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Objaśnienia 

 wszystkie fragmenty z literatury obcojęzycznej przytaczane są w tłumaczeniu 

własnym autorki (chyba że w przypisie podano inaczej); 

 wszystkie wyróżnienia fragmentów tekstu pochodzą od autorki (zwykle           

w postaci pisma rozstrzelonego), chyba że oznaczono inaczej; pozostałe 

natomiast zostały przejęte z cytowanych źródeł; 

 występujące w pracy dwie wersje nazwiska: Schönberg i Schoenberg wynikają 

z faktu publikacji autorefleksji kompozytora odpowiednio w Europie lub         

w Stanach Zjednoczonych. 
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1. Cel i zakres pracy. Uzasadnienie wyboru tematu. Hipoteza 

badawcza 

 

Jestem pewien, że teoretycy muzyki                                                                                                                

będą musieli dostosować się w przyszłości                                                                                                         

do nowych sposobów  prowadzenia badań.                                                                                                                 

Muzyka jest emanacją duszy i jej siły sprawcze są                                                                                          

tymi samymi, które rządzą wszystkimi manifestacjami duszy.                                                                    

Arnold Schönberg   

 

     

  

Uwagi wstępne 
 

Życie i dzieło Arnolda Schönberga stanowi niewyczerpane źródło interpretacji, 

odczytań i porównań. Wydaje się jednak, że istnieje potrzeba wprowadzania nowych 

kontekstów i wykorzystywania nowych metod w odniesieniu do twórczości 

kompozytora. Kategorie m i m e s i s  i  r e p r e z e n t a c j i  (które paradoksalnie nie są 

nowe, lecz bywają na nowo odczytywane) mogą stanowić kolejny klucz do 

interpretacji dzieł Schönberga. Aby tak się jednak stało, pewne kwestie wymagają 

uporządkowania. Wielość koncepcji, a nawet sprzeczności między nimi, wynikają po 

pierwsze z braku jednoznacznego zdefiniowania kategorii reprezentacji, po drugie zaś 

z mnogości estetyczno-filozoficznych teorii, które miały niekiedy istotny, a niekiedy 

marginalny wpływ na ujęcia muzykologiczne. Kategoria reprezentacji funkcjonuje     

w różnych dziedzinach: w muzykologii, estetyce, filozofii, antropologii, socjologii, 

psychologii, kognitywistyce, semiotyce, literaturoznawstwie, historii sztuki, teologii 

itp. Jednak u źródła wszelkich rozważań stoi impuls mimetyczny, przejawiający się    

w pokrewnych mechanizmach działania i oddziaływania. Koncepcje reprezentacji 

omawiane i wykorzystane w pracy ograniczają się do ujęć estetyczno-filozoficznych    

i muzykologicznych, także z kognitywistycznym akcentem.  

Badania nad reprezentacją splotły się z dążeniem do znalezienia odpowiedzi na 

pytanie, co sprawia, że percepcja muzyki Arnolda Schönberga stanowi trudność dla 

odbiorców aż do czasów obecnych. Odbiór jego utworów (nawet wśród osób 

zajmujących się muzyką profesjonalnie) bywa zróżnicowany: od zachwytu (niekiedy 

wręcz zaślepiającego) do, delikatnie mówiąc, rezerwy, a nawet buntu przeciwko 

wyrzucanej kompozytorowi „dehumanizacji” sztuki. Odpowiedzialna za taki stan 
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rzeczy wydaje się dualistyczna, pełna sprzeczności natura samego twórcy, który to 

aspekt doczekał się dopiero niedawno poważnych opracowań. Określenie 

„rewolucyjny konserwatysta”, które przypisuje się Schönbergowi
1
, stało się swoistym 

słowem-kluczem, nie rozwiązującym jednak leżącego głębiej problemu. Dopiero 

analiza twórczości pomaga dotrzeć do zadowalających rezultatów w tym zakresie. 

Może gdyby autorefleksja Schönberga dotycząca m.in. metody dodekafonicznej była 

skromniejsza, ocena jego utworów kształtowałaby się inaczej i nie przesłaniała 

zagadnień dotyczących np. ekspresji. Stąd istotną kwestią jest konieczność 

subiektywnego, a zarazem dogłębnego spojrzenia na muzykę atonalną (pantonalną)     

i dodekafoniczną (wbrew sugestii Theodora Wiesengrunda Adorna
2
), nie pomijając 

także badań nad ekspresją. Takie subiektywne spojrzenie paradoksalnie nabiera cech 

obiektywnych za sprawą m.in. kategorii reprezentacji, która ukazuje nasycenie dzieł 

Schönberga tradycyjnymi elementami mimetycznymi, metaforycznymi                         

i symbolicznymi oraz szeroko pojętą retoryką
3
.  

Reprezentacja ma także ścisły związek z Schönbergowską potrzebą 

zdefiniowania „idei muzycznej” jako czegoś nieuchwytnego, ale obecnego                   

i wyrażającego się w dziele, nadającego mu ostateczny kształt
4
. Wreszcie, wydaje się, 

że twórczość kompozytora wymaga spojrzenia na wskroś humanistycznego, wbrew 

czynionym „zamachom” na ten aspekt sztuki i wiedzy, jako przestarzały                       

i nieprzystający do potrzeb człowieka współczesnego
5
. Sporą rolę odgrywa w takim 

                                                           
1
 W. Reich, Arnold Schönberg oder der konservative Revolutionär, Wien 1968; por. także                    

A. Schoenberg, Composition with Twelve tones (1) [w:] tegoż, Style and Idea, Berkeley 2010, s. 218. 
2
 Adorno skłaniał się ku interpretacji tej twórczości Schönberga w ramach estetyki Nowego 

Obiektywizmu; por. rozdział III, s. 242-244. 
3
 Nie bacząc na zastrzeżenia czynione w tej kwestii przez samego kompozytora, którego autorefleksja 

nader często wykazuje znamiona niekonsekwencji. 
4
 Por. m.in. A. Schoenberg, The Musical Idea and the Logic, Technique, and Art of Its Presentation, 

Bloomington 2006. 
5
 W przypadku Schönberga diagnoza postawiona przez np. José Ortegę y Gasseta wydaje się 

nietrafiona, gdyż zniechęcenie odbiorców nie było zamierzeniem kompozytora, a jedynie „skutkiem 

ubocznym” jego przekonań artystycznych, por. J. Ortega y Gasset, Dehumanizacja sztuki i inne eseje, 

Warszawa 1980 (zdanie to podtrzymuje także Andrzej Chłopecki, por. tegoż, O dehumanizowaniu          

i dohumanizowaniu muzyki XX wieku, [w:] Muzyka w kontekście kultury, red. M. Janicka-Słysz,            

T. Malecka, K. Szwajgier, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2001, s. 817). Postulowaną przez 

Gasseta atranscendentność jako główną właściwość sztuki nowoczesnej Ryszard Nycz wiąże                 

z modernistyczno-awangardowym kryzysem reprezentacji (w odniesieniu do literatury), por. R. Nycz, 

Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Wrocław 1996, s. 120-121oraz A. Kluba, Autoteliczność 

– referencyjność – niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939), Toruń 2014, s. 93. 

Przeciwko muzyce „nowoczesnej” początku XX wieku jako „antysztuce” występował m.in. Hans-
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ujęciu zaznaczająca się ambiwalencja poglądów kompozytora w zakresie religii           

i sztuki, stawiana jednak nie jako zarzut, lecz jako dowód przeżywanych rozterek       

w dążeniu do prawdy, tak typowych dla wielu twórców. Zawarte w dziełach przesłanie 

nabiera w takim kontekście głębszego wymiaru; przesłanie rozumiane także implicite, 

nieoczywiste, które można by nazwać, za Constantinem Florosem, rodzajem 

przesłania prywatnego
6
.  

Podejmowany przez wielu badaczy problem zderzenia t r a d y c j o n a l i z m u    

i n o w a t o r s t w a , zarówno w osobowości, jak i w twórczości Schönberga pozostaje 

wciąż tematem niewyczerpanym. Ma to związek z problematyczną ideą postępu, która 

począwszy od XVII wieku
7
 wywarła wielki wpływ na postrzeganie rozwoju muzyki    

i jego celowości. Postać Schönberga została na zawsze związana z ideą postępu za 

sprawą Theodora Wiesengrunda Adorna i jego Filozofii nowej muzyki. Jak zauważa 

Maarten Doormann, idea postępu łączy się w zadziwiający sposób z estetyką, 

zwłaszcza w okresie awangardy modernistycznej początku XX wieku
8
. Arthur 

Coleman Danto proponuje trzy perspektywy historii sztuki: jako procesu doskonalenia 

wizualnej reprezentacji rzeczywistości (która posiada ograniczenia), jako ekspresji       

i jako samoświadomości twórcy nie posiadających limitów
9
. Te dwie ostatnie nie 

wykazują związku z ideą postępu sensu largo; dotyczą rozwoju jednostkowego, 

którego udział w ogólnym postępie sztuki może być czysto przypadkowy. Co 

interesujące, przystają one jednak zadziwiająco do postawy artystycznej Schönberga, 

przy równoczesnym istnieniu rozdźwięku między twórczością i autorefleksją 

kompozytora. Kompozytor widział rozpad systemu tonalnego jako nieuniknioną 

                                                                                                                                                                        
Georg Gadamer. Z kolei T.W. Adorno zachwycał się „Nowym Obiektywizmem” obecnym, według 

niego, w Kammersymphonie op. 9 i wskazywał na „brak ekspresji” w punkcie kulminacyjnym dzieła. 
6
 Por. C. Floros, Przesłania muzyki upublicznione i prywatne, „Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, 

Dokumentacje”, nr 6, 2015. 
7
 Mowa o tzw. querelle des Anciens et des Modernes zapoczątkowanej ok. 1620 roku. 

8
 M. Doormann, Art in Progress. A Philosophical Response to the End of the Avant-Garde, Amsterdam 

2003,  s. 54. Por. także R. Nisbet, History of Idea of Progress, London 1980. Za względu na 

wieloznaczne definicje pojęcia zarówno modernizmu, jak i awangardy, proponuje się przyjąć na 

potrzeby tej pracy termin „awangarda modernistyczna” dla określenia twórczości drugiej szkoły 

wiedeńskiej. Autorka celowo unika stosowania terminu „modernizm” (przyjętego w literaturze 

anglojęzycznej dla określenia tego okresu w muzyce i sztuce), opierając się na ostatnich badaniach 

definiujących „modernizm” jako długotrwały okres, datujący się od przełomu XIX i XX wieku aż do 

połowy lat 70. XX wieku. Por. wyczerpujące definicje w pracach: Idee modernizmu i postmodernizmu  

w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce, red. A. Jarzębska, J, Paja-Stach, Musica Iagellonica, 

Kraków 2007, s. 11-16; N. Szwab, Między tradycją a awangardą. Muzyka Pawła Szymańskiego, 

rozprawa doktorska, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2013, s. 10-12 i 24-25. 
9
 Tamże, s. 12. 
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ewolucję i jako historyczne osiągnięcie muzyki zachodniej, żywiąc przekonanie          

o istotnej roli jego twórczości a tym procesie. Zasady artystyczne nie miały dla niego 

mocy uniwersalnej, lecz były uwarunkowane historycznie. Upadek tonalności              

i konieczność wynalezienia metody 12-tonowej miały, w zamyśle twórcy, zapewnić 

hegemonię muzyki niemieckiej na następne sto lat
10

. Z tego właśnie powodu 

Schönbergowi czynione były nieuzasadnione zarzuty sprzyjania ideom 

nacjonalistycznym lat 30. XX wieku. Jak twierdzi Golan Gur, kompozytor troszczył 

się raczej o własne miejsce w historii muzyki, porównując się m.in. z Johannesem 

Brahmsem. Wzniecając rewolucję Schönberg chciał jednocześnie utrzymać 

romantyczny status społeczny artysty, połączony z oświeceniową koncepcją geniuszu. 

Gur zauważa, że żaden inny kompozytor nie podparł idei postępu równie racjonalnymi 

argumentami
11

.  

Mimesis i reprezentacja 

Rozbicie kategorii m i m e s i s  w historii na cząstkowe podkategorie (imitację, 

ilustrację, deskrypcję itp.), a także znaczne uproszczenie spowodowało zatracenie jej 

głównego sensu. Z kolei pojawienie się filozofii p o w t ó r z e n i a  i  r ó ż n i c y  w XIX 

wieku i jej eksplozja w wieku XX doprowadziły do przesunięcia akcentu z mimesis na 

r e p r e z e n t a c j ę
12

. Miała w tym udział zapewne także dominacja języka 

francuskiego i angielskiego w filozofii postmodernistycznej, w której termin 

„reprezentacja” jest używany swobodnie i bez ograniczeń do określania zjawisk 

różnorodnych. Co istotne, odczytywanie kategorii reprezentacji w dziełach 

Schönberga nie służy ich przyporządkowaniu takiej czy innej koncepcji, a raczej 

wykazaniu dualizmu wątków tradycyjnych i nowatorskich w jego twórczości oraz 

sposobów, w jakie napięcie powstałe między tymi dwoma biegunami bywa 

realizowane. Kategorie mimesis i reprezentacji sugerowane w tytule rozprawy odnoszą 

                                                           
10

 To stwierdzenie Schönberga doczekało się wielu nadinterpretacji,  ostatnio np. w pracy                     

A. Tuchowskiego, Nacjonalizm, szowinizm, rasizm a europejska refleksja o muzyce i twórczość 

kompozytorska okresu międzywojennego, Wrocław 2015s. 123-124. Tuchowski cytuje wypowiedź 

Schönberga dotyczącą jego związku z tradycją niemiecką (z jaką inną miałyby się utożsamiać?)            

w pejoratywnym i nieuzasadnionym kontekście. 
11

 G. Gur, Arnold Schoenberg and the Ideology of Progress in Twentieth-Century Musical Thinking, 

”Muzykalia XIII/Judaica 4 (maj) 2012, online: 

http://www.demusica.pl/cmsimple/images/file/gur_muzykalia_13_judaica_4.pdf, s. 11 [dostęp: 

23.09.2016]. 
12

 Por. rozdział I, tabela 2, s. 41-42. 

http://www.demusica.pl/cmsimple/images/file/gur_muzykalia_13_judaica_4.pdf
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się jedynie do ich wybranych aspektów. Ujęcie takie nie pretenduje do opracowania    

o charakterze całościowym i wyczerpującym. Stanowi raczej rodzaj uchylenia drzwi 

ku nowym możliwościom analityczno-interpretacyjnym tej muzyki. 

Rozdźwięk między reprezentacją i n a r r a c j ą  (mimesis i diegesis w ujęciu 

starożytnym) w XX wieku zaczął tracić na znaczeniu na rzecz ich ponownego 

połączenia w postaci narracji mimetycznej (przedstawiającej) i diegetycznej 

(opowiadającej)
13

. Takie ujęcie, włączając do narracji również dramat, nie uwzględnia 

jednak całego bogactwa rozwoju historycznego  kategorii mimesis, która przecież już  

u Platona i Arystotelesa nie oznaczała jedynie przedstawiania za pomocą obrazu (co   

w wielkim uproszczeniu stało się zarzutem wobec niej w późniejszych epokach). 

Należy stwierdzić, że narratologia proponuje zupełnie odrębne narzędzia analizy          

i interpretacji, równie interesujące oraz że kategorie reprezentacji i narracji nie 

wykluczają się wzajemnie. Bogactwo metodologii jest darem, z którego warto czerpać, 

choć z umiarem. Istotne jest także pozostawienie dziełu, jak mawia Mieczysław 

Tomaszewski, pewnej tajemnicy
14

, choć jej uchylenie wydaje się, zwłaszcza               

w przypadku arcydzieł, mimo wszystko trudne. Podobnie rzecz się ma z reprezentacją 

– nie jest ona do końca poznawalna, przekładalna na słowo. Tkwiący w niej 

pierwiastek obrazowości powoduje, że to na tym aspekcie skupia się w pierwszej 

kolejności uwaga odbiorcy. Także w przypadku idei muzycznej aspekt „myślowy” 

(jako uformowany całokształt myśli) może przesłaniać inne, być może istotniejsze 

elementy. To dlatego filozofia różnicy i powtórzenia ma tak niebagatelne znaczenie 

dla kategorii reprezentacji oraz dla naszego myślenia o muzyce i sztuce w ogóle. 

„Odciążenie” pojęcia podobieństwa, a także powtórzenia z funkcji dominującej          

w dialektycznej relacji powoduje przesunięcie akcentu na to, co inne, różne „samo     

w sobie”, a nie na zasadzie porównania. Wydaje się to kluczem do rozumienia muzyki 

awangardy modernistycznej początku XX wieku, a także późniejszej. Pojęcie 

powtórzenia sugeruje jeszcze inne konotacje – nawiązanie do Wiecznego Powrotu, 

cyrkularnego pojmowania czasu obecnego w kulturze europejskiej zarówno w sferze 
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mitycznej, jak i w interpretacjach Friedricha Nietzschego i Mircei Eliadego. 

Powtórzenie staje się w takim znaczeniu re-prezentacją, ponownym uobecnieniem. 

Wydaje się, że mimo powstających prac wskazujących na obecność i znaczenie 

symboliki i retoryki w twórczości Schönberga
15

, istnieją wciąż jeszcze niezbadane 

aspekty tych dzieł, które (jak można przewidzieć) dzięki zastosowaniu kategorii 

mimesis i reprezentacji mogą zostać ukazane. Z tego właśnie przeświadczenia wynika 

podstawowa h i p o t e z a  r o z p r a w y  zakładająca, że istnieje potrzeba badania owych 

aspektów twórczości kompozytora, zwłaszcza w świetle zreinterpretowanych kategorii 

mimesis i reprezentacji. Mimo, że pojęcie reprezentacji zdobyło niezwykłą 

popularność w sztuce i humanistyce drugiej połowy XX wieku, nie doczekało się ono 

w pełni usystematyzowanego i gruntownego opracowania w dziedzinie  muzykologii, 

czerpiącego przy tym z dokonań estetyki i filozofii. Konieczne staje się 

uporządkowanie wiedzy o mimesis i reprezentacji, a g ł ó w n y m  c e l e m  rozprawy 

jest poszerzenie perspektywy analizy i interpretacji twórczości Arnolda Schönberga    

o te kategorie, co może stanowić możliwość nie tylko nowego odczytania tej muzyki, 

ale także szerszego spojrzenia na osobę kompozytora. Dla realizacji tak wskazanego 

celu pracy niezbędne okazuje się zaproponowanie klasyfikacji różnych aspektów 

reprezentacji w muzyce, w oparciu o istniejące definicje tego pojęcia. Wiąże się z tym 

próba autorskiego spojrzenia na kategorie mimesis i reprezentacji muzycznej oraz 

wskazanie narzędzi badawczych w postaci różnorodnych poziomów reprezentacji      

w utworze. Należy zwrócić uwagę, że kategoria reprezentacji będzie rozważana już na 

poziomie analizy (nie technicznej, lecz znaczącej), nie zaś dopiero interpretacji. 

Zaproponowane dość uniwersalne ujęcie kategorii reprezentacji może stanowić 

pomocne narzędzie w interpretacji wielu innych dzieł muzycznych, nie tylko 

                                                           
15
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Musicological Society”, Vol. 51, No. 3 (Autumn, 1998), tegoż, Schoenberg's Representation of the 
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16 

 

Schönberga. Wydaje się, że możliwość objęcia różnych zjawisk muzycznych kategorią 

reprezentacji (czego dowodzi początkowy rys historyczny) może pozwolić na pewne 

ujednolicenie kategorii i większą precyzję w operowaniu tym pojęciem dla celów 

teoretycznych i muzykologicznych. 

Ukazanie poglądów kompozytora na podstawie jego autorefleksji, szczególnie 

tych wyprzedzających swój czas stanowi k o l e j n y  c e l  pracy, konieczny dla 

realizacji wskazanych zamierzeń. Skłania to do prześledzenia pokrewnych źródeł 

myśli Schönberga, Gillesa Deleuze’a i Félixa Guattariego, zwłaszcza dotyczących 

zagadnień powtórzenia, różnicy, „stawania się” i refrenu, mimo różnicy pokoleń 

dzielącej autorów. Kompozytor pisząc o „trudnościach” towarzyszących odbiorowi 

jego muzyki zestawiał właśnie kwestie powtórzeń i wariantów, niekiedy trudno 

rozpoznawalnych. Zarówno Schönberg, jak i Deleuze czerpali inspirację z koncepcji 

Immanuela Kanta, Fryderyka Nietzschego i Henri Bergsona (zwłaszcza w zakresie 

problematyki pamięci, doznania, powtórzenia/powrotu) które w przypadku 

Schönberga doprowadziły do nowatorskiego i wyprzedzającego swój czas ujęcia 

wspomnianych zagadnień. Dla realizacji tego celu szczegółowej analizie zostanie 

poddana refleksja teoretyczna twórcy dodekafonii: pisma, eseje, podręczniki. Mimo że 

postaci Schönberga i Deleuze’a nie łączy żadna osobista ani twórcza więź, niemniej 

zarówno myśl, jak i twórczość kompozytora wykazuje cechy bliskie późniejszym 

Deleuzjańskim ujęciom poststrukturalistycznym w tym zakresie, a w każdym razie 

możliwe do odczytania za pomocą tej metody. Pewną cechą wspólną dla poglądów 

obu postaci jest niemożność ucieczki od myślenia dialektycznego oraz od kategorii 

reprezentacji, mimo zaprzeczających temu postulatów. Zagadnienie to doczekało się 

dotychczas niewielu ujęć teoretyczno-analitycznych
16

, co sprawia, że jego potencjał 

nie został jeszcze wykorzystany w sposób zadowalający, zwłaszcza na przykładzie 

twórczości Schönberga.  

Wobec tak postawionych celów rozprawy, wydaje się konieczne 

sprecyzowanie zadań bardziej szczegółowych, a są to: 
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1. analiza refleksji teoretycznej, a także charakterystyka twórczości malarskiej 

Schönberga, wraz z filozoficzno-literackimi źródłami ich inspiracji, jak 

również badanie kwestii duchowości i zaangażowania politycznego;  

2. nakreślenie warunków mimesis i reprezentacji muzycznej;  

3. analiza i interpretacja wybranych utworów Schönberga w świetle kategorii 

mimesis i reprezentacji; 

4. usytuowanie analizowanych dzieł w kontekście kulturowym (przede wszystkim 

o znaczeniu symbolicznym) z uwzględnieniem istotnej roli percepcji i recepcji. 

Niezbędne jest sformułowanie kilku dodatkowych uwag. Przede wszystkim 

propozycja analizy i interpretacji kategorii reprezentacji dotyczy tylko tych utworów 

Schönberga, w których jest ona obecna w sposób możliwy do udowodnienia. W tym 

sensie w rozprawie nie zastosowano metody stricte hermeneutycznej, aczkolwiek taki 

rodzaj podejścia jest w dużym stopniu obecny. Kolejnym zastrzeżeniem jest oczywiste 

pominięcie lub jedynie skrótowe omówienie tych koncepcji mimesis i reprezentacji, 

które wydają się nieprzystające do przedmiotu badań. Prezentowane jest spojrzenie na 

twórczość Schönberga przez pewien szczególny pryzmat, co nie wyklucza 

zastosowania dalszych perspektyw badawczych obejmujących poszerzoną 

problematykę, niemniej na potrzeby rozprawy uwaga została skupiona na zakresie 

wyznaczonym przez jej tytuł i założenia.  

2. Kryterium wyboru utworów 

Przedmiotem refleksji są wybrane dzieła Arnolda Schönberga: Verklärte Nacht 

op. 4, Kammersymphonie op. 9, Erwartung op. 17, Variationen für Orchester op. 31    

i A Survivor form Warsaw op. 46, tak dobrane w celu ukazania różnych okresów 

twórczości, tendencji stylistycznych i technik kompozytorskich. Jak zaznacza Michael 

Cherlin, podstawowe znaczenie dla właściwego zrozumienia twórczości Schönberga 

ma rozpatrywanie jej w całej rozciągłości, bez izolowania poszczególnych etapów 

twórczych
17

. Ponadto wybór trzech utworów instrumentalnych (w tym jednego            

z programem literackim) i dwóch wokalno-instrumentalnych (wykorzystujących różne 

techniki kompozytorskie) stanowi próbę wykazania wszechstronności i uniwersalności 

zastosowanych kategorii reprezentacji muzycznej. Istotnym kryterium wyboru jest 
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potrzeba analizy i interpretacji dzieła „nieobojętnego”, co zgodne jest                           

z przeświadczeniem Mieczysława Tomaszewskiego, który mówi wręcz o takiej 

„konieczności”
18

. Zdaniem autora istnieje potrzeba badania dzieła „takiego, które się 

zarazem podziwia, przeżywa i poznaje”
19

. Z tego też powodu, a zarazem ze względu 

na zawodowe osobiste przywiązanie autorki do materii symfonicznej
20

, wybrane 

zostały zarówno dzieła orkiestrowe, jak i wokalno-instrumentalne z towarzyszeniem 

orkiestry. Wobec utworów nie posiadających inspiracji pozamuzycznych 

(Kammersymphonie op. 9 i Variationen für Orchester op. 31) ciekawe może być 

odwołanie się do autorefleksji twórcy, co pozwala na zastosowanie wobec tych 

utworów szczególnej reinterpretacji kategorii reprezentacji. Warto podkreślić, że        

w twórczości Schönberga istnieją wielkie, wybitne dzieła, w których reprezentacja jest 

kategorią naczelną (np. Moses und Aron, Pierrot lunaire itp.). Doczekały się one już 

jednak opracowań uwzględniających w dużej mierze ten aspekt (explicite bądź 

implicite)
21

. W rozprawie tej dzieła zostały wybrane w taki sposób, aby umożliwić 

interpretację różnorodnych przejawów kategorii mimesis i reprezentacji oraz 

zaprezentować ich odmienne oblicza. 

3. Struktura pracy  

Trzyczęściowa rozprawa ujęta jest w ramy wprowadzenia i podsumowania.    

W r o z d z i a l e  p i e r w s z y m  zaprezentowany został rys konceptualno-historyczny 

pojęć mimesis i reprezentacji. Trzeba zaznaczyć, że nie zostały wspomniane wszystkie 

koncepcje w wymienionych dziedzinach; skupiono się raczej na uzmysłowieniu 

różnorodności interpretacji kategorii mimesis i reprezentacji oraz na wskazaniu teorii 

najbardziej istotnych z punktu widzenia pracy. Rys ten obejmuje zatem wybrane 

koncepcje estetyczno-filozoficzne i muzykologiczne, począwszy od starożytności do 
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początku XXI wieku. Następnie poruszane są zagadnienia muzyki programowej           

i absolutnej XIX wieku, filozofii różnicy i powtórzenia (XIX i XX wiek) oraz 

współczesne koncepcje mimesis i reprezentacji. Rozdział I ma na celu z jednej strony 

wyjaśnienie nieporozumień związanych z kategoriami mimesis i reprezentacji,             

a z drugiej ukazanie szerokiego wachlarza możliwości ich interpretacji w muzyce.     

W r o z d z i a l e  d r u g i m  naświetlone są wybrane aspekty autorefleksji Schönberga, 

pozostające w ścisłym związku z tematem rozprawy wraz z ich kontekstem ideowo-

literackim oraz zwięzła charakterystyka malarstwa kompozytora. Centrum rozprawy 

stanowi r o z d z i a ł  t r z e c i , w którym zaprezentowana jest próba autorskiej 

koncepcji metodologicznej, dotyczącej kategorii mimesis i reprezentacji (w celu 

przyjęcia odpowiedniej dla pracy definicji w oparciu o znaczące koncepcje znane        

z literatury przedmiotu). Zasadniczym punktem wyjścia dla sformułowania 

autorskiego ujęcia jest koncepcja reprezentacji Mieczysława Tomaszewskiego
22

. 

Analiza współdziałania elementów muzycznych w omawianych utworach została 

przedstawiona w postaci ujęć tabelarycznych. Dzieła są omawiane chronologicznie,    

a struktura wewnętrzna obejmuje parametry prezentowane w stałym porządku: genezę 

(która jest istotna ze względu na rodzaj prowadzonych badań), muzyczne środki 

reprezentacji, kategorie ekspresywne i toposy oraz interpretację. R o z d z i a ł  

c z w a r t y , ostatni przynosi rodzaj syntetycznego ujęcia zagadnień ekspresji                

i reprezentacji. Zostaje w nim zaproponowany autorski „katalog” toposów i tonów 

Schönbergowskich, obecnych w omawianych utworach. Rozdział ten stanowi także 

odpowiedź na przedstawioną we wprowadzeniu hipotezę badawczą oraz próbę 

udowodnienia, że zaproponowane cele i założenia pracy zostały zrealizowane. 

Rozprawa została dopełniona bibliografią sklasyfikowaną w układzie 

merytorycznym: filozofia i estetyka, teoria literatury i kultury oraz muzykologia           

i sztuka. Literatura każdej z dziedzin obejmuje trzy działy: 1) książki, 2) artykuły, 

rozprawy doktorskie, strony internetowe, 3) hasła encyklopedyczne. Dodatkowo 

załączony jest spis przykładów nutowych, tabel, schematów i ilustracji. 
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4. Stan badań i literatura przedmiotu 

Mimesis i reprezentacja 

Ze względu na interdyscyplinarny charakter rozprawy odniesienie się do 

aktualnego stanu badań wymaga rekonesansu w wielu dziedzinach. Podstawowe 

znaczenie mają zakresy literatury przedmiotu dotyczące kategorii mimesis                    

i reprezentacji oraz autorefleksji i twórczości Arnolda Schönberga. Uzupełnienie 

stanowią badania nad muzyką programową i absolutną oraz nad filozofią różnicy         

i powtórzenia, ze względu na ich związki z kategorią reprezentacji. Brane są pod 

uwagę zarówno prace posiadające ugruntowane miejsce w literaturze przedmiotu, jak  

i publikacje nowe i najnowsze. Jak dotąd stosunkowo niewiele jest prac dotyczących 

reprezentacji muzycznej (zwłaszcza w konfrontacji z ogromem koncepcji estetyczno-

filozoficznych). O potrzebie takich opracowań mogą świadczyć podejmowane wciąż 

na nowo próby rozpoznania owej problematyki, choćby autorstwa Mieczysława 

Tomaszewskiego czy Eera Tarastiego
23

. Niektóre z nich, według samych autorów, 

stanowią jednak rodzaj rekonesansu i nie pretendują do spełnienia założeń ujęć 

całościowych. Wciąż powstaje niewiele prac, które by łączyły zagadnienie 

reprezentacji z twórczością Schönberga, jednak te, które powstają  mają na ogół 

charakter filozoficzno-estetyczny. Problemem jest także brak wyrazistych                     

i zadowalających definicji tej kategorii w dziedzinie muzyki, co inspiruje do dalszych 

badań. Jakkolwiek istnieje ogromna literatura przedmiotu dotycząca zjawiska mimesis 

i reprezentacji to jednak brakuje ujęć traktujących tę kategorię w szerokim spektrum 

zależności zachodzących między różnymi dziedzinami nauki. Zagadnienia mimesis      

i reprezentacji rozpatrywane są w rozprawie przede wszystkim z punktu widzenia 

estetyki, filozofii, muzykologii i teorii muzyki. 

