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Prolog till ”Abacusen och Rosen” 
 

Crister Skoglund 
 

 

En text skriven inför en uppläsning på Dramaten av Jacob Bronowskis pjäs ”Abacusen och 

Rosen” i tidskriftens Dialogers regi. 

 

Att konst och vetenskap är två fundamentalt olika verksamheter, som attraherar två diametralt 

motsatta typer av personligheter, framkastas inte sällan som en självklar ”sanning” på 

kultursidor och i kvällssamtal. Mot det kyligt beräknande vetenskapliga temperamentet ställs 

då den varmt och lidelsefullt engagerade konstnärssjälen. Den typiske ”Konstnären” och 

”Vetenskapsmannen” - och särskilt då naturvetenskapsmannen i sin vita rock - ställs inte sällan 

upp som varandras motsatser både när det gäller sättet att tänka och förhålla sig till världen.  

 

Men är denna uppdelning verkligen ”sann”? Är skillnaderna faktiskt så stora mellan 

konstnärlig och vetenskaplig verksamhet som vi ibland vill göra gällande? Eller är det kanske 

så att skillnaderna enbart är skillnader på ytan, och att likheterna i det grundläggande 

förhållningssättet i själva verkat är större än olikheterna? Att vetenskapligt och konstnärligt 

skapande i grund och botten förutsätter personer med ett rätt likartat temperament? 

 

En som intensivt sysselsatte sig med denna problematik och på olika sätt försökte blottlägga 

likheter och skillnader mellan konstens och vetenskapens arbetssätt och villkor var den 

engelske matematikern och litteraturvetaren Jacob Bronowski. Det är därför Bronowski och 

hans radiopjäs ”The Abacus and the Rose” valts till utgångspunkter för november månads 

dialogseminarium. 

 

Jacob Bronowski var en i många stycken märklig man. En man vars åsikter kunde upplevas 

både provocerade och stimulerande och trots att han avled för 20 år sedan väcker namnet 

Bronowski fortfarande starka känslor bland många engelsmän, särskilt i en äldre generation. 

Några fnyser föraktfullt åt vad de uppfattar som urbota gammaldags filosoferande och 

dilletanteri. Andra skiner upp vid minnet av namnet och de spännande, halsbrytande och 

djupsinniga funderingar som de förknippar med hans essäer och radioföredrag på BBC. Andra 

åter markerar hågkomsten genom att ta ett djupt andetag och stryka med fingret över närmsta 

husvägg. För dem var Bronowski i första hand forskningschefen vid ”British Coal Board” som 

ledde arbetet med ”det rökfria kolet” på femtiotalet. En nog så viktig uppfinning som påverkat 

milliontals engelsmäns liv. För andra var han matematikern, vars mest lästa böcker är ett par 

litteraturvetenskapliga avhandlingar om William Blake och hans tid. Några minns honom i 

första hand som biolog, andra som vetenskapshistoriker och vetenskapsfilosof. I Sverige är han 

väl mest ihågkommen - om vi överhuvud taget kommer ihåg honom - som den lille energiske 

mannen som föreläste om ”Människans framsteg” i en magnifik TV serie som svensk TV gav 
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i mitten av sjuttiotalet. Men för de flesta är han nog okänd och därför kan det kanske vara värt 

att ange några biografiska data innan vi går in på hans syn på förhållandet mellan vetenskap 

och konst. 

 

En man med många ansikten 

 

Jacob Bronowski föddes i Lodz i Polen 1908 i en judisk familj. Fadern var klädeshandlare i 

liten skala och vid tiden för första världskriget flyttade familjen till Tyskland. Man stannade 

där under hela kriget men 1920 flyttade familjen igen. Denna gång till England, och Bronowski 

fick som 12 åring på nytt börja lära sig ett annat språk och försöka anpassa sig till en ny kultur. 

Enligt egen utsago hade han väldiga problem med det nya språket i början och det är nog rätt 

rimligt att anta att dessa erfarenheter haft betydelse för de funderingar kring språkets roll han 

kom att ägna sig åt senare i livet.  

