra teorier så mycket till skillnad från resten av              

boken, delvis eftersom han anser att det inte finns tillräckligt fastsatta teorier inom             

samtida filmteoretiker gällande filmmusik. “This change in our approach is          

dictated by the fact that contemporary film theorists, though they have suggested            

approaches to the musical track, have not really integrated it into their theories in              

a manner explicit enough to sustain detailed criticism.” (Carroll, 1988, s. 214).            

Carroll tar upp filmforskaren Philip Rosen, som hänvisar till Adorno & Eislers            

teori om filmmusik, och hävdar att filmmusiken behövs för att förstärka känslan            

av händelserna i filmen som naturliga och genomskinliga. Carroll håller sig           

kritiskt till både Rosen och Adorno & Eisler, och skriver att publiken inte alls              

behöver reagera till filmen så som de påstår. Men likt Adorno & Eisler föreslår              

Carroll ett funktionellt förhållande mellan filmen och dess musik.  

 

Enligt Carroll väcker den karaktäriserande musiken inte de emotioner den          

uttrycker i oss, utan projicerar snarare känslorna på oss. Vi upplever känslorna i             

filmen utan att själv känna dem. Vi kan t.ex. uppleva en karaktärs dagdrömmande             

utan att själv börja dagdrömma. “We do not suddenly become dreamy when we             

hear the strings of The Yearling. Rather the dreaminess of the music characterizes             
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Jody as dreamy to us.” (Carroll, 1988, s. 218). Som jag tidigare redan skrivit har               

Kivy har liknande tankar i sin filosofi om hur känslorna finns i musiken. Enligt              

honom finns det en stor skillnad på hur vi upplever känslor i olika saker: ledsna               

nyheter är inte nyheter som känner sig ledsna, utan de är ledsna för att deras               

innehåll kommer att göra oss ledsna. En ledsen människa däremot befinner sig            

själv i ett ledsamt tillstånd, hon har själv dessa känslor inne i sig. Musiken då?               

Den fungerar enligt Kivy på liknande sätt som den funktionella filmmusiken hos            

Carroll: melankolisk musik får inte oss nödvändigtvis att bli melankoliska, utan vi            

upplever melankolin i musiken. 

 

Carroll citerar Schopenhauer i sin text om filmmusik gällande de olika           

funktionerna som musiken kan ha: 

 

”My position is closer to that articulated by Schopenhauer when he writes in the              

Third Book of The World as Will and Idea that ”suitable music played to any               

scene, action, event or surrounding seems to disclose to us its most secret meaning,              

and appears as the most accurate and distinct commentary upon it”.” (Carroll,            

1988, s. 216) 

 

Han menar alltså att musiken i en film (som exempel) döljer något gömt eller              

kommenterar en händelse så att vi känner att kommentaren är exakt det som vi              

hade tänkt och känt. Men filmmusiken fyller inte endast en funktion enligt Carroll,             

det finns flera olika saker som musiken kan åstadkomma. Carroll redogör för den             

allmännaste typen av filmmusik, nämligen den modifierande musiken (modifying         

music). Den karaktäriserar något i filmen ytterligare, den modifierar scenen på           

något sätt. Den modifierande musiken kan få en annars hotande scen att bli t.ex.              

komisk. Den innehåller vissa uttryckande egenskaper som modifierar eller         

kännetecknar karaktärer, objekt, händelser eller scener i filmen. Carroll ger          

exempel från filmerna Gunga Din (1939) och The Yearling (1946): 

 

“The battle scene, full of death and danger, could be the object of high anxiety. But                

the use of the horns in this theme colors the scene in such a way that we become to                   

view it as lark, as cheery, as a game, as comic rather than potentially tragic. “                
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(Carroll, 1988, s. 217)  

“The score is dominated by strings which have strong connotations of richness and             

lushness, reflecting, or course, the way in which we are to take this place. What               

Peck’s voice and the visuals may fail to make you realize about the landscape, the               

music enables you to grasp. “ (Carroll, 1988, s. 217-218) 

 

Här ser vi igen likheter mellan Carroll och Kivy. Den senare lånar av den              

amerikanska psykologen Paul Ekman, som har studerat människors känslor och          

ansiktsuttryck. Kivy kopplar detta till filmen och musiken i sin artikel i boken             

Film Theory and Philosophy. Enligt Ekman tar människorna emotionella         

antydningar från såväl ansiktsuttryck som rörelse och tal/ljud. Vi kombinerar alla           

dessa och upplever dem samtidigt i kombination med varandra. Dessutom hör till            

våra känslouttryck också det faktum att vi inte är i total kontroll av våra gester och                

små rörelser, så vi analyserar också omedvetet vad han kallar för döljande och             

"läckage" (management and leakage, Kivy, 1997, s. 322) av små antydningar.           

Enligt Kivy är detta varför filmerna drar bra nytta av filmmusik. En skådespelare             

kan inte uppleva de riktiga känslorna, hon kan inte förmedla alla dessa minimala             

symboler. Döljande och läckage finns inte i "artificiella" känslouttryck och därför           

kan inte skådespelaren förmedla känslor så exakt och “rent” som när hon känner             

dem påriktigt (detta påstående är dock inte helt problemfritt, många skulle säkert            

påstå att en bra skådespelare kan uttrycka dessa döljanden och läckage, antingen            

genom grundläggande forskning av ansiktsuttryck eller genom metodskådespeleri,        

men för enkelhetens skull skall vi anta att det Kivy säger är sant). När vi dessutom                

ser henne via filmen, alltså en representation, är uttrycken dubbelt avlägsna. Här            

kommer musiken in: Kivy är av den åsikten att musiken hjälper framhäva de             

antydningar som finns i filmen. Han anser dock att man inte kan fylla de              

frånvarande element av uttryck med musik, men att framhäva de existerande           

räcker för att vi skall få en god uppfattning om vad personen känner.  

 

Kivy har också intressanta tankar om emotionerna i musiken som är relevanta här             

i relation till Carroll. Om vi inte kan nå full förståelse av emotionerna av              

karaktärerna i en film för att det fattas vissa antydningar, kunde inte då filmen              

komplettera dessa med andra, egna effekter? Som exempel på ljud ger Kivy            
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hjärtslag och på det visuella extrem närbild: dessa är båda upplevelser som vi inte              

i normala fall skulle uppleva. Vi kan aldrig se någons ansikte så stort som vi kan i                 

filmer (utan hjälpmedel, i vardagliga situationer) eller höra någons hjärtslag så           

hårt. Kunde inte dessa fungera som intensiferande "bryggor" till känslouttryck i           

filmer? Inte enligt Kivy. Han skriver att vi upplever känslouttryck i vardagliga            

situationer, och de visuella och auditiva elementen förstärker, som sagt, de           

signaler som finns men kan inte substituera de som inte finns. 

 

“ [..] the subtle cues of which Ekman and others have written are perceived in               

everyday human encounters and situations. Thus the cues they may fail to            

encounter in the movies cannot be substituted for by the visual and sonic close-up,              

nor will their feeling of lack, of something missing in the expressive canvas, be              

assuaged by them. 

In short, the visual and sonic close-up, and other cinematic and sonic techniques of              

the movie, perform much the same function, when they are being used            

expressively, that music does. They reinforce the gross emotive cues that are            

already there: they do not-cannot-replace the ones that are, on my hypothesis,            

absent.” (Kivy, 1997, s. 324)  
 

Carroll ser på (den ickevokala) filmmusiken som ett eget symbolsystem, som           

kombineras med filmens breda och komplicerade symbolsystem, vilket gör att          

musiken refererar till något vi ser i filmen. Filmens symbolsystem partikulariserar           

musikens expressivitet. Alltså, ickevokal musik utan filmens symboler och         

element skulle inte uttrycka lika noggranna känslor och berättelser som när den            

kopplas till alla elementen i filmen (visuella, narrativa, dialogen o.s.v.). Exempel           

från filmen Gunga Din: 

 

“The musical element, which I call a modifier, fills in the subject matter in terms of                

the feeling the filmmaker finds appropriate to the scene. However, at the same             

time, the movie elements, what i have called the indicators, stand in an important              

relation of influence to the musical component. The music on its own is bouncy,              

light, and comic. When conjoined with the movie elements those feelings become            

further particularized as manly, dare-devil bravado. The musical system, so to           

speak, carves out a broad range of spectrum of feeling, in this case, one that is                
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positive, lively, and energetic. The movie elements, the indicators, then narrow           

down or focus more precisely the qualities in that range or spectrum that are              

relevant to the action. The music no longer signals mere energy but more precisely              

bravado. This focusing operation of the movie-as-indicator, in turn, enables the           

music-as-modifier to fill in the action as a highly particularized feeling.” (Carroll,            

1988, s. 221) 

 

Enligt Carroll är filmen indikatorn och musiken det som karaktäriserar scenen.           

Man kunde kanske jämföra det Carroll skriver om musikens effekt på filmen med             

tanken som den ryska montageteoretikern Lev Kuleshov har presenterat. Kuleshov          

hävdade att det finns kraft i klippningen, att genom att välja att "klippa ihop" två               

specifika bilder efter varandra kommer effekten av de två bilderna kombinerat att            

vara mycket större än sammanräknade påverkan av de båda bilderna enskilt. Han            

hävdade att genom att klippa ihop två bilder uppstår det något som varken fanns i               

den första eller den andra bilden gällande meningar, teman o.s.v. 1&1=>2, så att             

säga. Detta kallas för Kuleshov-effekten. Om vi tänker på det Carroll skriver i             

Mystifying Movies:   

 

“[...] the music characterizes the scene, i.e., imbues that scene with certain            

expressive properties. This may be a matter of enhancing qualities that are already             

suggested in the imagery, but it need not be; the music may attribute to the visuals                

an otherwise unavailable quality.” (Carroll, 1988, s. 218, texten i fet stil av mig) 

 

Man kan alltså tänka sig att symbolsystemen ihopkopplade inte bara är summan            

av sina delar utan något mera. Den modifierande musiken kan avslöja något av             

t.ex. en karaktärs inre tankar som man inte kunde höra enbart från musiken, eller              

se enbart i scenen visuellt. 
 

Carroll behandlar också vissa farozoner gällande sin teori: att filmmusiken inte           

bara blir uttrycklig och filmens komponenter representativa. Musiken kan också          

fungera som representativ, (t.ex. genom att signalera King Kongs fotsteg med           

grova bastrummors slag), och filmens element kan också på samma sätt användas            

som uttryckliga, genom klippning, belysning o.s.v. Filmmusiken har enligt Carroll          

en väldigt viktig (och aningen pragmatisk) roll: den är det effektivaste sättet att nå              
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tittaren och få henne att koncentrera sig på just rätta saker och får den rätta,               

menade känslan av en scen. Den modifierande musiken har alltså en fokuserande            

funktion, och konstmusik kan ses som en övning att få örat att fokusera på rätt               

saker, samma tanke som finns hos Adorno och Eisler, se kapitel 5 i denna essä.  