Kategoria mimesis była przedmiotem rozważań myślicieli starożytnych, 

których koncepcje są przedstawione w pracy po pierwsze w oparciu o tłumaczenia 

oryginałów na języki nowożytne, po drugie w oparciu o pracę Stephena Halliwella The 

Aesthetics of Mimesis. Ancient Texts and Modern Problems
24

, stanowiącą nowatorskie 
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odczytanie kategorii mimesis, nie tylko u Platona i Arystotelesa, ale także                    

w późniejszych epokach aż do XX wieku. Podstawowa teza badacza, o niebagatelnym 

znaczeniu dla niniejszej pracy, głosi, że mimesis jest zawsze reprezentacją natomiast 

nie każda reprezentacja jest mimetyczna
25

. Halliwell jedynie skrótowo relacjonuje 

historię terminu mimesis w XX wieku, co stanowi inspirację do poszerzenia tego 

ujęcia o inne koncepcje, omówione szerzej rozdziale I. Istnieje, co oczywiste, bogata 

literatura dotycząca myśli starożytnej, natomiast w pracy zostały uwzględnione 

jedynie wybrane teksty, dotyczące głównie kategorii mimesis. Źródłem wiedzy na 

temat starożytnych i późniejszych (aż do przełomu XIX i XX wieku) interpretacji tych 

kategorii są prace m.in.: Władysława Tatarkiewicza, Henryka Podbielskiego, Görana 

Sörboma, Hanny Fenichel Pitkin, Henrika Lagerlunda, Guntera Gebauera i Christopha 

Wulfa, Leona Goldena, Paula Woodruffa, Willema Jacoba Verdeniusa, Arne 

Melberga, Hermanna Kollera, Pierre’a Schalluma, Arona M. Yoffe’a
26

 oraz polskie 

przekłady dzieł Platona (w tłumaczeniu Witolda Stefańskiego i Władysława 

Witwickiego), Arystotelesa (w tłumaczeniu Henryka Podbielskiego, Ludwika 

Piotrowicza i Pawła Siwka), Filodemosa z Gadary (w tłumaczeniu Krystyna Bartol)     

i Plotyna (w tłumaczeniu Adama Krokiewicza)
27

. Refleksja dotycząca kategorii 

                                                           
25

 Tamże, s. 16, przyp. 38. 
26

 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1988; H. Podbielski, Wstęp do: Arystoteles 

Poetyka, Wrocław 1983; G. Sörbom, The Classical Concept of Mimesis [w:] red., P. Smith, C. Wilde,   

A Companion to Art Theory, Padstow 2002, tegoż, Aristotle on Music as Representation, „The Journal 

of Aesthetics and Art Criticism”, Vol. 52, No. 1 (Winter, 1994); H. Fenichel Pitkin, The Concept of 

Representation, Berkeley – Los Angeles – London 1972; H. Lagerlund, Representation and Objects of 

Thought in Medieval Philosophy, Routledge, London 2017; G. Gebauer, Ch. Wulf, Mimesis. Culture – 

Art – Society, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-Londyn 1995; L. Golden, Plato’s 

Concept of Mimesis, „British Journal of Aesthetics”, 15 (2)/1975; P. Woodruff, Aristotle on Mimēsis 

[w:] red. A. Oxenberg Rorty, Essays on Aristotle’s Poetics, Princeton 1992; W.J. Verdenius, Mimesis. 

Plato's doctrine of artistic imitation and its meaning to us, Leiden 1949; A. Melberg, Teorie mimesis. 

Repetycja, przeł. J. Balbierz, Universitas, Kraków 2002; H. Koller, Die Mimesis in der Antike: 

Nachahmung, Darstellung, Ausdruck, Marburg 1954; P. Schallum, Hegel, l’art et le problème de la 

manifestation: l’esthétique en question, http://revuephares.com/wp-content/uploads/2013/09/Phares-

XIa-03-Schallum-Pierre.pdf, [dostęp: 06.03.2015]; A.M. Yoffe, Plotinus's Theory of Mimesis, and Its 

Implications for the Actual Composing of Music, „International Review of the Aesthetics and Sociology 

of Music”, Vol. 11, No. 1 (June, 1980). 
27

 Platon, Ion. Charmides. Lizys, przeł. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, tegoż, Kratylos, 

przeł. W. Stefański, Wrocław 1990, tegoż, Fedon, przeł. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 

2002, tegoż, Państwo z dodaniem siedmiu ksiąg Praw, przeł. W. Witwicki, t. II, Warszawa 1958, tegoż, 

Państwo, przeł. W. Witwicki, t. I, Wydawnictwo  Alfa, Warszawa 1994, tegoż, Sofista. Polityk, przeł. 

W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002, tegoż, Timajos. Kritias, przeł. P. Siwek, PWN, 

Warszawa 1986; Arystoteles, Etyka wielka. Poetyka, przeł. W. Wróblewski, H. Podbielski, PWN, 

Warszawa 2010, tegoż, Metafizyka, przeł. T. Żeleźnik, Redakcja Wydawnictw Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1998, tegoż, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, PWN, Warszawa 2011; 

Filodemos z Gadary, O muzyce. O utworach poetyckich. Epigramy, przeł. K. Bartol, Warszawa 2002,  

Plotyn, Enneady.6, przeł. A. Krokiewicz, Warszawa 2004. 

http://revuephares.com/wp-content/uploads/2013/09/Phares-XIa-03-Schallum-Pierre.pdf
http://revuephares.com/wp-content/uploads/2013/09/Phares-XIa-03-Schallum-Pierre.pdf
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mimesis, pozostając niejako na uboczu w czasach średniowiecza, renesansu i baroku, 

powraca w epoce oświecenia (w większości przypadków pod nazwą imitacji lub 

naśladownictwa), za sprawą nowo powstających tłumaczeń dzieł Arystotelesa.           

W myśli estetyczno-filozoficznej okresu oświecenia i romantyzmu szczególnie istotne 

znacznie mają prace źródłowe, m.in. Charlesa Batteux, Daniela Webba, Thomasa 

Twininga, Christiana Gottfrieda Körnera, Immanuela Kanta, Georga Wilhelma 

Friedricha Hegla, Arthura Schopenhauera
28

 oraz pozycje autorstwa: Władysława 

Tatarkiewicza, Stephena Halliwella, Ruth Katz i Carla Dahlhausa, Alison Simmons, 

Mary Sue Morrow, Marka Evana Bondsa, Christiana Siega, Markku Lehtinena, 

Pierre’a Schalluma
29

. Mimesis i reprezentacja jako zagadnienia ogólnokulturowe są 

podejmowane m.in. w pracach Zofii Mitosek, Guntera Gebauera i Christopha Wulfa, 

Johna D. Lyonsa i Stephena G. Nicholsa Juniora
30

. Istotnym etapem w realizacji pracy 

jest omówienie wyboru najważniejszych koncepcji estetyczno-filozoficznych
31

             

                                                           
28

 Ch. Batteux Abbé,  Beaux-arts réduits à un même principe, Les, Editions Norph-Nop, 2011 (Kindle 

Edition), September 30, 2011; D. Webb, Observations on the correspondence between poetry and music 

(1769), New York 1970; Malek James, Thomas Twining's Analysis of Poetry and Music as Imitative 

Arts, „Modern Philology”, Vol. 68, No. 3 (Feb., 1971); Riggs Robert, "On the Representation of 

Character in Music": Christian Gottfried Körner's Aesthetics of Instrumental Music, „The Musical 

Quarterly”, Vol. 81, No. 4 (Winter, 1997); Contemplating Music. Source Readings in the Aesthetics of 

Music, vol. III (Essence) i V (Community of Discourse), Pendragon Press, New York 1992, 1993, red. 

R, Katz, C. Dahlhaus; I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1986;    

W.F. Hegel, Wykłady o estetyce, t. I-III, PWN, Warszawa 1964; A. Schopenhauer, Świat jako wola         

i przedstawienie, PWN, Warszawa 2009. 
29

 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1988; Halliwell Stephen, The Aesthetics of 

Mimesis. Ancient Texts and Modern Problems, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2002; 

Simmons Alison, Representation [w:] The Cambridge Descartes Lexicon, ed. Larry Nolan, Cambridge 

2016 (online edition); Morrow Mary Sue, German Music Criticism in the Late Eighteenth Century: 

Aesthetic Issues in Instrumental Music, Cambridge 1997; M.E. Bonds, Absolute Music. The History of 

an Idea, Oxford University Press, Oxford – New York 2014; Ch. Sieg, Five Mimesis [w:] German 

Aesthetics: Fundamental Concepts from Baumgarten to Adorno, red. J.D. Mininger, J.M. Peck, 

Bloomsbury, New York – London 2016; M. Lehtinen, Against Nature – the Question of Mimesis in 

Heidegger’s Philosophy of Art, „Nordisk estetisk tidskrift”, 19/1999; P. Schallum, Hegel, l’art et le 

problème de la manifestation: l’esthétique en question, http://revuephares.com/wp-

content/uploads/2013/09/Phares-XIa-03-Schallum-Pierre.pdf [dostęp: 06.03.2015]. 
30

 Z. Mitosek, Mimesis: zjawisko i problem, PWN, Warszawa 1997; G. Gebauer, Ch. Wulf, Mimesis. 

Culture – Art – Society, przeł. D. Reneau, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-Londyn 

1995; Mimesis. From Mirror to Method, Augustine to Descartes, red. John D. Lyons, Stephen              

G. Nichols, Jr., University Press of New England, Hanover – Londyn 1982; Artifacts, Representations 

and Social Practice. Essays for Marx Wartofsky, red. Carol C. Gould, Robert S. Cohen, Kluwer 

Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London 1994. 
31

 S. Ossowski, O sztukach odtwarzających rzeczywistość [w:] U podstaw estetyki, PWN, Warszawa 

1958; H.-G. Gadamer, Sztuka i naśladownictwo [w:] Rozum, słowo, dzieje, przeł. M. Łukasiewicz,       

K. Michalski, Warszawa 2000; T.W. Adorno, Teoria estetyczna, przeł. K. Krzemieniowa, PWN, 

Warszawa 1994, tegoż, Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion (Aufzeichnungen, ein Entwurf 

und zwei Schemata), Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2001; N. Goodman, Languages of Art. An 

Approach to w Theory of Symbols, Hackett Publishing Company, Inc., Indianapolis/Cambridge 1984;   

P. Ricoeur, Czas i opowieść, przeł. M. Frankiewicz, tom 1-3, Wydawnictwo Uniwersytetu 
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i muzykologicznych
32

 XX i XXI wieku, oparte w przeważającej mierze na tekstach 

oryginalnych. Ważną rolę odgrywa także odniesienie się do polskiego wkładu            

w refleksję na temat mimesis i reprezentacji, m.in. autorstwa Karola Kurpińskiego, 

Stanisława Ossowskiego, Stefana Morawskiego czy Mieczysława Tomaszewskiego
33

.  

Przy rozpatrywaniu kategorii reprezentacji istotne jest podjęcie zagadnień 

dotyczących muzyki programowej i absolutnej. Postawę stanowią materiały źródłowe 

autorstwa Ryszarda Wagnera, Roberta Schumanna, Hectora Berlioza, Eduarda 

Hanslicka
34

 oraz prace m.in. Ryszarda Daniela Golianka, Carla Dahlhausa, 

                                                                                                                                                                        
Jagiellońskiego, Kraków 2008; S. Morawski, Mimesis [w:] Sztuka, technika, film. Studia z teorii filmu, 

tom III,  red. A. Kumor, D. Palczewska, Warszawa 1970, tegoż, Expression, „Journal of Aesthetic 

Education”, Vol. 8, No. 2 (April 1974); K.L. Walton, Mimesis as Make-Believe. On the Foundations of 

the Representational Arts, Cambridge (MA) and London, 1990; P. Lacoue-Labarthe, Typografie, przeł. 

J. Momro, A. Zawadzki, Universitas, Kraków 2014, tegoż, La Vraie Semblance, Editions Galilée, Paris 

2005, tegoż, Musica ficta, Christian Bourgois éditeur, Paris 1991; F. Ankersmit, Narracja, 

reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, przeł. E. Domańska, M. Zapędowska,       

M. Piotrowski, T. Sikora, S. Sikora P. Ambroży, J. Benedyktowicz, A. Ajschtet, A. Kubis, J. Regulska, 

Universitas, Kraków 2004. 
32

 V. Zuckerkandl, Sound and Symbol: Music and the External World, Princeton University Press, 

Princeton 1969; D.V. Cooke, The Language of Music, Clarendon Press, Gloucestershire 1989;             

M. Tomaszewski, Muzyka w dialogu ze słowem, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2003, 

tegoż, Utwór muzyczny jako refleks, odblask, relikt i echo rzeczywistości poza-dziełowej. Rekonesans, 

„Teoria muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje” nr 8/9, 2016, tegoż, Wokół muzycznej 

reprezentacji. Muzyka jako „odbicie” świata, referat wygłoszony na II Międzynarodowej Konferencji 

„Interpretacje Dzieła Muzycznego w Kontekście Kultury”, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, 22 

listopada 2016;  L. Kramer, Music and Representation: the instance of Haydn's Creation [w:] Music and 

Text: Critical Inquiries, red. S.P. Scher, Cambridge 1992; P. Kivy, Sound and Semblance: Reflections 

on Musical Representation, Cornell University Press, Ithaca 1991; R. Scruton, Representation in Music, 

„Philosophy”, vol. 51, nr 197, 1976, tegoż, Aesthetics of Music, Oxford University Press, Oxford 2009; 

K. Berger, Diegesis and Mimesis: The Poetic Modes and the Matter of Artistic Presentation, „The 

Journal of Musicology”, Vol. 12, No. 4 (Autumn, 1994), tegoż, Potęga smaku, przeł. A. Tenczyńska, 

Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008; S. Bruhn, Musical Ekphrasis: Composers Responding to Poetry 

and Painting, Pendragon, Hillsdale 2000; Ch.O. Nussbaum, The Musical Representation: Meaning, 

Ontology, and Emotion, MIT Press, 2007; A. Cox, Music and Embodied Cognition. Listening, Moving, 

Feeling, and Thinking, Bloomington & Indianapolis 2017, tegoż, Embodying Music: Principles of the 

Mimetic Hypothesis, „Music Theory Online”, Vol. 17, No. 2, July 2011; Representation in Western 

Music, red. J.S. Walden, Cambridge University Press, Cambridge 2013. 
33

 K. Kurpiński, O ekspresji muzycznej i naśladowaniu, „Tygodnik Muzyczny i Dramatyczny”, nr        

1-6/1821; S. Ossowski, U podstaw estetyki, PWN, Warszawa 1958; S. Morawski, Mimesis [w:] Sztuka, 

technika, film. Studia z teorii filmu, tom III,  red. A. Kumor, D. Palczewska, Warszawa 1970;              

M. Tomaszewski, Utwór muzyczny jako refleks, odblask, relikt i echo rzeczywistości poza-dziełowej. 

Rekonesans, „Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje”, nr 8/9, 2016, tegoż, Wokół 

muzycznej reprezentacji. Muzyka jako „odbicie” świata, referat wygłoszony na II Międzynarodowej 

Konferencji „Interpretacje Dzieła Muzycznego w Kontekście Kultury”, Akademia Muzyczna                                    

w Bydgoszczy, 22 listopada 2016. 
34

 R. Wagner, Gesammelte Schriften und Dichtungen, Bd. 2, Berlin – Leipzig; R. Schumann, Schumann 

on Music: A Selection from the Writings, New York 2011; H. Berlioz, De l’imitation musicale, „Revue 

et gazette musicale de Paris”, 4e année, n°1 - 01/01/1837; E. Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen, 

http://waltercosand.com/CosandScores/Composers%20E-

K/Hanslick,%20Eduard/Vom%20Musikalisch-Sch%C3%B6nen.pdf; tegoż, The Beautiful in Music, 

przeł. G. Cohen, London 1891, tegoż, O pięknie muzycznym, przeł. J. Giel, Wrocław 2017. 
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Constantina Florosa, Leszka Polonego, Fredericka Niecksa, Bertholda Hoecknera, 

Lesliego Orrey’a, Rogera Scrutona, Very Micznik, Sanny Pederson
35

. Ze względu na 

zdominowanie pracy problemem reprezentacji i mimesis, a także ze względu na ogrom 

zagadnień związanych z muzyką programową, wydobyte zostały aspekty związane 

bezpośrednio z tytułowymi kategoriami, czyli ilustracyjność, malarstwo dźwiękowe, 

mimetyzm bezpośredni, imitacja itp.  

Życie i dzieło Arnolda Schönberga 

Refleksja nad twórczością Schönberga zajmuje poważne miejsce w refleksji 

muzykologicznej XX i XXI wieku. Podstawę wiedzy o życiu i twórczości 

kompozytora stanowią liczne monografie (m.in. Egona Wellesza, René Leibowitza, 

Diki Newlin, Hansa Heinza Stuckenschmidta, Anthony’ego Payne’a, Charlesa Rosena, 

Waltera B. Bailey’a, Malcoma MacDonalda, Hartmuta Kronesa)
36

. W zakresie analiz   

i interpretacji wybranych dzieł oraz zagadnień związanych ze światopoglądem 

Schönberga literatura przedmiotu jest ogromna i obejmuje problematykę związaną      

z dodekafonią, atonalnością, przemianami stylistycznymi i technicznymi języka 

kompozytorskiego
37

, programowością
38

, nurtem ekspresjonizmu i symbolizmu
39

, 

                                                           
35

 R.D. Golianek, Muzyka programowa XIX wieku. Idea i interpretacja, Wydawnictwo Naukowe UAM, 

Poznań 1998; C. Dahlhaus, Idea muzyki absolutnej i inne studia, PWM, Kraków 1988, tegoż, 

Nineteenth-Century Music, Berkeley, Los Angeles, London 1989; C. Floros, Gustav Mahler and the 

Symphony of the 19th Century (t. I), Frankfurt am Main 2014, tegoż, Gustav Mahler. The Symphonies  

(t. II), Pompton Plains and Cambridge 2000; L. Polony, Poetyka muzyczna Mieczysława Karłowicza, 

PWM, Kraków, 1986; F. Niecks, Programme Music in the Last Four Centuries. A Contribution to the 

History of Musical Expression, London 1906; B. Hoeckner, Programming the Absolute. Nineteenth-

Century German Music and the Hermeneutics of the Moment, Princeton University Press, Princeton-

Oxford, 2002; L. Orrey, Programme Music. A Brief Survey from the Sixteenth Century to the Present 

Day, London 1975; R. Scruton,  hasło Programme Music [w:] The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians, red. Stanley Sadie, 2001; V. Micznik, The Absolute Limitations of Programme Music: The 

Case of Liszt's 'Die Ideale', „Music & Letters”, Vol. 80, No. 2 (May, 1999); S. Pederson, Defining the 

Term 'Absolute Music' Historically, „Music & Letters”, Vol. 90, No. 2 (May, 2009). 
36

 E. Wellesz, Arnold Schönberg, Leipzig 1921; R. Leibowitz, Schönberg et son école, Paris 1947;       

D. Newlin, Bruckner, Mahler, Schoenberg, Nowy Jork, 2007; H.H. Stuckenschmidt, Arnold 

Schoenberg: His Life, World and Work, Nowy Jork, 1978; A. Payne, Schoenberg, London 1968;        

Ch. Rosen, Schoenberg, Londyn 1975; M. MacDonald, Schoenberg, Oxford 2008; H. Krones, Arnold 

Schönberg, Wiedeń 2005; B. Bujic, Arnold Schoenberg, Londyn 2011; S. Feisst, Schoenberg's New 

World: The American Years, Oxford 2011; J. Kallir, Arnold Schoenberg’s Vienna, New York 1984; 

Arnold Schönberg, red. H.-K. Metzger, R. Riehn, Edition Text+Kritik, Monachium 1980; The 

Cambridge Companion to Schoenberg, red. J. Shaw, J. Auner, Cambridge 2012; W.B. Bailey, The 

Arnold Schoenberg Companion, Greenwood Press 1998. 
37

 R. Leibowitz, Introduction á la musique de douze sons, Paris 1949; J. Boss, Schoenberg’s Twelve-

Tone Music. Symmetry and the Musical Idea, Cambridge University Press, Cambridge 2014;                

B. Schaeffer, Klasycy dodekafonii, PWM, Kraków 1964; M. Cherlin, Schoenberg's Musical 

Imagination, Cambridge University Press 2007; Constructive Dissonance. Arnold Schoenberg and the 

Transformations of Twentieth-Century Culture, red. J. Brand, Ch, Hailey, Berkeley – Los Angeles – 
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nowatorstwem języka dźwiękowego
40

, relacjami słowo-dźwięk i ekspresją
41

. Ponadto 

istotną rolę odgrywają prace dotyczące zagadnień neomitologizmu, mistycyzmu           

i inspiracji filozoficzno-literackich kompozytora
42

 oraz kwestii religijnych                    

                                                                                                                                                                        
London 1997; J. Covach, Twelve-tone theory [w :] The Cambrigde History of Western Music Theory, 

red. T. Christensen, Cambridge 2002; C. Floros, Zum Beethoven-Bild Schönbergs, Bergs und Weberns 

[w :] Beethoven und die Zweite Wiener Schule, red. O. Kolleritsch, Universal Edition, Wien 1992;      
W. Frisch, The Early Works of Arnold Schoenberg, 1893-1908, University of California Press 1997;    

E. Haimo, Schoenberg's Transformation of Musical Language, Cambridge University Press 2009; tegoż, 

Developing Variation and Schoenberg’s Serial Music, „Music Analysis”, vol. 16, nr 3, 1997;                

S. Milstein, Arnold Schoenberg: Notes, Sets, Forms, Cambridge University Press 2009; G. Perle, Serial 

Composition and Atonality, University of California Press, Berkeley 1977; B.R. Simms, The Atonal 

Music of Arnold Schoenberg, 1908-1923, Oxford University Press, Oxford 2000; Schoenberg and His 

World, red. W. Frisch, Princeton University Press, Princeton 1999; A. Walaciński, Retrospekcje. Teksty 

o muzyce XX wieku, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2002; C.S. Adams, Techniques of 

Rhythmic Coherence in Schoenberg’s Atonal Instrumental Works, „The Journal of Musicology”, Vol. 

11, nr 3, 1993; M. Benić Zovko, Twelve-Tone Technique and Its Forms: Variation Techniques of 

Arnold Schoenberg's "Variations for Orchestra Op. 31", „International Review of the Aesthetics and 

Sociology of Music”, Vol. 38, No. 1 (June, 2007); A. Forte, Schoenberg's Creative Evolution: The Path 

to Atonality, „The Musical Quarterly”, Vol. 64, No. 2 (April, 1978); M.M. Hyde, Musical Form and the 

Development of Schoenberg’s Twelve-Tone Method, „Journal of Music Theory”, vol. 29, No. 1, 1985;  

J. Samson, Schoenberg’s ‘Atonal’ Music, „Tempo”, New Series, no. 109, 1974. 
38

 W.B. Bailey, Programmatic Elements in the Works of Schoenberg, UMI Research Press, Ann Arbor, 

Michigan 1984; S. Bruhn, Arnold Schoenberg’s Journey from Tone Poems to Kaleidoscopic Sound 

Colors, Pendragon Press, Hillsdale 2015; B. Hoeckner, Programming the Absolute. Nineteenth-Century 

German Music and the Hermeneutics of the Moment, Princeton University Press, Princeton-Oxford, 

2002; J. McCalla, Twentieth-Century Chamber Music, Routledge, New York and London 2005. 
39

 L. Rognoni, Wiedeńska szkoła muzyczna. Ekspresjonizm i dodekafonia, PWM, Kraków 1978;           

T. Baranowski, Estetyka ekspresjonizmu w muzyce XX wieku, Elan, Białystok 2006; H. Krones Hartmut, 

"Wiener" Symbolik? Zu musiksemantischen Traditionen in den beiden Wiener Schulen [w:] Beethoven 

und die Zweite Wiener Schule, red. O. Kolleritsch, Universal Edition, Wien 1992; A. Poirier, 

L’expressionnisme et la musique, Fayard, Paryż 1995; H. Watkins, Metaphors of Depth in German 

Musical Thought. From E.T.A. Hoffmann to Arnold Schoenberg, Cambridge University Press, 

Cambridge 2014; M. Feilotter, Schoenberg, Pappenheim, and the Expression of Solitude in Erwartung, 

Op.17, praca magisterska, McGiII University, Canada 1995. 
40

 C. Dahlhaus, Schoenberg and the New Music, Cambridge University Press, Cambridge 1990;        

D.C. Melnick, Fullness of Dissonance. Modern Fiction and the Aesthetics of Music, Associated 

University Press, London-Toronto 1994; W. Reich, Arnold Schönberg oder der konservative 

Revolutionär, Wien 1968; R. Begam, Modernism as Degeneracy: Schoenberg’s Moses und Aron, 

„Modernist Cultures”, Vol. 3, Issue 1, May 2010. 
41

 A.P. Lessem, Music and Text in the Works of Arnold Schoenberg, UMI Research Press 1973; 

Schoenberg and Words: The Modernist Years, red. Ch.M. Cross, R.A. Berman, Garland Publishing Inc., 

New York 2001; M. Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Akademia 

Muzyczna w Krakowie, Kraków 2000; tegoż, Od wyznania do wołania. Studia nad pieśnią 

romantyczną, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1997; tegoż, Muzyka w dialogu ze słowem, 

Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2003; M. Trzęsiok, Narodziny dodekafonii z ducha teozofii? 

Schönberg, Swedenborg i metempsychoza, [w:]  Kompozytor i jego świat. Bronisław Kazimierz 

Przybylski in memoriam, red. E. Kowalska-Zając, M. Szoka, Akademia Muzyczna w Łodzi, Łódź 2012; 

C. Floros, Gustav Mahler and the Symphony of the 19th Century (t. I), Frankfurt am Main 2014;       

R.D. Golianek, Muzyka programowa XIX wieku. Idea i interpretacja, Wydawnictwo Naukowe UAM, 

Poznań 1998; A. Draus, Brzmienie i sens. Studia nad twórczością Marka Stachowskiego, Akademia 

Muzyczna w Krakowie, Kraków 2016. 
42

 V. Adamenko, Neo-Mythologism in Music. From Scriabin and Schoenberg to Schnittke and Crumb, 

Pendragon Press, Hillsdale, NY 2006; M. Trzęsiok, Narodziny dodekafonii z ducha teozofii? Schönberg, 

Swedenborg i metempsychoza, [w:]  Kompozytor i jego świat. Bronisław Kazimierz Przybylski in 

memoriam, red. E. Kowalska-Zając, M. Szoka, Akademia Muzyczna w Łodzi, Łódź 2012; S. Neff, 



26 

 

i politycznych
43

. Ważne znaczenie mają interpretacje twórczości Schönberga 

dokonywane pod kątem kategorii reprezentacji, implicite lub explicite                        

(w szczególności prace autorstwa m.in. Hartmuta Kronesa, Michaela Cherlina, 

Richarda Begama, Siglind Bruhn, a ostatnio także Mieczysława Tomaszewskiego
44

),   

a także uwzględniające koncepcje estetyczno-filozoficzne XX i XXI wieku
45

. 

Ciekawostką są wzmianki (a także całe prace, np. Adorna) w refleksji filozofów XX 

wieku na temat Schönberga i jego twórczości, zwłaszcza w powiązaniu                        

z rozważaniami o kategoriach mimesis i reprezentacji
46

. Autorefleksja Schönberga 

                                                                                                                                                                        
Schenker, Schoenberg, and Goethe : Visions of the Organic Artwork [w:] Schenker-Traditionen. Eine 

Wiener Schule der Musiktheorie und ihre internationale Verbreitung / A Viennese School of Music 

Theory and Its International Dissemination, Böhlau, Wiedeń 2006; C.C. Sterne, Arnold Schoenberg: 

The Composer as Numerologist, Edwin Mellen Press Ltd, Lewiston 1993; J. Covach John, The Sources 

of Schoenberg’s „Aesthetic Theology”, „19-th Century Music”, vol. 19, nr 3, 1996, tegoż, Schoenberg 

and the Occult : Some Reflections on the "Musical Idea", „Theory and Practice”, Vol. 17, In Celebration 

of Arnold Schoenberg (1) 1992, tegoż, Schoenberg’s Turn to an „Other” World, „Music Theory 

Online”, Vol. 1 no. 5, September 1995; G. Gur, Arnold Schoenberg and the Ideology of Progress in 

Twentieth-Century Musical Thinking, „Muzykalia XIII/Judaica 4”, maj 2012; K. Salley, On Duration 

and Developing Variation: The Intersecting Ideologies of Henri Bergson and Arnold Schoenberg, 

„Music Theory Online”, Vol. 21, no. 4, December 2015; D. Trottier, De l’utilité de la philosophie chez 

le compositeur : le cas exemplaire de Schoenberg héritier de Schopenhauer, „Horizons 

philosophiques”, vol. 16, n° 1, 2005; P.C. White, Schoenberg and Schopenhauer, „Journal of the Arnold 

Schoenberg Institute”, 8/1, June 1984. 
43

 K. Móricz, Jewish Identities. Nationalism, Racism, and Utopianism in Twentieth-Century Music, 

University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 2008; Political and Religious Ideas in 

the Works of Arnold Schoenberg, red. Ch.M. Cross, R.A. Berman, Garland Publishing Inc., New York 

1999; A.L. Ringer, Arnold Schoenberg: The Composer as Jew, Oxford 1990; A. Tuchowski, 

Nacjonalizm, szowinizm, rasizm a europejska refleksja o muzyce i twórczość kompozytorska okresu 

międzywojennego, Wrocław 2015; A.L. Wlodarski, Musical Witness and Holocaust Representation, 

Cambridge University Press, Cambridge 2015; B.R. Barry, Chronicles and Witnesses: „A Survivor from 

Warsaw” through Adorno’s Broken Mirror, „International Review of the Aesthetics and Sociology of 

Music”, Vol. 41, nr 2, 2010; M. De Voto, Arnold Schoenberg and Judaism: The Harder Road, wykład 

wygłoszony w Hebrew Union College — Jewish Institute of Religion, New York, 1993, 

http://emerald.tufts.edu/~mdevoto/Schoenberg.pdf [dostęp: 23.05.2015]; M. Strasser, ‘A Survivor from 

Warsaw’ as a Personal Parable, „Music & Letters”, vol. 76, nr 1, 1995; M. Mäckelmann, Arnold 

Schönberg und das Judentum: Der Komponist und sein religiöses, nationales undpolitisches 

Selbstverstdndnis nach 1921, Hamburg, 1984; J. Brown, Schoenberg's Early Wagnerisms: Atonality and 

the Redemption of Ahasuerus, „Cambridge Opera Journal”, Vol. 6, No. 1 (Mar., 1994). 
44

 Por. przypis 15 i 17 na stronach 15 i 17. Patrz także J. Brown, Schoenberg’s Musical Prose as 

Allegory, „Music Analysis”, vol. 14, nr 2/3, 1995. 
45

 E. Prieto, Listening in: Music, Mind, and Modernist Narrative, University of Nebraska Press, Lincoln, 

London 2002, tegoż, Musical Imprints and Mimetic Echoes in Philippe Lacoue-Labarthe, „L'Esprit 

Créateur”, Volume 47, Number 2, Summer 2007; H. Park, Repetition and Developing Variation in terms 

of Derrida’s Concept of the Trace, http://sysmus12.oicrm.org/wp-

content/uploads/2012/02/proceeding_Hyekyung.pdf [dostęp: 15.04.2016]; M. Scherzinger, Musical 

Modernism in the Thought of "Mille Plateaux," and Its Twofold Politics, „Perspectives of New Music”, 

Vol. 46, No. 2 (Summer 2008). 
46

 T.W. Adorno, Filozofia nowej muzyki, przeł. F. Wayda, PIW, Warszawa 1974; tegoż, Prisms, MIT 

Press Edition, 1997; P. Ricoeur, Krytyka i przekonanie. Rozmowy z Francois Azouvim i Markiem de 

Launay, przeł. M. Drwięga, Wydawnictwo KR, Warszawa 2003; P. Lacoue-Labarthe, Musica ficta, 

Christian Bourgois éditeur, Paryż 1991. 

http://emerald.tufts.edu/~mdevoto/Schoenberg.pdf
http://sysmus12.oicrm.org/wp-content/uploads/2012/02/proceeding_Hyekyung.pdf
http://sysmus12.oicrm.org/wp-content/uploads/2012/02/proceeding_Hyekyung.pdf
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zawarta jest w zbiorach esejów, artykułach, podręcznikach i listach
47

. Istotne pozycje 

stanowią wydania nieukończonych prac Schönberga, które rzucają nowe światło na 

rozumienie wybranych zagadnień (pod redakcją i z komentarzem Particii Carpenter     

i Severine Neff)
48

. Dopełnieniem są interpretacje twórczości malarskiej Schönberga  

(w tym prace podejmujące zagadnienie jego relacji z Wasylem Kandyńskim)
49

. 