 

Nytt språk eller inte. Bronowski klarade sig trots allt bra i skolan, och 1927 kunde han skrivas 

in vid Jesus College i Cambridge för att börja studera matematik och fysik. Det blev matematik 

som blev hans huvudämne och efter sin mastersexamen 1930 kom han att specialisera sig på 

forskning i algebraisk geometri och topologi vilket resulterade i att han 1933 - alltså vid 25 års 

ålder - kunde ta sin doktorsexamen. Även om matematik var hans huvudämne följde han hela 

tiden utvecklingen inom fysiken, och han upplevde de dramatiska omvälvningar som skedde 

på detta område som mycket stimulerande. Inom partikelfysiken lanserades nya teorier och 

förklaringar hela tiden och sådant som tidigare hållits som absolut sant kunde inom loppet av 

några år betraktas som falskt. Att komma till slutsatser som att kunskapen är relativ, att vi 

aldrig har forskat färdigt och att synsättet på ett fenomen kan bli helt annorlunda om man ändrar 

några postulat, var naturligt i den tidens cambridgemiljö, och erfarenheterna från fysikens 

utveckling dessa år var något som Bronowski ofta återkom till.  

 

Matematiken och omvälvningarna inom fysiken var dock inte de enda intressen som upptog 

Bronowskis tid under cambridgeåren. Parallellt med att han publicerade ett antal artiklar om 

sina matematiska specialområden utgav han tillsammans med William Empson ut en litterär 

tidskrift som betecknande nog fick namnet Experiment. Han var också redaktör för en serie 

lyrikböcker och umgicks i en litterär krets kring Laura Riding och Robert Graves, med vilka 

han också tillbringade en tid på Mallorca. Via dem fick han kontakt med en rad engelska 

författare och litteraturkritiker. Bronowski var emellertid missnöjd med mycket av den samtida 

litterära kritiken, eftersom han uppfattade att den ensidigt var präglad av ett 

”utanförståendeskap”. Därför kom han att intressera sig för den kritik som formulerades av 

poeterna själva. Vad han särskilt intresserade sig för var deras självbild, och vilken betydelse 

de själva tillmätte poesin. Av sina studier drog Bronowski slutsatsen att poeterna själva 

strävade efter att komma med universellt giltiga påståenden, och att vi borde behandla deras 

arbeten med samma respekt som vi behandlar vetenskapen. Dessa tankar förde han fram 1939 

i The Poets Defence - den första av hans böcker som blev känd utanför en snävt avgränsad 

matematisk läsekrets. 

 

Bronowskis bok kom att bli diskuterad i litterära kretsar, men den fick inte något stort 

inflytande. De som såg litteraturen som enbart en produkt av sitt sociala sammanhang - och hit 

hörde flera i Bronowskis egen bekantskapskrets - accepterade inte tesen om att poesin också 
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skulle innefatta någon form av universell kunskap, och de kom därför att underkänna hans 

argument. Som ett sätt att möta kritiken valde Bronowski därför att specialstudera poeten 

William Blake.1 Han om någon borde vara en lämplig person att testa sambandet mellan 

litteraturen och dess närmaste sociala och politiska omgivningar på. Resultatet av den studien 

visade, enligt Bronowski, att även om Blake inte var oberörd av sin tidsålder, så var han inte 

entydigt bestämd av den. Blake hade nämligen en suverän förmåga att fånga de universella 

temata som fanns mitt ibland det partikulära i hans tid och han kunde på så sätt ”genomskåda” 

sin egen samtid på ett annat sätt än de som enbart var fångade i den. Han kunde göra detta 

genom att medvetet använda sin föreställningsförmåga, och temat om föreställningsförmågans 

betydelse för vår möjlighet att nå kunskap om vår omvärld kom sedan att löpa som en röd tråd 

genom Bronowskis hela författarskap. Till en början gällde hans intresse i första hand 

föreställningsförmågans betydelse i konstnärligt skapande, men i sina senare arbeten kom han 

att med samma emfas lyfta fram dess betydelse för vetenskaplig verksamhet och 

kunskapsbildning i stort. 