5.3 Filmmusiken som enbart dramaturgiskt element?  

Carroll presenterar en funktion som filmmusiken har: att sluta mellanrummet          

mellan filmen och åskådaren (Carroll, 1988, s. 215). Eftersom vi hör filmmusiken            

i samma tredimensionella utrymme vi själv befinner oss i kommer filmen           

närmare, känslorna förmedlas naturligare till oss. Han anser dock att musikens           

funktion inte är riktigt så enkel. Han fortsätter med att presentera ett funktionellt             

förhållande mellan film och musik: att musik som spelas till någon scen eller             

omgivning avslöjar något dolt för oss. Vi får någon sorts inre kunskap om             

situationen, något som inte fanns före musiken, och musiken verkar förmedla           

denna kunskap och uttrycka just den rätta känslan. Fastän detta kan verka som ett              

enkelt sätt att förklara något väldigt komplicerat, tycker jag att det finns någonting             

viktigt i punkten. Andra konstformer är mera fysiska än filmen, som projiceras på             

en eller lyser på våra skärmar. Vi kan se målfärgen i en målning, och känna den                

kalla hårdheten i en skulptur. Vi kan inte röra filmen på samma sätt som en en                

skulptur, men när musiken börjar spela i utrymmet händer något mera konkret,            

som gör att vi känner att filmen berör oss mera direkt.  

 

Enligt Carroll har musiken i film många funktioner: den kan sätta en viss ton              

(antingen passande eller överraskande) på en scen, t.ex. genom att ha ett helt             

annorlunda tema på musiken än den vi ser i filmen, genom att ha glad eller komisk                

musik på en väldigt blodig och våldsam krigsscen. Den modifierande musiken           

kan också förstärka något som redan finns, t.ex. genom att förstärka de inre             

känslorna av en karaktär i en scen, eller framhäva något vi kanske skulle ha gått               

miste om utan musiken, t.ex. att med musiken visa något om en karaktär som de               

andra i filmens diegetiska värld inte får veta.  

 

Enligt Adorno och Eisler är filmmusiken ett dramaturgiskt element, kanske till           
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och med bara ett element bland de andra inom film. De har ett (enligt mig) nästan                

negativt sätt att se på filmmusikens funktion: som ett sätt att intensifiera vissa             

saker, som t.ex. tidshopp, som annars skulle bli platta, fast de är relevanta. Om              

spänningen sjunker behövs musiken för att hålla publiken intresserad. Det känns           

som att musiken reduceras till ett ”trick”, ett sätt att avhålla åskådaren från att bli               

uttråkad. Levinson skriver (se kapitel 5.1 i denna essä) att detta är en funktion som               

filmmusiken kan ha. En ung Friedrich Nietzsche skrev i sitt opublicerade verk            

From my life (Aus meinem Leben, 1858) i kapitlet “On Music” något som är              

intressant att jämföra här:  

 

“Its main purpose, however, is to lead our thoughts upward, so that it elevates us,               

even deeply moves us... Music also provides pleasant entertainment and saves           

everyone who is interested in it from boredom. All humans who despise it should              

be considered mindless, animal-like creatures.”  13

 

Nietzsche ansåg att musiken lyfter upp oss; den får oss att känna, och räddar oss               

från tristess. Det behöver inte betyda att musikens funktion blir reducerad till bara             

underhållning. I filmmusiken kan detta absolut vara en av musikens funktioner,           

men samtidigt som musiken distraherar oss från t.ex. en förflyttning i berättelsen            

som annars skulle vara tråkig, kan den ha en nästan spirituell funktion. Musiken             

kan lyfta våra tankar till en högre nivå, den kan väcka starka känslor i oss som vi                 

inte känt annors. Man kan nästan tala om musikens religiösa påverkan: det            

emotionella ruset vi kan uppnå av att lyssna på musik kan jämföras med en andlig               

upplevelse. Här ser vi likheter till Schopenhauers syn på hur stor uppgift musiken             

har: i filmhistoria talar man ofta om hur populära filmer är under krigstider.             

Människor behöver ibland ett katharsis, och filmen i sig kanske bara skulle föra             

tankarna bort från vardagen för en stund, medan en fin filmmusik kan få             

åskådaren att lämna salen full av hopp. Detta är just en av de fina aspekterna av                

film och filmmusik: de lyfter oss upp från nuet och får oss att leva in oss i känslor,                  

berättelser, tankar osv. 

13 Jag har tyvärr inte hittat detta citat i litteraturen jag använt, men man hittar citatet på många ställen på nätet, min 
källa: http://www.f-nietzsche.de/musik_eng.htm 
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6 Från filosofi om musik till filosofi om filmmusiken 
 

Varför är det intressant att fokusera på filmmusik? Musiken är förstås en väldigt             

kraftfull form av konst som påverkar de flesta människor väldigt starkt och direkt,             

men finns det något speciellt i just filmmusiken som gör att den är värd att               

granska närmare inom musikfilosofi? Efter att ha presenterat de filosofer och           

filmforskare som talar om filmmusikens funktion, vill jag gå in på de nyaste             

texterna jag läst, där filmmusiken behandlas filosofiskt. Jag kommer att presentera           

varje text och de centrala tankarna i dem, och försöker lite jämföra och koppla              

ihop tankarna i texterna till en helhet. Jag presenterar först Claudia Gorbmans bok             

från 1987 eftersom den behandlar filmmusiken allmänt och fungerar ganska bra           

som en brygga mellan de tankar jag behandlat tidigare och den filosofiska            

analysen som Välimäki, Kramer och Chion presenterar.  

6.1 Claudia Gorbman: Unheard Melodies 

Claudia Gorbman har skrivit boken Unheard Melodies - Narrative Film Music år            

1987. I boken presenterar hon lite filmmusikens historia och sina teorier om varför             

musik påverkar oss så starkt. Hon börjar boken med en tankelek om hur filmmusik              

skulle tas emot ifall filmens utveckling skulle ha gått annorlunda, och vi inte             

skulle vara vana med musik skriven till film: 

 

“What excess: every mood and action rendered hyperexplicit by a Wagnerian rush            

of tonality and rhythm! What curious music as well – robbed of its properly              

musical structure, it modulates and changes color, chameleonlike, in         

moment-to-moment deference to the narrative’s images.” (Gorbman 1987, s. 1. ) 

 

Gorbman vill med denna exempel lyfta fram att musik i film endast är en              

konvention som kunde vara väldigt annorlunda ifall filmens historia och teknik           

skulle ha gått andra vägar. Hon skriver redan i bokens introduktion att musiken är              

underordnad narrativet i en film, något som många nuförtida forskare absolut inte            

håller med om. Unheard Melodies är skriven 1987, då forskningen i filmmusik            

helt enkelt inte hade pågått så länge, och särskilt filosofiska analyser av musiken i              
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filmer var väldigt få. Det intressant att jämföra Gorbmans bok från 1987 och             

hennes essä från 2007, där hon skriver om auteurmusik (jag presenterar den senare             

i kapitel 6.3 i denna essä). Gorbman skriver på s. 5: ”Both easy-listening and film               

music belong to larger contexts (dentist’s office, film narrative); neither is           

designed to be closely listened to.” Hon menar att filmmusik är menad att göra              

”förmigheten” i filmen, dess funktion är att sänka vår tröskel för förtroende och             

“hypnotisera” oss:  

 

“Music gives a “for-me-ness” to the soundtrack and to the cine-narrative complex.            

I hear (not very consciously) this music which the characters don’t hear; I exist in               

this bath or gel of affect; this is my story, my fantasy, unrolling before me and for                 

me on the screen (and out of the loudspeakers).” (Gorbman, 1987, s. 5)  

 

Detta är hennes syn på vad filmmusiken gör, och boken går ut på att forska i hur                 

den gör det. Gorbman går igenom hur musik i narrativ film fungerar, lite om              

filmmusikens historia, förhållandet mellan filmen och åskådaren (kapitel 3),         

klassiska Hollywoodmetoden och kritik mot Hanns Eisler och Theodor Adorno. I           

andra halvan av boken analyserar hon tre filmers musik. Jag håller mig till             

kapitlen ett (narrativa perspektiv till filmmusik) och tre (ljudfilmen och          

åskådaren).  

 

Gorbman ställer redan i introduktionen frågan om varför musik påverkar oss så            

omedelbart och starkt. Hon ger exempel på Platon och hur musiken ända sen             

antikens filosofi ansågs ha speciellt tillträde till vår själ (till skillnad från andra             

konster). Hon presenterar en intressant psykologisk teori till varför musik          

påverkar oss så starkt: som foster befinner vi oss i en sorts auditiv bubbla              

(sonorous envelope, Gorbman, 1987 s. 6), där vi inte är medvetna om distinktioner             

mellan oss själva och andra (modern). Vi längtar hela livet att åter befinna oss i               

denna allomfamnande, ljudliga enhet med en annan människa (ibid, s. 61-62).           

Fastän man kan vara av flera åsikter om ifall denna teori är sann eller ifall den                

räcker till att förklara musikens påverkan på oss är den ett bra exempel genast i               

början av boken hur kraftig Gorbman ser musikens effekt vara. Hon citerar            

konstforskaren William Fleming: När orden sviker oss, är det som blir kvar gester             
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och ljud (Gorbman, 1987 s. 4). Vi kan inte neka den makt som ljud har på oss.  

 

Gorbman går igenom narrativa perspektiv på filmmusiken i första kapitlet av           

Unheard Melodies. Hon menar att eftersom vi inte kan fokusera på och uppfatta             

lika mycket information i musik som i t.ex. talad dialog, kommer vår fokus alltid              

att riktas mot dialog före musik: “Most feature films delegate music to the             

viewer´s sensory background, that area least susceptible to rigorous judgment and           

most susceptible to affective manipulation.” (Gorbman, 1987, s. 12). Hon ger           

exempel på detta: vi lyssnar på Bachs musik på radio, och plötsligt kommer en              

vän in i rummet med en fråga angående aktuella politiska händelser. Gorbman            

menar att precis som vår fokus riktas mot dialogen eller narrativet i en film ifall               

den kommer ”på” musiken, kommer vi att fokusera på vår vän och den diskussion              

hen för med sig (Gorbman, 1987, s. 12).  

 

Musiken är alltså enligt Gorbman alltid underordnad narrativet eftersom vi          

fokuserar på bl.a. dialogen (som är en väldigt direkt och okomplicerad del av             

narrativet) före musiken i en scen. Musiken i en film hänvisar enligt henne alltid              

till filmen i sig. Musiken har formella förhållanden till andra elementen i filmen,             

och de olika sätten som musiken formar dessa förhållanden, är filmens           

musikaliska koder. Musiken har alltså olika sätt att ge oss information och berika             

filmupplevelsen för oss: “[...] music in a film refers to the film - that is, it bears                 

specific formal relationships to coexistent elements in the film. The various ways            

in which it does so shall be called cinematic musical codes, and this chapter will               

focus largely on the latter.” (Gorbman, 1987, s. 13).  