Filozofia różnicy i powtórzenia 

Prace dotyczące zastosowania w muzyce teorii różnicy i powtórzenia Gillesa 

Deleuze’a, a także „stawania się” i refrenu Gillesa Deleuze’a i Félixa Guattariego 

stanowią mniej obszerną literaturę, raczej o charakterze ogólnym (porównawczym) niż 

analitycznym. Powodem takiej sytuacji jest brak wykształconych metod badawczych, 

pozwalających na szersze zastosowanie myśli wspomnianych filozofów                      

w muzykologii. Rozważania na temat powtórzenia i różnicy stały się inspiracją do 

badań głównie nad muzyką drugiej połowy XX wieku i późniejszej. Jednak refleksja 

tych autorów ma charakter na tyle uniwersalny, że może stanowić podstawę 

metodologiczną badań muzyki całego XX wieku, a także wcześniejszej. Zagadnienia 

związane z filozofią różnicy i powtórzenia oraz pojęciami „stawania się” (devenir)       

i refrenu (w sensie Deleuzjańskim, nie tylko muzycznym) pojawiają się zarówno        

w tekstach przedstawiających koncepcje różnych filozofów (Sørena Kierkegaarda, 

Friedricha Nietzschego, Henriego Bergsona, Martina Heideggera, Jacquesa Derridy)
50

, 

                                                           
47

 A. Schönberg, Harmonielehre, Universal Edition, Wien 1922, tegoż, Stil und Gedanken. Aufsätze zur 

Musik, Frankfurt nad Menem, 1976, tegoż, Fundamentals of Musical Composition, Faber and Faber, 

Londyn 1999, tegoż, Structural Functions of Harmony, Faber and Faber, Londyn 1999, tegoż, Letters, 

wybór i edycja Erwin Stein, St. Martin's Press, Nowy Jork 1965, tegoż, Style and Idea, University of 

California Press, Berkeley 2010; The Berg-Schoenberg Correspondence. Selected Letters, red. J. Brand, 

Ch. Hailey, D. Harris, W.W. Norton & Company, New York – London 1987. 
48

 A. Schoenberg, Coherence, Counterpoint, Instrumentation, Instruction in Form, University of 

Nebraska Press, 1994; tegoż, The Musical Idea and the Logic, Technique, and Art of Its Presentation, 

Bloomington 2006. 
49

 K. Boehmer, Schoenberg and Kandinsky: An Historic Encounter, Routledge, New York 2013;          

S. Kim, Arnold Schoenberg and Wassily Kandinsky: The Study of the Relationship between Arnold 

Schoenberg and Wassily Kandinsky during Schoenberg's Expressionist Period, LAP Lambert Academic 

Publishing, 2011; N.J. Timpano, The dialectics of vision: Oskar Kokoschka and the historiography of 

expressionistic sight, „Journal of Art Historiography”, Number 5, December 2011; J. Rufer,  Schönberg 

als Maler : Grenzen und Konvergenzen der Künste [w:] Aspekte der Neuen Musik, red. W. Burde, 

Bärenreiter, 1968; Schönberg, Webern, Berg. Bilder, Partituren, Dokumente, red. W. Hofmann, Wien 

1969. 
50

 S. Kierkegaard, Repetition and Philosophical Crumbs, Oxford University Press, Oxford, New York 

2009; F. Nietzsche, Narodziny tragedii, przeł. L. Staff, Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska, 

Warszawa  1924; H. Bergson, Materia i pamięć, przeł. R. Weksler-Waszkinel, Wydawnictwo Zielona 

Sowa, Warszawa 2006; M. Heidegger, Drogi lasu, przeł. J. Gierasimiuk, R. Marszałek, J. Mizera,         
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jak i w pracach naukowych dotyczących ich tekstów
51

. Refleksja muzykologiczna      

w tym zakresie obejmuje pozycje dotyczące zastosowania wybranych koncepcji         

w sztuce i muzyce, w tym twórczości Schönberga (m.in. Michaela Cherlina, Ronalda 

Bogue’a, Elizabeth Grosz, Christophera Hasty’ego, Briana Hulse’a, Michaela 

Gallope’a, Marianne Kielian-Gilbert, Bruce’a Quaglii, Lawrence’a Kramera)
52

, w tym 

twórczości Schönberga (m.in. Martina Scherzingera, Erica Prieto)
53

. Do ważnych 

polskich ujęć dzieła muzycznego w świetle koncepcji postmodernistycznych (Derridy  

i Deleuze’a) należą prace: Daniela Cichego i Natalii Szwab (Paweł Szymański) oraz 

Beaty Fiugajskiej (Paweł Mykietyn)
54

, a także traktująca o polskiej muzyce sakralnej 

w kontekście postmodernistycznym praca doktorska Krzysztofa Cyrana
55

.  

                                                                                                                                                                        
J. Sidorek, K. Wolicki, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, tegoż, Identyczność i różnica, Fundacja 

Aletheia, Warszawa 2010; G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, 

Wydawnictwo KR, Warszawa 1997, tegoż, Nietzsche i filozofia, przeł. B. Banasiak, Officyna, Łódź 

2012, tegoż, Bergsonism, Zone Books, New York 1991; G. Deleuze, F. Guattari, Capitalisme et 

Schizophrénie, tome 2 : Mille Plateaux, Editions de Minuit, Paryż 1980; J. Derrida, La Dissémination, 

Paris 1972, tegoż, Sending: On Representation, „Social Research”, 49/2, (Summer 1982). 
51

 S. Gendron, Repetition, Difference, and Knowledge in the Works of Samuel Beckett, Jacques Derrida, 

and Gilles Deleuze, Peter Lang, New York, 2008; M. Moryń, Estetyka i wieczny powrót – o niektórych 

możliwościach odczytania Fryderyka Nietzschego, „Estetyka i Krytyka”, 42 (3/2016); A. Benjamin,  

Art, Mimesis and the Avant-garde: Aspects of a Philosophy of Difference, Routledge, London 1991;      

A Shock to Thought. Expression After Deleuze and Guattari, red. B. Massumi, London and New York 

2005; D. Olkowski, Gilles Deleuze and the Ruin of Representation, University of California Press, 

Berkeley 1999; E. Grosz, Chaos, Territory, Art. Deleuze and the Framing of the Earth, Columbia 

University Press, New York 2008, tejże, Bergson, Deleuze and the Becoming of Unbecoming, 

„Parallax”, vol. 11, no. 2, 2005; T. Załuski, Modernizm artystyczny i powtórzenie. Próba reinterpretacji, 

Universitas, Kraków 2012; M. Herer, Gilles Deleuze. Struktury – maszyny – kreacje, Universitas, 

Kraków 2006; E.W. Holland, Deleuze and Guattari’s A Thousand Plateaus, Bloomsbury, London – 

New York 2014; C. Malabou, The Eternal Return and the Phantom of Difference, „Parrhesia”, 10/2010; 

W. Schweiker, Beyond Imitation: Mimetic Praxis in Gadamer, Ricoeur, and Derrida, „The Journal of 

Religion”, Vol. 68, No. 1 (January, 1988); K. Wejman, Pojęcie powtórzenia w filozofii Gillesa 

Deleuze'a oraz Jacques’a Derridy, http://main2.amu.edu.pl/~ksf/preteksty/pdf/nr11/K.%20Wejman.pdf 

[dostęp: 16.11.2016]; A. Melberg, Teorie mimesis. Repetycja, przeł. J. Balbierz, Universitas, Kraków 

2002; R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Instytut Badań Literackich 

PAN, Warszawa 1995.  
52

 M. Cherlin, Schoenberg’s Musical Imagination, Cambridge University Press, Cambridge 2007;        

R. Bogue, Deleuze on Music, Painting, and the Arts, Routledge, New York and London 2003; Deleuze 

and Music, red. I. Buchanan, M. Swiboda, Edinburgh University Press, Edinburgh 2006; Sounding the 

Virtual: Gilles Deleuze and the Theory and Philosophy of Music, red. B. Hulse, N. Nesbitt, Ashgate, 

Farnham, Burlington 2010; L. Kramer, Classical Music and Postmodern Knowledge, University of 

California Press, Berkeley – Los Angeles – London 1995. 
53

 M. Scherzinger, dz. cyt.; E. Prieto, dz. cyt. 
54

 D. Cichy, Koncert fortepianowy Pawła Szymańskiego na tle filozoficznych idei postmodernizmu    

[w:] Idee modernizmu i postmodernizmu w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce, red.            

A. Jarzębska, J. Paja-Stach, Musica Iagellonica, Kraków 2007; N. Szwab, dz. cyt.; B. Fiugajska, 

Technika dekonstrukcji w twórczości Pawła Mykietyna, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 

2012. 
55

 K. Cyran, „Kanon i postmodernizm” w twórczości religijnej kompozytorów polskich przełomu XX      

i XXI wieku, praca doktorska, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2015. 

http://main2.amu.edu.pl/~ksf/preteksty/pdf/nr11/K.%20Wejman.pdf
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5. Podstawy metodologiczne 

Mieczysław Tomaszewski zauważa: „W swoim rozwoju historycznym muzyka 

udowodniła, iż wówczas, gdy ‘chciała’, mogła wyrażać, wyznawać i apelować, 

naśladować, opowiadać i przedstawiać – a nie tylko eksponować, konstruować, 

formować, kształtować”
56

. Zestawione w cytacie na zasadzie opozycji funkcje muzyki 

można odnaleźć w twórczości Schönberga, w której wyrażanie i przedstawianie jest 

równie ważne i obecne, co konstruowanie i formowanie. Z takiego rozpoznania 

wynika pewna postawa badawcza, zakładająca obecność i wzięcie pod uwagę aspektu 

aksjologicznego jako nieuniknionego, choć niekiedy pomijanego. Metodologia 

powinna być jedynie narzędziem pomocnym w dotarciu do prawdy o wartości (nawet 

częściowej) dzieła lub w obnażeniu jego nijakości (co też stanowi rodzaj prawdy). 

Mimo że punktem wyjścia rozprawy jest koncepcja interpretacji integralnej 

Mieczysława Tomaszewskiego, nie stanowi ona jedynej metody zastosowanej            

w rozprawie. Sam autor podkreśla, że pozwala ona na wykorzystanie rozmaitych 

narzędzi badawczych o ile tylko są one właściwie dobrane, a zatem wnoszą nowe 

spojrzenie na dzieło, twórcę lub problem. Metoda interpretacji integralnej traktuje 

utwór muzyczny kompleksowo, rozpatrując utwór w jego kolejnych fazach istnienia: 

od genezy, poprzez koncepcję, realizację, percepcję aż do recepcji i rezonansu
57

.       

W rozprawie uwaga skierowana jest na wszystkie fazy, jednak ze szczególnym 

uwzględnieniem genezy, percepcji i recepcji. Omawianie zagadnień związanych          

z relacją słowo-dźwięk zostało, co oczywiste, zainspirowane koncepcjami Wort-Tonu 

w ujęciu Tomaszewskiego. Dodatkowo praca Wprowadzenie do teorii utworu słowno-

muzycznego Tomaszewskiego została ujęta jako wczesne (lata 70. XX wieku) 

rozpoznanie problematyki reprezentacji muzycznej (choć tak wówczas nie nazwanej) 

w polskiej literaturze muzykologicznej. 

Zawarte w pracy studia nad utworami budowane są pod kątem kategorii 

reprezentacji, a następnie w oparciu o ich różnorodne aspekty dokonywana jest  

interpretacja. Należy zaznaczyć, że spektrum ujęć interpretacyjnych jest subiektywne  

                                                           
56

 M. Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Akademia Muzyczna     

w Krakowie, Kraków 2000, s. 24. 
57

 M. Tomaszewski, Interpretacja integralna…; tegoż, Odczytywanie dzieła muzycznego. Od kategorii 

elementarnych do fundamentalnych i transcendentnych, „Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, 

Dokumentacje”, nr 1, 2012. 
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i jako takie nie pretenduje do wyczerpującego; wyznacza raczej istotne, według 

autorki, obszary semantyczne i symboliczne. Tak zarysowane podejście 

metodologiczne ma szanse (mam nadzieję) realizacji podstawowego założenia 

interpretacji integralnej - „wzniesienia się na poziom dzieła”
58

. Utwory ukazane są      

z uwzględnieniem szczególnej optyki, co można potraktować jako odrębne studia 

przypadków (case study), do których zostało zastosowane indywidualne podejście 

metodologiczne, współgrające z dominującym aspektem dzieła i pomocne w ukazaniu 

odmiennego oblicza mimesis i/lub reprezentacji w każdym z nich.  

Verklärte Nacht op. 4, jako nowatorski przykład programowej muzyki 

kameralnej, osadzonej jednocześnie w tradycji, wymaga podejścia bliskiego 

hermeneutyce i egzegetyce muzycznej (w ujęciu Leszka Polonego i Constantina 

Florosa
59

). W analizie i interpretacji kategorii reprezentacji muzycznej pojawiają się 

odwołania do: retoryki muzycznej (w ujęciu Hartmuta Kronesa, Michaela Cherlina      

i Mieczysława Tomaszewskiego
60

), symboliki tonacji (według Schubarta, Handa          

i Ertela
61

), problematyki motywów przewodnich (w ujęciu Eera Tarastiego
62

)               

i charakterów muzycznych (według Constantina Florosa
63

). Te narzędzia badawcze 

umożliwiają wyznaczenie trzech poziomów reprezentacji jako obecnych w utworze: 

mimetycznego, metaforycznego i symbolicznego (według autorskiej propozycji 

przedstawionej w rozdziale III). Sposób w jaki poszczególne aspekty reprezentacji 

wysuwają się na pierwszy plan sugeruje możliwość zastosowania interpretacji opartej 

na koncepcji n e o m i t o l o g i z m u  i o p o z y c j i  b i n a r n y c h  w ujęciu Eleazara 

Mieletińskiego i Victorii Adamenko
64

.  
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 M. Tomaszewski, Interpretacja integralna…, s. 55. 
59

 L. Polony, Hermeneutyka i muzyka, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2003, tegoż, Symbol  

i muzyka, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2011, tegoż, Poetyka muzyczna Mieczysława 

Karłowicza, PWM, Kraków, 1986; C. Floros, Musik als Botschaft, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 

1989, tegoż, Gustav Mahler and the Symphony of the 19th Century (t. I), Frankfurt am Main 2014; 

Alban Berg. Musik als Autobiographie, Breitkopf & hartel, Wiesbaden-Leipzig-Paris 1992. 
60

 Por. s. 14, przyp. 15. 
61

 R.D. Golianek, Muzyka programowa XIX wieku. Idea i interpretacja, Wydawnictwo Naukowe UAM, 

Poznań 1998. Hartmut Krones wskazuje jasno na możliwość odwołania się do charakterystyki 

Schubarta w odniesieniu do twórczości Schönberga, por. tegoż, Arnold Schönberg, Edition Steinbauer, 

Wiedeń 2005. 
62

 E. Tarasti, Signs of Music. A Guide to Musical Semiotics, Mouton de Gruyter, Berlin – New York 

2002. 
63

 C. Floros, [w:] R.D. Golianek, dz. cyt. 
64

 E. Mieletinski Poetyka mitu, PIW, Warszawa 1981; V. Adamenko, Neo-Mythologism in Music. From 

Scriabin and Schoenberg to Schnittke and Crumb, Pendragon Press, Hillsdale, NY 2006. 
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W Kammersymphonie op. 9 został podjęty wątek napięć dialektycznych. Głosy 

recepcji (Elsy Bienenfeld, Reinholda Brinkmanna, Theodora Wiesengrunda Adorna
65

) 

wskazujące na zróżnicowany odbiór dzieła, prowadzą w stronę badania o charakterze 

kognitywistycznym. Ze względu na metaforyczne ujęcie reprezentacji pojęcie to 

zostało wzięte w cudzysłów. Wyznaczeniu poziomów owej „reprezentacji” służą 

koncepcje: opozycji dialektycznych ujawnionych w utworze przez Waltera Frischa
66

,  

a także postulowanych jako typowych dla całej twórczości Schönberga przez Michaela 

Cherlina, Roberta Fleishera i Marcina Trzęsioka
67

, przesłań publicznych i prywatnych 

w ujęciu Constantina Florosa
68

. Podstawę interpretacji stanowi kognitywistyczna 

h i p o t e z a  m i m e t y c z n a  Arnie’go Coxa
69

. 

W Erwartung op. 17 za dominujące aspekty można uznać: kwestię 

reprezentacji wewnętrznej (w rozumieniu Kendalla L. Waltona, Slavoja Žižka              

i Mieczysława Tomaszewskiego
70

) jako labiryntu oraz zagadnienie reprezentacji 

czasu. W celu wyznaczenia trzech poziomów reprezentacji muzycznej: mimetycznego, 

metaforycznego i symbolicznego, uwzględnione są refleksje dotyczące techniki 

ostinato (Charles Rosen
71

), obecności motywu fanfary (charakterystycznego także dla 

A Survivor from Warsaw op. 46), symbolicznych nawiązań do roli obsady, 

instrumentów i skal (rozumianych w sensie topiki historycznej) oraz powiązań dzieła  

z innymi utworami, m.in. Ryszarda Wagnera, Ryszarda Straussa, Albana Berga. Za 

sprawą autocytatu powraca problematyka „muzyki w muzyce”, a za sprawą formy 
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 Za: W. Frisch, The Refractory Masterpiece. Toward an Interpretation of Schoenberg’s Chamber 

Symphony, Op. 9, [w:] Constructive Dissonance. Arnold Schoenberg and the Transformations of 

Twentieth-Century Culture, red. J. Brand, Ch, Hailey, Berkeley – Los Angeles – London 1997;        

T.W. Adorno, Prisms, MIT Press Edition, 1997. 
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 W. Frisch, dz. cyt. 
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 M. Cherlin, Dialectical Opposition in Schoenberg's Music and Thought, „Music Theory Spectrum”, 

Vol. 22, Issue 2, 1 October 2000; R. Fleisher, Dualism in the Music of Arnold Schoenberg, „Journal of 

the Arnold Schoenberg Institute”, 12/1, 1989; M. Trzęsiok, Krzywe zwierciadło proroka. Rzecz              

o Księżycowym Pierrocie Arnolda Schönberga, Akademia Muzyczna w Katowicach, Katowice 2002. 
68

 C. Floros, Przesłania muzyki upublicznione i prywatne, „Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, 

Dokumentacje”, nr 6, 2015. 
69

 A. Cox, Music and Embodied Cognition. Listening, Moving, Feeling, and Thinking, Bloomington     

& Indianapolis 2017. 
70

 K.L. Walton, Mimesis as Make-Believe. On the Foundations of the Representational Arts, Harvard 

University Press, Cambridge and London 1990; S. Žižek, Staging Feminine Hysteria: Schoenberg’s 

Erwartung, [w:] Žižek and Media Studies, red. M. Flisfeder, L.P. Willis, Palgrave Macmillan, New 

York 2014, M. Tomaszewski, Wokół muzycznej reprezentacji. Muzyka jako „odbicie” świata,           

[w:] Interpretacje dzieła muzycznego w kontekście kultury, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, 

Bydgoszcz 2017. 
71

 Ch. Rosen, Schoenberg, Marion Boyars, Londyn 1975. 
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wariacji – zagadnienie „muzyki z muzyki”. Podstaw metodologicznych do 

interpretacji dostarczają teorie: l a b i r y n t u  (w autorefleksji kompozytora oraz          

w ujęciu Hermanna Kerna, Paola Santarcangeliego i Michała Głowińskiego
72

) oraz 

hermeneutyka „momentu” jako d o z n a n i a  (Immanuel Kant, Gilles Deleuze
73

)           

i s p o j r z e n i a  (Berthold Hoeckner
74

).  

W Variationen für Orchester op. 31 na pierwszy plan wysuwają się: rola 

Schönbergowskiej „wariacji ewoluującej” (developing variation) oraz koncepcje 

r ó ż n i c y , p o w t ó r z e n i a , „ s t a w a n i a  s i ę ”  (devenir) i r e f r e n u  (w ujęciu 

Gillesa Deleuze’a i Félixa Guattariego
75

). Wykorzystanie przez kompozytora              

w utworze cytatu-kryptogramu B-A-C-H sprawiło, że pomocne stało się także pojęcie 

„muzyki w muzyce” (jako rodzaju intertekstualności) sformułowane przez 

Mieczysława Tomaszewskiego i innych
76

.  

A Survivor from Warsaw op. 46 dotyka kwestii r e p r e z e n t a c j i  Z a g ł a d y . 

W ramach trzech poziomów reprezentacji odczytane są: gesty przemocy (w sferze 

słowno-muzycznej), zagadnienie ciszy „udźwiękowionej” (w nawiązaniu do badań nad 

ciszą w muzyce Gisèle Brelet
77

) oraz wymiarów sacrum i profanum (w ujęciu Mircei 

Eliadego i Mieczysława Tomaszewskiego
78

). Stąd pojawiają się nawiązania do teorii 

mimiki, motoryki i gestyki/gestu muzycznego (w ujęciu Mieczysława 

Tomaszewskiego, Hartmuta Kronesa, Klary Móricz
79

), koncepcja „świadka drugiego 

stopnia” (w odniesieniu do traumatycznych wydarzeń wojennych na przykładzie         

                                                           
72

 A. Schönberg, Aphorismen, „Der Ruf. Karneval”, Wien, Leipzig, Februar 1912; H. Kern, Labyrinthe, 

Prestel-Verlag, München 1999; P. Santarcangeli, Księga labiryntu, przeł. I. Bukowski, Wiedza 

Powszechna, Warszawa 1982; M. Głowiński, Mity przebrane, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1990. 
73

 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1986; G. Deleuze, Francis 

Bacon. The Logic of Sensation, Continuum, London, New York 2003. 
74

 B. Hoeckner, Programming the Absolute. Nineteenth-Century German Music and the Hermeneutics 

of the Moment, Princeton University Press, Princeton-Oxford, 2002. 
75

 G. Deleuze, F. Guattari, Capitalisme et Schizophrénie, tome 2 : Mille Plateaux, Editions de Minuit, 

Paryż 1980; przekład polski: Tysiąc Plateau, przeł. M. Herer, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2015. 
76

 M. Tomaszewski, Muzyka w dialogu z muzyką, [w:] Muzyka w dialogu ze słowem, Akademia 

Muzyczna w Krakowie, Kraków 2003; Spotkania muzyczne w Baranowie 1977. Muzyka w muzyce, red. 

T. Malecka, L. Polony, PWM, Kraków 1980. 
77

 G. Brelet, Music and Silence, [w:] Reflections on Art, red. S.K. Langer, Oxford University Press, New 

York 1961. 
78

 M. Tomaszewski, Muzyka w dialog ze słowem, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2003. 
79

 M. Tomaszewski, tamże; H. Krones, "Wiener" Symbolik? Zu musiksemantischen Traditionen in den 

beiden Wiener Schulen, [w:] Beethoven und die Zweite Wiener Schule, red. O. Kolleritsch, Universal 

Edition, Wien 1992; K. Móricz, Jewish Identities. Nationalism, Racism, and Utopianism in Twentieth-

Century Music, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 2008. 
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A Survivor from Warsaw op. 46 Schönberga) według Amy Lynn Wlodarski
80

, pojęcie 

„doświadczenia, którego nie ma” Ryszarda Nycza
81

 oraz zagadnienie e t y c z n y c h  

g r a n i c  r e p r e z e n t a c j i  Z a g ł a d y  w ujęciu Theodora W. Adorna, Ernsta van 

Alphena, Anny Richardson, Lydii Goehr, Giorgia Agambena i Berela Langa
82

.  

Ogrom metodologii dotyczącej omawianych zagadnień sprawia, że nie 

wszystkie koncepcje mogły zostać wykorzystane, czy nawet tylko wspomniane. 

Wydaje się jednak, że dobór metod i koncepcji sprzyja ukazaniu mniej znanego 

oblicza utworów Schönberga wybranych na potrzeby tej rozprawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80

 A.L. Wlodarski, Musical Witness and Holocaust Representation, Cambridge University Press, 

Cambridge 2015; E. van Alphen, Symptoms of Discursivity: Experience, Memory, and Trauma,         

[w:] Acts of Memory. Cultural Recall in the Present, red. M. Bal, J.V. Crewe, L. Spitzer, Hanover – 

London 1999; L. Goehr, Elective Affinities: Musical Essays on the History of Aesthetic Theory, 

Columbia University Press, New York 2008; G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek 

(Homo sacer III), przeł. S. Królak, Sic!, Warszawa 2008; B. Lang, Holocaust Representation. Art 

Within Limits of History and Ethics, The Johns Hopkins University Press, Baltimore – London 2000. 
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 R. Nycz, Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Warszawa 2012. 
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 T.W. Adorno, Prisms, MIT Press Edition, 1997. 
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I. 

Mimesis i reprezentacja.                                        

Zarys problematyki                      
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1. Pierwsze definicje pojęć  

Mimesis i diegesis 

Mimesis, uznawana przez Henryka Podbielskiego za najstarszą „teorię” sztuki, 

nigdy nie była sprecyzowana jako taka
1
. Göran Sörbom uważa, że w przypadku 

mimesis powinno się raczej mówić o teorii reprezentacji niż sztuki
2
. Czasownik 

miméisthai występuje już w homeryckim Hymnie do Apollona z VIII/VII wieku p.n.e. 

(wers 163), „gdzie oznacza umiejętność naśladowania różnych języków przez chór 

dziewcząt śpiewających na uroczystościach ku czci Artemidy i Apollona”
3
. Wielu 

badaczy (m.in.: Hermann Koller, Carl Dahlhaus, Władysław Tatarkiewicz) podkreśla 

wagę powiązania pierwotnego znaczenia mimesis z funkcją przedstawiania i wyrażania 

przeżyć bohatera za pomocą rytualnego tańca i śpiewu w dionizyjskim dramacie 

kultowym, jako pochodnej od „mimu”
4
. Nie sposób dociec źródeł etymologicznych 

terminu mimesis i greckiego mim. Najwcześniejsze zachowane zastosowanie słowa 

mimesis pochodzi od Demokryta (o możliwych źródłach muzyki w śpiewie ptaków)    

i Herodota (w odniesieniu do podobieństwa wizualnego)
5
. Jak pisze Sörbom               

w klasycznej Grecji wszelkie artefakty stanowiły mimemata – imitacje (w liczbie 

pojedynczej mimema), jako rezultat aktywności zwanej mimesis
6
. Autor przypomina, 

że istniały także inne określenia, często używane synonimicznie z mimesis: eikon 

(obraz, wygląd) i homoioma (podobieństwo)
7
. Pojęcie mimesis (jako ukazywania, 

przedstawiania) w połączeniu z pojęciem diegesis (jako opowiadaniem, „sposobem 

przedstawiania zdarzeń w narracji”
8
), zostało użyte po raz pierwszy (i jedyny) przez 

                                                           
1
 H. Podbielski, hasło Mimesis, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, Towarzystwo Tomasza    

z Akwinu, Lublin 2006, s. 255. 
2
 G. Sörbom, The Classical Concept of Mimesis, [w:] red. P. Smith, C. Wilde, A Companion to Art 

Theory, Padstow 2002, s. 19. 
3
 Tamże. 

4
 S. Halliwell, The Aesthetics of Mimesis. Ancient Texts and Modern Problems, Princeton University 

Press, Princeton – Oxford 2002, s. 15, przyp. 32.  
5
 Tamże, s. 17, przyp. 39. 

6
 G. Sörbom, dz. cyt., s. 19. 

7
 Tamże. 

8
 M. Pawłowska, Mit Romea i Julii w perspektywie narratologicznej, praca doktorska, Akademia 

Muzyczna w Krakowie, Kraków 2013, s. 370. Praca została wydana jako Muzyczne narracje                  

o kochankach z Werony. Wprowadzenie do narratologii muzycznej, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016. 
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Platona w Państwie w nieco innym, szerszym znaczeniu niż współcześnie przyjęte
9
. 

Diegesis dotyczyła różnych sposobów prezentowania opowieści, historii, zwłaszcza   

w poezji. Była rozumiana jako czysta narracja (pure narration
10

), w przeciwieństwie 

do mimesis rozumianej jako narracja osiągnięta dzięki imitacji
11

. Platon zwraca uwagę 

na niebezpieczeństwo, polegające na możliwości ulegania ułudzie - utożsamienia się   

z przedstawianym charakterem. Jednym z rodzajów współwystępowania tej pary pojęć 

jest diegesis dia mimeseos, czyli narracja za pośrednictwem mimesis, np. mowy 

niezależnej
12

 (rodzaj ten pojawia się w Państwie, 394b–c)
13

. Takie rozumienie 

omawianych kategorii podkreśla Małgorzata Pawłowska pisząc: „Otóż wydaje się, że 

w muzyce mamy do czynienia zarówno z narracyjnym mimesis, jak i diegesis –           

z predylekcją dla tego pierwszego modusu”
14

.  

Reprezentacja 

Pojęcie reprezentacji (re-preasentatio) posiada łaciński rodowód i było 

pierwotnie związane z obszarem rzymskiego sądownictwa
15

. Jak pisze Hanna Fenichel 

Pitkin, termin repraesentare oznaczał „uobecnić, zamanifestować lub przedstawić 

ponownie”
16

. Rzymianie rozumieli je jako dosłowne przedstawienie czegoś 

nieobecnego lub ucieleśnienie abstrakcji w obiekcie, np. ukazania odwagi na ludzkiej 

twarzy w rzeźbie
17

. Jednocześnie przedrostek „re” oznaczał ruch wstecz i zakładał 

brak oryginalności
18

. Termin reprezentacja w znaczeniu politycznym oraz jako 

reprezentowanie kogoś (nieobecnego) pojawił się w łacinie ok. XIII i XIV wieku,        

a w języku angielskim jeszcze później, w XV wieku. Natomiast zarówno słowo jak      

i p i e r w s z a  k o n c e p c j a  r e p r e z e n t a c j i  pochodzi już z XII-wiecznego 

                                                           
9
 S. Halliwell, Diegesis – Mimesis, http://wikis.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Diegesis_-_Mimesis 

[dostęp: 20.12.2016]. 
10

 A. Berger, Music as Imitation, „Perspectives of New Music”, Vol. 24, No. 1, 1985, s. 407. 
11

 Por. Platon, Państwo, Księga 3: 392c–398b, przeł. W. Witwicki, Alfa, Warszawa 1994, s. 130-131. 
12

 Tamże, 394b–c, s. 130. 
13

 S. Halliwell, Diegesis – Mimesis... 
14

 M. Pawłowska, dz. cyt., s. 356. 
15

 B. Paź, hasło Reprezentacjonizm, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Towarzystwo 

Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, s. 755. 
16

 H. Fenichel Pitkin, The Concept of Representation, Berkeley – Los Angeles – London, University of 

California Press 1972, s. 241 (oryg.: „to make present or to manifest or to make present again”). 
17

 Tamże, s. 3. 
18

 B. Paź, dz. cyt., s. 755. 

http://wikis.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Diegesis_-_Mimesis
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tłumaczenia dzieł Arystotelesa dokonanego przez Awicennę
19

 i dotyczy także sfery 

sztuki. U perskiego filozofa reprezentacja występuje jedynie w relacji do odczuć 

wewnętrznych, nigdy w stosunku do intelektu czy bodźców zewnętrznych
20

. Teoria 

Awicenny stanowiła fuzję koncepcji Platona i Arystotelesa, łącząc kategorię 

reprezentacji z wyobraźnią tzn. w sytuacji gdy jesteśmy świadomi obiektów 

zewnętrznych dzięki doznaniom, które później reprezentujemy w wyobraźni. Wywarła 

także wielki wpływ na późniejszych badaczy. Zarówno pojęcia wyobraźni jak              

i doznania okazały się kluczowe dla dalszej ewolucji kategorii mimesis i reprezentacji. 

Przedstawiona tabela, zawarta w książce Representation and Objects of Thought in 

Medieval Philosophy pod redakcją Henrika Lagerlunda
21

, stanowi przykład 

ujednolicenia łacińskiego tłumaczenia terminu reprezentacja, występującego               

w dziełach Awicenny (zwłaszcza al-Shifȃ) pod różnymi nazwami (tabela 1). 

Analogiczne uproszczenie dotknęło później pojęcia mimesis, tłumaczonej jako 

imitacja. 

Arystoteles 
Język arabski 

(Awicenna) 
Łacina 

Tłumaczenie 

polskie 

Metafizyka ahdara repraesentare uczynić obecnym 

 hadara repraesentari być obecnym 

De anima (O duszy) sâdafa repraesentari spotkać, napotkać 

 jaʻala repraesentare reprezentować 

 hakâ repraesentare przypominać 

 muhâkâh repraesentare przypominać 

 ʻarada repraesentare przedstawiać 

 ʻard repraesentare przedstawienie 

 tamthîl repraesentare reprezentacja 

 istiʻrâdât repraesentatio reprezentacje 

 mâ yalûh repraesentatio 
to, co się pojawia 

(jako coś) 

 tamaththul repraesentatio reprezentacja 
 

Tabela 1. Zestawienie terminów użytych przez Awicennę w tłumaczeniach dzieł Arystotelesa, ich 

łacińskie odpowiedniki oraz polskie tłumaczenie terminów; źródło: Representation and Objects of 

Thought in Medieval Philosophy, red. H. Lagerlund, Routledge, London 2017. 