 

Cambridge i slutet på tjugotalet och början på trettiotalet var en intellektuell miljö där man inte 

bara omprövade fysikens satser utan också en miljö som - åtminstone till viss del - präglades 

av den våg av politisk radikalism som gick genom studentvärlden vid denna tid. Bronowski 

kom vid sidan av sina andra intressen också att söka sig till dessa politiskt radikala grupper. 

Han blev aldrig någon dominerande figur i de sammanhangen, men han hörde enligt Eric Roll 

till dem som tidigt varnade för den gradvis framväxande nazismen i Tyskland. Senare under 

trettiotalet kom han också att engagera sig hårt för det fria Spaniens sak.  

 

Liksom så många andra naturvetenskapligt intresserade studenter började Bronowski följa 

Wittgensteins föreläsningar sedan denne återvänt till Cambridge 1929. Han skulle emellertid 

uppfatta Wittgensteins föreläsningar som ganska ”flummiga” och världsfrånvända och det var 

först många år senare som han skulle återknyta till den senare Wittgensteins språkfilosofi. 

Bronowskis politiska engagemang vid den här tiden gjorde också att han kände sig alltmer 

frustrerad och besviken, inte bara inför Wittgensteins, utan också andra filosofers sätt att 

förhålla sig till sin omvärld. Eller för att citera honom själv: 

 
We wanted philosophy to be engaged in the living world, and we were shocked that we got no human 

gesture from the philosophers of science: no sign that philosophy and science might express more of a 

man than his rational intellect alone.2  

 

Att människan är mer än ett intellekt och att vetenskapsmannen ständigt måste var beredd att 

ta ställning till etiska dilemman i sin verksamhet skulle sedan bli ett annat ständigt 

återkommande tema hos Bronowski. 

 

Efter sin disputation lämnade Bronowski Cambridge för att upprätthålla en tjänst som ”Senior 

Lecturer” vid ”University College of Hull”. År 1942, mitt under brinnande krig, kallades han 

emellertid, som så många andra forskare, in att tjänstgöra vid krigsmakten. Han kom att som 

matematiker få i uppdrag att göra statistiska analyser av effekterna av olika typer av bomber, 

och som bombeffektsexpert blev han direkt efter kriget utsedd till ledamot av ”the British 

Chiefs of Staff Mission to Japan”. Den fruktansvärda förödelsen berörde honom mycket djupt 

och han skrev en i samtiden mycket omdiskuterad rapport om atombomberna över Hiroshima 

och Nagasaki. En tes i den rapporten var att Nagasaki inte borde byggas upp igen. Det enda 
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som borde byggas i ruinhögen var ett stort konferenshotell, i vilket alla kommande 

nedrustningsdiskussioner skulle kunna hållas. Det är nämligen först när de beslutsfattande med 

egna ögon får se konsekvenserna av sitt handlande, resonerade Bronowski, som man kan 

hoppas på en annan inställning till kriget och dess effekter från militärer och politiker. Den då 

mycket debatterade frågan om i vad mån också vetenskapsmännen hade skuld i det 

fruktansvärda som hänt besvarade Bronowski med att de faktiskt hade försökt förhindra att 

bomberna användes mot människor. Det hade enligt fysikerna i Manhattanprojektet räckt att 

spränga en liten bomb i Nevadaöknen inför japanska observatörer för att övertyga japanerna 

om att ge sig. Nu blev det inte så eftersom fysikerna blev överkörda av militären. Att i det läget 

anklaga de inblandade vetenskapsmännen - eller naturvetenskapen som helhet - anser 

Bronowski vara helt fel. Han verkar dock inte vara helt övertygad om svarets giltighet, utan 

frågan om vetenskapsmännens eventuella skuld till att atombomberna fälldes tycks ha följt 

honom som en skugga genom livet och han återkommer ständigt till den i sina skrifter. 