 

Gorbman menar alltså att även ifall filmen skulle fokusera på musik är musiken             

ändå sekundär till berättelsen/bilden. Hon skriver om “ren” musik i jämförelse           

med film narrativet, och beskriver det sätt på vilket musiken oftast existerar i film:  

 

“There might be something inherently paradoxical about the presence of music in            

films, even as our experience as spectators seems to affirm that music quite             

“naturally” belongs on the soundtrack. The problem might be posed in this way: is              

not the rhetoric of filmic discourse (representational, “naturalistic”, rhythmically         
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irregular) incommensurate with the rhetoric of musical discourse        

(nonrepresentational, “lyrical”, rhythmically regular)?” (Gorbman, 1987, s. 13) 

 

Hon skriver att vi befinner oss i ett specifikt estetisk läge då vi ser på en film, även                  

ifall vi tittar på en musiker som uppträder med musik är vi medvetna om att det vi                 

ser på är en representation. Vi vet att det är någons perspektiv vi delar, någon               

karaktär som har motiv eller känslotillstånd som har lett oss till att se på scenen, vi                

vet att någon har valt att visa just den bilden och ljudet på ett specifikt sätt, även                 

om vi inte aktivt är medvetna om det. Gorbman skriver att filmer som har ovanligt               

stark fokus på musiken (tex. Jean-Marie Straubs Chronicle of Anna Magdalena           

Bach från 1967) kan kräva att man ser den flera gånger så att man kan uppleva                

musiken utan att försöka tvinga filmatiska/narrativa diskurser: 

 

“The film consists primarily of musical performances; any nonmusical elements are           

there to add authenticity and meaning to the Bach works performed. The actors             

deliver their lines in a flat monotone, constantly denying the viewer the pleasure of              

immersion in a fictional continuity. For this reason, Chronicle may require at least             

two viewings, so that the viewer learns to experience the music without insisting on              

cinematic (narrative) discourse.” (Gorbman, 1987, s. 14) 

 

Filmmusiken står alltså alltid i något förhållande till filmen. Gorbman          

argumenterar att förhållandet är mera komplicerat än filmforskare tidigare         

förklarat (Gorbman, 1987, s. 14). Synen som dominerat har varit att musiken            

antingen påminner eller är i motsats till det vi ser i filmen. Hon föreslår termen               

ömsesidig implikation (åtminstone gällande ickediegetisk filmmusik) eftersom       

hon menar att bilden inte är autonom och musiken står i något förhållande till den.               

Musiken påverkar det vi ser i filmen, och fast den t.om. kunde vara slupmässigt              

vald så kommer den att ha någon effekt (Gorbman, 1987, s. 15). Gorbman belyser              

detta med att gå igenom olika musikaliska förändringar till François Truffauts film            

Jules et Jim (1961): samma scen, t.om. samma musikaliska tema, med olika            

instrument, skala, tempo eller musik kommer att ha väldigt olik stämning           

beroende på musikens musikaliska, kulturella och filmatiska koder:  
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“In a sequence fairly early in the film, Catherine, Jules, and Jim bicycle down a               

country road in a sort of metonymical image of their own lives’ trajectories. A long               

high-angle shot shows the bicyclers as little more than a trio of specks on their               

winding road, pedaling very regularly, embodying the dialectic of fate and free will             

that characteristically pervades Truffaut’s films. The musical theme that plays          

consists of two neighbouring notes alternating with each other for measure on end             

before resolving to a cadence. [...] 

Let us now perform a commutations on the bicycling segment by changing the             

music on the soundtrack. First, if we put the music into a minor mode, a sadder,                

darker, more remote feeling comes upon the scene. [...] Or we might change the              

tempo of the music. If played much faster, allegro staccato, this music will add an               

energy, an allégresse to the three characters bicycling, and perhaps even an            

optimism not previously suggested in Delerue’s score.” (Gorbman, 1987, s. 16-17) 

 

Gorbman påminner oss också om tystnadens potential: en scen utan musik med            

endast diegetiska ljud eller med absolut tystnad kan ha en stark, ofta drömlik             

känsla. Man kan också leka med tystnaden och åskådarens förståelse av filmen,            

t.ex. med att låta bli att fylla en scen med tematisk musik där vi förväntar oss höra                 

den. Då blir åskådaren mycket medveten om tystnaden eller musikens frånvaro           

(Gorbman, 1987, s. 19).  

 

Musiken beter sig synergiskt i film: ifall vi ändrar på musiken kommer bilden             

också att ändras:  

 

“Music behaves synergically in films. Change the score on the soundtrack, and the             

image-track can be transformed. Studying the functions of music in narrative           

cinema necessarily entails studying, as a first step, its relations with other elements             

in the textual system. Subsequently, we may learn more about film music through             

examining it in contextual systems that take history and conditions of spectatorship            

into account.  

Music in film mediates. Its nonverbal and nondenotative status allows it to cross all              

varieties of “borders”: between levels of narration (diegetic/nondiegetic), between         

narrating agencies (objective/subjective narrators), between viewing time and        

psychological time, between points in diegetic space and time (as narrative           

transition). (Gorbman, 1987, s .30) 
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Musikens funktion är också att förmedla saker, men kanske den mest självklara            

och omtalade uppgiften av filmmusiken är att skapa sinnesstämningar. Gorbmans          

bok är ett försök att förklara hur filmmusiken tillsammans med filmens narrativ            

skapar mening och känsla, och låter oss förstå filmen bättre.  

 

En annan viktig aspekt av filmmusiken är enligt Gorbman dess förhållande till            

åskådaren. Som jag redan tidigare skrev anser Gorbman att filmmusiken          

hypnotiserar oss, musiken kan, på liknande sätt som "easy-listening" musik, vara           

osynlig och skapa en behaglig, mottagande situation (Gorbman, 1987 s. 57). Dess            

uppgift är att binda samman: bild till bild, åskådare till berättelse etc.            

Filmmusikens funktionella aspekter hänger ihop med dess osynlighet, den lyckas          

med sin hypnos ifall vi inte är medvetna om att den hypnotiserar oss. Musiken              

behöver inte alltid vara behaglig, men dess metod av spänning, förväntan och            

sedan (narrativ) avslutning ger oss en känsla av välbehag. Musiken tolkar bilden            

och händelserna, den berättar för oss den "rätta" känslan och förståelsen av det vi              

ser. Filmmusiken är också funktionell i.o.m. att den smälter samman de tekniska            

aspekterna vi kanske skulle lägga för mycket uppmärksamhet till utan musiken:           

klippning, förflyttning från ställe till ställe i den diegetiska filmvärlden, långa           

hopp i tid osv. Hon avslutar sitt tredje kapitel om filmen och åskådaren med att               

skriva om spektakelvärdet i filmmusik. Hon påminner oss om hur vi som åskådare             

njuter av att uppleva episka, "larger-than-life" evenemang i filmer, där musiken           

skapar en samhörighetskänsla i alla åskådare. Eftersom filmmusiken använder sig          

av många olika funktioner i en och samma film kan också åskådaren flytta sig              

mellan spektakel och narrativa identifikationer flytande: “In standard narrative         

films the audience can (and does) slip in and out of “spectacle” and “narrative              

identification” music fairly readily.” (Gorbman, 1987 s. 68). 

6.2 Susanna Välimäki: Miten sota soi? 

Susanna Välimäki har skrivit en bok som fokuserar på krigsfilmer och musiken i             

dem. I introduktionen skriver hon att ljudspåret (särskilt i krigsfilmer men i film             

överhuvudtaget) påverkar publiken lika starkt som de andra elementen, och att           

53 



 

publikens upplevelse och det de efteråt minns av filmen är ofta starkt präglade av              

just ljudspåret. 

 

“Das Boot -elokuvan äänelliset tuntomerkit ovat vain yksi esimerkki siitä, miten           

voimakkaasti sotaelokuvan - ja yleensäkin elokuvan - kerronta voi olla äänellistä.           

Samalla ne kertovat siitä, miten elokuvan kokeminen ja sen myöhempi muistelu           

voivat olla väkevästi akustista ja miten tietty äänimaisema tai musiikki voi           

muodostua koko elokuvan symboliksi.” (Välimäki, 2008, s. 7) 

 

Välimäkis fokus ligger i att betrakta ljudspåret (musik och andra ljud) i filmer som              

behandlar andra världskriget, och hon skriver att hon tar upp filmer som har för              

henne intressanta ljudspår, och som dessutom ofta har ett krigsmotståndigt eller           

pacifistiskt underton eller meddelande. Jag kommer att mest fokusera på kapitlet           

Veteen piirretty viiva ja maailmankaikkeuden harmonia, som behandlar Terrence         

Malicks The Thin Red Line (1998), där Välimäki gör en filosofisk analys om             

musiken och ljudspåret i filmen.  

 

Det som genast fångade mitt intresse i boken är att Välimäki skriver ut redan i               

introduktionen att det sätt som hon behandlar och närmar sig filmerna är emot den              

dåliga vanan som finns i filmforskning: “Kirjassa tarkastelemani elokuvat ja          

elokuvien kuuntelua korostava lähestymistapani sotivat elokuvatutkimuksen      

piintyneitä, elokuvan äänimaailmaa ja musiikkia aliarvioivia ennakkoluuloja       

vastaan.” (Välimäki, 2008, s. 8). Med fördomar syftar Välimäki på det dualistiska            

tänkandet i västerländerna, där det andra alltid är mindre värderat. I           

introduktionen presenterar Välimäki sina tankar om filmmusikforskningens       

historia och dess oftast lite svaga status, och föreslår att västvärldens dualistiska            

tänkande (mellan det mera värdefulla och det andra, bl.a. man/kvinna,          

hetero/homosexuell, syn/hörsel, tanke/känsla) är en orsak till varför musiken i film           

oftast har setts som mindre viktig i filmforskning och -analys. Välimäki skriver:  

 

“Tällainen käsitepari on myös näkö/kuulo, visuaalisuus/auditiivisuus. Parin       

ensimmäinen jäsen on koettu tärkeämmäksi ja se on liitetty järkeen ja           

tietoon, jälkimmäinen taas on yhdistetty tunteiden ja aistillisuuden        
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“hämärälle” ja vähemmän arvostetulle alueelle.” (Välimäki, 2008, s. 8-9)  14

 

Välimäki skriver att hon vill emansipera ljudet till ett likvärdigt element, bort från             

dess tidigare underordnade status (Välimäki, 2008 s. 9). Hon skriver om           

lyssnaråskådaren (Välimäki, 2008, s. 30), och förklarar användningen av denna          

term (istället för bara åskådaren) eftersom hon anser filmens ljudspår skapa           

meningar lika starkt som bilden och dialogen. Hon skriver att musiken skapar            

“tittandets synvinkel” (Välimäki, 2008, s. 21).  