Bogusław Paź wskazuje jeszcze na obecność w etymologii pojęcia reprezentacji 

terminu „wyraz” (expressio), a także na „obecność czegoś, do czego docieramy za 

pośrednictwem znaku-idei”
22

. Zatem pojęcie reprezentacji, wbrew powszechnym 

                                                           
19

 Była to teoria oparta na „reprezentacji w duszy”, por. Representation and Objects of Thought in 

Medieval Philosophy, red. H. Lagerlund, Routledge, London 2017, s. 18 i 29.  
20

 Tamże, s. 23. 
21

 Representation and Objects…, s. 23-26.  
22

 B. Paź, dz. cyt., s. 755. 
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opiniom, już w okresie średniowiecza dotyczyło zarówno koncepcji sztuki, jak             

i sposobu wyrażania przeżyć wewnętrznych, które zwykło się rozumieć                       

w późniejszych okresach historycznych jako ekspresję.  

 

2. Rys konceptualno-historyczny 

In omni re vincit imitationem veritas.                                                                                                             

Cyceron 

Prawdziwe jest w sztuce to, co swym uderzającym                                                                             

podobieństwem ewokuje rzeczywistość pozadziełową.                                                                             

Mieczysław Tomaszewski 

Sztuka jest po to, by zwodzić.                                                                                                                           

Charles Batteux 

 

Zakres prezentowanego rysu konceptualno-historycznego obejmuje ewolucję 

kategorii mimesis i reprezentacji od czasów przed-platońskich aż do koncepcji 

filozoficzno-estetycznych i muzykologicznych XX i XXI wieku. Punkt ciężkości 

spoczywa na myśli Platona, Arystotelesa i Plotyna jako trzech głównych źródeł 

późniejszej recepcji i interpretacji kategorii mimesis i wynikającego z niej poniekąd 

(przynajmniej w dziedzinie sztuki i muzyki) rozumienia kategorii reprezentacji. Co 

ciekawe, kolejny istotny etap w ewolucji tych pojęć następuje dopiero w epoce 

klasycyzmu, będącej przykładem zróżnicowanego podejścia do zagadnienia mimesis, 

rozumianego (wbrew utrwalonym opiniom) nie tylko jako synonim imitacji. Osobne 

miejsce zajmują omówienia koncepcji XX-wiecznych i współczesnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem pojawienia się i kształtowania, wraz z nastaniem 

modernizmu, filozofii różnicy i powtórzenia, związanego nierozerwalnie                      

z problematyką imitacji i reprezentacji. Z uwagi na szczególny styl i trudny język 

charakteryzujący wypowiedzi niektórych filozofów, w tekście zostały przytoczone 

dość liczne cytaty, mające na celu ułatwienie wglądu w oryginalną myśl autorów 

(uwaga ta dotyczy zwłaszcza refleksji G. Deleuze’a, F. Guattariego i T.W. Adorna). 

Nie uwzględniono wielu innych teorii, zarówno mimesis jak i reprezentacji, przede 

wszystkim ze względu na ich znikomą przydatność do interpretacji dzieła 

muzycznego. Rysowi konceptualno-historycznemu towarzyszy tabela, ukazująca 
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ewolucję pojęć mimesis i reprezentacji wraz z ich różnymi odmianami (tabela             

2, s. 41-42). 

Rozdźwięk, a wręcz sprzeczności w filozoficznych i muzykologicznych 

interpretacjach pojęcia reprezentacji skłaniają do poszukiwania w rodowodzie mimesis 

i reprezentacji źródeł i powodów tego rozdźwięku oraz wynikających z niego 

konsekwencji. Pojęcie mimesis zakorzenione początkowo w filozofii, zostało przejęte 

w XVIII wieku przez estetykę, a następnie w XX wieku przez literaturoznawstwo, 

semiotykę i antropologię. W myśli muzykologicznej przeważało powierzchowne 

odczytanie mimesis jako tylko i wyłącznie imitacji i dopiero XX wiek przyniósł 

redefinicję pojęcia reprezentacji, rozumianej jako szczególny rodzaj mimesis             

(w znaczeniu antycznym), np. jako ślad, gra, pozór.  

 

2.1 Ujęcie filozoficzno-estetyczne i muzyczno-teoretyczne:             

od starożytności do początku XIX wieku. Próba zarysu 

Starożytność 

Według Stephena Halliwella, dla filozofii przedplatońskiej ważne jest 

rozpatrywanie mimesis w relacji do przynajmniej pięciu kategorii fenomenów: 

podobieństwa wizualnego, naśladownictwa behawioralnego, personifikacji (włączając 

grę dramatyczną), kreacji wokalnej i muzycznej znaczących lub ekspresywnych 

struktur dźwiękowych oraz zgodności metafizycznej (podobnie jak u Pitagorasa, gdzie 

świat materialny stanowił mimesis niematerialnego świata liczb)
23

. Ze starożytnych 

tekstów wynika, jak pisze Halliwell, że pojęcie mimesis nie wiązało się z założeniem 

istnienia realnego, rzeczywistego oryginału: mimesis należy do rodziny reprezentacji, 

jednak nie każda reprezentacja jest mimetyczna
24

. Przez reprezentację autor rozumie 

użycie artystycznego medium (słowa, dźwięku, obrazu) do przekazania znaczenia 

pewnych hipotetycznych rzeczywistości, realności jako wyobrażonych możliwości 

doświadczenia.  

                                                           
23

 S. Halliwell, The Aesthetics of Mimesis…, s. 15. 
24

 Tamże, s. 16, przyp. 38. 
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OKRES 

HISTO-

RYCZNY/ 
KATE-

GORIA 

STAROŻYTNOŚĆ ŚREDNIOWIECZE RENESANS BAROK/OŚWIECENIE ROMANTYZM 
MODERNIZM I 

POSTMODERNIZM 

M
IM

E
S

IS
 

VIII/VII 

w.p.n.e.    

                                                                         

Miméisthai 

(Pindar)        

Mimos 

(Ajschylos,                             

Edonianie)        

 

 

 

 

 
Funkcja 
naśladowcza                                                                     

V/IV 

w.p.n.e                                                                                                                             

 

Mimesis 
(Demokryt, 

Platon 

Arystoteles) 

 

Krąg pojęć 
skojarzonych:             
kreacja, 

dynamizm                                    

podobieńs-

two, 

ekspresja, 

katharsis 

Nasza era                   

 

[Ograniczenie 

recepcji 

Arystotelesa] 

 

Mimesis natury 

(Plotyn), 

naśladownictwo  

vs wyobraźnia, 

wzniosłość, 

ekspresja, 

natchnienie, 

zmyślenie 

(Pseudo-

Longinus) 

 

Antymimetyzm 

(Filodemos       

z Gadary) 

                        

[Coraz większa 

sprzeczność  

z koncepcją 

mimesis 

Arystotelesa] 

 

Imitacja (łac.  

imitatio - 

tłumaczenie 

mimesis) 

 

Naśladownic-

two  

w sztuce za 

pomocą 

symboli 
(Augustyn  

z Hippony, 

Pseudo-

Dionizy) 

 

Natura naturata 

vs natura 

naturans 

(Awerroes) 

 

Mimesis 
(John  

z Salisbury) 

 

Ars imitatur 

naturam  
(w 

odniesieniu 
do rzemiosła) 

 

 
Imitacja jako  

naśladowanie  

natury  

i Antyku  

(XV w.) –  

podstawowe  

pojęcie teorii  

sztuki (brak  

jednolitej  

definicji) 

 

Assimilatio 
(jako 

synonim) 

Muzyka 

zdolna 

naśladować 

pasje, 

uczynki, 

charaktery 

(Ficino) 

 

XVI w.: 

oryginalność 

idei twórcy - 

nacisk 

 

Imitacja jako 

naśladowanie 

idei 

(Fracastoro), 

alegoria 

(Petrarka), 

metafora 
(Tesauro) 

 
Muzyka 

„mową 

dźwięków”; 

retoryka 
(Mattheson) 

 

Muzyka 

imitacją 

natury 

(Rameau); 

ludzkich pasji  

i namięrności 

(Rousseau) 

 

Ok. 1750 – 

Teoria 

naśladownictwa 

Nachahmungs- 

theorie (Krause, 

Hiller) 

 

Mimesis jako 

imitacja 
(domena poezji) 

 

Imitacja jako 

właściwość 

wszystkich 

sztuk pięknych, 

nadająca 

znaczenie  

(Batteux) 

Ok. 1779 – 

oznaki 

odrzucenia 

teorii mimesis 

(Boyé, 

Chabanon) 

 

Malarstwo 

dźwiękowe 
(Webb) 

 

Natychmias-

towość  

i oczywistość 

– warunki 

imitacji 

(Twining) 

Imitacja 

bezpośrednia           

i imitacja wrażenia; 

malarstwo 

muzyczne; 

ekspresja jako 

„reprezentacja” 

subiektywności 

(Engel) 

 
Przedstawienie, 

naśladowanie 

(Darstellung, 

Nachahmung) vs 

podążanie za kimś 

(Nachfolge), 

kontynuacja (Kant) 

 

Muzyka 

jako odbicie 

woli; brak 

naśladow-

nictwa 

(Schopen-

hauer) 

Włączenie 

mimesis 
i reprezentacji  

w obszar 

muzyki 

programowej 

(Liszt, Berlioz, 

Czajkowski) 

 

Antymimetyzm 

muzyki 

absolutnej 

(częściowy –  

u Hanslicka) 

Antymimetyzm     

w awangardzie  

początku XX w. 

Mimesis w sztuce: 

 

Perspektywa 

kompozytora: 

imitacja (Iser, Kivy, 

Goodman, Tomaszewski) 

pozór/udawanie 
(Gadamer, Adorno, 

Langer, Walton, Kivy) 

relacje liczbowe 

(Gadamer) 

gra (Gadamer, Langer, 

Walton) 

ślad (Vattimo, Derrida) 

oryginał (Lacoue-

Labarthe) 

modus dramatyczny 
(Berger) 

 

Perspektywa odbiorcy: 

hipoteza mimetyczna 

(Cox) 

R
E

P
R

E
Z

E
N

T
A

C
J

A
 

                                                                                  

                        Obszar rzymskiego sądownictwa  

XII w. 

Pierwsza 

koncepcja 

reprezentacji  

w sztuce 

(Awicenna) 

XIII/XIV w. 

Reprezen-

tacja  

w znaczeniu 

politycznym 

(zastępowa-

nie kogoś 

nieobecnego) 

 

Reprezen-

tacja na 

sposób 

lustra, 

obrazu, 

śladu  

i księgi (Św. 

Tomasz   

z Akwinu)  

 

 

 

 
Reprezentacja i imitacja jako  

synonimy (Fracastoro, Sidney) 

 

 

 
Reprezentacja  

sensoryczna;  

kategoryzacja 

namiętności  

(Kartezjusz) 

 

Sztuka jako  

manifestacja ducha  

i przedstawienie  

(Darstellung)  

prawdy;  

krytyka mimesis  

i reprezentacji  

[natury] 

(Hegel) 

 

 

 

 

 

 
Antyreprezen-

tacjonizm 

w awangardzie 

początku 

XX w.  

i w refleksji 

postmodernis-

tycznej 

Reprezentacja w sztuce: 

imitacja (Cooke, 

Tomaszewski); 

ilustracja, obraz 

muzyczny (Ossowski, 

Cooke, Kivy); 

deskrypcja (Kivy, 

Goodman); 

symbol (Kretzschmar, 

Schering, Peirce, Langer, 

Goodman); 

metafora (Scruton, 

Goodman, Spitzer); 

narracja (Ricoeur, 

Ankersmit, Kivy); 

denotacja (Goodman); 

znaczenie (Nussbaum); 

zastąpienie (Gombrich, 

Ankersmit, Tarasti); 

transformacja 

(Tomaszewski); 

paralela (Tomaszewski); 

opozycja (Tomaszewski); 

ekphrasis (Bruhn); 

teatr (Derrida); 

notacja (Goodman, Kivy); 

ekspresja (Kivy, Žižek) 

 

 

 

XV-XVIII w. – 

równoległe i wymienne 

używanie imitacji           

 i reprezentacji         

 (w dominujących 

językach europejskich) 

Przedstawienie  
i ekspresja 

(Engel) 

POWTÓRZENIE 

(Kierkegaard, Nietzsche, 

Deleuze, Derrida) 

RÓŻNICA 

(Heidegger, 

Deleuze, Derrida, 

Zuckerkandl) 

Tabela 2. Rys historyczny pojęć mimesis i reprezentacji 
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Słowo mimos po raz pierwszy pojawia się w tragedii Ajschylosa Edonianie       

i przynajmniej jego część wskazuje na związek ze specyficznym wykonaniem 

muzycznym – w tym przypadku z czuryngami
25

, produkującymi dźwięki skojarzone   

z głosem byka. W czasach Ajschylosa mimesis była już łączona z mousikē, czyli 

poezją, muzyką i tańcem. Pindar używa czasownika mimeisthai zarówno dla opisu 

„choreograficznej reprezentacji zwierząt” jak i dla oddania muzycznej ekspresji
26

. 

Pojawia się także związek mimesis ze „zwodzeniem” (jako fałszem, kłamstwem), 

który to problem zostanie podjęty m.in. przez Platona w Państwie
27

. Innym istotnym 

motywem jest motyw „quasi-obecności”, zakładający rolę publiczności jako 

wyimaginowanego „świadka naocznego”
28

. Oczywistym warunkiem staje się tutaj 

emocjonalne zaangażowanie słuchaczy. Warto jeszcze wspomnieć o koncepcji 

Demokryta (ok. 460 p.n.e. – ok. 370 p.n.e.), dla którego mimesis była naśladowaniem 

„sposobów działania natury”
29

. Ludzie wzorują się na naturze uprawiając sztukę,        

z reguły jednak użytkową. Ze względu na takie ograniczenie kategorii mimesis, 

rozumienie Demokryta nie rozpowszechniło się, choć występuje jeszcze u Hipokratesa 

i epikurejczyków
30

.  

Pierwszym greckim filozofem, który gruntownie i całościowo podjął 

problematykę mimesis i powiązał poprzez nią na zawsze sztukę z filozofią, zadając 

pytania o jej status i wartość
31

 był P l a t o n  (427 p.n.e. – 347 p.n.e.). W XX wieku 

Platońska koncepcja mimesis była często błędnie interpretowana jako nieulegająca 

zmianom w ciągu życia filozofa i posiadająca zasadniczo negatywny wydźwięk. 

Tymczasem filozof używał terminologii związanej z tą kategorią w szerokim zakresie, 

w relacji do zagadnień epistemologicznych, etycznych, psychologicznych, 

politycznych, metafizycznych oraz stosując ją zarówno do muzyki, poezji i sztuk 

wizualnych jak i innych dziedzin życia ludzkiego (włącznie z filozofią)
32

. W wyniku 

analizy wybranych dzieł, w których Platon charakteryzuje kategorię mimesis, można 

wyróżnić następujące jej rodzaje:  

                                                           
25

 Czurynga, czyli kostka wirująca, jest jednym z najstarszych prymitywnych instrumentów z grupy 

aerofonów wolnych. 
26

 Tamże, s. 19. 
27

 Tamże, s. 21, przyp. 49. 
28

 Tamże, s. 20, przyp. 48. 
29

 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa, 1988, s. 313. 
30

 Tamże. 
31

 S. Halliwell, The Aesthetics of Mimesis…,, s. 37. 
32

 Tamże, s. 24. 
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1) mimesis  jako wcielenie, personifikacja;  

2) mimesis jako uchwycenie istoty rzeczy, jako sposób docierania do prawdy; 

3) mimesis jako imitacja (bezwiedna i świadoma); 

4) mimesis jako podobieństwo (także niekonieczne); 

5) mimesis jako złuda, iluzja; 

6) mimesis jako zasada stworzenia świata; 

7) mimesis jako dialog filozoficzny (Arystoteles); 

Wymienione rodzaje nie wyczerpują jednak „katalogu” platońskiej interpretacji 

kategorii mimesis. Oto jej dalsze rodzaje wyróżnione przez współczesnych badaczy 

myśli Platona: 

 mimesis jako relacja zachodząca między ludzkim zrozumieniem                        

i rzeczywistością
33

; mimesis jako ekspresja
34

; mimesis jako „reprezentacja 

drugiego stopnia”
35

; mimesis eikastyczna [eikastikē = imitujące, przyp. aut.]     

i fantastyczna
36

 (Stephen Halliwell); 

 mimesis jako metafora i mit
37

 (Leon Golden); 

 mimesis jako reprodukcja przynajmniej kilku cech/jakości oryginału
38

 (Paul 

Woodruff); 

 mimesis jako zdolność przeobrażenia imitatora, symulacja tego 

przeobrażenia
39

; mimesis jako reprezentacja prawdy; mimesis jako forma 

                                                           
33

 Pojawia się w Kratylosie, określanym przez Krystynę Tuszyńską-Maciejewską (Wstęp do Kratylosa 

Platona, s. v) jako pierwszy europejski traktat z zakresu językoznawstwa. Według Halliwella mimesis 

tego rodzaju „obrazuje” obiekty ze świata rzeczywistego, zewnętrznego, jak np. język, ale nie 

przekazuje filozoficznej prawdy o nich, nie dociera do istoty. Relacja między obrazem mimetycznym     

i modelem nie sprowadza się jednak do kopiowania konkretnych zjawisk czy osób. W malarstwie 

obrazy mogą przedstawiać wyimaginowane osoby klasy “mężczyzna”, “kobieta” lub nawet określać ich 

ogólne cechy (S. Halliwell, Aesthetics of Mimesis…, s. 43-45). 
34

 Zalążek takiej teorii pojawia się w Księdze 3 Państwa jako połączenie formy i piękna dzieła z jego 

zawartością etyczną (tamże, s. 62).  
35

 Dotyczy lustrzanej koncepcji mimesis zawartej w Księdze 10 Państwa (tamże, s. 25). 
36

 Obecne w Sofiście (czyli „kreatorze pozorów wiedzy”): eikastyczna (jest wierna proporcjom 

przestrzennym, natomiast właściwości fantastycznej zależą od odbiorcy i jego percepcji. Większość 

przejawów mimesis u Platona należy do drugiego rodzaju (tamże, s. 62-63). 
37

 Metafora jako rodzaj „parawanu” chroniącego oczy przed rzeczywistością; mit jako mimesis prawdy, 

której nie można dowieść naukowo (L. Golden, Plato’s Concept of Mimesis, „British Journal of 

Aesthetics”, 15 (2), 1975, s. 125 i 127). 
38

 Mimesis o neutralnym wydźwięku (P. Woodruff, Aristotle on Mimēsis, [w :] red. A. Oxenberg Rorty, 

Essays on Aristotle’s Poetics, Princeton 1992, s. 77-78). 
39

 W znaczeniu samodoskonalenia i zdobywaniu zainteresowania słuchaczy (G. Gebauer, Ch. Wulf, 

Mimesis. Culture – Art – Society, University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London 

1995, s. 35). 
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reprezentacji przy pomocy głosu i gestów
40

; mimesis jako zasada 

aksjologiczna
41

 (Gunter Gebauer, Christoph Wulf); 

 mimesis jako „tłumaczenie boskiego przekazu na język ludzki”
42

: skoro świat 

empiryczny nie jest prawdziwą rzeczywistością, mimesis stanowi rodzaj 

„przybliżonej” rzeczywistości (Willem Jacob Verdenius). 

Badacze zgadzają się co do jednego: mimesis odnosi się u Platona do kreatywnej 

aktywności, znacznie przekraczającej granice zwykłego kopiowania czy też imitacji. 

Jako pierwszy zwrócił uwagę na ten aspekt Hermann Koller w Die Mimesis in der 

Antike. Nachahmung, Darstellung, Ausdruck (1954). Używa on terminów: 

przedstawienie (Darstellung), ekspresja (Ausdruck) w odniesieniu do artystycznej 

mimesis i przeciwstawia im kopiowanie/naśladownictwo (Nachahmung) jako 

mechaniczną reprodukcję obiektu
43

. Leon Golden pisze, że zarówno Hermann Koller, 

Gerald Else
44

 jak i Göran Sörbom
45

, zwracali szczególną uwagę na procesualny 

charakter mimesis oraz na fakt reprezentowania w niej istoty charakteru (lub natury) 

przedstawianego obiektu
46

.  

Platońska koncepcja mimesis została rozwinięta i pogłębiona w myśli 

A r y s t o t e l e s a  (384 p.n.e. – 322 p.n.e.). Mimo że istnieje przeświadczenie, iż 

Arystoteles rozumiał mimesis jako imitację natury, to jednak ani w Poetyce, ani 

żadnym innym dziele filozofa nie pojawia się określenie „imitacja natury”
47

. Waga 

Arystotelesowskiego rozumienia mimesis, odróżniającego ją tym samym od koncepcji 

platońskiej, polega na przypisaniu tej kategorii p o d w ó j n e j  f u n k c j i , łączącej 

właściwości obrazowania artystycznego o charakterze zewnętrznym
48

 z kreacją 

nowych obiektów posiadających inny, choć nie całkiem autonomiczny status
49

. 

                                                           
40

 Związana z obiektywizacją treści (tamże, s. 35-36). 
41

 Wartość mimesis zależy od wartości modelu, np. w Timajosie (tamże, s. 32). 
42

 Skoro świat empiryczny nie jest prawdziwą rzeczywistością, mimesis stanowi rodzaj „przybliżonej” 

rzeczywistości (W.J. Verdenius, Mimesis. Plato's doctrine of artistic imitation and its meaning to us, 

Leiden 1949, cyt za: L. Golden, dz. cyt., s. 123). 
43

 Cyt. za: S. Halliwell, The Aesthetics of Mimesis…, s. 6 i 14. 
44

 G.F. Else, Imitation in the Fifth Century, „Classical Philology” 53, 1958, s. 73-90. 
45

 G. Sörbom, Mimesis and Art: Studies in the Origin and Early Development of an Aesthetic 

Vocabulary, Uppsala 1966. 
46

 S. Halliwell, The Aesthetics of Mimesis…, s. 120. 
47

 S. Halliwell, dz. cyt., s. 151. Halliwell krytykuje częste nienaukowe podejście do tłumaczeń dzieł 

Arystotelesa, podobnie zresztą jak i Platona. 
48

 Czyli odwoływania się do rzeczywistości zewnętrznej. 
49

 Arystoteles, Poetyka (9.1451a37), cyt. za: S. Halliwell, The Aesthetics of Mimesis…, s. 152. 
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Podobnie jak Platon, Arystoteles wiąże mimesis głównie ze sztuką: poezją, muzyką, 

tańcem, malarstwem i rzeźbą. Filozof wyróżnia także mimesis pozaartystyczną, którą 

widzi w “zwykłej zależności” (np. cyklicznych procesach występujących w naturze), 

podobieństwie wizualnym, analogii oraz imitacji behawioralnej
50

. Wynika z tego 

obserwacja Arystotelesa, że istnieje związek np. między dziecięcym udawaniem
51

 

(jako mimesis pozaartystyczną) a mimesis artystyczną. Kolejnym doniosłym 

odkryciem filozofa są dwa sposoby odczytania przez niego mimesis: poprzez narrację  

i poprzez reprezentację
52

, co będzie stanowić punkt wyjścia dla wielkich koncepcji 

semiotycznych i narratologicznych XX wieku. 

Arystoteles pisze o mimesis jako o „właściwości” dzieł sztuki
53

 i ich wykonań. 

Przedmiotem działania mimetycznego może być indywidualne dzieło, gatunek, twórca 

lub wykonawca. Podkreślony zostaje tym samym psychologiczny aspekt mimesis. 

Status świata zewnętrznego przedstawionego w dziele mimetycznym nie jest wartością 

stałą i zależy od trzech rodzajów obiektu mimesis:  

 rzeczy, które istnieją;  

 rzeczy, o których ludzie mówią i myślą, że istnieją;  

 rzeczy, które powinny (lub mogłyby) istnieć
54

.  

Tak rozumiana mimesis jest aktem twórczym (w przeciwieństwie do założeń Platona). 

Relacja między światem wewnętrznym dzieła mimetycznego a światem twórcy lub 

publiczności jest skomplikowana i zmienna; opiera się na przesłankach prawdy, 

fikcji
55

 lub prawdopodobieństwa. Halliwell podkreśla, że jednym z najważniejszych 

przekonań filozofa jest fakt, że muzyczna mimesis nie wyklucza ekspresji (wyrażania), 

staje się wręcz rodzajem teorii ekspresji, postulującej wywieranie korespondującego 

efektu w doświadczeniu słuchaczy (współodczuwający, sumpatheis). Jeden                  

z ważniejszych, według filozofa, aspektów muzyki, ruch (kinēsis), nie jest postrzegany 

                                                           
50

 Tamże, s. 152-153, przyp. 4. 
51

 Dziecięce udawanie, nazywane w języku angielskim make-believe, będzie stanowiło punkt wyjścia 

dla teorii Kendalla L. Waltona, opartej jednak, co  uderzające, głównie na koncepcji Platońskiej, por. 

K.L. Walton, Mimesis as Make-Believe. On the Foundations of the Representational Arts, Harvard 

University Press, Cambridge and London 1990 (patrz: Rozdział I, s. 87 i n.). 
52

 Arystoteles, Poetyka 1448a2-24, cyt. za: P. Woodruff, dz cyt., s. 78-79. 
53

 Warto wspomnieć, że w taki sposób rozumie reprezentację muzyczną również Mieczysław 

Tomaszewski, rozmowa przeprowadzona z autorką 10 lutego 2016 roku w Krakowie. 
54

 S. Halliwell, The Aesthetics of Mimesis…, s. 154-155. 
55

 Tamże. 
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jako zmiana przestrzenna lecz jako „ruchy” duszy. Muzyczna mimesis wywiera          

w związku z tym natychmiastowy efekt na słuchaczach.  

Warto przypomnieć, że Arystoteles wiąże kategorię katharsis, tak istotną          

z punktu widzenia percepcji dzieła, właśnie z przedstawieniem dramatycznym 

(mimesis), a nie narracją:  

Tragedia jest to naśladowcze przedstawienie akcji poważnej, skończonej i posiadającej 

(odpowiednią) wielkość, wyrażone w języku ozdobnym, odmiennym w różnych częściach 

dzieła, przedstawienie w formie dramatycznej, a nie narracyjnej, które przez wzbudzenie 

litości i trwogi doprowadza do „oczyszczenia” [katharsis] tych uczuć
56

.  

 

Antyczne interpretacje mimesis po Arystotelesie 

Wśród po-arystotelesowskich interpretacji kategorii mimesis należy wyróżnić 

najwcześniejszą o charakterze formalistycznym i antymimetycznym autorstwa 

epikurejczyka F i l o d e m o s a  z  G a d a r y  (ok. 110 p.n.e. – ok. 39 p.n.e.). Według 

Filodemosa żadna cecha muzyki nie jest jej przynależna w sposób naturalny. Nie 

powoduje też zmiany nastroju, nie może go ani spotęgować ani osłabić. Do „rozstroju” 

emocjonalnego przyczyniają się słowa utworu, nie zaś sama muzyka. Nastroje przy 

tym ogarniają nas same z siebie, nie pod wpływem muzyki czy innych czynników
57

.  

Jedną z najistotniejszych wśród pierwszych teorii mimetycznych naszej ery 

stanowi interpretacja P l o t y n a  (ok. 204 – ok. 269), który określa same twory natury 

jako wynik imitacji. W Księdze VI O pięknie z Enneady I filozof pisze: „Piękno jest  

w dziedzinie wzroku […] jest także w dziedzinie słuchu, w składnych wypowiedziach 

i we wszelkiej muzyce, bo przecież i melodie, i rytmy są piękne”
58

. Sztuka wyraża 

wiele poprzez samą siebie, ma także moc „poprawiania” niedoskonałości natury. 

Zbliżając się, aspirując do rozsądku (logoi) nie może być ona jednak tylko imitacją 

natury, gdyż nosi ślad ducha. Dla Plotyna najpiękniejszą rzeczą jest c z y s t a  i d e a . 

Jeśli artysta, opisując lub przedstawiając obiekt „wyposaży” go w ideę, powstaje inna 

lecz prawdziwsza (oraz piękniejsza) reprezentacja obiektu niż sam model istniejący   

                                                           
56

 Arystoteles, Poetyka, [w:] Etyka wielka. Poetyka, przeł. W. Wróblewski, H. Podbielski, PWN, 

Warszawa 2010, s. 134-135. 
57

 Filodemos z Gadary, O muzyce. O utworach poetyckich. Epigramy, przeł. K. Bartol, Warszawa 2002, 

s. 78. 
58

 Plotyn, Enneady, t. I, przeł. A. Krokiewicz, Wydawnictwo Akme, Warszawa 2000, s. 130. 
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w naturze. Kwestię samego aktu percepcji Plotyn widzi w ten sposób: „Piękny 

przedmiot wchodzi przez oczy, będąc jeno ideą. Bo jakże przejdzie inaczej przez tak 

mały otwór? Ta idea sprowadza z sobą także wielkość, atoli nie przestrzennie wielką, 

lecz wielką idealnie”
59

.  

Średniowiecze i renesans (V – XVI wiek) 

Zanim jeszcze nastała epoka średniowiecza, naśladownictwu zaczęto 

przeciwstawiać takie pojęcia jak wyobraźnia, wzniosłość (Pseudo-Longinus, De 

sublimitate), ekspresja, swoboda twórcy, natchnienie czy zmyślenie
60

. Już wówczas 

zwraca uwagę pewna ograniczoność recepcji dzieł Arystotelesa, gdyż większość         

z wymienionych koncepcji pozostaje w sprzeczności z jego teorią mimesis. Według 

założeń Pseudo-Dionizego i Augustyna z Hippony sztuka, jeżeli miała naśladować, to 

świat niewidzialny, wieczny i doskonalszy od widzialnego, jednak cel ten można 

osiągnąć raczej za pośrednictwem symboli
61

. Św. Augustyn zwracał także uwagę na 

siłę ekspresji muzycznej, pisząc że muzyka odwraca uwagę od słów. Pojęcie mimesis, 

tłumaczonej w uproszczeniu na łacinę jako imitacja nie zniknęło, aczkolwiek było 

rzadko używane (np. przez Johna z Salisbury). Istotne dla epoki średniowiecza 

rozróżnienie, prawdopodobnie autorstwa A w e r r o e s a
62

 (1126-1198), na natura 

naturans (Bóg) i natura naturata (wszystkie akty boskiego stworzenia - jako 

opozycja), przypisywane jest tłumaczom arabskiego uczonego. Pojęcie to zostało 

podjęte później przez Barucha Spinozę. 

Według ś w .  T o m a s z a  z  A k w i n u  (1225-1274), średniowiecznego 

kontynuatora myśli Arystotelesa, „sztuka naśladuje naturę” (ars imitatur naturam)
63

. 

Wyróżnił on cztery rodzaje reprezentacji, odznaczające się różnym „stopniem 

przezroczystości”
64

:  

1) repraesentatio ad modum speculi (na sposób lustra -  apercepcja);  

2) repraesentatio ad modum imaginis (na sposób obrazu - podobieństwo); 

3) repraesentatio ad modum vestigii (na sposób śladu – brak podobieństwa);  

4) repraesentatio ad modum libri (na sposób księgi – znak symboliczny).  