 

Under kriget hade Bronowski varit med om att utveckla operationsanalysen som matematiskt 

hjälpmedel, och det var en erfarenhet han skulle ha nytta av när han 1945 fick tjänst som 

”statistical researcher” vid ”British Ministry of Works. 1947 var han verksam vid UNESCO 

som chef för deras “Projects Division”, för att 1950 sadla om och bli forskningschef vid “The 

National Coal Board of Great Britain”. Det är i denna roll som han leder arbetet på att ta fram 

ett rökfritt kol, något som till slut lyckas.  

 

Samtidigt som han 1950 flyttade över sin verksamhet till kolforskningsinstitutet fick han ett 

uppdrag som blev livsavgörande på många sätt. Uppdraget gällde att göra matematiska 

beräkningar på fossila fynd av tänder från en av människans förfäder. Det ledde till en för 

honom oerhörd upplevelse: 

 
I, at over forty, having spent a lifetime in doing abstract mathematics about the shapes of things, 

suddenly saw my knowledge reach back two million years and shine a searchlight into the history of 

man. That was phenomenal. And from that moment I was totally committed to thinking about what 

makes man was he is.3 

 

Under femtiotalet blev Bronowski känd för en vidare allmänhet som föredragshållare i radio, 

och han behöll något av ett folkbildarpatos livet igenom. Samtidigt fortsatte han att arbeta som 

forskningschef, med undantag för 1953 då han under ett år var gästprofessor vid Massachusetts 

Institute of Technology. Vid MIT höll han en serie föreläsningar på temat ”Science and Human 

Values”, vilka senare trycktes, och enligt flera spelade en inte helt oväsentlig roll för 

framväxten av debatten om “de två kulturerna”. Dock kan det vara viktigt att komma ihåg att 

Bronowskis tes var att det inte går att göra någon boskillnad mellan “två kulturer” på så sätt 

som C P Snow senare skulle ta för givet och använda som utgångspunkt för sin betraktelse.  

 

Bronowski, som först i samband med att han disputerade 1933 hade blivit brittisk medborgare, 

kom alltmer att framstå som en typisk engelsk gentleman, ”a man of letters”. Hans intresse för 

biologi och frågan om det fanns något som var unikt mänskligt fick honom emellertid att 1964 

ta det stora steget att lämna England för att uppta en post som forskningsprofessor vid Salk 

Institute for Biological Studies i Californien. 1970 utsågs han till chef för ”The Council for 

Biology in Human Affairs” vid samma institut, och det är i den egenskapen han påbörjar arbetet 

med det verk som han kommit att bli mest känd för utanför Storbritanien, nämligen TV serien 
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”The Ascent of Man”. Serien, som bestod av 13 delar utformade som en slags TV-essäer, tog 

drygt ett och ett halvt år att spela in. Ett av hans huvudmål i denna serie, liksom så ofta tidigare, 

var att visa på den mänskliga fantasins och föreställningsförmågans betydelse för kulturens 

utveckling på alla plan. Serien sändes under 1973 i ett stort antal länder, och Bronowski blev 

något av en intellektuell celebritet också i kretsar där man vanligtvis aldrig intresserat sig för 

den här typen av frågor. För Bronowskis egen del blev “kändisskapet” kortvarigt. Han dog i 

en hjärtinfarkt 1974.  

 

 

1 Bronowski skrev ett par böcker om Blake : William Blake, 1757-1827: A Man Without a 

Mask som kom 1943. Den omarbetades 1965 till William Blake and the Age of Revolution, en 

bok som ständigt utkommer i nya upplagor och ingår i litteraturvetenskapliga grundkurser på 

en del håll. Bronowski sammanställde också volymen William Blake: A Selection och Poems 

and Letters, vilken utkom 1958 

2 J Bronowski: A Sence of the future sid. 78 

3 J Bronowski: The Ascent of Man sid. 30  
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