 

Välimäki har valt att behandla just krigsfilmer eftersom ljudet har en så stor             

betydelse i dessa filmer. Det är svårt att tänka sig en krigsscen i en film utan att                 

tänka sig ljuden av skott, granater, slagsmål etc. Ljud har en viktig roll i              

krigsfilmens värld även från karaktärernas synvinkel: ljud är ett viktigt sätt att få             

information i en krigssituation, särskilt då mörker eller kamouflage hindrar vår           

syn. Välimäki poängterar också en psykologisk aspekt av hörsel och ljud gällande            

krig: då vi befinner oss länge i livshotande och grovt belastande situationer,            

händer ofta en sorts psykologisk regression, där hörselsinnet blir starkare och           

människan blir speciellt sensitiv för ljud:  

 

“[...] sodan kaltaisessa eksistentiaalisessa, jatkuvan hengenvaarallisessa ja       

äärimmäisen rasituksen ja paineen hallitsemassa poikkeustilanteessa ihmisen       

varhaiskantaiset psyykeen kerrokset tehostuvat ja tapahtuu psykologista taantumaa,        

jolloin kuuloaisti voimistuu ja ihmisestä tulee erityisen ääniherkkä. Esimerkiksi         

psykoanalyyttinen musiikintutkimus on tuonut ilmi, miten alkukantaisella tasolla        

voimakas, äkillinen ja ennen kaikkea tunnistamaton ääni on aina ensisijaisesti uhka           

ja miten tällainen reagointitapa korostuu vaarallisissa tilanteissa.” (Välimäki, 2008,         

s. 11)  15

 

På liknande sätt som Kramer (se kapitel 6.4 av denna essä) påminner Välimäki oss              

14 Välimäki har en fotnot där hon refererar till bl.a. Doane 1985, Adorno & Eisler 1994 (1947) m.fl. Hon skriver att 
dessa, i sin kritik av Hollywoodmusik, påstår att denna preferens till det visuella har att göra med postindustriella 
samhällets kapitalism, där verkligheten byggs av materiell egendom, och att hörseln inte skapar ett likadant 
förhållande till den materiella världen som synen. (Välimäki, 2008, s. 57) 

15 Den psykoanalytiska musikforskningen som Välimäki refererar till i en fotnot är från Kohut & Levarie 1990: On the 
Enjoyment of Listening to Music. Psychoanalytic Explorations in Music, och sin egen text från 2005: Subject 
Strategies in Music. A Psychoanalytic Approach to Musical Signification.  
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om att ljud och musik länge varit en favoritmetod av propaganda i armén och i               

krig, som en skapare av militärisk gruppidentitet och förhöjare av esprit de corps.             

Intressant nog skriver både Välimäki och Gorbman om hur musiken länge sågs            

som oskyldig, "bara bakgrund" (Välimäki, 2008 s. 12 & Gorbman, 1987 s. 11),             

vilket förstås har hjälpt till att man har kunnat använda musiken så effektivt just i               

propaganda: 

 

“Musiikki on tehokas propagandaväline myös niin sotahenkisissä kuin        

sodanvastaisissakin elokuvissa. Se on tehokas muun muassa siksi, että sitä          

pidetään viattomana, “pelkkänä taustana”, eli siksi, että musiikin merkitystä         

jatkuvasti aliarvioidaan visuaalisuutta painottavassa mutta yhä      

äänellisemmäksi käyvässä ー yhä audiovisuaalisemmassa ja      

medioituneemmassa ー kulttuurissamme.” (Välimäki, 2008, s. 12) 

 

Välimäki skriver också om ljudets allomfamnande karaktär: när vi ser på film            

befinner sig ljudet och musiken i mottagarens kropp, till skillnad från bilden, som             

befinner sig på en skärm, längre ifrån oss (Välimäki, 2008, s. 12-13). Välimäki             

vill också göra en klar skillnad mellan dialog och ljud i filmen, hon skriver att vi                

mottar musiken och ljudet omedvetet (eller förmedvetet, Välimäki använder ordet          

esitietoinen istället för tiedostamaton), medan vårt medvetna fokus är på dialogen           

(Välimäki, 2008, s. 13). Hon menar inte att vi inte kunde läsa musikaliska koder,              

utan att koderna hittar sina ideologiska mål ifall vi inte lär oss att fästa              

uppmärksamhet i dem och förstå oss på hur de fungerar. Filmmusiken och            

ljudspåret kan ju förstås också fungera som väckare av kritiskt tänkande, och            

Välimäki skriver att en ökad förståelse och medvetenhet av filmmusik ökar           

njutningen av en film: “Onkin huomattava, että kaikki mainitsemani erilaiset          

elokuvalliset äänen ja musiikin käytöt perustuvat yhteiselle kulttuurilliselle        

koodistolle, jonka parempi luku- eli kuuntelutaito myös lisää ansiokkaasta         

elokuvasta nauttimista.” (Välimäki, 2008, s. 13).  

6.2.1 The Thin Red Line och världsalltets harmoni 
 

Terrence Malicks film The Thin Red Line och dess filmmusik får en filosofisk             

analys av Välimäki. Hon delar upp kapitlet om denna film i åtta olika delar, som               
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jag kommer att först gå kort igenom, för att senare ta upp mera detaljerade tankar i                

dessa för att vidare belysa den filosofiska analys som Välimäki ger denna film.             

Första kapitlet, Veteen piirretty viiva ja maailmankaikkeuden harmonia, fungerar         

som en introduktion till filmen och dess tema, en beskrivning av musiken och de              

filosofiska frågorna i filmen, samt hur filmen skiljer sig från “vanliga”           

krigsfilmer. Välimäki poängterar att filmen har blivit analyserad mycket inom          

filmvetenskap, och att de filosofiska analyserna av filmen ofta hänvisar till den            

amerikanska transcendentalismen:  

 

“Transsendentalismi on keskeisellä sijalla myös omassa tarkastelussani.       

Malickin elokuvien tapa kuvata luontoa ja sen voimaperäistä läsnäoloa tuo          

mieleen sellaiset transsendentalistiset teokset kuin Ralph Waldo Emersonin        

Luonto (1836) ja Henry David Thoreaun Elämää metsässä (1854) [...].          

Siihen liittyy sekä voimakas ajatus ihmisestä riippumattomasta luonnosta että         

idealistisen ajattelun mukainen luonnon sieluperäinen kuvaus. Viittaan       

jälkimmäisellä henkisyyttä korostavaan ajatteluun vastakohtana     

materialistiselle ajattelulle ja filosofiselle realismille. Transsendentalismissa      

on keskeistä ajatus ihmisen ihanteellisesta henkisestä tilasta, joka ylittää         

fyysisen ja empiirisen todellisuuden ja joka on tavoitettavissa uskonnollisten         

opinkappaleiden sijaan yksilön oman intuition ー välittömän tajuamisen ー         

avulla. Transsendentalistien mukaan juuri luonto on yhteys tähän syvempään         

todellisuuteen, “toiseen maailmaan”. (Välimäki, 2008, s. 244).  

 

Välimäki skriver att transcendentalismen också är i stor roll i hennes egna analys,             

och poängterar att Malicks film avviker från den typiska krigsfilmen i.o.m att den             

fattas en heroisk och meningsfull skildring. Istället behandlar The Thin Red Line            

kriget genom filosofiska monologer, splittrade och meningslösa skildringar av         

strid samt en otroligt vacker presentation av den omringande naturen (Välimäki           

2008 s. 245).  

 

Andra kapitlet, Paha vai hyvä sota? Veteen piirretty viiva ja Pelastakaa sotamies            

Ryan, frågar om man kan överhuvudtaget se kriget som gott eller ont (och jämför              

denna film med Stephen Spielbergs film Saving Private Ryan (1998). I Malicks            

film ges inga färdiga svar eller synpunkter, utan den är ren “presens” (Välimäki,             
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2008, s. 246). Lyssnaråskådaren ges inte mycket historisk bakgrund (som är           

vanligt i krigsfilmer, delvis för att ge åskådaren referens med också delvis för att              

ge ett intryck av att kriget skulle vara berättigat eller gott), inte mycket allmänna              

bilder, som skulle skapa en känsla att lyssnaråskådaren skulle vara i kontroll och             

ha en klar uppfattning av det som händer, utan istället rör sig kameran ofta på               

marknivå, bland soldaterna. I kapitlet redogör Välimäki för hur filmen är en            

otypisk skrildring av andra världskriget. Filmen är en “varför”-film, inte en           

“därför”-film. Den berättigar inget, utan iställer fokuserar på hur kriget förändrar           

en människa och hennes känsla om sig själv (Välimäki, 2008, s. 253).  

 

I det tredje kapitlet, Kosminen kohina, skriver Välimäki mera detaljerat om           

ljudspåret i filmen, och hur man kan enligt henne se ljudspåret bygga en kosmisk              

diskurs, en metafor för människans (eller soldatens) existentiella situation         

(Välimäki, 2008, s. 253). Med ordet “kosmisk” refererar hon till ett existentiellt            

läge där människan reflekterar över sin plats i kosmos: “Viittaan kosmisuudella           

eksistentaaliseen tilaan, jos ihminen pohtii paikkaansa kosmoksessa. Se viittaa         

ihmisen ja elämän perimmäisiin, olemassaoloa koskeviin kysymyksiin, kuten        

siihen, onko maailmankaikkeus järjestynyt, ja jos on, niin mikä sija ihmisellä siinä            

on.” (Välimäki, 2008, s. 253).  

 

Välimäki skriver att filmen bygger sin filosofiska, kosmiska och existentiella          

tematik lika starkt genom ljudspåret som genom bilderna och dialogen. Enligt           

Välimäki är det är genom den kosmiska allegorin som filmens ljudspår fungerar            

som krigsstridig (Välimäki, 2008, s. 254), och filmen använder filosofiska, inte           

historiska, referenser för att vidare ifrågasätta en tanke om ett “berättigat” krig.            