                                                           
59

 Tamże, s. 570. 
60

 W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 317. 
61

 Tamże. 
62

 Tamże, s. 342. 
63

 Tamże, s. 318. 
64

 A.B. Stępień, Rodzaje bezpośredniego poznania, cyt. za: B. Paź, hasło Reprezentacjonizm, s. 756. 
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W okresie renesansu naśladowanie znów stało się podstawowym pojęciem 

teorii sztuk. Pojawiały się próby zastąpienia słowa „imitacja” innymi, np. 

assimilatio
65

. Halliwell konstatuje, że przez cały okres od XV do XVIII wieku pojęcie 

„imitacji” (we wszystkich europejskich językach) było używane równolegle                 

i wymiennie z pojęciem „reprezentacji” i terminami pokrewnymi
66

. Aż do połowy 

XVIII wieku nie istniało ujednolicone znaczenie pojęcia imitacji; nigdy nie była ona 

jednak równoznaczna z imitacją natury – była to tylko jedna z możliwych interpretacji 

tego pojęcia. Średniowieczna zasada ars imitatur naturam nie odwoływała się do 

reprezentacji w sztuce lecz do ludzkiego produktywnego rzemiosła
67

. W muzyce 

natomiast nie istniały limity elastyczności używania języka imitacji
68

. Począwszy od 

XVI wieku kładziono większy nacisk na oryginalność idei twórcy oraz bardziej 

metafizyczne rozumienie natury (charakterystyczne dla późniejszego podejścia 

idealistycznego)
69

. Sztuka, jeżeli już miała naśladować naturę, powinna to czynić nie 

w jej „surowym kształcie, lecz jako przetworzoną przez człowieka, po poprawieniu jej 

błędów, po dokonaniu selekcji”
70

. Na XVI wiek przypadają pierwsze próby szerokiego 

rozumienia imitacji, obejmującego n a ś l a d o w a n i e  i d e i  (Fracastoro), alegorię (od 

Petrarki) i m e t a f o r ę  (Tesauro)
71

. Kolejną innowacją renesansu była teza                  

o naśladowaniu nie tylko natury, ale i artystów, którzy umieli ją najlepiej naśladować, 

czyli hasło naśladowania antyku. Pojawiło się ono w XV wieku, a wiek XVII stanowił 

jego apogeum
72

. 

Barok i oświecenie: mimesis poprzez ekspresję 

 Francja 

W nowożytnej Francji źródłem myśli racjonalnej była przede wszystkim 

spuścizna K a r t e z j u s z a  (1596-1650) i zaproponowana przez niego kategoryzacja 

sześciu ludzkich namiętności: ciekawości, miłości, nienawiści, pożądania, radości        

i smutku, która wpłynęła na sposób rozumienia kategorii reprezentacji i imitacji. 

                                                           
65

 W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 318. 
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 S. Halliwell, The Aesthetics of Mimesis…, s. 346. 
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 Tamże, s. 353. 
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 Np. Marsilio Ficino w 1489 roku (De vita) pisze o zdolnościach muzyki do „imitowania” ludzkich 
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 E. Panofsky, Idea: A Concept in Art Theory, cyt. za: S. Halliwell, The Aesthetics of Mimesis…, s. 355. 
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Pojawia się także nowy sposób funkcjonowania kategorii mimesis, która zamiast 

kopiować przedstawione, zaczyna je o z n a c z a ć ,  bez założenia relacji 

podobieństwa
73

. Kartezjusz nie podaje definicji reprezentacji explicite, trzeba tę 

kategorię wydobyć z jego pism. Jak zauważa Alison Simmons, w XVII wieku termin 

„reprezentacja” oznaczał przede wszystkim „przedstawiać” lub „uczynić coś 

natychmiastowo dostępnym”
74

. Zachował jednak także swoje pierwotne znaczenie 

jako przedstawiania czegoś „za pomocą pełnomocnika lub substytutu”
75

.  

Zawężone łacińskie tłumaczenie greckiej mimesis jako imitacji wywarło 

decydujący wpływ na późniejszą ewolucję tego pojęcia, zwłaszcza w wieku XVIII       

i XIX. Dyskurs na temat mimesis i imitacji (rozumianej jako kategoria estetyczna) 

dominował raczej w dziedzinie poezji niż muzyki. Dodatkowo istotna rola opery          

i szczególnego rodzaju muzyki programowej
76

 we Francji początku XVIII wieku 

sprawiły, że rozważania dotyczące reprezentacji ograniczyły się głównie do tego 

zakresu. Należy jednocześnie zaznaczyć, że ówczesne pojęcie imitacji miało dużo 

szersze znaczenie, bliższe mimesis, niż obecnie. Umożliwiało to ukształtowanie się 

tradycji o odmiennym zakresie za sprawą np. Jean-Philippe’a Rameau, który 

sugerował, żeby traktować muzykę jako imitację natury oraz Jean-Jacques’a Rousseau, 

który uważał, że jest ona przede wszystkim imitacją ludzkich pasji i namiętności. 

Wraz z nazwaniem przez C h a r l e s a  B a t t e u x  (1713-1780) sztuk „pięknymi” 

pojawił się postulat mimesis jako właściwości wspólnej wszystkim sztukom. Jego 

traktat Les Beaux Arts réduits à un même principe
77

 z 1746 roku zapoczątkował, razem 

z Aesthetica Alexandra Gottlieba Baumgartena, nowy rozdział w filozofii sztuki           

i muzyki. Zdaniem Batteux każde dzieło sztuki musiało imitować lub reprezentować 

obiekt pochodzący z natury. Zasada mimesis obowiązywała także w stosunku do 
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muzyki instrumentalnej, gdyż, według autora, „cała muzyka […] musi mieć znaczenie, 

sens”
78

.  

 Anglia 

Francuskie teorie odbiły się szerokim echem w Europie XVIII wieku. 

Teoretycy angielscy, James Harris, Charles Avison i Daniel Webb
79

 kładli co prawda 

nacisk na fakt, że muzyka należy do sztuk imitatywnych, aczkolwiek podkreślali jej 

niedoskonałość i fakt, że wymaga współistnienia z tekstem. Intelektualne podejście do 

zagadnienia w jaki sposób muzyka może poruszać ludzkie emocje łączyło się              

z dociekaniem o możliwościach ich wyrażania lub naśladowania przez muzykę
80

. 

Samuel Johnson w słynnej przedmowie do edycji Szekspira (z 1765 roku) stosuje 

wymiennie pojęcia imitacji i reprezentacji
81

. Tragedia i komedia są dla Johnsona 

dwoma typami imitacji, a dramat ukazuje sukcesywne imitacje sukcesywnych akcji 

(nawet akcje są imitatywne). Od połowy XVIII wieku i w XIX wieku nastąpił 

znaczący odwrót od tak szerokiego rozumienia mimesis, co spowodowało jej 

odrzucenie w całości
82

. Dopiero pod koniec XVIII wieku James Beattie i Thomas 

Twining
83

 podważyli stawianie na równi imitacji i ekspresji namiętności (choć 

namiętności były warunkiem wszelkich rozważań estetycznych).  
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 Ch. Batteux, Les Beaux Arts réduits à un même principe, Editions Norph-Nop, 2011 (Kindle Edition), 

location 1687, B. 260. 
79
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 Niemcy 

Dwa równoległe trendy zakładające, że muzyka jest albo sztuką imitującą albo 

sztuką ekspresywną, były obecne w XVIII wieku. W pierwszej połowie wieku            

w pismach teoretycznych dominowała retoryka muzyczna (teorie Johanna Matthesona, 

Johanna Davida Heinichena, Johanna Adolfa Scheibe’go). Johann Mattheson (1681-

1764), autor Der Vollkommene Capellmeister (1739) połączył aspekty estetyczne 

kompozycji z technicznymi
84

. Centrum teorii Matthesona stanowi pojęcie Klangrede 

lub Tonsprache. Muzyka była przez niego rozumiana jako język emocji; liczyło się 

przede wszystkim piękno melodii
85

. To w naturze poszukiwano czystego piękna, 

czasami było ono jednak ukryte pod maską
86

. W 1729 roku pojawia się (początkowo  

w kontekście poezji
87

) pojęcie naśladownictwa (Nachahmung), jako odpowiednika 

Arystotelesowskiej mimesis (przeważnie w ograniczonym do imitacji znaczeniu)        

w niemieckiej strefie językowej, również w odniesieniu do muzyki.  

Pierwsze niemieckie tłumaczenie traktatu Charlesa Batteux pojawiło się          

w 1751 roku i wywołało szeroką dyskusję na temat mimesis (jako różnorodnej 

„mimetycznej ekspresywności”) oraz odrzucenie koncepcji czystej imitacji
88

. Pojęcie 

znaczenia muzycznego było jednak nadal ograniczone do wyrażania namiętności         

i sentymentów
89

. Muzyka, aby mieć wartość estetyczną, musiała coś znaczyć. Warto 

wspomnieć o dwóch traktatach powstałych kręgu niemieckojęzycznym pod wpływem 

                                                                                                                                                                        

imitacji jest podobieństwo, a jego dwoma warunkami natychmiastowość (immediateness) i oczywistość 
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myśli Batteux: Christiana Gottfrieda Krausego Von der musikalischen Poesie (1752)
90

 

i Johanna Adama Hillera Abhandlung von der Nachahmung der Natur in der Musik 

(napisanego jako komentarz do pracy Batteux, 1754)
91

. Ugruntowanie takiego 

pojmowania mimesis potwierdza monumentalny leksykon Allgemeine Theorie der 

schönen Künste z lat 70. XVIII wieku Johanna Georga Sulzera. Pod zawartym w nim 

hasłem „ekspresja muzyczna” czytamy, że każdy utwór muzyczny musi mieć 

zdefiniowany charakter i wywoływać emocje określonego rodzaju
92

.  

Dziełem dużej wagi w ewolucji XVIII-wiecznego rozumienia mimesis, 

łączącym ją zarazem z kategorią malarstwa dźwiękowego, jest traktat J o h a n n a  

J a k o b a  E n g e l a  (1741-1802) Ueber die musikalische Malerey (1780), którego 

naczelna teza głosiła, że muzyka w zasadzie służy sentymentom. Autor proponuje trzy 

rodzaje mimesis:  

1) jako bezpośrednią imitację dźwięków i fenomenów natury; 

2) jako imitację „transcendentalną” (muzyka współdzieli charakterystykę  

z imitowanym obiektem, np. ruch);  

3) jako reprezentację wrażenia, jakie imitowany obiekt wywiera na duszy 

(wpływ filozofii stoickiej).  

Malarstwo dźwiękowe powinno być jak najwierniejsze (argument podobieństwa jest tu 

postawiony na pierwszym planie), może być jednak pod tym względem kompletne lub 

niekompletne
93

. Najszersze pole dla imitacji stwarza trzeci rodzaj mimesis (jako 

reprezentacja wrażenia na duszy) ponieważ obiekt zostaje uwolniony od przymusu 

ukazywania owych transcendentalnych podobieństw, jednak nawet ten rodzaj 

malarstwa muzycznego pozostaje niekompletny
94

. Według Engela w muzyce wokalnej 

odmalowanie oznacza p r z e d s t a w i e n i e  tego co obiektywne, natomiast 

przedstawienie tego co subiektywne – to e k s p r e s j a
95

.  
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W drugiej połowie XVIII wieku kategoria mimesis w sztuce ustąpiła miejsca 

pojęciu piękna
96

, które miało w epoce klasycyzmu różne oblicza. Dyskusja na temat 

imitacji zeszła na dalszy plan także za sprawą dojścia do głosu takich pojęć jak 

g e n i u s z , o r y g i n a l n o ś ć , i n d y w i d u a l n o ś ć , s m a k  i fundamenty ogólnej 

jakości artystycznej ludzkiej natury. Wszystkie te zagadnienia są obecne w myśli 

filozoficznej I m m a n u e l a  K a n t a  (1724-1804), która odcisnęła piętno nie tylko na 

całej późniejszej filozofii i estetyce, ale także wpłynęła w znacznym stopniu na 

postrzeganie problematyki imitacji i naśladownictwa. Kant pisał o muzyce jako           

o „sztuce pięknej gry czuć”
97

, rozumiejąc przez to muzykę jako sztukę bezpojęciową
98

. 

Tak wyrażona opinia o muzyce stanowi zasadniczą zmianę podejścia w stosunku do 

np. refleksji Johanna Matthesona i Denisa Diderota, dla których muzyka jawiła się 

jako mowa dźwięków lub dyskurs, i stała się podstawą jej romantycznej interpretacji 

jako sztuki absolutnej. Pojęcie przedstawienia (Darstellung) pojawia się w myśli 

filozofa wraz z pojęciem naśladownictwa (Nachahmung) i, przeciwstawnym mu, 

pojęciem kontynuowania, podążania za kimś (Nachfolge). Tłem koniecznym do 

zrozumienia tej problematyki są kantowskie koncepcje piękna, geniuszu i doznania 

przyjemności. Filozof pisze: 

Jeśli sztuka, opierając się na poznaniu pewnego możliwego przedmiotu, wykonuje jedynie 

czynności potrzebne do jego urzeczywistnienia – jest ona sztuką mechaniczną; jeśli zaś 

bezpośrednio ma na celu uczucie rozkoszy, nazywa się sztuką estetyczną. Ta zaś jest sztuka 

bądź przyjemną, bądź piękną
99

.   

Koncepcja geniuszu łączy się u Kanta nierozerwalnie z pojęciem oryginalności (jako 

pierwszą właściwością genialności), niepowtarzalności. Geniusz, według filozofa, jest 

darem natury i jako taki „ustanawia prawidła dla sztuki. Ponieważ talent jako 

wrodzona zdolność twórcza artysty sam należy do przyrody, można by też tak się 

wyrazić: genialność jest wrodzoną dyspozycją umysłu (ingenium), za pomocą której 

przyroda ustanawia prawidła dla sztuki”
100

. To właśnie na bazie kantowskiej opozycji 

geniuszu i naśladownictwa wyrosła XIX- i XX-wieczna pogarda do wszystkiego, co 

wtórne i nieoryginalne. Kant nadaje istotną rolę wyobraźni jako twórczej władzy 
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poznawczej, która tworzy coś w rodzaju „drugiej przyrody” na podstawie materiału 

przyrody rzeczywistej. Takie przedstawienia wyobraźni nazywa ideami o pozorze 

obiektywnej realności
101

. Poeta może tym samym wyjść poza granice swego 

doświadczenia za pośrednictwem wyobraźni. Pojęcie przedstawienia (Darstellung) jest 

obecne także w definicji wzniosłości Kanta:  

To, co wzniosłe, można opisać w następujący sposób: jest to przedmiot (przyrody), którego 

wyobrażenie skłania umysł ku temu […], by nieosiągalność przyrody ujmował myślowo jako 

unaoczniające przedstawienia idej
102

.  

W późniejszych pracach Kant wprowadza pojęcie „zależnego” osądu piękna, 

uwarunkowanego czynnikami zewnętrznymi i pozwalającego na obecność pierwiastka 

emocjonalnego
103

.  

Carl Dahlhaus zauważa, że pojęcia geniuszu i autonomii, mimo że zwykle 

kojarzone z Immanuelem Kantem, pojawiają się już dwa lata przed Krytyką władzy 

sądzenia Kanta u innego teoretyka, K a r l a  P h i l i p p a  M o r i t z a  (1756– 1793). 

Jego praca Über die bildende Nachahmung des Schönen
104

 z 1788 roku dotyczy 

problematyki naśladownictwa; autor czerpie przy tym z plotyńskiej tradycji 

mimesis
105

. Według Dahlhausa u Moritza dochodzi do głosu tendencja 

sentymentalizmu do „traktowania muzyki jako brzmienia natury (Naturlaut), a nie 

jako dzieła sztuki”
106

. Również Halliwell podkreśla rolę muzyki jako „zwierciadła 

natury” u Moritza; wynika ona z koncepcji geniuszu (rozumianej jako analogia do sił 

natury), którego dzieło jest jednolitym „obrazem” i mikrokosmicznym ekwiwalentem 

piękna natury na wielką skalę
107

.  

Ponieważ Kant nie był znawcą ani wielkim admiratorem muzyki, można 

zaobserwować rozdźwięk między muzyką jemu współczesną a towarzyszącą jej 

myślą. Refleksja na miarę ówczesnej muzyki pojawia się dopiero u C h r i s t i a n a  
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G o t t f r i e d a  K ö r n e r a  (1756-1831) w Ueber Charakterdarstellung in der Musik
108

 

(1795). Autor zadaje pytanie o to, co jest godne przedstawienia (Darstellung)             

w muzyce i odpowiada, że muzyka z pewnością nie jest prostą imitacją odgłosów 

natury, a raczej ekspresją ludzkich uczuć, która „zastępuje bezduszny hałas”
109

. Körner 

proponuje interesującą wizję przedstawienia pisząc, że niezmienione „powtórzenie”   

w sztuce tego, co oferuje świat realny nie jest całkiem pozbawione wartości: stanowi 

ono rodzaj odnowy pierwotnego wrażenia zmysłowego. Za sprawą inspiracji artysta 

dąży do zaprezentowania także pewnej bardziej ogólnej, uniwersalnej idei świata, aby 

wzbogacić konceptualny świat publiczności – to właśnie autor nazywa okresem 

świadomej „reprezentacji”
110

. Cechą najdoskonalszego przedstawienia jest perfekcyjne 

ukazanie odbiorcom (i ich wyobraźni) i d e i  artysty. Körner zwraca także uwagę na 

znaczenie ruchu i barwy w percepcji przestawienia
111

. Ruch dźwięku, jego 

modyfikacja w naszym głosie zależy od naszej aktywności i jest wyrazem naszej 

niezależności od świata zewnętrznego; jest ekspresją naszej wolności
112

.  

Rozważając ewolucję kategorii mimesis na początku epoki romantyzmu oraz 

jej wpływ na rozwój i status muzyki programowej w XIX wieku, należy wspomnieć   

o refleksji Georga Wilhelma Friedricha Hegla i Arthura Schopenhauera
113

, których 

myśl, co podkreśla Carl Dahlhaus, miała ogromny wpływ na kształtowanie się 

opozycji muzyka absolutna – muzyka programowa
114

. H e g e l  (1770-1831), 

przedstawiciel filozofii idealistycznej, dokonuje kolejnego (po Baumgartenie i Kancie) 

zwrotu – estetyka staje się samodzielną dziedziną nie tylko filozofii (Philosophie der 
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schönen Kunst) ale i nauki (Wissenschaft der Kunst). Jako dyscyplina sztuk pięknych 

dotyczy ona nie tylko zagadnień związanych z pięknem naturalnym, ale dokonuje się 

w niej także przewartościowanie statusu sztuki wobec pojęcia naśladowania 

(Nachahmung). Według Hegla piękno nie zawiera się w samej imitacji natury przez 

sztukę (Nachahmung der Natur) lecz w przedstawieniu, manifestacji (Darstellung, 

Schein, Erscheinung) ducha (Geist) w sztuce
115

. Estetyk twierdzi, że mimesis natury 

nie może być centralnym zadaniem sztuki, gdyż nie powinno się prezentować lub     

re-prezentować (zwielokrotniać) tego co już istnieje
116

. Poza tym sztuka nie jest         

w stanie osiągnąć imitacji doskonałej, będzie zawsze (według słynnego sformułowania 

Hegla) przypominała „pełzającego robaka, który usiłuje doścignąć słonia”
117

. Tym 

samym filozof odziera mimesis z powrotem z aspektu kreatywności, pojmując ją 

przede wszystkim jako rodzaj imitacji, nie tylko nie przekazującej prawdy, ale także 

nie uczestniczącej w docieraniu do niej
118

.  

Myśl A r t h u r a  S c h o p e n h a u e r a  (1788-1860), neoplatońska                    

w charakterze, miała także wpływ na rozwój idei muzyki absolutnej, jednak w inny 

sposób niż Heglowska, niejako uzupełniając tę refleksję. Według Schopenhauera 

muzyka różni się od innych sztuk, gdyż nie odkrywamy w niej żadnego 

naśladownictwa, żadnego powtórzenia idei. Staje się ona jednocześnie całkowicie        

i głęboko zrozumiana przez duszę
119

. Relacja muzyki do  świata jest w pewnym sensie 

analogiczna do relacji obrazu wobec tego, co zobrazowane, czyli relacji kopii do 

wzoru (poprzez nieuniknioną analogię z innymi sztukami, jak podkreśla filozof). 

Natychmiastowe zrozumienie muzyki wynika z jej wyjątkowo głębokiego, 

nieskończenie prawdziwego i trafnego odwzorowania świata
120

. Schopenhauer wyraża 

zatem głęboko ukryty pogląd, że relacja muzyki do świata jest jednak pewnego 

rodzaju naśladownictwem. Muzyka jest kopią wzoru (rozumianego jako świat), 
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którego nigdy nie można bezpośrednio przedstawić
121

, pobrzmiewa tu echo myśli 

Plotyna. Nawiązując z kolei do Platona filozof pisze, że muzyka jest nie tylko 

odbiciem idei (jak inne sztuki) lecz o d b i c i e m  s a m e j  w o l i , której 

przedmiotowością są również idee
122

. Muzyka nie wyraża nigdy zjawiska lub obiektu, 

lecz wyłącznie najgłębszą istotę każdego zjawiska, rzecz samą w sobie, samą wolę
123

. 

Jako taka jest rodzajem reprezentacji syntetyzującej. Za filozofem można by nazwać 

świat wcieloną muzyką i wcieloną wolą.  

2.2 Mimesis i reprezentacja versus muzyka absolutna 

Mimo że mimesis i reprezentacja są kategoriami podstawowymi przede 

wszystkim dla muzyki programowej, jednak przejawiają się one także w muzyce 

absolutnej (ku czemu skłania się część badaczy zorientowanych hermeneutycznie, 

m.in. Constantin Floros), włączając w to przynależne im kategorie: imitacji, ilustracji 

muzycznej, malarstwa dźwiękowego, retoryki, symboliki muzycznej. Muzyka 

programowa, zarówno we wczesnych XVI-wiecznych przejawach, jak i w swoim 

XIX-wiecznym rozkwicie, była zjawiskiem bardzo szerokim; niniejsza rozprawa 

koncentruje się na jej najbardziej emblematycznych rodzajach, związanych z kategorią 

reprezentacji. Napięcie, jakie zrodziło się między muzyką programową a absolutną,    

a które miało swoje korzenie w myśli filozoficznej oświecenia, zaciążyło na 

późniejszym, XX-wiecznym podejściu do kategorii imitacji, naśladownictwa                

i reprezentacji w ogóle. Muzyka programowa obejmuje, czy też może obejmować 

wszystkie te kategorie, wykorzystując ponadto elementy ilustracyjności, asocjacji, 

symboliki – w odróżnieniu od muzyki absolutnej. Jest zatem tylko jednym                   

z możliwych mediów obecności wymienionych kategorii; zjawiskiem o charakterze 

raczej historycznym niż nowym sposobem ich odczytania. Opozycja między muzyką 

programową i absolutną, podbudowana dodatkowo myślą teoretyczno-

muzykologiczną i filozoficzną ówczesnej epoki, spowodowała niemal całkowite 

utożsamienie programowości z wszelkimi formami przedstawiania, czy to 

dosłownego, czy też metaforycznego, a także znaczącą degradację estetyczną kategorii 

imitacji, naśladownictwa i reprezentacji. Jak pisze autor Idei muzyki absolutnej, 
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“pojęcie muzyki programowej […] jest zdeterminowane antytezą tej muzyki: muzyką 

absolutną. Antyteza ta stanowi składnik samej substancji tego pojęcia”
124

.  

Muzyka absolutna. Z historii terminu 

Termin „muzyka absolutna” został wprowadzony po raz pierwszy przez 

R y s z a r d a  W a g n e r a  we wprowadzeniu do IX Symfonii Beethovena, które ukazało 

się w prasie drezdeńskiej w postaci serii krótkich artykułów w 1846 roku
125

. Natomiast 

w pracach Das Kunstwerk der Zukunft
126

 oraz Oper und Drama
127

 termin ten staje się 

centralnym hasłem koncepcji dramatu muzycznego
128

. Wagner nadaje mu jednak 

zabarwienie pejoratywne: jako rodzajowi muzyki oderwanej od swoich korzeni 

(języka i tańca), czysto abstrakcyjnej, której nie jest dana taka pełnia, jaką osiąga ona 

w dramacie muzycznym
129

. Główną ideą estetyki muzycznej romantyzmu była 

gloryfikacja muzyki absolutnej jako sięgającej Absolutu, nie zaś tylko muzyki czysto 

instrumentalnej; jej prestiż i elitarność także nie były bez znaczenia
130

. Muzyka 

programowa, a wraz z nią wszelkie powiązane kategorie: ilustracji, imitacji, 

naśladownictwa, była postrzegana implicite jako ułomna ideowo. Za realizującą         

w najdoskonalszy sposób dążenia muzyki absolutnej uważana była kameralistyka ze 

szczególnym uwzględnieniem kwartetu smyczkowego. Gatunek ten, jako najbardziej 

związany ze sferą prywatną, stał się z czasem ucieleśnieniem muzyki absolutnej – 

momentem estetycznym, formą uduchowioną, czystym przejawem heglowskiego 

„zmysłowego jawienia się idei” w muzyce
131

. Niezwykła siła tego przekonania sprawi, 

że jeszcze w 1899 roku Arnold Schönberg, komponując Verklärte Nacht op. 4 na 

sekstet smyczkowy, będzie unikał jednoznacznego określenia utworu mianem 

programowego.  

Wcześniej niż pojęcie muzyki absolutnej pojawiła się jej idea jako sprzeciw 

wobec muzyki programowej. Jednym z pierwszych orędowników tego rodzaju muzyki 

był R o b e r t  S c h u m a n n , pozostający pod silnym wpływem estetyki Kantowskiej. 
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Pisał on: „Tylko geniusz zrozumie geniusza”
132

, co stanowiło (według wykładni 

Kanta) całkowite zaprzeczenie założeń utożsamianych z muzyką programową.          

W jednej ze swych najsłynniejszych wypowiedzi dotyczących Symfonii fantastycznej 

Hectora Berlioza kompozytor ironizował na temat programowych „drogowskazów”, 

jako mających w sobie coś „niegodnego i szarlatańskiego”
133

. Schumann nie był 

jednak całkowicie przeciwny muzyce programowej, przyzwalał na „możliwość 

pobudzenia fantazji
134

” przy swobodnym podejściu do programu. Później w refleksji 

kompozytora zaczyna się zarysowywać wychodzenie poza kantowską koncepcję 

naśladownictwa o pejoratywnym wydźwięku: „Kto podąża za wielkim mistrzem         

z powagą i pilnością nie jest kopistą i swoistość jego dzieła ujawni się tak czy inaczej; 

nikt nie jest jednakowy duchem z innym i każdemu dana jest z urodzenia inna natura   

i inne odczuwanie sztuki”
135

. 

Warto jeszcze przytoczyć zdanie o muzyce absolutnej H a n s a  G e o r g a  

G a d a m e r a , który pisze o niej jako o „sztuce nieprzedmiotowej”
136

. Muzykę 

programową, operę i dramat muzyczny Gadamer uznaje za formy wtórne i pośrednie, 

które jako takie odsyłają do muzyki absolutnej. Największym osiągnięciem muzyki 

Zachodu i jej punktem kulminacyjnym jest dla filozofa wiedeński klasycyzm
137

. Widzi 

on także zależność między muzyką a słowem: 

Między bezsłowną mową muzyki, jak chętnie mówimy, i językiem naszych własnych 

doświadczeń w mówieniu i komunikowaniu zachodzi niepodważalny związek. Podobnie 

może zachodzić związek między widzeniem przedmiotowym i orientowaniem się w świecie 

oraz postulatem artystycznym, by nagle z elementów takiego przedmiotowo widzialnego 

świata budować nowe kompozycje i sięgać do głębi ich napięć
138

. 

Zwracając uwagę na podobieństwo muzyki do aspektu językowego, Gadamer sytuuje 

ją bliżej sfery narracji niż przedstawiania. 
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Muzyka programowa. Z historii terminu 

Jak pisze Ryszard Daniel Golianek, mimo wcześniejszych (datujących się na 

XVI wiek
139

) utworów muzycznych o cechach programowości, samo pojęcie muzyki 

programowej pojawiło się dopiero w 1855 roku w artykule/manifeście estetycznym 

Franciszka Liszta Berlioz und seine Harold-Symphonie. Pojęcie muzyki programowej 

zostało podjęte przez Augusta Wilhelma Ambrosa, a następnie włączone do licznych 

XIX-wiecznych leksykonów i encyklopedii muzycznych
140

. W XVIII wieku istniało 

już, co prawda, pojęcie „programu” w odniesieniu do muzyki
141

, nie zakładało ono 

jednak tak wyraźnie zaznaczonej odrębności tego rodzaju muzyki jak we wspomnianej 

analizie Liszta. Już wówczas (w 1862 roku) Richard Pohl zwracał uwagę na 

nietożsamość programowości z malarstwem dźwiękowym, którego elementy 

pojawiają się w tego typu utworach epizodycznie, co potwierdza tezę, że reprezentacja 

i mimesis (a także diégesis) stanowią tylko jedne z możliwych kategorii 

wykorzystywanych w muzyce programowej.  

C a r l  D a h l h a u s  uważa, że muzyka absolutna i muzyka programowa to 

dwie biegunowe skrajności (rozumiane jako możliwości myślowe), natomiast 

rzeczywistość muzyczna rozpościera się pomiędzy nimi. W związku z tym sztywna 

definicja jest niemożliwa; można jednak zaobserwować trzy podstawowe cechy 

muzyki programowej: 

 jest ona na ogół opisem lub tylko zarysowaniem zdarzeń lub fabuł, ale nie 

obrazowaniem stanów (co jest typowe dla utworów charakterystycznych);  

 w odniesieniu do utworów XIX w. termin ten jest bliższy utworom 

orkiestrowym niż fortepianowym. Nie bez znaczenia jest czas trwania utworu;  

 temat literacki musi ulec indywidualizacji by stać się programem
142

.  

Dahlhaus dochodzi także do wniosku, że jedynie upublicznienie programu przez 

kompozytora w wydaniu partytury czyni utwór prawdziwie programowym
143

.  
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Kategorie istotne dla reprezentacji, takie jak imitacja, ilustracja czy malarstwo 

dźwiękowe bywały rozumiane w różny sposób w XIX-wiecznej muzyce programowej. 

Może o tym świadczyć artykuł H e c t o r a  B e r l i o z a  (1803-1869) De l’imitation 

musicale (O imitacji muzycznej). Przez imitację kompozytor rozumie reprodukcję 

pewnych odgłosów oraz opis lub malarstwo muzyczne obiektów, których istnienia 

doświadczamy w życiu codziennym jedynie wzrokiem
144

. Powołując się na pisma 

Josepha Carpaniego, znawcy życia i muzyki Haydna, Berlioz pisze, że przed Haydnem 

(i jego Stworzeniem świata) wielu kompozytorów używało stylu deskryptywnego       

w dwóch rodzajach: fizycznym, bezpośrednim (oznaczającym wszelkie odgłosy 

zwierząt, szum morza, wiatr itp.) i sentymentalnym, pośrednim (który oznacza 

wszystko to, co muzyka wyraża za pomocą swoich własnych środków, czyli ekspresję, 

którą Berlioz nazywa także obrazem muzycznym (image musicale). Według 

kompozytora imitacja nie powinna być nigdy celem, lecz środkiem, tak aby muzyka 

nie straciła nic ze swej szlachetności i mocy. Wynika z tego druga cecha imitacji, 

wedle której jej celem powinny być tylko obiekty (i odgłosy) godne imitowania, aby 

sztuka nie doznała poniżenia ani upokorzenia. Co ciekawe, ekspresja stanowi dla 

kompozytora najsilniejszą z imitacji, która naśladuje sentymenty (uczucia) i pasje
145

.  

Mimo że nazwisko E d u a r d a  H a n s l i c k a
146

 (1825-1904) jest zwykle 

łączone z nurtem formalistycznym w muzyce, nie pojawia się ono przypadkowo         

w zestawieniu poglądów dotyczących muzyki programowej. Jego praca Vom 

Musikalischen Schönen (1854) zawiera wiele opinii i cytatów innych autorów na temat 
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imitacji w muzyce pochodzących z różnych koncepcji teoretycznych. Bliższa 

znajomość dzieła Hanslicka sprzyja podważeniu stereotypowych poglądów na temat 

jego zagorzałego formalizmu. Autor pisze wprost o zależności między muzyką             

i emocjami: „Każde prawdziwe dzieło sztuki odwołuje się w pewien sposób do naszej 

emocjonalności, jednak dla żadnego nie jest to sposób jedyny ani wyłączny”
147

. 