Ljudspåret skiljer inte åt tal och musik och övriga ljud, utan är en ljudslig helhet,               

ett “kosmiskt brus”, som omfamnar lyssnaråskådaren (Välimäki skriver soiva         

vaippa, s. 256). Specifikt hör vi i filmen 9 olika sorters ljud: 1) naturens ljud               

(vatten, djur, vind och eld), 2) öns ursprungsbefolkning och ljuden från deras            

lugna liv (inkluderande melanesiska psalmer), 3) ljud från krigsutrustning (båtar,          

rörelsen av soldaterna, laddning av vapen), 4) stridsljud (explosioner, flygande          

skott, soldaternas andning), 5) soldaternas inre monologer, 6) filmens         
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ursprungsmusik (av Hans Zimmer), 7) icke-europeiska traditionella instrument, 8)         

cosmic beam-instrumentet, och 9) musik som inte är skriven till filmen (bl.a. Arvo             

Pärt, Gabriel Fauré) (Välimäki, 2008, s. 258). Dessutom är all musik som används             

i filmen delat i tre olika sorter: den transcendentala musiken, som är strålande och              

hänvisar till “den andra världen”, den klagande sorgemusiken, och skräckmusiken,          

som skildrar extrem ångest och hot (Välimäki, 2008, s. 261), och Välimäki går             

igenom dessa i de nästa kapitlen.  

 

Fjärde kapitlet, Miltä “toinen maailma” kuulostaa?, fokuserar på den         

transcendentala musiken och på det som Välimäki anser att musiken hänvisar till:            

den “andra världen”. Välimäki förklarar denna “andra värld” tidigare i boken i            

förhållande med transcendentalismen:  

 

“Transsendentalismissa on keskeistä ajatus ihmisen ihanteellisesta henkisestä       

tilasta, joka ylittää fyysisen ja empiirisen todellisuuden ja joka on tavoittettavissa           

uskonnollisten opinkappaleiden sijaan yksilön oman intuition - välittämän        

tajuamisen - avulla. Transsendentalistien mukaan juuri luonto on yhteys tähän          

syvempään todellisuuteen, “toiseen maailmaan”.” (Välimäki, 2008, s. 244). 

 

Det är lite svårt att få tag på vad exakt Välimäki menar med denna “andra värld”,                

eftersom hon t.ex. skriver termen ibland med citationstecken och ibland utan. Hon            

skriver på s. 262 om den “andra världen” som ett annat sätt att iaktta (hon               

förklarar hur Malick filmar den vilda naturen emellan krigsscener som ett sätt att             

på bildnivå bygga den “andra världen”): “Pitkähköt katkokset taistelusta ja          

toiminnasta, jolloin villiä luontoa kuvataan luontodokumentinomaisesti,      

rakentavat kuvallisesti “toista maailmaa”, toista havaitsemisen tapaa.” (Välimäki,        

2008, s. 262). Den transcendentala musiken i filmen är lugn, glittrande, och trygg.             

Denna “ljusmusik” bildar en transcendent annan värld, men samtidigt avbildar          

denna klara, känsliga och eteriska vävnad det sköra i soldaternas själar; det finns             

bara en tunn linje mellan livet och döden (Välimäki, 2008, s. 262). Den andra              

världen syns också i filmen på bildnivå, oftast skrildrat genom ljus. Denna            

ljustematik syns sedan vidare i dialogen i filmen genom språket som används:            

glory, spark, radiance, shining etc. (s. 263).  
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Välimäki går igenom sorgemusiken i femte kapitlet, Suuri valituslaulu ja sodan           

mykkyys. Speciellt i Zimmers originalmusik hör vi denna typ av musik. Välimäki            

gör ännu en delning i denna typ av musik, nämligen mellan sorgpsalmmusik            

(suruvirsimusiikki) och det stora klagotemat (suuri valitusteema, Välimäki, 2008,         

s. 267). Välimäki skriver att Zimmers originalmusik använder sig av en vanlig            

symfoniorkster med tillsatta cellon för varmare ton, asiatiska traditionella         

instrument och cosmic beam-instrumentet . Stråkarna dominerar (till skillnad från         16

vanliga krigsfilmsmusiken, där bleckinstrumenterna används mycket för att        

uttrycka heroism och ära), och musiken är antiheroisk och krigsstridigt. Välimäki           

beskriver i noggrann detalj en scen, där de amerikanska soldaterna attackerar det            

japanska lägret, som exempel från filmen för att beskriva hur denna sorgmusik            

fungerar (Välimäki, 2008, s. 268). 

 

I det sjätte kapitlet, Vastaamaton kysymys: kuka meitä tappaa?, fokuserar          

Välimäki på Charles Ives låt The Unanswered Question (1908 ). Hon skriver om            17

hur låten och dess filosofiska bakgrund och teman används i filmen för att vidare              

koppla soldaternas inre dialoger/monologer till de stora filosofiska teman i filmen:           

vem dödar oss? Varifrån kommer denna stora ondska? (Välimäki, 2008, s. 272).            

Välimäki analyserar Ives låt (strukturen och tematiken) och redogör för hur låten            

används i filmen. Hon har en intressant filosofisk analys, som jag kommer att gå              

in på i mera detalj senare.  

 

Sjunde kapitlet, Lihan läpäisevä kosminen säde, fokuserar på den tredje typen av            

musik som finns i Malicks film (förutom transcendentala musiken och          

sorgmusiken): skräckmusiken. Denna typs musik bygger snarare stillastående        

ljudvärldar än musik som är riktat åt något håll (Välimäki, 2008, s. 278). Musiken              

är mera ambient och mera eksperimentell till sin ton än traditionell orkestermusik.  

Välimäki skriver att skräckmusiken mera irriterar sinnerna och mottags av          

kroppen, än vad den ger oss känsliga toner eller intellektuella referenser. Hon            

16 Instrumentet cosmic beam, som är grunden för den ångestfyllda, skrämmande, surrande lätet, är ett ca. fyra meter 
långt och 200 kg tungt instrument som Francesco Lupica uppfann på 70-talet.  

17 Välimäki skriver att Ives skulle ha komponerat låten 1906, men enligt bl.a. Wikipedia är det allmänt felaktigt att 
datera låten 1906, istället för 1908, då den lär skall vara komponerad.  
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skriver att musiken är obehagligt högljudd och har “omänskliga” metalliska och           

oförutsägbara ljud, som gör att vi mottar den väldigt primärt och fysiskt            

(Välimäki, 2008, s. 279). Hon går igenom hur denna “viscerala ambiens”           

(“viskeraalinen ambientti”, s. 279 ) fungerar i filmen och hur dess ljudspår är            18

samtidigt skrämmande och fascinerande, istället för att vara trygg och förutsägbar           

(Välimäki, 2008, s. 280). Välimäki går också igenom de tre huvudsakliga           

egenskaperna av Malicks skildring av natur: 1) ett hyllande intresse för naturens            

skönhet, samtidigt som naturen är totalt nonchalant mot människans kaos och           

hennes lidande. 2) att utlägga uttrycket av personliga känslor till naturen och 3)             

funderingar kring den mytfärgade tanken om kamper, våld och död i naturen.            

(Välimäki, 2008, s. 283). 

 

I åttonde kapitlet, Mikä viiva?, skriver Välimäki om linjen som finns i titeln på              

filmen (Den tunna röda linjen på svenska, Veteen piirretty viiva på finska). Hon             

hänvisar till James Clarke, som skrivit att Malicks film är som två filmer på              

varandra: en krigsfilm och en film som bildas av fundersamma naturbilder och            

monologer, som forskar i hur människan betraktar världen eller kollapsar framför           

den (Välimäki, 2008, s. 283). Hon tillägger att dessa “två filmer” är filmer av              

denna värld och “den andra världen”, grymhet och skönhet, helvete och paradis,            

våld och överensstämmelse, dödsmässan och “själens” triumf (Välimäki, s. 283).          

Det enda som skiljer dessa två världar är en linje draget i vatten (en tunn röd                

linje). Välimäki går igenom flera sätt hur denna linje kunde dras (förutom den             

transcendentalistiska, som hon betonar i sin text), som t.ex. genom språk. Hon            

skriver också om ensamheten, ett genomgående tema i Malicks film. 

6.2.2 Välimäkis filosofiska analys 
 
Jag vill lite mera detaljerat redogöra för den sortens analys och text som Välimäki              

använder när hon skriver om Malicks film. Enligt hennes text verkar det som att              

Välimäki ser The Thin Red Line som delvis en så annorlunda skildring av krig att               

den är intressant att fokusera på, och delvis som en så komplex och filosofiskt              

gjord film att den är värd att skriva om: 

18 Välimäki använder ordet viskeral för den sortens ambiens som skräckmusiken skapar eftersom obehaget den skapar 
är så fysisk: den känns i inälvorna (Välimäki, 2008, s. 279).  
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“[...] Veteen piirretty viiva on amerikkalaisen toisen maailmansodan        

taisteluelokuvan lajin kumouksellinen purku. Kuten aiemmissa luvuissa on tuotu         

ilmi, lajin tavanomainen edustaja rakentaa tiivisjuonisen kertomuksen       

toimintakohtausten ja stoalaisen tyynesti kohtalonsa hyväksyviä      

joukkueenjohtajia ja sankarilentäjiä esittävien tähtinäyttelijöiden ympärille [...].       

[...] Elokuvaa hallitsevat runolliset piirteet[...]: avoimet rakenteet,       

suoraviivaisesta kerronnasta luopuminen, monimerkityksellisyys,    

psykologisuus, filosofisuus, subjektiivisuus, kerronnalliset poikkeamat,     

vähäinen vuoropuhelu ja puheen epätavanomainen käyttö, lajipiirteiden       

toisintoistaminen ja henkilöhahmojen epätäydellinen luonnehtiminen. Keskeistä      

on myös maisemaan (luontoon) keskittyminen sellaisella painotuksella, joka        

yleensä annetaan päähenkilöille.[...] Tästä runollisuudesta syntyvä vaikeus on        

oleellinen osa elokuvan estetiikkaa, rakennetta ja viestin muodostumista[...]. “         

(Välimäki, 2008, s. 245) 

 

Välimäki skriver att filmen också är speciell och intressant eftersom den inte ger             

några färdiga premisser eller historiska åsikter (eller fakta) som lyssnaråskådaren          

skulle kunna vila sig på. Kameran rör sig ofta på marknivå bland soldaterna, och              

man får varken en helhetsbild av krigsscenerna genom höga bilder eller kartor            

eller historisk referens (som jag i förra kapitlet redan lite skrev om). Välimäki             

hänvisar till Martin Flanagan och håller med honom om att Malicks film inte ger              

några färdiga betydelser eller instruktioner (eller t.ex. en klar huvudperson), utan           

åskådaren lämnas ensam att vandra på en moralisk kärr (Välimäki, 2008, s. 246). 

 

Välimäki skriver att ljudspåret i filmen skapar en kosmisk diskurs, där den            

fungerar som en metafor för människans existentiella situation. Hon skriver att           

ljudspåret, lika starkt som dialogen och bilden, skapar filmens olika teman och            

meningar. Det är viktigt att använda ordet ljudspår i detta sammanhang istället för             

filmmusik, eftersom Välimäki skriver så mycket om andra ljud i filmen än bara             

musiken, och hon menar att de är lika väsentliga för byggandet av filmens mening              

som "rena" musiken. Välimäki går t.o.m. så långt att hon skriver att ljudet och              

musiken är i en så central roll i Malicks film att man kanske kunde se bilden och                 

hela resten av filmen som en förlängning av ljudspåret.  
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“Kuvan tasolla transsendentalismin ajatusta rakennetaan     

panteistis-idealistis-metafyysisellä luontokuvauksella. Vuorosanojen tasolla sitä     

rakentaa erityisesti Wittin puheet. Mutta elokuvan äänisuunnittelu ja musiikki         

rakentavat tätä elokuvan sisältöä vähintään yhtä voimakkaasti kuin kuva ja          

vuorosanat. Näin siitä huolimatta, että Malick-kirjallisuus korostaa Malickin        

kuvallisuutta; aivan yhtä hyvin voisi korostaa Malickin elokuvien soivuutta. Ääni          

ja musiikki ovat niin keskeisellä sijalla Veteen piirretyssä viivassa, että sen           

kuvaraita ja koko elokuva voitaisiin ymmärtää ääniraidan laajennuksena.”        

(Välimäki 2008, s. 255)  

 

Hon behandlar även soldaternas inre dialoger som konkret musik: olika röster,           

tonhöjder, accenter och rytm gör att monologerna blir starkt musikaliska. I           

transcendentala termer är de olika monologerna en enda själ och röst i filmens             

"kosmiska brus" (kosminen kohina) (Välimäki, 2008, s. 255). Hon beskriver          

monologerna som filosofiska: “Lisäksi kuullaan sotilaiden ajatuksia - filosofisia         

yksinpuheluja - voiceover-muodossa[...].” (Välimäki, 2008, s. 243). Ett annat         

exempel på den stil som Välimäki använder i sin analys: “Sota on perituho eikä              

muuta: minuuden, persoonan, itseyden ehdoton hävitys.” (Välimäki, 2008, s. 243).  

 

Välimäki skriver om ljudspåret i Malicks film som en polyfon ljudvävnad, som            

omfamnar lyssnaråskådaren i en "auditiv bubbla" (soiva vaippa, Välimäki, 2008,          

s. 256). Hon menar att musiken, dialogen, ljuden i naturen och ljudeffekterna alla             

är i lika stark roll i att bilda denna världsalltets brus som hon skriver finns i                

filmen. Malick har också genom valet av musik lyckats hämta in metaforer om det              

kosmiska, transcendenta, religiösa och heliga. Välimäki skriver i tredje kapitlet,          

Kosminen kohina, om musiken: 

 

“Osa näistä ääniaineksista viittaa kosmisuuteen suorien viitemerkitystensä kautta,        

joita ne kantavat jo elokuvan ulkopuolisessakin maailmassa. Sellaisia ovat         

esimerkiksi kosminen säde -soitin ja muut new age-tekijät sekä Ivesin Vastaamaton           

kysymys, jonka alaotsikkokin on Kosminen maisema jonakin aikana (A cosmic          

sometime a landscape). Kaikki ääniainekset saavat kuitenkin kosmisuuden        

merkityksen viimeistään tullessaan osaksi elokuvan merkityskenttää. Osa       
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ääniaineksista viittaa kosmisuuteen hengellisyyden kautta. Sellaisia ovat       

esimerkiksi melanesialaiset virret, new age -tekijät, Pärtin Annum per annum,          

Faurén sielunmessu sekä muut uskonnolliset, hartauteen ja pyhään liittyvät aiheet          

kristillisyydestä buddhalaisuuteen. Jovanovićin radiofoninen sävellys Kremnuksen      

kylän ennustus taas viittaa muinaisserbialaiseen ennustukseen      

ilmastyskirjanomaisesta maailmantuhosta.” (Välimäki, 2008, s. 259) 

 

Om det spirituella i filmen skriver Välimäki att istället för att referera till t. ex.               

kristendom (vilket kanske är vanligare i filmer som skildrar krig som något            

heroiskt och t.o.m. gott, som gör starka vi/de-ställningstaganden, där         

kristendomen ses som det goda) eller buddhism bygger de spirituella aspekterna i            

filmen en allmän andlighet, som inte är beroende av någon viss religion,            

livsåskådning eller filosofi (Välimäki, 2008, s. 259). Enligt Välimäki är detta i            

linje med transcendentalismen och det enda sättet för att kunna betjäna den            

kosmiska tanken i filmen, alltså att syfta på de fundamentala frågorna om            

människan, existensen, livet, kärleken och döden, som är universella (Välimäki,          

2008, s. 259).  

 

Enligt Välimäki är musik i speciellt kraftig position att kunna beskriva           

transcendentala tillstånd eftersom vi ser den som immateriell, abstrakt och          

osynlig, som ljus berör den oss omedelbart och starkt (jämför med t.ex. hur             

Schopenhauer skriver om musik och anser att musiken representerar en ren form            

av känslor: medan de andra konstformerna är kopior av Idén är musiken en kopia              

av viljan själv). “Musiikki on erityisen oivallinen transsendentalistisen tilan         

kuvaaja, koska se koetaan aineettomaksi, abstraktiksi ja näkymättömäksi mutta         

voimallisesti koskettavaksi - kuten valo.” (Välimäki, 2008, s. 259). Välimäki          

föreslår att musiken i The Thin Red Line upprepar tanken om en organiserad             

kosmos: låtarna flyter in i varandra, och lyssnaråskådaren märker inte när ena            

låten blir till den andra, en enighet i mångfalden (Välimäki, 2008, s. 260).  

 

Välimäki skriver väldigt detaljerat om hur musiken används i en specifik scen i             

Malicks  film, som jag citerar i en förkortad form:  
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“Pian musiikki muuttuu voimakkaammaksi kuin tarinatilan äänet, jotka jäävät sille          

alisteisiksi ja joita nyt aletaan kuulla häivytettyinä, valikoidusti, pistemäisesti.         

Musiikki on purkautunut suureksi valitusteemaksi, jota luonnehtivat tummat ja         

matalat sävyt sekä hitaat koraalimaiset kaiut. [...] musiikki on muuttunut          

verenvuodatusta kommentoivaksi tekijäksi, suuren murhenäytelmän ääneksi. [...]       

Vaikuttava huipennus tapahtuu, kun ääniraidan valtaa hetkeksi tarinatilallinen        

hiljaisuus (1:45:50). Näemme huutavia suita muttemme kuule niiden tuottamaa         

ääntä. Kuulemme pelkästään suuren valituksen musiikkia [...] Tämä on         

äärimmäisen murhemielistä musiikkia, kuin koko maailmansielun kuolinmessua.       

Se muodostaa taistelun päälle mietiskelevän valitusaarian siitä epäihmisyydestä ja         

itseydestä luopumisesta, äärimmäisestä (itse)tuhosta, jota sota merkitsee.”       

(Välimäki, 2008, s. 269-270) 

 

Citatet ovan förklarar vad Välimäki menar då hon säger att musiken inte är             

underordnad bilden eller filmens ljudspår utan tvärtom t.o.m. dominerar över          

andra ljud. Genom att ändra på sin ljudnivå och hur mycket av filmens diegetiska              

ljud den släpper igenom kan denna musik göra helt nya meningar och effekter             

som vi omöjligt skulle få utan en så fin användning av musik.  19

 

Välimäki skriver i introduktionen något som är intressant att jämföra med de            

andra texterna gällande musikens roll i filmer och ifall det är möjligt att ha en               

“rätt” tolkning av den:  

 

“Onkin huomattava, että kaikki mainitsemani erilaiset elokuvalliset äänen ja         

musiikin käytöt perustuvat yhteiselle kulttuuriselle koodistolle, jonka parempi        

luku- eli kuuntelutaito myös lisää ansiokkaasta elokuvasta nauttimista. Musiikkia ja          

ääntä tulee kuunnella myös tietoisesti, tarkasti ja harkitsevasti eli antaa sille           

ansaitsemansa huomio.” (Välimäki, 2008, s. 13). 

 

Detta är ett bra exempel på varför jag anser att filmmusik är värt att fokusera på                

och t.o.m. göra en filosofisk analys av. Visst finns det filmer där musiken fungerar              

19 Citatet ovat visar också de svårigheter som jag som relativt ovan akademisk skribent upplever i Välimäkis text: t.ex.                   
då hon använder ord som “murhemielinen”, på liknande sätt som Kivy är de använda orden problematiska, laddade,                 
och utan någon “akademisk” berättigande eller förklaring. Hennes bok är väldigt skön att läsa och jag anser att det                   
har stor värde inom filmmusikforskning och -filosofi, men den är inte den lättaste att använda i just en pro                   
gradu-essä.  
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endast som bakgrund eller ackompanjemang, eller bara för att fylla de           

förväntningar som vi har vant oss vid inom film, men att förbise all filmmusik              

som endast detta är synd eftersom det finns så mycket potentiell njutning och             

filosofisk rikedom att få om man ser på filmmusiken som filosofiskt intressant och             

väsentlig.  

6.3 Gorbman: Auteur Music 

Gorbmans essä “Auteur Music” i boken Beyond the Soundtrack: Representing          

Music in Cinema (2007) fokuserar på auteurmusik. En auteur är någon person som             

är ansvarig och kontrollerar ett kollaborativt verk, på liknande sätt som en            

författare är ansvarig för en bok. Auteurismens ursprung är i fransk filmkritik från             

1940-talet, där man ville skilja mellan franska regissörer och studiosystemet som           

rådde i bl.a. Hollywood. Gorbman använder det franska ordet mélomane          

(musikälskare) för att beskriva en viss sorts filmregissör, som har ett passionerat            

förhållande till musik och dess användning i film: Quentin Tarantino, Jean-Luc           

Godard, Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Woody Allen, Aki Kaurismäki m.fl.          

Hon ger exempel av den franske regissören Agnès Varda, som introducerat ordet            

cinécriture för att förstärka idéen om att hon "skriver" sina filmer, inte bara             

regisserar dem, att hon tänker i bilder och ljud när hon tänker på film (Gorbman,               

2007, s. 150).  

 

Gorbman gör en direkt referens till sin bok Unheard Melodies från 1987 i denna              

essä: hon skriver "melodies are no longer unheard" (Gorbman, 2007 s. 151). Hon             

menar att det är både på grund av teknologiska förändringar (digitalisering) och en             

förändrad attityd i hur individuell och överdriven en film får vara som gjort att det               

nu finns möjlighet för mera auteurregissörer.  

 

“To summarize, a confluence of factors has led to the preeminence of auteur music.              