Elementem wspólnym muzyce i ludzkim emocjom jest dla Hanslicka ruch 

(przypomnijmy: ważny składnik arystotelesowskiej mimesis). Dla autora wszystko 

poza ruchem, co odzwierciedla uczucia w muzyce posiada naturę symboliczną
148

. Na 

przeciwległym biegunie Hanslick stawia malarstwo dźwiękowe (Tonmalerei), pisząc:  

Muzyka może podjąć wyzwanie imitowania tylko fenomenów istniejących obiektywnie, 

natomiast nigdy konkretnych uczuć, które są przez nie wywoływane. Padający śnieg, 

ćwierkanie ptaków, wschód słońca mogą być odmalowane muzycznie tylko przez 

wytworzenie wrażeń słuchowych wiążących się w sposób dynamiczny z tymi fenomenami. 

W zakresie siły, wysokości, prędkości i rytmu dźwięki tworzą dla ucha figurę, wykazującą 

pewien stopień analogii z pewnymi wrażeniami wizualnymi […]
149

.  

Słynne tönend bewegte Formen otrzymują zatem rodzaj nowej wykładni. Dla autora 

próba przedstawienia w muzyce czegoś niezdefiniowanego, niekonkretnego jest 

sprzecznością
150

. Hanslick, idąc tropem Kanta, całkowicie odrzuca możliwość 

„modelowania” przez kompozytora dzieła na wzór Natury - tworzy on od początku (ab 

initio)
151

, podążając za głosem swego geniuszu. Odgłosy Natury nie są zatem w ogóle 

muzyką w rozumieniu idei, lecz tylko przywołaniem pewnego wrażenia, 

skojarzeniem
152

. Pisząc te słowa broni on w zasadzie statusu muzyki jako sztuki 

wysokiej, wolnej i niezależnej. Tym co sprawiło recepcji myśli Hanslicka najwięcej 

kłopotów i nieporozumień jest zdanie o charakterystyce przynależnej tylko muzyce,    

a nie występującej ani w poezji, ani w malarstwie, ani w rzeźbie, mianowicie               

o przedmiocie (substancji) muzyki jako nierozerwalnie związanej z formą
153

. Hanslick 

wykluczając wszelką inspirację światem zewnętrznym, gdyż kompozytor myśli 
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dźwiękami, nie słowami
154

, nie wyklucza jednak odwoływania się muzyki do emocji 

ani nie neguje jej zdolności mimetycznych, o ile pozostają one w służbie sztuki. 

Wśród szczególnie interesujących XX-wiecznych interpretacji muzyki 

programowej należy wyróżnić stanowisko C o n s t a n t i n a  F l o r o s a , według 

którego muzyka symfoniczna XIX wieku jest pełna jeszcze nieznanych lub nie 

całkiem rozpoznanych symboli
155

. Autor uważa, że nie tylko twórczość Berlioza, 

Liszta, Czajkowskiego i Ryszarda Straussa, ale także Brahmsa, Brucknera i Mahlera 

jest pełna odniesień do świata zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego. Punktem 

wyjścia dla rozważań Florosa jest, w pewnym stopniu zadziwiająca wypowiedź 

Gustava Mahlera:  

Cała komunikacja między kompozytorem a słuchaczem opiera się na konwencji określającej, 

że ten lub inny motyw lub symbol muzyczny […] funkcjonuje jako wyraz tej lub innej myśli 

lub nawet teorii. To jest szczególnie oczywiste w przypadku Wagnera. […] Lecz mój język 

nie jest jeszcze zrozumiały dla publiczności. Nie ma ona pojęcia o tym co mówię i co mam na 

myśli przez co moja muzyka wydaje się jej nic nie znacząca i niezrozumiała
156

.  

Zdanie Florosa podziela Hartmut Krones, który przywołuje także znamienne słowa 

Mahlera: "Poczynając od Beethovena nie istnieje taka muzyka nowoczesna (moderne 

Musik), która nie posiadałaby programu wewnętrznego”
157

. Floros, powołując się na 

teorie symbolu Arnolda Scheringa, Ernsta Cassirera, Susanne K. Langer i Umberto 

Eco, przedstawia próbę własnej definicji symbolu muzycznego opartą na trzech 

podstawowych przesłankach:  

 symbole nie powinny być mylone z idiomami stylu i stereotypowymi 

formułami muzycznymi;  

 symbole nie powinny być mylone ze znakami (głosami i sygnałami) oraz 

elementami muzyki deskryptywnej (malarstwem dźwiękowym), która 

niekoniecznie musi być symboliczna;  

 intencja i świadomość kompozytora jest niezbędna dla rozpoznania przesłania 

symbolicznego
158

.  
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Warto wspomnieć, że ostatni z tych warunków jest niezbędnym elementem wszelkiej 

reprezentacji muzycznej, nie tylko tej o symbolicznym charakterze.  

Również L e s z e k  P o l o n y  w pracy Poetyka muzyczna Mieczysława 

Karłowicza odwołuje się do pojęcia symbolu, przedstawiając koncepcję genezy 

muzyki programowej przełomu XIX i XX wieku jako uwarunkowaną modernistyczną 

koncepcją symbolu. Autor zadaje przy tym ważkie pytanie:  

[…] w jakim stopniu ekspresja muzyczna łączy się z pewnymi symbolicznymi formami 

wyrazowymi czy też utrwalonymi znakami, ‘konwencjami semiotycznymi’. […] Wyjaśnienie 

genezy owych znaków np. poprzez fakt kojarzenia konstrukcji muzycznych z treściami 

literackimi czy w ogóle pozamuzycznymi, a następnie utrwalenie się tak powstałych 

„konotacji” w określonym kręgu kulturowym – nie tłumaczy istoty problemu. Przy całej 

doniosłości tak pojętych badań genetycznych pomija się zupełnie zagadnienie autentyczności 

znaku muzycznego. Mam na myśli istnienie więzi czy analogii między ujawniającymi się     

w dziele muzycznym jakościami i ukształtowaniami z jednej strony a pewną rzeczywistością 

wyobrażeniową czy emocjonalną, do której to dzieło odsyła – z drugiej
159

. 

Według Polonego niebagatelny wpływ na ideowe ukształtowanie i przesłanie sztuki 

modernizmu miała refleksja filozoficzna Arthura Schopenhauera, Fryderyka 

Nietzschego i Henri’ego Bergsona, czyli trzech myślicieli, których dzieła stanowiły 

ważne źródło inspiracji także dla Arnolda Schönberga. Jednak najważniejszą tezą 

autora jest ścisłe powiązanie symbolizmu z ekspresją, mające swe korzenie w estetyce 

Diltheyowskiej. W modernizmie ekspresja muzyczna staje się, według autora, wzorem 

dla symbolu, co oznacza nierozerwalność tych pojęć w aspekcie interpretacji dzieła 

muzycznego. Ekspresja niewyrażalnego koresponduje tu w pewien sposób                   

z reprezentacją nieprzedstawialnego.  

Zwolennikiem zdecydowanego rozdziału ekspresji i reprezentacji jest 

natomiast R o g e r  S c r u t o n . Należy wyjaśnić, że odmawia on racji bytu wszelkiej 

reprezentacji muzycznej z wyjątkiem obszaru muzyki programowej, gdyż rozumie on 

tę kategorię jako świadomie rozpoznawalną (przede wszystkim przy pomocy słów), 

natomiast w muzyce nic nie może być reprezentowane poza dźwiękami
160

. Dla 

filozofa tym co zwykle rozumiemy przez reprezentację w muzyce jest ekspresja czyli 

obecność przedmiotu bez jego opisu. Muzykę programową autor charakteryzuje jako 

muzykę typu narracyjnego lub deskryptywnego - według niego sama inspiracja 
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tekstem nie wystarczy, żeby uczynić muzykę programową. Według Scrutona kluczowe 

dla narracji i muzycznej reprezentacji jest Berliozowskie rozróżnienie podmiotu           

i przedmiotu. Idée fixe i motyw przewodni stanowią „potwierdzenie narracyjnych 

pretensji muzyki”
161

, umożliwiając zaistnienie reprezentacji w muzyce bez użycia 

imitacji.  

O potrzebie nowej definicji muzyki programowej pisze V e r a  M i c z n i k       

w artykule The Absolute Limitations of Programme Music: The Case of Liszt’s ‘Die 

Ideale’. Według Micznik jest to pojęcie o bardzo płynnych granicach. Podobnie jak 

Carl Dahlhaus uważa ona, że sztywny podział na muzykę programową i absolutną 

wynika w przeważającym stopniu z późniejszej recepcji
162

. Micznik zwraca także 

uwagę na inną ważną kwestię:  

Najistotniejsza dla tożsamości muzyki programowej jest nie zależność między programem i 

muzyką, lecz ciągła dynamiczna wymiana między dwoma, w zasadzie nieprzystającymi do 

siebie mediami (muzyką i słowami w tym przypadku) oraz ich ciągła walka o pierwszeństwo 

w procesie recepcji
163

.  

Autorka wpada jednak w pułapkę stereotypowego ujęcia „zadania” jakie muzyka 

programowa ma do spełnienia: „wymusza” ona na słuchaczu konkretny sposób 

pozamuzycznej interpretacji dzieła, ograniczając w ten sposób muzyczną percepcję
164

. 

Trudno się zgodzić z tym twierdzeniem, gdyż dla wykształconego i przygotowanego 

słuchacza odbiór pozamuzycznych treści w żaden sposób nie zakłóci percepcji jakości 

„czysto” muzycznych (rozumianych przecież przez badaczkę jako przynależne muzyce 

absolutnej). Natomiast dla słuchacza nieprzygotowanego nie będzie to miało 

najmniejszego znaczenia, można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że pomoże mu      

w jakimkolwiek zrozumieniu dzieła w ogóle. Micznik żywi nieuzasadnione 

przekonanie, że „narzucenie” odbiorcy interpretacji zabiera mu z jednej strony 

możliwość innej pozamuzycznej interpretacji dzieła, a z drugiej strony uniemożliwia 

zrozumienie utworu tak, jak gdyby był dziełem muzyki absolutnej.   
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2.3 Filozofia różnicy i powtórzenia 

Pojęcia różnicy i powtórzenia, niejako odkryte na nowo w XIX i XX wieku, 

mają swe korzenie w starożytności. Jednak, jak pisze Katarzyna Wejman, „starożytna 

myśl grecka, wprowadzając ideał pełni obecności, stałości źródła tj. logosu, 

przesłoniła problem różnicy, a wraz z nią i powtórzenia”
165

. Dopiero Søren 

Kierkegaard w XIX wieku wprowadził pojęcie powtórzenia do filozofii, jako kategorii 

interpretacyjnej. Pojęcie powtórzenia ma bogatą historię w myśli europejskiej, choćby 

ze względu na jej znaczącą rolę w naszym pojmowaniu czasu, trwania i historii:         

w sposób cykliczny lub linearny. Sarah Gendron, autorka studium poświęconego 

zagadnieniu powtórzenia i różnicy w literaturze i myśli filozoficznej XX wieku, 

zwraca uwagę właśnie na znaczenie cykliczności w aktywności i rytuałach (także 

religijnych) związanych z ludzkim życiem od zawsze
166

. Zdaniem Gendron już           

w starożytnej Grecji Anaksymander z Miletu (610-546 p.n.e.) używał pojęcia apeiron 

na określenie jednej z pierwszych teorii „wiecznego powrotu”: wszystko we 

wszechświecie nieustannie wypływało i powracało do tej samej bezgranicznej              

i nieskończonej pramaterii (arché)
167

. Wszelkie wczesne koncepcje „wiecznego 

powrotu” zakładały kolisty ruch wszechświata i rozpoczęcie wszystkiego jeszcze raz   

z tego samego miejsca. Z kolei tradycja żydowska, irańska i islamska preferowały 

rozumienie czasu jako progresywnie rozwijającej się linii ku przyszłości, której 

najważniejszym celem miało być przyjście Mesjasza
168

. Od czasów starożytnych aż do 

XIX wieku współistniało cykliczne i linearne pojmowanie czasu. Dopiero myśl 

filozoficzna XIX i XX wieku przyniosła połączenie tych dwóch koncepcji, co 

pozwoliło na sformułowanie nowej teorii powtórzenia jako siły, symultanicznie 

reprodukującej jedną rzecz i tworzącej inną rzecz na nowo
169

. Pojęcie powtórzenia 

należy do samej istoty mimesis i reprezentacji. Każde naśladownictwo, imitacja, 

ponowne przedstawienie zakłada „powtórzenie” przedmiotu reprezentacji, a także 

samo w sobie jest aktem powtórzenia. Różnica jest natomiast pojęciem wielce 
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nieuchwytnym, wymykającym się systematycznemu ujmowaniu i wszelkiemu 

dookreślaniu. 

Pojęcie powtórzenia, a co za tym idzie i różnicy, weszło do obszaru 

problematyki reprezentacji w XIX wieku za sprawą refleksji filozoficznej S ø r e n a  

K i e r k e g a a r d a  (1813-1855). W książce Gjentagelse (Powtórzenie) z 1843 roku, 

opublikowanej pod znaczącym pseudonimem Constantin Constantius, rozróżnia on 

dwa pojęcia: wspomnienie i powtórzenie, nadając obydwu zabarwienie afektywne: 

pierwszemu - smutne, drugiemu radosne
170

. To rozróżnienie było szczególnie ważkie   

i brzemienne w skutki dla przyszłej refleksji filozoficznej. W ujęciu filozofa zarówno  

z powtórzeniem, jak i wspomnieniem wiąże się ruch: „Powtórzenie i wspomnienie to 

ten sam ruch, lecz skierowany w przeciwne strony. To, co się wspomina, już było, 

powtarza się zatem ‘do tyłu’
171

. Zaś właściwe powtórzenie, to wspomnienie zwrócone 

ku przyszłości”
172

. Jak zauważa Arne Melberg, rozprawa Kierkegaarda jest,                 

z filozoficznego punktu widzenia, dyskusją o „wtedy” wspomnienia i „teraz” 

powtórzenia
173

. Identyczne powtórzenie nie jest możliwe, gdyż kontekst wydarzeń 

oraz nasza dyspozycja emocjonalna ulegają zmianie. Melberg uważa, że powtórzenie 

staje się u Kierkegaarda kategorią transcendentną, gdyż objawia pewną prawdę 

przekraczającą i znoszącą porządek temporalny
174

. Jest to rodzaj paradoksu, tak często 

obecnego w rozważaniach nad mimesis i reprezentacją; powtórzenie czyni „teraz”       

z tego, co było, co więcej, jest to jego warunkiem. Nie jest to nigdy czysta 

teraźniejszość i zawsze zawiera w sobie przeszłość
175

. Ponieważ w języku duńskim 

słowo „chwila” oznacza mgnienie oka, ale także spojrzenie, rola wzroku i spojrzenia 

odgrywa znaczącą rolę w filozofii powtórzenia Kierkegaarda
176

. Co więcej rola 

wzroku i spojrzenia będzie ważka zarówno w literaturze i muzyce modernizmu
177

, jak 

i w późniejszych XX-wiecznych koncepcjach powtórzenia rozpatrywanego w ramach 

kategorii reprezentacji. 
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Istotna dla zagadnienia „wiecznego powrotu” jest refleksja F r i e d r i c h a  

N i e t z s c h e g o  (1844-1900). Choć krytykował on Platona jako „największego wroga 

sztuki jakiego Europa wydała
178

”, a także cały „zachodni system reprezentacji
179

”, nie 

zdołał uciec (podobnie zresztą jak Platon) od mimetycznego wymiaru własnej 

twórczości. Nietzsche sformułował dwie różne wersje rozumienia idei „wiecznego 

powrotu”. Według pierwszej z nich, inspirowanej twórczością Heinricha Heinego        

i Johanna Christiana Friedricha Hölderlina, cały wszechświat jest uwikłany w wieczną 

grę powtórzenia, w której wszystko bez przerwy powraca do swego poprzedniego 

oryginalnego kształtu
180

. Według drugiej wersji “wieczny powrót” ewoluuje: powtarza 

zdarzenia, a zarazem daje początek różnicy
181

. Można powiedzieć, że idea „wiecznego 

powrotu” w interpretacji filozofa wyrasta z porządku dionizyjskiego. Jak pisze 

Mariusz Moryń: „[…] taniec dionizyjski – to stała rotacja, kolisty nawrót                      

i recyrkulacja miejsc: powoduje on zanik identyczności, nie wiadomo, kto jest kim”
182

. 

W refleksji Nietzschego pojawiają się także inne terminy, wpisujące się w krąg 

reprezentacji. Jak pisze Stephen Halliwell, Nietzsche podejmuje za Schopenhauerem 

paradoksalną próbę oddzielenia idei odzwierciedlania (Wiederspiegelung) 

„powierzchni” życia od imitacji (Nachahmung, imitieren) i przyłączenia jej do 

wyrażenia artystycznej „wewnętrznej prawdy” świata, zwłaszcza w muzyce
183

. Tak 

Nietzsche rozumie kontrast między boską kreacją a imitacją natury
184

. Muzyka 

stanowi, według niego, zwierciadło głębokiej prawdy, samej „woli” natury. Według 

Halliwella taka postromantyczna reinterpretacja estetyki mimesis jest możliwa dzięki 

rozumieniu bliźniaczych sił: Dionizyjskiej i Apollińskiej jako quasi-artystycznych 

mocy samej natury
185

. 

Kierkegaardowska koncepcja powtórzenia zyskuje niejako kontynuację           

w myśli filozoficznej M a r t i n a  H e i d e g g e r a  (1889-1976), który jednak łączy 

powtórzenie nierozerwalnie z pojęciem dziejowości. Zdaniem Arne Melberga, 

Heidegger przejmuje pojęcia Kierkegaarda Øieblikket [chwila] i gjentagelse 
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[powtórzenie] pod nazwą Augenblick i Wiederholung
186

. O samym Kierkegaardzie 

filozof wspomina jednak niechętnie i dość lekceważąco w przypisach, zarzucając mu, 

że pozostaje uwięziony w potocznym „wulgarnym” pojęciu czasu rozumianego jako 

„teraz”
187

. Wiederholung Heideggera jest pojęciem związanym nierozerwalnie             

z czasem, a co za tym idzie z tajemnicą bycia, która wiąże się z ruchem (wszelki ruch 

jest ruchem w czasie
188

). Ruch w stronę nieważności (Nichtigkeit) Heidegger nazywa 

troską: to właśnie w tym ruchu zbliżamy się do pojęcia Wiederholung; łączy się on      

z ruchem w stronę śmierci i losu, ruchem naprzód
189

. Wiążą się z nim dwa inne 

terminy: zdecydowanie (Entschlossenheit) i okamgnienie (Augenblick). Właściwy czas 

oparty o okamgnienie jest „zatrzymaniem w przyszłości”, właściwą teraźniejszością. 

Jest zatem inny niż teraz (das Jetzt), które jest „wewnątrz-czasowością”
190

. 

Zaskakujący jest fakt, że właśnie mimesis jest tą z greckich koncepcji, którą Heidegger 

odrzuca spośród wielu innych przejętych i reinterpretowanych. Filozof przejmując 

Arystotelesowską koncepcję natury i sztuki, nie nazywa jednak ich wzajemnej relacji 

mimetyczną
191

. Mimesis funkcjonuje w myśleniu Heideggera na najbardziej 

fundamentalnym poziomie: jako physis lub samo Bycie
192

. Mimo że Heidegger nie 

używa pojęcia mimesis w odniesieniu do sztuki, uważa on, że poza rzeczowością (np. 

dźwiękowością w muzyce) dzieło jest symbolem, alegorią
193

. Sposób, w jaki sztuka 

może odtwarzać, Heidegger komentuje następująco: „W dziele przeto nie chodzi         

o odtworzenie obecnego w danej chwili, poszczególnego bytu, lecz raczej                    

o odtworzenie ogólnej istoty rzeczy. Ale gdzie i jak jest owa ogólna istota, tak że 

dzieła sztuki pozostają z nią w zgodności?”
194

. I dalej: „Być dziełem znaczy: 

wystawiać jakiś świat”
195

. Jest to swoisty paradoks: zwracając się przeciwko naturze 

człowiek w pewien sposób ją imituje, lub raczej „dokonuje” jej przez mimesis            
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w sztuce. Tylko poprzez dzieła sztuki bycie przejawia się w swoim byciu. Zatem 

mimesis jako rodzaj działania staje się u Heideggera źródłem sztuki
196

.  

Idea powtórzenia doprowadziła myślicieli drugiej połowy XX wieku do 

uczynienia kolejnego kroku – do wydobycia na pierwszy plan pojęcia różnicy i tym 

samym dojścia do kresu reprezentacji, wręcz do antyreprezentacji. Modernistyczny 

odwrót od reprezentacji staje się także jednym ze znaków rozpoznawczych szeroko 

rozumianego postmodernizmu, a zwłaszcza poststrukturalizmu m.in. w wizjonerskiej 

filozofii G i l l e s a  D e l e u z e ’ a  (1925-1995). Kluczowym problemem dla myśli 

Deleuze’a jest odwrócenie relacji metafizycznej między tożsamością i różnicą. Filozof 

uważa, że za sprawą dominacji (i oczywistości) tożsamości, która jako pierwsza 

przykuwa naszą uwagę, nie traktujemy różnicy jako „samej w sobie”, lecz jedynie jako 

opozycję tożsamości. Z kolei powtórzenie posiada paradoksalny charakter. Tomasz 

Załuski pisze, że sytuacja idealnego powtórzenia jest niemożliwa, ze względu na różny 

„kontekst wewnętrzny” powtórzenia i oryginału
197

. Ponieważ już sam fakt 

powtórzenia implikuje obecność pewnych modyfikacji, uświadomiona zostaje rola 

różnicy. Wydawałoby się, że takie rozumienie różnicy czyni reprezentację 

konceptualnie niemożliwą. Jako imitację, owszem, lecz nie jako mimesis, zakładającą 

akt kreacji i nie wymagającej już nie tylko absolutnego, ale nawet częściowego 

podobieństwa do oryginału. Reinterpretacja powtórzenia Deleuze’a ma daleko idące 

konsekwencje. Jak pisze Załuski: 

Deleuze nie postuluje porzucenia jednego, określonego paradygmatu powtórzenia na rzecz 

innego, lecz bardziej radykalne przejście od paradygmatycznego ujęcia powtórzenia do 

ujęcia, które należałoby określić mianem „a-paradygmatycznego”
198

. 

Innym pojęciem zreinterpretowanym przez Deleuze’a wraz z radykalnym 

psychoanalitykiem Félixem Guattarim jest pojęcie refrenu (ritournelle)
199

. Jest ono 

rozumiane przez filozofa w szeroki sposób, pozostając przede wszystkim w ścisłym 

związku z pojęciami terytorializacji, deterytorializacji i reterytorializacji
200

, 
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aczkolwiek sedno sensu pozostaje zbieżne z muzycznym sposobem rozumienia 

refrenu. Deleuze i Guattari tak piszą o refrenie: 

[…] jest on terytorialny, jest terytorialnym układem. Ptasi śpiew. Swym świergotem ptaki 

wyznaczają terytorium. Greckie skale, indyjskie rytmy same w sobie są terytoriami, 

prowincjami, regionami. Refren przybierać może inne jeszcze funkcje: miłosną, zawodową 

czy społeczną, liturgiczną bądź kosmiczną. Zawsze jednak ciągnie za sobą pewną ziemię. 

[…]
201

.   

Z punktu widzenia muzyki istotna jest jeszcze jedna charakterystyka: „Refren to rytm  

i melodia, które uległy terytorializacji, zyskały bowiem wyrażeniowość. A zyskują 

wyrażeniowość dlatego, że dokonują terytorializacji. Nie kręcimy się tutaj w kółko. 

Chcemy przez to jedynie powiedzieć, że zachodzi pewien samoczynny ruch jakości 

wyrażeniowych”
202

. Deleuze i Guattari wyróżniają terytorialne motywy (oblicza lub 

postaci rytmiczne) i terytorialne kontrapunkty (krajobrazy melodyczne)
203

. Autorzy 

proponują także klasyfikację refrenów:  

1) refreny terytorialne, wyszukujące, oznakowujące i układające pewne terytorium; 2) refreny 

funkcji sterytorializowanych, przybierające szczególną funkcję w ramach układu (kołysanka 

terytorializująca zasypianie dziecka, pieśń miłosna terytorializująca seksualność                      

i oblubieńca/oblubienicę, przyśpiewka robocza, terytorializująca wykonywany zawód i pracę, 

przyśpiewka kupiecka, terytorializująca podział i dobra; 3) refren jako coś, co oznakowuje 

teraz nowe układy, co przechodzi do nowych układów na drodze deterytorializacji – 

reterytorializacji […]; 4) refreny zbierające czy gromadzące siły, bądź w obrębie terytorium, 

bądź w celu jego opuszczenia (to śpiewki starcia bądź śpiewki do odejścia, niekiedy torujące 

drogę absolutnej deterytorializacji […]
204

.  

Takie ujęcie refrenu nosi pewien rys rytualności, także za sprawą powiązania go z ideą 

cyrkularności, Wiecznego Powrotu
205

. To właśnie za sprawą refrenu, jako elementu 

stabilizującego i powtarzalnego, idea reprezentacji staje się znów możliwa do 

pomyślenia.  

O ile refren wiązał się z powtórzeniem, o tyle przejęte od Bergsona pojęcie 

„stawania się” (devenir) jawi się jako antyimitacja
206

, powiązana tym samym               

z różnicą. W przypadku imitacji powstaje relacja przedmiot – podmiot, natomiast       

                                                           
201

 G. Deleuze, F. Guattari, dz. cyt., s. 379-380. 
202

 Tamże, s. 386. 
203

 Tamże, s. 387. 
204

 Tamże, s. 398-399. 
205

 G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Wydawnictwo KR, 

Warszawa 1997, s. 34. 
206

 Określenie E.W. Hollanda, [w:] tegoż, Deleuze and Guattari’s A Thousand Plateaus, Bloomsbury, 

London – New York 2014, s. 104. 



73 

 

w przypadku „stawania się” relacja między przedmiotem i medium „stawania się” jest 

asymetryczna. Nie wchodzi tu w grę podobieństwo ani analogia, lecz uchwycenie 

„istoty” (zwanej przez Deleuze’a i Guattariego molekularnością) i subiektywność. 

Pojęcie „stawania się” jest kluczowe dla nomadycznej myśli Delezue’a i Guattariego; 

wyjaśniają je oni następująco:  

Stawanie się nie jest odpowiedniością relacji. Ale tym bardziej nie jest ono podobieństwem, 

naśladownictwem prowadzącym aż do utożsamienia. […] Tym bardziej stawanie się nie 

dokonuje się w wyobraźni, nawet jeśli wyobraźnia zostaje wyniesiona do najwyższego, 

kosmicznego lub dynamicznego poziomu, jak u Junga czy Bachelarda. […] Stawanie się nie 

jest też ewolucją – tym bardziej ewolucją ujmowaną poprzez pochodzenie i pokrewieństwo. 

Stawanie się nie wytwarza niczego za pomocą pokrewieństwa; wszelkie podobieństwo jest 

wyobrażeniowe. Stawanie się zawsze pochodzi z innego porządku, niż porządek 

pokrewieństwa. Jest przymierzem (alliance)
207

.  

Jedną z metod, która przyczyniła się do ugruntowania nurtu 

antyreprezentacjonizmu poprzez zerwanie z dotychczasowymi teoriami znaku, była 

dekonstrukcja J a c q u e s a  D e r r i d y  (1930-2004). Mimo to twórczość Derridy pełna 

jest zreinterpretowanych pojęć, pozostających w spektrum kategorii reprezentacji: 

znak, ślad, pozór, symulakrum, a także pozostające z nią w ścisłym związku: 

neologizm différance (różnia) i iterability (iterowalność
208

 lub iteratywność
209

). 

Punktem wyjścia metody Derridy jest stwierdzenie (pozostające w opozycji do 

stanowiska Charlesa Sandersa Peirce’a) że teoria znaku jest niemożliwa, gdyż znak nie 

jest rzeczą, a samo jego pojęcie jest przestarzałe. Filozof stawia postulat niejasności, 

nieokreśloności znaczenia. Teorię znaku ma zastąpić gramatologia, zakładająca przede 

wszystkim odrzucenie dualizmu Ferdinanda de Saussure’a signifiant – signifié, czyli 

całej dotychczasowej koncepcji reprezentacji jako takiej. Paradygmatem idei 

reprezentacji był do tej pory platoński dualizm światów, wyższość świata idei nad 

empirycznym światem kopii, a także koncepcja prawdy jako odkrywania 

rzeczywistości poza zjawiskami.  

Derridiańska koncepcja différance (różni), zakłada, podobnie jak wcześniejsze 

teorie powtórzenia i wynikającej z niego różnicy, udział ruchu w procesie 

różnicowania. Różnia zakłada proces, „grę” opóźniania znaczenia, które nie jest 
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jeszcze obecne w znaku, pojawia się dopiero później, dzięki dalszemu pisaniu 

(écriture). W ten sposób Derrida dochodzi do pojęcia śladu. Ślad sam przez się nie jest 

niczym, a tylko wskazuje poza siebie, co sprawia, że znaczenie traci tożsamość.          

Z kolei iterability, jako aspekt repetycji oznaczający re-duplikację, robienie tego 

samego w różnych kontekstach, przywodzi na myśl koncepcję Kierkegaarda. Derrida 

łączy jednak iterowalność/iteratywność z językiem, znakiem, pismem. Obok różni 

dużą rolę odgrywa w myśli Derridy pojęcie powtórzenia, rozumiane (znów podobnie 

jak u Kierkegaarda) jako kategoria interpretacyjna.  

 

2.4 Wybrane koncepcje i interpretacje kategorii mimesis                        

i reprezentacji w refleksji filozoficzno-estetycznej                     

i muzykologicznej XX i XXI wieku 

 

Mam wielki podziw dla sztuki XX wieku:                                                                                                             

jeśli chodzi o muzykę, skłaniam się do Schönberga,                                                                                      

Berga, Weberna; całej Szkoły Wiedeńskiej.                                                                                                                                        

Paul Ricoeur 

 

 

2.4.1 W ujęciu filozoficzno-estetycznym 

Awangardę modernistyczną
210

 początku XX wieku charakteryzował wyraźny 

odwrót od mimetyzmu i reprezentacji we wszystkich przejawach sztuki: „Wszelkie 

formy imitacji mają być pogardzone” głosił manifest futurystyczny z 1910 roku
211

. 

Pokutujące wówczas rozumienie mimesis jako imitacji, kopii, reprodukcji, 

odtwórczości, związanej tym samym z brakiem oryginalności stanowiło kontynuację 

myśli oświeceniowej, jednak z zachowaniem dystansu wobec pojęcia geniuszu. 

Błędem wielu teoretyków sztuki (nie tylko awangardowej, np. Arthura C. Danto) było 

odwoływanie się do czysto wizualnych przejawów mimesis, jako opartej na „wizualnej 

prawdzie”, podczas gdy już Arystoteles i Plotyn pozwalali na odejście od tak 

rozumianej prawdy w mimesis
212

. W myśli teoretycznej, zarówno początku XX wieku, 

jak i późniejszej, pojawiło się zróżnicowane pojmowanie kategorii mimesis                   
                                                           
210

 Por. wprowadzenie, s. 12, przyp. 8.  
211

 Cyt. za: S. Halliwell, The Aesthetics of Mimesis…, s. 369-370. 
212

 Tamże. 



75 

 

i reprezentacji oraz mimesis j a k o  reprezentacji. Sama kategoria mimesis przeżyła 

renesans w II połowie XX wieku, pojawiając się w refleksji m.in. Hansa-Georga 

Gadamera, Theodora Wiesengrunda Adorna, Stefana Morawskiego, Phillipe’a Lacoue-

Labartha, Rolanda Barthesa, Paula Ricoeura, Kendalla L. Waltona. Co ciekawe,         

w koncepcjach muzykologicznych tego okresu wyraźnie preferowany jest termin 

“reprezentacja”, co ułatwia uniknięcie niebezpiecznych meandrów związanych            

z pojęciem mimesis oraz ciążącego na nim piętna “imitacji”. Ignorowane jest tym 

samym podobne niebezpieczeństwo wynikające z braku jednolitej definicji kategorii 

reprezentacji. Z kolei w refleksji filozoficzno-estetycznej to właśnie kategoria mimesis 

została uprzywilejowana; podjęto próbę jej zreinterpretowania (jako podkategorii 

reprezentacji) z wyraźną preferencją myśli platońskiej jako punktu wyjścia (np. teoria 

Jacquesa Derridy czy Kendalla L. Waltona). Taki stan rzeczy może wynikać z silnego 

filozoficzno-estetycznego zakorzenienia kategorii mimesis, podczas gdy reprezentacja 

stanowiła, wydaje się, pojemniejszą kategorię dla różnorodnych form muzycznego 

przywoływania i przedstawiania rzeczywistości zewnętrznej: imitacji, ilustracji, 

naśladownictwa, malarstwa dźwiękowego, a nawet retoryki i symboliki muzycznej. 