Over the last twenty years the advent of digital recording and storage of music as               

well as of digital video editing have made it possible for directors to exert much               

greater control over the selection and placement of music in their films, and has              

liberated the music soundtrack from the rarefied province of specialists. The           

strictures and underlying aesthetic of the classical rules of film music simply no             
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longer hold. Melodies are no longer unheard, song lyrics are perceived to add to              

rather than detract from audio-viewing, and the sky’s the limit with respect to the              

possible relations between music and image and story.” (Gorbman, 2007, s. 151) 

 

Hon skriver att mélomanregissörernas sätt att använda musik i sina filmer är som             

att bli bjuden hem till en vän som entusiastiskt spelar upp en skiva. Man blir               

inbjuden till auteurens värld, där musiken uttrycker smak och är som en signatur.             

Hon ger ett exempel av Tarantino och musiken han använt i Kill Bill-filmerna:             

kombinationen av rätt musik till rätt bild är minnesvärd, och Gorbman skriver om             

Tarantinos glädje då publiken känner igen och delar hans cinephilia och           

mélomania: det är som att dela sin musik- och filmentusiasm med likasinnade            

människor. Musiken i Tarantinos filmer används ofta som ett sätt för karaktärerna            

att ”höra” varandra, och den är väldigt medveten t.ex. då karaktärerna i filmen             

väljer musiken och t.o.m. talar om den.  

 

“Often it is on-screen characters who choose a song; Mia and Vincent (Uma             

Thurman and John Travolta) chat in Pulp Fiction, characters discuss “Like a            

Virgin” at the beginning of Reservoir Dogs. In Jackie Brown the bail bondsman             

Max Cherry tenderly acquires and listens to the Delfonics’ song “Didn’t I Blow             

Your Mind This Time” after hearing Jackie play it on her living room stereo; from               

then on “their” song takes on resonance as a repeated theme, a special kind of               

diegetic resonance involving characters’ knowledge or lack of knowledge, and          

characters’ openness (or not) to “hearing” one another.” (Gorbman, 2007, s. 152) 

 

Gorbman skriver också om regissörernas attityd till den musikmaterial de har att            

använda: istället för att se på musik som är komponerat till en specifik film som               

en orörlig, färdig produkt (då kompositören har t.ex. sett scener från filmen eller             

t.o.m. komponerat musiken att passa in i väldigt specifika tider och rytmer) ser de              

musiken som material för dem att editera till sitt verk. Gorbman ger exemplet från              

Kubriks film Eyes Wide Shut (1999) och brittiske kompositören Jocelyn Pook,           

som lär ha komponerat musiken blint, utan några scener att skriva musiken till.             

Hon fortsätter med den franske regissören Jean-Luc Godard, och citerar: "I try to             

use music like another picture which isn't a picture, like another element."            

(Gorbman, 2007 s. 154). Musikens roll som likvärd filmens andra element verkar            
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vara nu fastslagen i Gorbmans tänkande, men endast i vissa filmer. Fast Gorbman             

skriver på flera ställen att musiken i dessa specifika exempel inte mera än             

"unheard", återkommer hennes syn om filmmusiken som sekundär till narrativet          

på s. 157: "In conventional cinema, music's syntax is surely secondary to narrative             

syntax." Hon menar alltså att filmmusiken, så som den vanligen används, är            

underordnad narrativet. Hon beskriver dessa auteurers filmer och musiken i dem           

i motsats till konventionella filmer.  

6.4 Lawrence Kramer och Polanskis The pianist 

Den amerikanske musikologen Lawrence Kramer har till den ovannämnda boken          

Beyond the Soundtrack: Representing Music in Cinema skrivit essän “Melodic          

Trains: Music in Polanski’s The Pianist”, där han presenterar en filosofisk analys            

av Polanskis film The Pianist (2002) och musiken i den. Han analyserar musiken             

genom starkt historiska kontexter och deras relation till det vi ser och hör i filmen.               

Han ger fram en idé om att Wladyslav Szpilman (filmens huvudkaraktär, spelad            

av Adrien Brody) inte alls är hjälten av filmen, utan att den rollen ges åt Frédérich                

Chopin (en polsk kompositör), vars musik står i stor roll genom hela filmen.             

Kramer drar in historiska reflektioner och exempel, och essän är en väldigt            

behaglig analys om hur subtilt musiken fungerar i filmen. Som exempel: 

 

“Szpilman [...] is a man who sees without witnessing, in part because he lives only               

for music. [...] he is reduced near the end to a craven voyeur watching death in the                 

street through a broken hospital window. Shards of translucent glass surround the            

hole through which he peers. Their edges gleam like the edges of cut crystal; the               

incisions of light form a visual echo of the Kristall in the German Kristallnacht,              

Crystal Night, the name given to the night of 9 November 1938. Known in English               

as the Night of Broken Glass, this state-sponsored pogrom was the point of no              

return from which the Holocaust inexorably proceeded. It literally bestrewed all of            

Germany with shards from the broken windows of Jewish shops. Its visual trace in              

the film forms a symbol of the horrors that the night foretold but did not yet                

comprehend, and that Szpilman, from his own limited perspective, never does           

comprehend.” (Kramer, 2007, s. 70) 

 

Kramer skriver mycket om "å ena sidan, å andra sidan", fullt medveten om             
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symboliken till en pianists händer. Å ena sidan har vi musikens civiliserande kraft:             

konsten, speciellt musiken, är transcendental och universell: “art, and above all           

music, speaks a transcendental, universal language [...]. (Kramer, 2007, s. 67).           

Kramer skriver att det som räddar oss från barbarism är samtidigt orsaken till             

varför vi vill rädda oss från det: “The film thus seems to reaffirm two ideas often                

denied on grounds of the Holocaust itself: that art, and above all music, speaks a               

transcendental, universal language, and that art, and above all music, is a            

profoundly civilizing force, both what saves us from barbarism and what is worth             

saving from it.” (Kramer, 2007, s. 67). Han argumenterar att det finns en             

försonande cirkel i filmen genom de musik som används. I filmen hörs inga hela              

versioner av Chopin, Bach eller andra låtar förutom helt i slutet, delvis under             

sluttexterna, då vi hör Chopins Grande Polonaise Brillante i sin helhet, som en             

epilog (Kramer, 2007, s. 68). Musikens ande blir i filmen förkroppsligad i en             

vacker ung cellistkvinna som spelar J.S. Bachs cellosonat, den enda goda tysken i             

filmen är en musikälskare etc. Å andra sidan påminner musiken i filmen oss om              

en (tillfälligt?) försvunnen värld, den döda oskyldigheten och borttappade idealet          

(ibid., s. 69). Kramer skriver om den hörda och ohörda musiken som en ande som               

spökar i filmen.  

 

Essän är väldigt tydligt skriver av en musikolog, Kramer skriver noggranna           

analyser av musiken där han talar om ackorden, strukturen, rytmen etc. Det sköna             

med essän är att man inte behöver vara musikolog själv för att få ut det väsentliga                

i analysen. Kramer förflyttar sig utan problem från musikalisk till filmatisk analys,            

och hittar väsentligheter mellan dessa. Han talar t.ex. om hur de skärningar, som             

gjorts till Chopins ballad i G-moll som Szpilman spelar för den tyske officeren,             

reflekterar och fördjupar det vi känner då vi ser på filmen: "The visual correlative              

of these feelings is an extended close-up of Szpilman's hands tearing into the             

keyboard, over which they tremble after striking the last chord with maximum            

force." (Kramer, 2007, s. 79).  

 

Ett annat tema som går igenom essän är temat om att bevittna (ibid, s. 70, s. 77, s.                  

80). Szpilman ser det som händer utan att bevittna det, musiken lyssnar på oss för               
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att se ifall vårt lyssnande är bevittnande etc. “When you listen to the invisibility of               

music, the music listens back. That’s what it does in the ruined house; it listens to                

see if our listening is an act of witness.” (Kramer, 2007, s. 77). Detta hänger               

förstås starkt ihop med filmens ämne, och regissörens starka behandling av etiska            

och moraliska teman i den. Kan vi "bara" lyssna på musiken i denna film? Eller är                

det som Kramer säger, att när vi får njutning av musiken som Szpilman spelar,              

känner vi också smärtan just eftersom vi kan njuta av musiken när vi vet              

kontexten i vilken den spelas? Kramer ställer frågan som bl.a. Adorno och            

Polanski ställt: hur kan samma människor som åstadkommit så fina saker som            

Goethe och Beethoven ha åstadkommit förintelsen och nazismen? Och när vi går            

med på att observera händelserna i filmen och dessutom njuta av musiken i den,              

hur mycket är det en symbolisk uppoffring, att ta bort från musikens            

transcendentala, nästan heliga? “Yet there must be a sense in which it is painful to               

take this pleasure. That sense defines the ethic of witnessing here, the acoustic             

equivalent of cut vision. The one who looks on and listens in is asked to join these                 

acts with the symbolic sacrifice, the desacralizing of music[...]” (Kramer, 2007, s.            

80). 

 

Kramer, som varit med och editerat hela boken Beyond the Soundtrack, ställer sin             

hypotes i slutet av essän. Han talar om ljudspåret till filmen och den njutning vi               

får av den musikaliska aspekten i filmen:  

 

“[That pleasure] is the reason for choosing this one film in particular to illustrate              

the general thesis of Beyond the Soundtrack, that music is not a mere auxiliary to               

the image but a fully imagined and active part of a cinematic world. In a sense the                 

film asks precisely the questions that this book does. What kind of world do we               

imagine with our music? And for our music? And can that music sustain us, or               

itself, when that world collapses?” (Kramer, 2007, s. 80) 

 

Kramer frågar vad som står till spel när vi representerar oss själva med musik.              

Han skriver om den njutning vi får när vi ser på filmen och hör Szpilman spela,                

och den känsla av smärta som kanske kommer av att uppleva denna njutning. Han              

avslutar essän med en väldigt djup analys av musiken som fragmenterad, en            
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fantomversion. Kramer argumenterar att även en åskådare som inte känner till           

musiken tillräckligt bra för att märka de förändringar, de skärningar i musiken            

som gjorts i filmen, kommer att uppleva samma teman som de som känner             

musiken. Överlevnad till vilket pris som helst, förflyttning från sorg till vrede i             

Chopins ballad till skillnad från den reflektiva sorg vi hittar i Beethovens            

månskenssonat... Men de som känner till musiken kommer att känna något           

djupare, de kommer att hitta filosofiska och tematiska nivåer i filmen som inte är              

tillgängliga ifall man inte känner till musiken tillräckligt bra. Kramer beskriver en            

scen ur filmen där Szpilman spelar piano för en tysk soldat, där musiken vi hör är                

en “editerad” version av Chopins ballad i G-moll (alltså där låten inte spelas från              

början till slut utan hoppar och lämnar bitar bort):  

 

“Listeners who don’t know the music will certainly get the point of the abridged              

version - cut, as by a shard of glass. They will hear the musical enunciation of                

survival at any cost, even of the values that music itself holds most dear. [...] They                

will hear that defiant survival may be compromised by its own extremity and             

amorality. But listeners who do know the music will feel a deeper cut. They will               

grasp that the power of what they hear rests on the near absolute loss of all                

foundations. They will grasp that this collapse of the edifices of music and of              

civilization as a whole also entails the loss, not even of the possibility of happiness,               

but of its mere dream of hope, which seems to have been swallowed up              

permanently by the abyss that is the ruined city.” (Kramer, 2007, s. 82) 

 

6.5 Michel Chion och den stumma musiken 

Kompositören Michel Chion har skrivit en intressant essä om filmmusik, “Mute           

Music: Polanski’s The Pianist and Campion’s The Piano”, där han jämför           

specifika delar från Polanskis The Pianist och Jane Campions The Piano (1993).            