Prezentowane w tym rozdziale wybrane koncepcje interpretacji kategorii 

mimesis i reprezentacji stanowią jedynie niewielką część całej literatury przedmiotu 

związanej z tym zagadnieniem. Wybór został dokonany, aby ukazać możliwie 

największą różnorodność i oryginalność refleksji, a także wydobyć jej związki ze 

sztuką (przede wszystkim z muzyką) i zweryfikować przydatność metodologiczną. 

Pominięte zatem zostały koncepcje związane w większym stopniu z teorią literatury    

i teorią sztuk pięknych, a także podejściem antropologicznym, m.in. autorstwa Ernsta 

Gombricha, Ericha Auerbacha, Gérarda Genette’a, Waltera Benjamina, Rolanda 

Barthesa, Wolfganga Isera czy René Girarda jako nie związane ściśle z tematyką 

niniejszej rozprawy. Koncepcje są przedstawiane w porządku chronologicznym, 

według czasu powstawania prac, w których zostały zawarte. 

Gra dwóch rzeczywistości: o odtwarzaniu w sztuce według Stanisława 

Ossowskiego  

Refleksję Stanisława Ossowskiego (1897-1963) warto przedstawić w dość 

szeroki sposób ze względu na fakt, że na jego dokonaniach wzorował się Peter 
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Kivy
213

. Ossowski uczynił pojęcie o d t w a r z a n i a  jednym z istotnych zagadnień 

poruszanych w książce U podstaw estetyki. Badacza interesuje szczególnie kwestia 

wartości estetycznej przypisanej przedmiotowi ze względu na przedstawienia jakiejś 

innej rzeczywistości, pojawiająca się przy postrzeganiu tego przedmiotu
214

. Ponieważ 

w sztuce mamy do czynienia z dwoma rzeczywistościami, trzeba wyróżnić co 

najmniej dwa procesy symultaniczne: postrzeganie przedmiotu i jego semantyczną 

interpretację. Obydwa przedmioty łączą się w jednym przeżyciu. Według 

Ossowskiego dzieła odtwarzające rzeczywistość mają w estetyce pierwszorzędne 

znaczenie. Odtwarzanie to nie polega na kojarzeniu, lecz występuje tam, gdzie 

wyobrażenia, jakich doznajemy przy postrzeganiu danego dzieła, są zdeterminowane 

obiektywnie przez jego konstrukcję (pod warunkiem, że odbiorca umie zinterpretować 

dzieło we właściwy sposób)
215

. Treść tych wyobrażeń jest odbiorcy narzucona, 

niezależnie od tego czy znał lub pamiętał odtwarzane przez dzieło przedmioty.  

Ossowski uważa, że w sztuce istnieją dwa sposoby odtwarzania: obraz i opis 

(jako wszelkie odtwarzanie słowne). Z obrazami mamy do czynienia w sztukach 

plastycznych i w muzyce (także ilustracja muzyczna należy do tej kategorii)
216

.         

W obrazach muzycznych chodzi o obiektywne odtworzenie podobieństwa do 

postrzeganych zjawisk, są one jednak dość rzadkie, nawet w muzyce programowej
217

. 

Zwykle obrazy głosów przyrody to tylko drobne fragmenty wplecione w całość 

większego dzieła. Częstym motywem jest szmer, szum albo huk wody. U Arthura 

Honeggera z kolei będzie to stylizacja muzyczna łoskotu lokomotywy (Pacific 231)
218

. 

Analogie fonetyczne nie wyczerpują jednak repertuaru środków obrazu muzycznego. 

Podobieństwo dynamiczne, ruch w przestrzeni, tempo, zmiany intensywności tonów, 

stosunki intensywności i szybkości, przerwy, łagodne lub ostre przejścia, monotonia 
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lub różnorodność elementów, powtarzanie pewnych grup elementów, nagłe 

wtargnięcie obcych motywów to cechy, ze względu na które utwór może być obrazem 

nie tylko struktury dźwiękowej, ale również jakiegokolwiek innego fizycznego 

procesu
219

.  

Ossowski uważa, że poza wyobrażeniami przedmiotów materialnych istnieją 

także próby odtworzenia w muzyce procesów psychicznych, w podobny sposób, za 

pośrednictwem pewnych analogii układu (a nie tylko elementów). Procesy uczuciowe 

nadają się zwłaszcza do takiego rodzaju odtworzenia poprzez analogie dynamiczne
220

. 

Obrazy przebiegów duchowych są rodzajem obrazów muzycznych. Istotną rolę gra 

tutaj, poza odtwarzaniem, ekspresja. Ossowski nawiązuje także do zjawiska 

nazwanego później przez Siglind Bruhn muzyczną ekphrasis. Według niego utwory 

stanowiące muzyczną interpretację obrazów malarskich, dzieł architektury lub 

widoków przyrody (autorstwa Modesta Musorgskiego, Maxa Regera, Claude’a 

Debussy’ego, Aarona Coplanda) nie są obrazami w sensie omawianym, gdyż w grę 

wchodzą tu skojarzenia zachodzące w wyobraźni artysty lub przekonania                     

o podobieństwie nastrojów wywoływanych przez oba dzieła.  

Ilustracją muzyczną jest natomiast muzyka towarzysząca słowom lub akcji 

(śpiew, opera, pantomima, dramat z ilustracją muzyczną)
221

. Wówczas muzyka często 

traci swoją funkcję reprezentującą i staje się czynnikiem pomocniczym; ma ułatwiać 

słuchaczowi obcowanie z tym, co wyobrażone w słowach lub akcji. Czasami muzyka 

ilustracyjna nie jest zbudowana na zasadzie analogii z przebiegiem zdarzeń, do 

których się odnosi, lecz na dynamicznym podobieństwie do opowiadania o tych 

zdarzeniach, np. przez naśladowanie ekspresyjnej modulacji głosu, podobnie jak 

deklamacja w nieznanym języku
222

. Zdaniem Ossowskiego w muzyce istnieją także 

obrazy, które „nie mówią same za siebie”; musimy się wówczas dowiedzieć, czy one 

coś wyrażają, aby zająć postawę semantyczną
223

. Poprzez dalekie analogie może je 

determinować tytuł lub komentarz. Ossowski sugeruje istnienie dwóch rodzajów 
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obrazów: „mówiących same za siebie” i niesamodzielnych. Oczywiście takie 

rozróżnienie jest względne i zależy od przygotowania odbiorcy
224

.  

Mimesis porządku kosmicznego: koncepcja Hansa-Georga Gadamera  

W eseju Kunst und Nachahmung (Sztuka i naśladownictwo) Hans-Georg 

Gadamer (1900-2002) dokonuje analizy sztuki nowoczesnej, która odrzucając 

oczekiwanie obrazu [jako reprezentacji – przyp. aut.], powoduje u odbiorcy doznanie 

wstrząsu
225

. Według filozofa terminy „muzyka atonalna” i „malarstwo 

nieprzedstawiające” zawierają ten sam paradoks już w nazwie. Analizując trzy pojęcia: 

naśladownictwa, ekspresji i znaku (oraz języka znaków) Gadamer stwierdza, że 

naśladownictwo może być rozumiane tak szeroko, iż do końca zachowuje jakąś 

prawdę
226

. Jest to ważna myśl, gdyż zwykle pojęcie imitacji wiązało się                        

z zafałszowanym rozumieniem rzeczywistości. Według filozofa w XVIII wieku 

pojęcie naśladownictwa zostało wyparte przez pojęcie ekspresji, co zaważyło przede 

wszystkim na losach estetyki muzyki: „Muzyka bowiem stanowi gatunek, w którym 

[…] pojęcie naśladownictwa w sposób oczywisty najmniej przekonuje i ma 

najbardziej ograniczony zasięg”
227

. Siła i autentyczność ekspresji stała się wartością 

najważniejszą. Gadamer trafnie zauważa, że unikano przy tym kłopotliwego pytania   

o kicz, który też posiada przejmującą siłę wyrazu przy jednoczesnej nieautentyczności 

artystycznej. Natomiast cechą charakterystyczną moderny, pisze filozof, była 

radykalna destrukcja form; treścią nie jest ani naśladownictwo ani ekspresja.               

Z pojęciem znaku autor wiąże możliwość podobnego odczytywania malarstwa 

współczesnego: nie jako obrazów lecz właśnie abstrakcyjnych znaków, jak np. 

pismo
228

. Zdaniem Gadamera wszystkie te trzy pojęcia (naśladownictwa, ekspresji       

i znaku) zawierają jakąś prawdę, ale są niewystarczające dla interpretacji sztuki 

najnowszej, podobnie jak pojęcie mimesis.  

Autor twierdzi, że wraz z epoką baroku skończyła się naturalna obrazowość 

tradycji Zachodu, jej humanistyczne dziedzictwo i chrześcijańskie przesłanie. Jednak 

nawet w nowoczesnych obrazach zdarzają się szczątkowe, fragmentaryczne gesty, 
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elementy mimesis. Gadamer podejmuje w związku z tym próbę ujęcia mimesis           

w sensie bardziej ogólnym, na wzór Pitagorasa: „Universum przedstawia się 

najcudowniej w s t o s u n k a c h  l i c z b o w y c h , w stosunkach liczb parzystych”
229

. 

Taki sens mimesis jest, według filozofa, dostatecznie szeroki aby zrozumieć sztukę 

nowoczesną. Leszek Polony zauważa, komentując myśl Gadamera, że w tej kategorii 

mieszczą się także dzieła muzyki absolutnej i dzieła abstrakcji geometrycznej jako 

„świadectwo porządku”, kategorii odwiecznej i zawsze ważnej
230

. W tekście 

Gadamera czytamy: „Jeśli więc miałbym zaproponować uniwersalną kategorię 

estetyczną, która zawarłaby w sobie rozważane na wstępie kategorie ekspresji, 

naśladownictwa i znaku, chciałbym nawiązać do najdawniejszego pojęcia mimesis, 

które oznaczało jedynie przedstawienie porządku”
231

. Autor nawiązuje przy okazji do 

roli aktu kreacji pisząc: „To, co dzieje się w dziele sztuki, jest przykładem tego, co 

wszyscy czynimy, istniejąc: przykładem nieustannej budowy świata”
232

. Szczególnie 

rezonują z tym stwierdzeniem słynne słowa Gustava Mahlera o III Symfonii: „Proszę 

sobie wyobrazić utwór o potędze, która w gruncie rzeczy stanowi odbicie całego 

świata. Dzieło, które jest – by tak powiedzieć – jedynie instrumentem, na którym gra 

Uniwersum”
233

. 

Denotacja jako sedno reprezentacji: nominalizm Nelsona Goodmana  

Według Nelsona Goodmana (1906-1998) sednem zarówno reprezentacji, jak    

i ekspresji jest d e n o t a c j a  (a nie imitacja), niezależna od podobieństwa do 

reprezentowanego obiektu
234

. Badacz pisze, że realistyczna reprezentacja nie zależy od 

imitacji, iluzji czy informacji, lecz od wpojenia. Goodman, jak sam zaznacza we 

Wprowadzeniu do swojej książki, wprowadza i używa pojęcia symbolu w bardzo 

szeroki sposób: jako litery, słowa, tekstu, obrazu, diagramu, mapy, modelu
235

. Celem 

autora jest zatem rodzaj ogólnej teorii symbolu. Według badacza oparcie zjawiska 

reprezentacji na czystym podobieństwie jest wielkim błędem, gdyż podobieństwo,      
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w przeciwieństwie do reprezentacji, jest refleksyjne, symetryczne - portret 

reprezentuje postać, ale ta postać nie reprezentuje portretu
236

. Goodman charakteryzuje 

reprezentację jako denotację specjalnego rodzaju. Żaden obiekt nie posiada tylko 

jednej cechy, lecz wiele cech symultanicznie, a zatem niemożliwe jest skopiowanie ich 

wszystkich (w związku z czym imitacja nigdy nie będzie oczywista)
237

. Kopiowanie, 

według autora, dotyczy natomiast jednego tylko aspektu kopiowanego przedmiotu, 

pod warunkiem „aseptyczności” spojrzenia niewinnego oka
238

. Jak jednak twierdzi 

Ernst Gombrich, nie istnieje „niewinne oko”
239

, z czym Goodman się zgadza, 

twierdząc że nie istnieje sąd obiektywny: mit niewinnego oka i danych absolutnych to 

przesąd
240

. Recepcja i interpretacja nie są zatem oddzielnymi operacjami, lecz są 

wzajemnie zależne.  

Goodman poświęca wiele miejsca problematyce reprezentacji i ekspresji, 

nazywając ich wzajemne relacje zawiłą kwestią
241

. Według niego ważne rozróżnienie 

będzie stanowić fakt, że reprezentacja dotyczy obiektów lub wydarzeń, a ekspresja 

uczuć lub innych właściwości
242

. Ekspresja może się wydawać mniej dosłowna niż 

reprezentacja (trudno sobie wyobrazić imitację ekspresji), ale reprezentacja również 

nie jest imitacją
243

. Ekspresja jest, według autora, bardziej bezpośrednia                        

i natychmiastowa
244

. W rozumieniu Goodmana zarówno ekspresja, jak i reprezentacja 

są trybami symbolizacji, denotacji metaforycznej. Jednym z ważnych trybów 

symbolizacji w sztuce i poza nią jest e g z e m p l i f i k a c j a . „Próbki” są rodzajem 

symboli, nie posiadających jednak wszystkich właściwości skończonego obiektu 

(rozmiaru, kształtu, ciężaru czy wartości)
245

. Egzemplifikacja, według badacza, to 

posiadanie (possession) plus odniesienie (reference); relacja między próbką, a tym do 

czego się odnosi. Z pojęciem egzemplifikacji wiąże się u Goodmana kategoria 

m e t a f o r y , która (podobnie jak nowy styl reprezentacji) staje się bardziej dosłowna 
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wraz z upływem czasem
246

. Jak pisze autor, to co jest wyrażone (expressed), jest 

metaforycznie egzemplifikowane – to co wyraża smutek, jest metaforycznie smutne
247

. 

Muzyka, podobnie jak taniec, może poprzez egzemplifikację schematów rytmicznych 

wyrażać np. spokój, pompatyczność lub pasję; może wyrażać właściwości i sposób 

„poruszania się” dźwięku
248

.  

Jak piszą Ruth Katz i Carl Dahlhaus, to właśnie etykietowanie (labeling), 

zamiast odnoszenia się do własności (property), stanowi o n o m i n a l i z m i e  

Goodmana
249

. Badacze są zdania, że warto rozważać książkę Goodmana w kontekście 

jego poprzednich prac. Jest ona istotna ze względu na zerwanie z tradycyjnym 

filozoficznym rozumieniem kategorii reprezentacji i ekspresji
250

. Ignorując pojęcie 

wartości, skupia się wyłącznie na formalnych aspektach łączących znaki i obiekty. 

Wyłącza z obszaru badań wszelkie „intencje”, bez jednoczesnego zaprzeczania ich 

egzystencji. Stanowi, według autorów, próbę przełamania metodologicznej bariery 

między sztuką i nauką, ustanowionej w XVII wieku
251

. Katz i Dahlhaus zwracają 

uwagę, że przez wzajemne uzależnienie recepcji i interpretacji oraz ich 

uwarunkowanie aktualnym światem, stanowisko Goodmana zbliża się do teorii 

Willarda Van Ormana Quine’a
252

.  

„Impuls mimetyczny” w myśli estetycznej Theodora Wiesengrunda Adorna  

Refleksja filozoficzno-estetyczna Theodora Wiesengrunda Adorna (1903-1969) 

stanowi szczególną wartość ze względu na jego osobistą znajomość z Arnoldem 

Schönbergiem i poświęcenie muzyce kompozytora wielu wnikliwych studiów 

analitycznych
253

. Dla Adorna mimesis jest nie tylko kategorią estetyczną, ale także     

(a może przede wszystkim) socjologiczno-antropologiczną i dziejowo-historyczną. 
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Nowością jest wyznaczenie przez filozofa trzech stadiów ewolucji mimesis: 

archaicznego, magicznego i przemysłowego (na podobieństwo z Jamesem Georgem 

Frazerem, autorem Złotej gałęzi)
254

. Estetyczna wykładnia mimesis, odnosząca się 

przede wszystkim do muzyki (w tym nowej muzyki), zawarta jest w pracy Adorna 

Ästhetische theorie (Teoria estetyczna). Według autora strach jest zachowaniem typu 

mimetycznego, a zatem reakcję na sztukę nowoczesną, na abstrakcję możemy 

rozpatrywać jako rodzaj mimesis. W nowoczesności mimesis łączy się                          

z racjonalnością, nie powodując regresu: „w dreszczu nowego, ratio samo staje się 

mimetyczne”
255

. Adorno stwierdza: „Moderna jest sztuką osiągniętą przez mimesis 

tego, co stwardniałe i wyobcowane; dzięki temu […] staje się wymowna; i stąd 

właśnie wynika, że nie znosi już tego, co naiwnie niewinne”
256

. Sztuka jest, według 

Adorna, „schronieniem dla zachowania mimetycznego. W niej podmiot, na zmiennych 

stopniach swojej autonomii, staje wobec swego innego, oddzielony od niego,               

a przecież nie całkiem oddzielony”
257

. Filozof zarzuca dotychczasowej refleksji 

estetycznej usunięcie „immanentnej sztuce dialektyki mimesis i racjonalności. 

Prowadzi to w efekcie do zdumiewania się nad technicznym dziełem sztuki, jak gdyby 

ono spadło z nieba […]. Żywa wciąż mimesis […] określa sztukę jako postać poznania 

[…]”
258

. Adorno porównuje dzieło sztuki do obrazu, jednak nie jako odbicia, lecz jako 

zjawiska, apparition
259

. Filozof uważa, że „duchem dzieł sztuki jest ich 

zobiektywizowane zachowanie mimetyczne: przeciwstawne mimesis, a zarazem 

będące jej postacią w sztuce”
260

. W refleksji Adorna pojawia się także pojęcie pozoru, 

iluzji w sztuce w kontekście mimesis
261

.  Dzieło staje się podobne do własnego 

obiektywnego ideału, a nie tego, który wyobrażał sobie artysta. Autor stwierdza: 

„Mimesis dzieł sztuki polega na podobieństwie dzieła do siebie samego”
262

. 

Twierdzenie to wnosi niewątpliwie największą zmianę w rozumieniu kategorii 

mimesis w sztuce w stosunku do wszystkich poprzedzających teorii. Adorno pisze, że 
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to właśnie za sprawą pozoru dzieła sztuki nie stają się dosłownie epifaniami
263

. Wyraz 

w sztuce, według filozofa, jest jakościowo przeciwstawny pojęciu, a zatem z trudem 

daje się do kategorii pojęcia sprowadzić:  

Wyraz w sztuce jest przeciwieństwem wyrażania czegoś. Tego rodzaju mimesis jest ideałem 

sztuki, a nie jej praktycznym postepowaniem ani też upozorowaniem nastawionym na cechy 

wyrazowe
264

.  

Według filozofa „sztuka autentyczna zna wyraz bezwyrazowości, płacz bez łez”
265

, co 

będzie miało niebagatelne znaczenie dla zrozumienia Adornowskiej analizy 

Kammersymphonie op. 9 Schönberga. Dla Adorna szczególnie istotna jest spójność 

między warstwą mimetyczno-ekspresywną a prawdą dzieła
266

. Pisze on: 

U przykładowych artystów tej epoki, jak Schönberg, Klee, Picasso, moment ekspresywno-

mimetyczny i moment konstruktywny występują z równą intensywnością, i to nie                 

w niedobrym „pośrodku” przejścia, ale w dążeniu ku skrajnościom: zarazem jedno i drugie 

ma charakter treściowy, wyraz jest negatywnością cierpienia, konstrukcja próbą zmierzenia 

się z cierpieniem z przyczyny wyobcowania […]
267

.  

Filozof uważa, że sztuka w pewnym sensie obiektywizuje impuls mimetyczny: 

„Zarówno go utrwala, jak i pozbawia bezpośredniości oraz neguje”
268

.  

Mimesis jako kategoria semiologiczna w refleksji estetycznej Stefana 

Morawskiego  

Według wybitnego polskiego estetyka Stefana Morawskiego (1921-2004) 

ciągłe odradzanie się problemu mimesis wskazuje na jego doniosłość estetyczną
269

. 

Analizuje on zjawisko sztuki filmowej jako przeciwstawienia się awangardowemu 

odwrotowi od mimesis na początku XX wieku. Za odmienne zagadnienie, będące 

również rodzajem takiego przeciwstawienia się, Morawski uważa XX-wieczne 

refleksje semiologiczne nad znakowym charakterem sztuki. Morawski podejmuje 

próbę usystematyzowania różnych sposobów pojmowania mimesis w XX-wiecznej 

literaturze przedmiotu: od Stanisława Ossowskiego, poprzez Rolanda Barthesa, Ericha 

Auerbacha, Ernesta Gombricha do Johna Hospersa. Mimesis jest w ujęciu badacza 
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kategorią aksjologiczną, a zarazem semantyczną, czyli szerzej – semiologiczną
270

. 

Utwór znajduje się w sytuacji znakowej ze względu na coś, co jest poza nim, na 

właściwą mu cechę odtwarzania. Nawiązując do Ossowskiego, Morawski stwierdza, 

że mimesis stanowi o tyle wartość artystyczną, o ile wzbogaca dany utwór                    

o „p r a w d z i w o ś c i o w e  r e l a c j e  d o  ś w i a t a  z e w n ę t r z n e g o ”
271

. 

„Prawdziwość” pojawia się w charakterze funkcji denotacyjnej; nie jest ona 

konstytutywna dla sztuki, lecz zależna od innych wartości fundamentalnych, z którymi 

wchodzi w nierozerwalny związek.  

Estetyk wyróżnia twórczość cząstkowo-mimetyczną (Hieronim Bosch, Marc 

Chagall), semi-mimetyczne reprezentacje rzeczywistości (Paul Klee, Miró, Pablo 

Picasso), dzieła wyraźnie mimetyczne (np. Panny z Avignon i Guernica Picassa), 

domyślnie mimetyczne (Głowa człowieka Miró) oraz amimetyczne (twórczość Pieta 

Mondriana z lat 1914-1919 i Władysława Strzemińskiego). Mimesis, według niego, 

odnosi się zawsze do rzeczywistości, należy jednak sprecyzować co się rozumie przez 

rzeczywistość
272

. Mimesis jako kategoria artystyczna odnosi się do szczególnego typu 

wartości, nie występującej nigdy samodzielnie. Wartość ta polega na analogowym, 

prawdziwym przedstawieniu rzeczywistości zewnętrznej
273

. Jeśli dane dzieło jest 

przedstawiające, to mimetyzm cechuje je w całości, co więcej, elementy formalne, 

dzięki którym mimesis doszła do skutku, stają się niejako przezroczyste. Wytwarza się 

podwójne napięcie: między sytuacją znakową wsobną a sytuacją znakową, która 

wskazuje na rzeczywistość pozaartystyczną oraz między zespołem elementów 

formalnych, które upominają się o oddzielną uwagę, a całością struktury artystycznej, 

którą ten zespół resorbuje i neutralizuje
274

.  

Według Morawskiego najwięcej trudności sprawia próba zdefiniowania 

ekspresji artystycznej jako najbardziej nieostrej kategorii estetyki
275

. W tekście 

Expression estetyk przywołuje swój inny esej, Mimesis and Realism, w którym 

postuluje bliską lecz trudną relację mimesis i ekspresji
276

. Te dwa fenomeny mogą 
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współwystępować, zachodzić na siebie, lub istnieć oddzielnie w sposób 

komplementarny w zależności od kontekstu (i okoliczności) w których występują. 

Reprezentacja i ekspresja stanowią, według autora, dwa oblicza tej samej idei, 

zakładającej że niedyskursywne doświadczenie danego społeczeństwa może być 

jednocześnie przekazem artystycznym (message). Definicja ta dotyczy wszystkich 

rodzajów sztuki z wyjątkiem muzyki: Morawski uważa, że jest ona sztuką wyłącznie 

ekspresywną
277

.  

Trzystopniowa mimesis w refleksji Paula Ricoeura  

W XX wieku teorie narracji (diegesis) i reprezentacji (mimesis), jako dwóch 

odrębnych kategorii zaczynają się wzajemnie przenikać. Jedna z takich koncepcji 

pojawiła się w refleksji Paula Ricoeura (1913-2005), który wykorzystując 

arystotelesowskie teorie (mythos i mimēsis praxeōs, czyli mimesis akcji), proponuje 

kategorię trzystopniowej mimesis, wyzwalając ją tym samym z konieczności 

wykazywania wizualnego podobieństwa
278

. Jak pisze Małgorzata Pawłowska, 

koncepcja Ricoeura uwydatnia elementy procesualności i dynamizmu, które są 

inherentne dla narracji
279

. Z drugiej strony koncepcja ta wydobywa także procesualny  

i dynamiczny charakter mimesis, który posiadała ona w wykładni Arystotelesa, a który 

na przestrzeni wieków został niemal całkowicie wytracony (głównie za sprawą 

utożsamienia mimesis z imitacją). Koncepcja trzystopniowej mimesis zakłada istnienie 

mimesis I, mimesis II i mimesis III. Mimesis I odnosi się, według Ricoeura, do 

wspólnego dla poety i czytelnika przedrozumienia wszystkiego tego, co jest ludzkie   

w działaniu: jego semantyki, jego symboliki i jego czasowości
280

. Na tym 

przedrozumieniu opiera się intryga, „wraz z tekstową i literacką mimetycznością”
281

. 

Jak pisze Marek Drwięga, termin „symboliczny” filozof rozumie w sensie bliskim 

Ernstowi Cassirerowi, „gdzie formy symboliczne są kulturowymi procesami, 

wypowiadającymi całe doświadczenie”
282

. Rozpoznanie elementów (struktur) 

czasowych wynika ze zrozumienia działania. Nawiązując do XI księgi Wyznań        
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św. Augustyna, Ricoeur mówi o potrójnej teraźniejszości (jako obecności): 

teraźniejszości przeszłości, teraźniejszości teraźniejszości i teraźniejszości przyszłości, 

stanowiącej zerwanie z linearnym przedstawianiem czasu
283

. Mimesis II otwiera 

„królestwo jak gdyby” lub „królestwo fikcji”
284

; stanowi jednocześnie trzon 

Ricoeurowskiej analizy
285

. Mimesis II posiada funkcję zapośredniczania, 

charakteryzuje się także schematyzacją i tradycjonalizacją. Zdaniem Stephena 

Halliwella, Ricoeur przywołuje w tym miejscu Boecjuszowską koncepcję totum simul, 

która prowadzi do określenia „podwójnej temporalności struktury narracyjnej. Każda 

opowieść […] jest, w istotnym sensie, opowiedziana naprzód i wstecz […] 

jednocześnie”
286

. Leszek Polony, przenosząc teorię Ricoeura do sfery muzyki, określa 

mimesis II jako poziom czy też obszar niezwykłej syntezy, kreacji przetwarzającej 

referencję w zagęszczoną, zamplifikowaną metaforę
287

. Według Polonego jej siła 

ujawnia się, dochodzi w pełni do głosu w mimesis III, w akcie wykonania dzieła, 

konfrontacji tekstu z odbiorcą, konkretyzacji estetycznej. Słowo wcielone w muzykę 

zyskuje na dźwięczności i intensywności brzmienia, co wzmaga jego ekspresyjność     

i obrazowość
288

. Mimesis III jest u Ricoeura koniecznym aktem dopełnienia               

(u odbiorcy), zgodnym z Gadamerowskim pojęciem „zastosowania”, a sugerowanym 

już przez Arystotelesowską mimesis praxeos
289

. Drwięga podkreśla, że „przecięcie 

pomiędzy mimesis II a mimesis III dokonuje się w akcie recepcji”. Towarzyszą mu 

momenty konfiguracji opowieści i jej aktualizacji w lekturze oraz komunikacji             

i referencji. Poprzez sens dzieła komunikuje się świat: „zarysowuje, projektuje             

i tworzy horyzont”
290

. Powstają w ten sposób dwa przecinające się horyzonty: 

„horyzont świata tekstu i horyzont świata słuchacza lub czytelnika”
291

. Ricoeur uważa, 

że dopiero pojawienie się sztuki niefiguratywnej (w XIX wieku) umożliwiło właściwą 

ocenę mimesis, „której funkcja polega nie na pomaganiu nam w rozpoznaniu 

przedmiotów, lecz na odkrywaniu wymiarów doświadczenia, które nie istniały przed 
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dziełem”
292

. Oczywiście prowadzi to, według filozofa, do zakwestionowania definicji 

prawdy jako zgodności z rzeczywistością.  

Stwarzanie pozoru: koncepcja reprezentacji Kendalla L. Waltona  

Kendall L. Walton (ur. 1939) jest autorem koncepcji reprezentacji, która 

doczekała się szerokiej recepcji. Walton proponuje teorię mimesis jako udawania, 

stwarzania pozoru (make-believe), zastępując tym terminem pojęcie używanego dotąd 

naśladownictwa. Autor zadaje pytania: czy możemy pozwolić na teorię, wedle której 

muzyka „ekspresywna” reprezentuje emocje lub ich doświadczanie oraz czy ekspresja 

jest rodzajem reprezentacji?
293

 Zrozumienie czym jest reprezentacja pomogłoby 

„zakwalifikować” pewne dzieła jako reprezentujące, a także wyznaczyć granice 

reprezentacji
294

. Walton uważa, że teoria reprezentacji jest konieczna; potrzeba           

w związku z tym narzędzia pozwalającego na oddzielenie sztuki od nie-sztuki. Autor 

skupia się tylko na jednym rodzaju (i definicji) reprezentacji: fikcji
295

. Fikcja w jego 

ujęciu nie jest ograniczona do dzieł ludzkich, artefaktów, nie jest także wymienna       

z reprezentacją. Cechą wspólną wszystkich reprezentacji jest, według Waltona, ich 

rola w stwarzaniu pozoru (w ramach wyobraźni)
296

.  

Udawanie, stwarzanie pozoru jest, zdaniem badacza, istotnym elementem 

ludzkiego doświadczenia, nie tylko w dziedzinie sztuki
297

. Zwraca on także uwagę na 

jego wymiar religijny. Filozof uważa, że istnieje wyraźna analogia między dziecięcym 

udawaniem a sztuką reprezentującą: taka sztuka jest aktywnością „udawania”, a dzieła 

stanowią filary w takiej grze, podobnie jak lalki i koniki w grach dziecięcych
298

. Ten 

rodzaj aktywności jest uniwersalny, niezależnie od kultury i grupy społecznej oraz 

zabiera ogromnie dużo czasu; jest fundamentalną potrzebą ludzką. Sztuka jest w tym 

ujęciu rodzajem wyszukanej kontynuacji tej aktywności w dorosłym życiu
299

. Przy 

wszelkiego rodzaju udawaniu ogromną rolę odgrywa wyobraźnia i wyobrażenia z ich 
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cechami szczególnymi, jednostkowymi i bardziej ogólnymi. Co istotne, wyobrażenia 

nie muszą mieć charakteru obrazowego, mogą być czysto mentalne
300

. Filozof 

wprowadza istotne (z punktu widzenia jego koncepcji) pojęcie r e k w i z y t u  (prop), 

który generuje fikcyjną prawdę
301

. Sam rekwizyt ma nierozerwalny związek                

z udawaniem: czyni prawdziwy obiekt fikcyjnym. Reprezentujące dzieła sztuki są dla 

Waltona takimi właśnie substytutami
302

. Autor zarzucając brak porozumienia między 

ujęciem estetycznym i metafizycznym popełnia jednak błąd, gdyż nie bierze pod 

uwagę innych właściwości dzieła sztuki, zwłaszcza muzycznego (nieudane 

przytoczenie przykładu Pulcinelli Igora Strawińskiego jako próby „udawania” dzieła 

barokowego)
303

. Powołując się na Richarda Wollheima, który sądzi, że figuratywność 

reprezentacji jest kwestią przesądu, Walton zauważa, że w związku z tym prawie 

każde dzieło byłoby reprezentujące, zwłaszcza muzyka
304

. Jednak pewne reprezentacje 

są obiektem samych siebie, są refleksywne, jak np. sztuka niefiguratywna
305

. Istnieją 

także reprezentacje reprezentacji czyli powieści o powieści, obrazy o obrazach, 

powieści o obrazach itp.
306

.  