Jag kommer att fokusera endast på delen där han behandlar Polanskis film            

eftersom den är intressant att jämföra med Kramers essä om samma film.  

 

Chion skriver om stum musik, mute music, för att redogöra för hur regissörerna             

använder musik i sina filmer. Han börjar essän med att berätta en intressant             
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historia om musik som beskrivs av Thomas Mann i boken Doctor Faustus (1947),             

som författaren blev fascinerad av eftersom musiken som beskrivs inte existerar.           

Den är komponerad av en fiktiv karaktär Adrian Leverkühn, men beskrivs väldigt            

detaljerat i boken, och Chion blev så inspirerad av beskrivningarna att han själv             

komponerade en låt baserat på beskrivningarna. Chion fortsätter med att beskriva           

hur han såg på noter före han själv kunde komponera eller läsa dem: partituren var               

tyst, som kinesisk eller hebreisk text för den som inte kan läsa språken. Chion              

presenterar tre olika sorters musik, som var långt ifrån varandra för honom: musik             

han föreställde sig utan att höra den då han läste beskrivningar om musik, musik              

som han konkret lyssnade på i konsert eller på radion, och musiken i de skrivna               

symbolerna som han inte ännu förstod: 

 

“All those marks on sheet music remained silent to me, a bit like Chinese or               

Hebrew for those of us who don’t know such languages. I was thus encountering at               

the same time three different sorts of music that did not intersect: a first sort that I                 

imagined in my head without hearing it as I read an author’s work; a second kind                

that I listened to on the radio and on records, or watched musicians play at               

concerts, but which for me had nothing to do with written signs; and a third music                

consisting of written signs that for me had yet to bear any relation to what I heard.”                 

(Chion, 2007, s. 86)  

 

Före Chion går in på vad han menar med stum musik vill han klargöra vissa saker.                

Filmmusiken, skriver Chion, kan antingen kombinera olika sorter av musik eller           

ha dem isolerat från varandra. Han skriver att musik i film kan ha fyra olika               

former: musik vi hör i små delar eller i helheter utan att se källan, musik vi hör                 

samtidigt då vi ser källan för den, musik som vi föreställer oss då vi hör titeln på                 

ett verk eller kompositörens namn, och musik som visas för oss genom noter.             

Chion går också igenom vad vi egentligen talar om när vi talar om musik (särskilt               

i förhållande till film), och musikens förhållande till text och dess potential till             

intertextualitet utan ord (Chion, 2007, s. 86).  

 

Chion går igenom en väsentlig del av västerländsk musikhistoria som försvunnit           

delvis från det sätt vi lyssnar på musik. Under särskilt 1800-talet fanns det musik              
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som hade underförstådda "koder" som lyssnarna var vana att höra: en låts titel             

kunde inneha en hel berättelse som lyssnaren hörde i musiken, viss musik som             

spelades på piano antydde andra instrument etc. Denna musik kan beskrivas som            

stum: den säger något utan att explicit säga det, eller utan att säga det med ord                

(Chion, 2007, s. 88, jämför också det Hindemith säger i sin text gällande             

programmusik, t.ex. kapitel 4.3 i denna essä).  

 

Enligt Chion associerar Polanski musiken med stumhet i sin film, bl.a. genom att             

visa Szpilman föreställa sig spela piano samtidigt som vi "hör" det han spelar i              

ljudspåret. Chion går också igenom samma scen som nämnts ovan, där Szpilman            

träffar den tyske officeren och spelar för honom Chopins ballad i G-moll. Chion             

menar att vi inte kan beskriva scenen endast med enkla meningar, ordet "musik",             

namnet Chopin eller verkets titel sägs aldrig i scenen. Filmen skapar för oss ett              

tillfälle där vi inte behöver ha ord för saker men ändå förstå dem. Polanski berättar               

för oss saker genom musiken, utan ord (Chion, 2007, s. 90).  

 

Chion beskriver slutet av detta musikstycke (där Szpilman slår de sista ackorden            

våldsamt) som en mening man inte kunde tala, men som man säger med våldsam              

kraft. Han gör en liknelse mellan musiken och en person som inte har en mun eller                

hals att tala med, och uppträdaren någon som bara kunde imitera tal, som en              

papegoja.  

 

“When Szpilman finishes playing, we also don’t hear what is ordinarily called            

music, but a series of notes struck violently from the highest to the lowest registers               

of the piano, resembling a sentence spoken with violent force. It is a sentence,              

however that one couldn’t manage to speak. It is as if the music were a person with                 

no mouth or throat to speak, and as if the performer were able only to imitate                

speech, like a parrot.” (Chion, 2007, s. 92) 

 

Chion skriver att på samma sätt som de två karaktärerna är stumma i förhållande              

till musiken (de talar aldrig om musiken), är scenen också stum. Den kan inte              

uttrycka ett förhållande mellan den musik som spelas, det som händer visuellt och             

det som sägs av karaktärerna (Chion, 2007, s. 92).  
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Skillnaden mellan det som sägs i en film och det som visas (inte bara visuellt utan                

med alla filmens medel, allt vi förstår) är viktig för Chion. Han talar om              

klyfteffekten (gulf-effect, Chion, 2007, s. 92), där dialogen eller rösten i en film             

inte alls hänvisar till det viktiga som händer eller hör till karaktärerna. Enligt             

Chion finns denna effekt i högsta grad i Polanskis film. Han föreslår att filmen är               

unik i sin förmåga att uttrycka saker som är omöjliga att presentera genom tal              

(ibid., s. 93).  

7 Avslutning 

Denna text fick sin början från mitt personliga intresse och passion till            

filmmusiken, och både min syn på filmmusiken och mitt intresse för ämnet har             

levt igenom många faser under skrivprocessen. I början var det svårt att hitta             

passliga texter, sådana som inte bara behandlade filmmusik på ett djupare plan            

utan också hade något filosofiskt intressant att säga om den, men snabbt blev det              

ett problem att välja av texterna vilka som skulle rymmas i essän. I något skede,               

som det väl lätt brukar vara då man skriver sin pro gradu-avhandling, tappade jag              

totalt intresset och tyckte att jag inte hade skrivit en enda vettig mening och att jag                

misslyckats totalt med att få texterna ihop till en intressant men också logisk             

helhet. Under sista skedet, då jag läste och korrigerade texten efter en lång paus,              

hade som tur intresset återvänt, och det kändes inspirerande att försöka slipa            

helheten till en någorlunda logisk helhet.  

 

I det sista skedet, då jag gick igenom texterna pånytt för att granska citat och               

referenser, märkte jag att jag blev osäker på ifall jag förstått en enda av              

skribenterna rätt. Jag började fundera på ifall jag missat någon väsentlig enskild            

mening i något kapitel som skulle ha belyst hela texten på ett annorlunda sätt än               

den jag förstått. Istället för att bli och finslipa på texten ännu längre (för det kan                

man ju göra oändligt, men om tanken är att bli färdig med sina studier kanske man                

måste acceptera att man kanske aldrig är helt nöjd med sin pro gradu-avhandling)             

bestämde jag mig för att tolka denna osäkerhet som ett tecken på att jag började ha                

en bättre och djupare förståelse av mitt ämne än jag hade i tidigare skedet (ju mer                
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man vet, desto mindre förstår man?). Jag hoppas att min text, med alla sina olika               

delar och ämnen, fungerar ändå som en helhet, och att den t.o.m. är intressant för               

någon som vill forska i filosofin om filmmusik.  

 

Det har varit krävande av mig som en ganska ovan akademisk skribent att “hålla              

koll” på så många texter från många olika skribenter och källor i en så lång text                

som denna. Den kritik jag fått under seminariet om att den “röda tråden” fattats,              

och ideerna till hur jag kunde få texten till en bättre helhet måste jag till slut tyvärr                 

ignorera p.g.a. tidsbrist. Jag hoppas att man ändå får en ide om hur de olika               

tankarna har med varandra att göra och hur de är väsentliga att sätta i förhållande               

och i jämförelse med varandra.  

 

Det som känns svårt i en filosofisk granskning av filmmusiken som konst är             

förflyttningen från det allmänna till det specifika: att granska musik filosofiskt är            

redan problematiskt, eftersom det finns så mycket olik musik, kan vi hitta något             

att säga om musik som gäller all musik? Problemet med konst är väl redan från               

början frågorna; vad är konst? Vad är äkta konst? Kan underhållning vara konst?             

Och ifall vi kan säga något filosofiskt om musik som gäller all musik (eller kanske               

snarare musikupplevelsen), vad betyder detta för filmmusik? Här stöter vi igen på            

mångfaldsproblemet; det finns så mycket olik filmmusik, kan vi hitta något att            

säga om filmmusiken som alltid stämmer? Hur blir det med en komedi vars             

ljudspår består av samtida pophits? Ifall vi måste hålla oss till bara det vi kan säga                

att gäller all filmmusik, tror jag att mina åsikter närmar sig t.ex. Gorbman från              

1987: musiken finns till för att hypnotisera, hämta oss närmare filmen och “fylla”             

utrymmet mellan oss.  

 

Men ifall vi talar om filmer med djupare dialog, vältänkta scener, bra klippning             

och musik som är skriven till filmen? Då känns det som Gorbman säger i Unheard               

Melodies som en förolämpning. Den upplevelse vi får, den vikt som musiken har,             

och den otroligt fina och viktiga effekt som den åstadkommer, alla dessa behöver             

vi säga mera om.  
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Min passion till filmmusik har inte vacklat efter detta arbete och de olika skeden              

av tvekan jag haft. Tvärtom känns det som att jag inte är så ensam som jag i                 

början trodde med mitt intresse till ämnet. Det ordnas fler konserter med            

filmmusiken i fokus: symfoniorkestrar spelar filmmusik med en stor skärm i           

bakgrunden till stora publiker, kompositörer som skrivit filmmusik får mera          

uppmärksamhet, människor talar allmänt om ljudspåret till någon film när de           

kommer ut från bion… Det känns som att ämnet är aktuellt, och att             

uppskattningen av filmmusik är större än någonsin. Jag är lycklig att jag kan dela              

min “cinemelomani” med likasinnade människor, både i akademiska och allmänna          

cirklar.  
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