Walton wyróżnia typy reprezentacji, podkreślając różnice między nimi: 

reprezentacje obrazowe i werbalne, obrazujące (depicting) i opisujące (describing), 

ukazujące (showing) i opowiadające (telling)
307

. Obrazowanie (depiction) zawiera nie 

tylko element wizualności; może dotyczyć nawet reprezentacji werbalnych. Muzyczne 

obrazowania (musical depictions) filozof określa jako percepcyjną grę udawania
308

. 

Reprezentacje w muzyce są, zdaniem autora, mniej liczne i mniej istotne niż np.         

w malarstwie
309

. Według Waltona, reprezentacja w muzyce nie ogranicza się do 

muzyki programowej. W muzyce absolutnej obecne są także elementy reprezentacji. 

Zdaniem filozofa ekspresja muzyczna mogłaby być niekiedy rozumiana jako rodzaj 

reprezentacji
310

. „Abstrakcyjne” reprezentacje Walton także uznaje za reprezentacje, 

                                                           
300

 Tamże, s. 13. 
301

 Np. wyobrażając sobie pień w kształcie niedźwiedzia, nie wyobrażamy sobie prawdziwego 

niedźwiedzia, który może tam być naprawdę. 
302

 Tamże, s. 38. 
303

 Tamże, s. 54. 
304

 Tamże, s. 56. 
305

 Tamże, s. 117. 
306

 Tamże, s. 121. 
307

 Tamże, s. 292. 
308

 Tamże, s. 333-334. 
309

 Tamże, s. 334. 
310

 Tamże. 



89 

 

choć nieoczywiste. Są to tzw. reprezentacje cross-modal: nie są obrazujące, jednak to 

co słyszy słuchacz nie jest fikcyjne, co oznacza, że obrazowanie nie stanowi tak 

ważnego i centralnego punktu w muzyce, nawet tej reprezentującej. W przypadku 

muzyki „ekspresywnej” fikcją jest nie to, że słuchacz widzi lub słyszy obiekty 

zewnętrzne, lecz to że doświadcza (lub jest świadomy) swoich emocji, doznań, 

sentymentów czy nastrojów. Słuchacz wyobraża sobie  doświadczanie ekscytacji, 

pasji, rozpaczy, konfliktu, mamy więc do czynienia z fikcyjną introspekcją 

samoświadomości zamiast fikcyjnej percepcji obiektów zewnętrznych
311

.  

Paradoks oryginalnej reprezentacji w myśli filozoficznej Philippe’a Lacoue-

Labarthe’a  

W dwóch pracach Typographies (wydanych w Polsce w jednym skróconym 

tomie
312

) Philippe Lacoue-Labarthe (1940-2007) czyni Martina Heideggera centralną 

figurą swych rozważań, dokonując drobiazgowej analizy słowa Gestell (zestaw), 

wieloznacznego pojęcia często obecnego w dziełach Heideggera. Jak zauważa Jakub 

Momro, rdzeń –stell odnosi się nie tylko do Gestalt (figury), ale także do Darstellung 

(w znaczeniu autopozycji bytu, jego samoprzedstawienia, uobecnienia, prezentacji, 

zmysłowej ekspozycji, ale również reżyserii, wystawienia czegoś na widok publiczny) 

i Vorstellung (wyobrażenia, re-prezentacji)
313

. Problematyka Ge-stell wiąże się zatem 

z problematyką mimesis, nie chodzi jednak o naśladowanie czy imitację, lecz 

zaburzenie stabilności idei oraz wskazanie na nieredukowalnie fikcyjny charakter 

idei
314

. Lacoue-Labarthe rozważa mimesis, która (paradoksalnie) nie ma wzorca, lecz 

pokazuje własną niepostrzegalność, to znaczy uzmysławia i eksponuje istotę rozumu   

i myślenia, którą jest ich fikcjonalność jako taka
315

. W innej pracy, Musica ficta, 

Lacoue-Labarthe błędnie interpretuje termin pochodzący ze średniowiecznej teorii 

muzyki jako późnorenesansowy i definiujący muzyczną kategorię mimesis
316

. Musica 

ficta stanowi rodzaj czterech odpowiedzi na muzykę Ryszarda Wagnera: przez 

pryzmat Baudelaire’a, Mallarmé’go, Heideggera i Adorna oraz próbę wyjaśnienia 
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relacji zachodzących między muzyką i mimesis. Lacoue-Labarthe pisze: “Od końca 

renesansu [...] muzyka zachodnia, przez co najmniej trzy wieki, definiowała się 

zasadniczo jako musica ficta. Nawet Szkoła Wiedeńska [druga – przyp. aut.], może 

wyłączając Weberna, nie odrzuciła tego zdeterminowania”
317

. Dla filozofa cała 

muzyka jest w związku z tym a priori poddana zasadzie mimetycznej imitacji. 

Centralnym tematem Lacoue-Labarthe’a jest dekonstrukcyjna analiza pojęcia mimesis 

w historii filozofii, zarówno w odniesieniu do sztuki, jak i w szerszym kontekście 

psychologiczno-społecznym. Filozof uważa, że to poprzez mimesis dokonuje się 

konstruowanie tożsamości. Takie ujęcie zakłada dynamiczną relację między modelem 

a „imitatorem”. Zawiera także ukryty element przemocy: idealizując nasze modele, 

degradujemy konkurencję jako niższą lub niebezpieczną, poza tym uzurpujemy sobie 

miejsce modeli, aby stać się oryginalnymi. Takie podejście zakłada swego rodzaju 

dualizm, gdyż w sferze publicznej gloryfikujemy nasze modele, natomiast w sferze 

prywatnej pomniejszamy je, aby zająć ich miejsce (dochodzi tu do głosu narcyzm        

i poczucie przymusu oryginalności). Najbardziej paradoksalnym elementem myśli 

Lacoue-Labarthe’s jest twierdzenie, że nie istnieje całkowicie oryginalny model; 

wszystko jest już mimesis czegoś wcześniejszego lub też prawdziwy oryginał jest 

ukryty przed wzrokiem. W związku z tym jedynie o r y g i n a l n a  jest mimesis
318

. 

Filozof uważa, że dzięki muzycznej semiotyce została podjęta próba rehabilitacji 

mimesis na gruncie muzyki
319

. Twierdzi także, że muzyka tylko pozornie pozostaje 

poza kategorią mimesis, w tym muzyka Arnolda Schönberga
320

.  

 

2.4.2 W ujęciu muzykologicznym 

Reprezentacja jako różnica: koncepcja Victora Zuckerkandla  

Victor Zuckerkandl (1896-1965), teoretyk muzyki, krytyk i dyrygent, 

zaproponował w pracy Sound and Symbol: Music and the External World (1956) nową 

w owym czasie perspektywę relacji między obiektywnym a subiektywnym światem 
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słuchacza
321

. Mimo że wiele elementów jego teorii pojawiało się już we 

wcześniejszych koncepcjach, jednak nowością jest twierdzenie, że muzyka 

odzwierciedla dynamikę życia wewnętrznego, Zuckerkandl uważa, że muzyka nie 

odzwierciedla stanów psychologicznych lecz je projektuje na odbiorcę
322

, przypisuje 

zatem muzyce rolę k o g n i t y w n ą . Teoretyk uważa, że czysto techniczna analiza nie 

jest w stanie wyjaśnić istoty muzyki. Teoria muzyki musi wziąć pod uwagę także 

dokonania innych dyscyplin, które pomogą wyjaśnić wagę znaczeń i myśli o kreacji    

i refleksji. Niestety, jak piszą Ruth Katz i Carl Dahlhaus, pozostał on (przynajmniej 

wówczas) odosobniony w swojej opinii.  

W koncepcji Zuckerkandla już sam ton jest fenomenem świata zewnętrznego 

jako proces fizyczny, produkcja wibracji
323

. Nawiązując do filozofii Henri’ego 

Bergsona, stawia on pytanie o „melodię życia wewnętrznego”, zajmując się także 

Bergsonowską koncepcją czasu
324

. Zuckerkandl interesuje się również zagadnieniem 

p o w t ó r z e n i a  w muzyce: według niego nie istnieje ekwiwalencja czasów, a jedynie 

ekwiwalencja rytmiczna
325

. Czas nigdy się nie powtarza, stąd tak ważna rola 

powtórzenia w muzyce. Takim rozumieniem powtórzenia teoretyk nawiązuje (być 

może nieświadomie) do filozoficznego ujęcia tego pojęcia zapoczątkowanym przez 

Sørena Kierkegaarda. Zuckerkandl rozróżnia następujące rodzaje powtórzeń: bardziej 

lub mniej dosłowne powtórzenia tematów, motywów, melodii, całych kompleksów, 

sekcji kompozycji; powtórzenia, które ukrywają wzór powtarzany w przezroczystej 

szacie dźwięków; powtórzenia bardziej sekretne, reprezentujące różne stopnie 

transformacji lub rozwinięcia oryginalnego wzoru; wreszcie najbardziej tajemnicze 

powtórzenia, nieznane nawet samemu artyście-twórcy, „ukryte w głębi tonów, 

odsłaniające cud organicznej formacji arcydzieła”
326

. Niektóre z nich są słyszalne 

dopiero po dobrym zaznajomieniu się z utworem, inne nigdy nie są odbierane jako 

powtórzenia (gdyż nie wszystko co jest powtórzeniem, jest tak słyszane). Odnosząc się 

do kategorii reprezentacji teoretyk uważa, że nie jest ona nigdy dokładnym 

powtórzeniem, duplikatem rzeczywistości, lecz zawsze z m i e n i a                    

                                                           
321

 Contemplating Music…, t. IV, s. 663.  Por. V. Zuckerkandl, Sound and Symbol: Music and the 

External World, Princeton University Press, Princeton 1969. 
322

 V. Zuckerkandl, Sound and Symbol…, s. 664. 
323

 Tamże, s. 672. 
324

 Tamże, s. 708 i 712. 
325

 Tamże, s. 721. 
326

 Tamże, s. 722-723. 



92 

 

i  t r a n s f o r m u j e , przynajmniej jakiś element. Jeżeli powtórzenia dotyczyłyby „tego 

samego”, nie mogłyby nieść znaczenia
327

. Z punktu widzenia konkretnego dźwięku 

jest on zawsze „tym samym”, powtórzeniem. Jednak muzyka to nie tylko tony, lecz 

tony i czas. O ile dźwięki się powtarzają, czas się zmienia. Struktury dźwiękowe mogą 

się powtarzać, brzmieć tak samo, jednak czas, w którym się powtarzają nie jest nigdy 

ten sam
328

. Według Zuckerkandla, im dłużej trwające powtórzenie, tym bardziej 

manifestuje się czas. Powtórzenie jest naturalnym stanem muzyki; nie bez powodu 

jego ekstremalny przykład ma miejsce w utworze nawiązującym do natury (teoretyk 

ma tu na myśli Symfonię Pastoralną Ludwiga van Beethovena). Każda nowość           

w muzyce pojawia się przeciwko woli ciągłego prezentowania na nowo
329

. 

Zuckerkandl rozróżnia jeszcze inny typ powtórzenia: powtórzenie zmienione, nie       

w sensie wariacji, lecz nieznacznego zmodyfikowania bez wprowadzania istotnej 

zmiany w strukturze tonalnej.  

Reprezentacja jako ilustracja: koncepcja Petera Kivy’ego  

Stanowisko Petera Kivy’ego (ur. 1934) można określić mianem formalizmu 

„wybiórczego”, gdyż formalizm ten odnosi się tylko do muzyki absolutnej, jako tej, 

która nie jest reprezentująca. Filozof dzieli muzykę na absolutną i ilustracyjną, w tym 

muzykę programową i wszelkie reprezentacje. Każdy rodzaj artystycznej imitacji jest, 

według Kivy’ego, reprezentacją. W książce Sound and Semblance. Reflections on 

Musical Representation badacz przedstawia typologię ilustracji muzycznej                   

i reprezentacji muzycznej, wedle której reprezentacje stanowią podkategorię ilustracji. 

Ilustracje muzyczne dzielą się, według badacza, na:  

1. obrazy muzyczne (pictures) rozpoznawalne bezpośrednio: 

 utwory, które brzmią jak sam przedmiot reprezentowany, natychmiast 

rozpoznawalne bez tekstu, tytułu czy nawet informacji, że są ilustracyjne     

(np. Pacific 231 Arthura Honeggera), 
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 utwory, które brzmią jak sam przedmiot reprezentowany, niemniej do ich 

rozpoznania konieczny jest minimalny komentarz słowny (np. burza                

w VI Symfonii Pastoralnej Ludwiga van Beethovena), 

2. reprezentacje muzyczne (jako podkategoria ilustracji):  

a)  reprezentacje nie-obrazujące (non-pictorial), wymagające komentarza 

słownego: 

 reprezentacje zjawisk dźwiękowych: muzyka niekiedy brzmi jak przedmiot 

reprezentowany lub jej charakter dźwiękowy jest zbieżny z charakterem 

przedmiotu reprezentowanego, niemniej tekst literacki lub tytuł są niezbędne 

aby odbiorca zrozumiał zależność; 

 reprezentacje zjawisk pozadźwiękowych: „rozliczne analogie 

pozaakustycznych parametrów fizycznych i jakości muzycznych”
330

. 

Przynależą tu np. „instrumentalne cytaty z utworów wokalnych ewokujące 

określony tekst”
331

. Ten rodzaj reprezentacji dzieli się na kolejne dwie 

subkategorie: 

 reprezentacje poprzez konwencjonalne skojarzenia, osiągnięte dzięki 

pozamuzycznym związkom 

 reprezentacje wewnętrzne [należałoby powiedzieć 

„wewnątrzmuzyczne” – przyp. aut.], czyli przynależne danemu dziełu 

(np. motyw przewodni) 

 reprezentacje poprzez notację, rozpoznawalne tylko w zapisie. 

Narracyjność w muzyce stanowi, według Kivy’ego, także podkategorię reprezentacji. 

Również muzyka z dookreśleniami słownymi lub programem jest narracją. 

Programowość jest zatem, według Kivy’ego, także podkategorią reprezentacji. Z kolei 

ekspresywność jest częścią muzycznej reprezentacji, ale nie odnosi się do niej            

w całości. Co istotne, oczekiwanie reprezentacji jest równie ważne dla jej odbioru, co 

intencja reprezentacji (nie jest ona możliwa bez intencji kompozytora). 

Problematycznym aspektem koncepcji Kivy’ego jest jej zbytnia szczegółowość przy 
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jednoczesnym braku spójnej definicji reprezentacji, co stało się zarzutem 

sformułowanym m.in. przez Rogera Scrutona
332

.  

Reprezentacja diegetyczna i dramatyczna według Karola Bergera  

Karol Berger (ur. 1947) jest zwolennikiem rozróżnienia modusu diegetycznego 

(w którym narrator przemawia), dramatycznego
333

 oraz trzeciego, łączącego obydwa 

poprzednie
334

. Rozróżnienie to wynika z platońskiego podziału (przejętego przez 

Arystotelesa) na tragedię i komedię (które działają w całości na podstawie imitacji), 

dytyramb (działający na zasadzie narracji) oraz poezję epicką (korzystającą z obydwu 

kategorii)
335

. Celem Bergera jest wyjaśnienie natury tych modusów i możliwości ich 

zastosowania w malarstwie i w muzyce. Nawiązując do pojęcia „głosów” w muzyce 

(voices) Carolyn Abbate, autor pisze, że każdy język wymaga mówcy (realnego bądź 

fikcyjnego), a zatem także głosu
336

. Autor przywołuje pojęcia monofonii i polifonii 

głosów (w sensie bliższym teorii muzyki niż koncepcji Bachtinowskiej), nie jest to 

jednak rozróżnienie identyczne z rozróżnieniem na diegesis i mimesis. Kolejną kwestią 

wiążącą się z problematyką reprezentacji jest pytanie o przynależność mówcy do 

świata, o którym opowiada
337

. W modusie dramatycznym wszystkie bezpośrednie 

głosy należą do postaci, natomiast w diegetycznym do narratora. Istotną rolę 

odgrywają także różne określenia czasu dla poszczególnych postaci; nie należą one do 

tego samego świata przedstawionego
338

. Według autora asynchronizacja narratora        

i postaci stanowi najbardziej esencjalną cechę diegesis. W muzyce ma miejsce trudne 

do odróżnienia połączenie ze sobą modusu i materii prezentacji
339

. „Głosem”              

w utworze może być, według Bergera, po prostu linia melodyczna. Natomiast 

akompaniament w homofonii stanowi rodzaj „d ź w i ę k o o b r a z u ”. Badacz uważa, 

że w muzyce i malarstwie nie występuje mowa zależna. Twierdzi on, że muzyka 

zawsze przemawia w pierwszej osobie
340

. Nie oznacza to, że referencje pozamuzyczne 

są niemożliwe, wręcz przeciwnie. Prawdziwy głos narracyjny jest trudny do 
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odnalezienia w muzyce i należy do rzadkości. Berger (podobnie jak Walton) powołuje 

się na opinię Richarda Wollheima, który uważa ze malarstwo abstrakcyjne jest także 

rodzajem reprezentacji
341

. Podobnie jak malarstwo figuratywne i abstrakcyjne, muzyka 

wokalna i instrumentalna różnią się stopniem abstrakcji koncepcji. Przywołując 

postaci Wasyla Kandyńskiego i Arnolda Schönberga (wraz z jego esejem Stosunek do 

tekstu), badacz wskazuje na próbę realizacji aspiracji malarstwa w kierunku muzyki na 

początku XX wieku
342

.  

Berger zwraca się także w stronę pojęcia p o w t ó r z e n i a  i  r ó ż n i c y , 

kierując uwagę na raczej oczywisty fakt, że w dziedzinie muzyki istnieje znacznie 

więcej tolerancji dla powtórzeń i wariacji, niż w dziedzinie literatury
343

. Autor 

rozszerza znaczenie cytatu i autocytatu na zjawisko powtórzenia frazy, motywu 

muzycznego, nadając im tym samym znaczenie diegetyczne
344

. Nawet najprostsze, 

natychmiastowe powtórzenie (w muzyce czy w literaturze) różni się fundamentalnie 

od oryginalnego stwierdzenia ze względu na różne „teraz”, a zatem inny kontekst
345

.  

Z kolei mianem modusu dramatycznego badacz określa muzykę w muzyce (music-

within-music), jako refleksję na temat jej własnej natury (rozumianej na sposób 

Szekspirowski, nie zaś jako cytat)
346

.  

Reprezentacja metaforyczna według Lawrence’a Kramera  

 Celem Lawrence’a Kramera (ur. 1946) jest odbudowanie statusu reprezentacji 

poprzez wyzwolenie jej z nurtu formalistycznego myślenia o muzyce
347

. Badacz 

nazywa tę metodę swoistą muzyczną hermeneutyką. Dystansując się wobec 

stanowiska Nelsona Goodmana
348

, autor proponuje analizę kategorii reprezentacji 

muzycznej jako powiązanej nie tylko z procesami muzycznymi, ale także procesami 

kulturowymi
349

. Kramer pisze wprost, że reprezentacja jest jedną z najbardziej 
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podstawowych technik, dzięki którym kultura przenika do muzyki (i na odwrót): jako 

znaczenie, dyskurs, a nawet działanie. Według definicji badacza, z  reprezentacją 

mamy do czynienia wówczas, gdy jeden obiekt (reprezentujący) służy ustanowieniu 

podobieństwa z drugim obiektem (reprezentowanym), przy czym podobieństwo to 

powinno być intencjonalne. Aby reprezentacja mogła zaistnieć konieczna jest 

desygnacja – aluzja (implicite lub explicite), która podpowie odbiorcy co jest 

reprezentowane. Desygnatorem może być niemal wszystko, jest on zatem nieodłącznie 

związany z reprezentacją (nie stoi „poza” nią). Kramer przywołuje przykład obrazu 

Krzyk Edvarda Muncha, który nosząc tytuł Ból zęba byłby zupełnie innym dziełem
350

. 

Rola desygnatora nie przewiduje roztrząsania czy reprezentacja ma miejsce czy nie, 

lecz sugeruje, że reprezentacja może być przyjęta lub odrzucona. Desygnatorami 

reprezentacji muzycznej są najczęściej: tekst słowny, tytuł, program, epigraf oraz 

muzyczne aluzje do rodzajów dźwiękowości, stylów lub konkretnych dzieł. Będąc 

świadomym rodzaju desygnatora, słuchacz odnajduje podobieństwo między detalami, 

fakturami lub procesami muzycznymi i obiektami reprezentacji
351

. To podobieństwo 

tworzy się, według Kramera, na zasadzie działania metafory – otwiera możliwość 

przepływu znaczenia w obie strony. Taka metafora nigdy nie będzie unikalna, a raczej 

wpisze się w nurt tzw. „mnogiego znaczenia, intertekstualności, heteroglossi, 

dyseminacji” (plural significance, intertextuality, heteroglossia, dissemination)
352

.    

W ten sposób, jak pisze autor, w interpretacji odbiorcy muzyka i dyskurs pozostają    

w relacji Bachtinowskiego dialogu. Kramer przedstawia swoją koncepcję na 

przykładzie Stworzenia świata Josepha Haydna, a zwłaszcza jego początkowym 

fragmencie Przedstawienie chaosu. Według badacza muzyka staje się reprezentacją 

nie poprzez bezpośrednią relację ze społeczną lub fizyczną rzeczywistością, lecz 

poprzez relację z tropami
353

. Podobieństwo muzyczne jest ekwiwalentem metafory, 

zwłaszcza metafory posiadającej istotne podłoże intertekstualne. Zastosowanie takiej 

metafory w utworze może wpływać na kształtowanie procesów muzycznych, 

mogących następnie rozszerzać, komplikować lub rewidować jej znaczenie
354

. 
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Antyreprezentacjonizm Rogera Scrutona  

Refleksja Rogera Scrutona (ur. 1944) dotycząca reprezentacji muzycznej 

zawarta jest przede wszystkim w artykule Representation in Music (1976) oraz           

w książce The Aesthetics of Music (1997). Scruton, zajmując stanowisko skrajnie 

różne od prezentowanego przez Petera Kivy’ego zaczyna od zdefiniowania kategorii 

reprezentacji za sprawą jej pięciu warunków: 

1. rozumiemy reprezentację w sztuce tylko wtedy gdy mamy choć minimalną 

świadomość tego co jest reprezentowane; 

2. reprezentacja wymaga istnienia medium i jest zrozumiała tylko wtedy gdy 

różnica między przedmiotem i medium jest rozpoznana; 

3. zainteresowanie reprezentacją wymaga zainteresowania przedmiotem, 

inaczej przyjmiemy dzieło za sztukę abstrakcyjną; 

4. reprezentujące dzieło sztuki musi wyrażać idee (thoughts) reprezentowanego 

przedmiotu. Te idee muszą móc być ujęte w słowa. Jeżeli tak nie jest, mówimy 

o ekspresji a nie o reprezentacji; 

5. zainteresowanie reprezentacją może obejmować zainteresowanie stopniem    

i jakością podobieństwa z przedmiotem realnym. 

Warunki te sprawiają, że reprezentacja jest rozpoznawalna jako taka i różna od np. 

raportu lub kopii. Według Scrutona w muzyce (domyślnie absolutnej) nic nie może 

być reprezentowane poza dźwiękami; reprezentacja nie jest własnością przynależną 

muzyce. Filozof pisze: „Muzyka może wyrażać emocje, dramatyzm, podnosić 

znaczenie ceremonii, jest jednak sztuką abstrakcyjną, bez mocy reprezentowania 

świata”
355

. Scruton uważa także, że kategorie takie jak: inspiracja przedmiotem, 

imitacja przedmiotu, przywołanie lub zasugerowanie przedmiotu, wyrażanie 

doświadczenia przedmiotu są zupełnie odmienne od reprezentowania przedmiotu. 

Reprezentacja, według niego, należy do poezji, dramatu, rzeźby i malarstwa. To, co 

zwykle rozumiemy przez reprezentację w muzyce, jest ekspresją, czyli o b e c n o ś c i ą  

p r z e d m i o t u  bez jego opisu. Muzyka nie jest sztuką reprezentującą z założenia, 

aczkolwiek autor nie zaprzecza, paradoksalnie, istnieniu przykładów reprezentacji      

w muzyce. Muzyką reprezentującą są m.in. pieśni (Lieder), oratoria i muzyka 

sceniczna, czyli utwory z tekstem słownym oraz muzyka programowa. Motyw 
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przewodni jest także medium reprezentacji. Jak argumentuje Scruton, „reprezentujący 

charakter nie jest autonomiczną własnością muzyki i może być zrozumiały w pełni 

tylko dzięki konwencjom teatralnym”
356

. Reprezentacje w muzyce są zatem możliwe, 

nie są jednak m u z y k ą  w ł a ś c i w ą  – oddzielają się od struktury muzycznej              

i istnieją same dla siebie. Imitują jedynie dźwięk przedmiotu, a nie sam przedmiot (np. 

chorał luterański w Śpiewakach norymberskich Ryszarda Wagnera). Za główną cechę 

fenomenu reprezentacji Scruton uważa element narracyjny. Wynika z tego, że nie 

uważa muzyki absolutnej za narracyjną. Podstawową zasadą zrozumienia reprezentacji 

przedmiotu jest zrozumienie przekazanej myśli o nim oraz uchwycenie kontekstu.     

W muzyce, jak twierdzi Scruton, w przeciwieństwie do sztuk plastycznych i literatury, 

reprezentacja ma nikłe znaczenie dla zrozumienia dzieła. 

Ekphrasis jako podkategoria reprezentacji: koncepcja Siglind Bruhn  

Siglind Bruhn (ur. 1951) jako pierwsza wprowadziła do muzykologii kategorię 

ekphrasis, obecną już wcześniej w literaturze
357

, a wywodzącą się z czasów starożytnej 

Grecji
358

. Sytuuje się ona jako podkategoria reprezentacji muzycznej, rodzaj mimesis 

„drugiego stopnia”. Definicją ekphrasis jest „reprezentacja w jednym medium tekstu 

skomponowanego w innym medium”
359

. Ponadto musi ona spełniać trzy warunki: 

1. dotyczyć autentycznej lub fikcyjnej sytuacji/historii; 

2. posiadać wcześniejszą wizualną lub słowną reprezentację tej 

sytuacji/historii; 

3. wyrazić tę reprezentację językiem muzycznym
360

. 

Proces wiodący od dzieła inicjalnego (wyjściowego) do dzieła końcowego 

(ekfrastycznego) Bruhn nazywa t r a n s m e d i a l i z a c j ą . Proces transmedializacji 

realizowany jest następującymi środkami: rytmiką, tonalnością, strukturą interwałową 

i konturami melodii, barwą i brzmieniowością, środkami strukturalnymi i fakturą, 

aluzjami i cytatami (czyli klasycznymi elementami obecnymi w większości dzieł 

muzycznych). Ekphrasis jako reprezentacja rozumiana jest przez badaczkę 
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dualistycznie w kategoriach przedstawienia/obrazowania i odniesienia/konotacji. Może 

ona funkcjonować na wiele sposobów w skali od mimesis (nie tylko podobieństwo gra 

tu rolę, ale także konwencja) poprzez sygnał w sensie Peirce’owskim, „wyraz 

emocjonalny”, „abstrakcyjny trop denotujący myśl” aż po „złożony symbol odnoszący 

się do całej koncepcji”
361

. Bruhn prezentuje katalog muzycznych elementów 

oznaczających obiekty pozamuzyczne: figury retoryczne, afekty, konotacje afektywne 

tonacji, gesty i kryptogramy muzyczne
362

. Wyróżnia także pięć głównych kategorii 

ekphrasis: 

1. transpozycję (odtworzenie innymi środkami tego, co jest wyrażone w dziele 

inicjalnym); 

2. suplementację (która nie sugeruje, że dzieło jest niekompletne samo w sobie, 

lecz dodaje nowe wartości i wymiary); 

3. asocjację (poprzez odległe, ale wciąż rozpoznawalne obrazy, dźwięki, frazy, 

myśli); 

4. interpretację (która podąża dwiema drogami: opiera się na wiedzy 

dodatkowej autora i odbiorcy, nie tylko tej wynikającej z kontaktu z dziełem; 

odczytuje sferę reprezentacji a nie samego przedmiotu dzieła); 

5. grę (która jest często dowcipną, błyskotliwą transmedializacją, zwykle 

odnoszącą się do dzieł sztuki abstrakcyjnej). 

Według Bruhn muzyka programowa i ekphrasis to dwa gatunki należące do tego 

samego rodzaju, z tą różnicą, że ekphrasis oddaje rzeczywistość wykreowaną przez 

artystę innego niż kompozytor (malarza lub poetę), a także odnosi się (zwykle) do 

formy i stylu reprezentacji inicjalnej (wyjściowej). Narracja jest natomiast, zdaniem 

badaczki, blisko powiązana z reprezentacją i rozumiana jako „sekwencja zdarzeń 

rozwijających się w czasie i oparta na luźnym związku”
363

. Narracja w tym znaczeniu 

może być obecna lub nieobecna w reprezentacji. Warunkiem najważniejszym jest 

znajomość inicjalnego (wyjściowego) dzieła, jako konieczna dla całkowitego 

zrozumienia dzieła końcowego (ekfrastycznego) przez odbiorcę. 
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Rzeczywistość pozadziełowa w koncepcji reprezentacji Mieczysława 

Tomaszewskiego  

Interesujący jest fakt, że wczesne rozpoznanie problematyki reprezentacji 

muzycznej pojawiło się już w tekstach Mieczysława Tomaszewskiego (ur. 1921) z  lat 

70. XX wieku. Zagadnienie to nie zostało jednak wtedy nazwane wprost reprezentacją 

muzyczną. W pracy Wprowadzenie do teorii utworu słowno-muzycznego Tomaszewski 

wyróżnia dwa sposoby relacji z rzeczywistością, obecnej w dziele sztuki: jako reakcji 

podmiotu na przedmiot (człowieka na rzeczywistość) i jako reakcji podmiotu na 

podmiot (człowieka na człowieka). Jak pisze autor, w pierwszym rodzaju reakcji „nie 

potrzeba słów”
364

. Reakcję dźwiękową i ruchową stanowią tu: czysta onomatopeja, 

motoryka, mimika i gestyka. Badacz wyznacza trzy podstawowe wymiary 

przestrzenne, w których „bytuje” człowiek
365

: podłużny, poprzeczny i pionowy, jako 

„punkt wyjścia dla zarysowania struktury elementarnych odpowiedniości”
366

 

ponownego zejścia się słowa i muzyki. Wymiar podłużny oznacza ciągłość, 

kontynuację: imitującą lub przekształcającą; odpowiada mu metafora drogi
367

.           

W literaturze odpowiada bardziej biegowi prozy, narracji. W myśleniu metaforycznym 

kojarzy się z historią ludzkości i biografią człowieka, w przeciwieństwie do geografii 

kultury czy układu społecznego
368

. Wymiar poprzeczny oznacza zawieszenie czasu      

i wyraża się poprzez metaforę domu
369

. I wreszcie wymiar pionowy, „otwarty w górę     

i w dół”, odpowiada temu, co chwilowe, momentowe i nagłe. Jest metaforą stopni, 

schodów, drabiny
370

. W muzyce kojarzy się on z „działaniem dynamiki i akcentuacji, 

wyraża się motywem lub akordem bardziej niż tematem; nagłą pauzą generalną”
371

. 

Jak pisze autor, „w ostatecznej instancji przynosi rozróżnienie na tematykę sacrum      

i profanum; obraca się między sferą biblii i mitologii a sferą życia prywatnego                

i najgłębszego tabu”
372

. W jednej z nowszych prac, Utwór muzyczny jako refleks, 
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odblask, relikt i echo rzeczywistości poza-dziełowej. Rekonesans
373

, Tomaszewski 

przedstawia cztery podstawowe dla reprezentacji kategorie dotyczące relacji dzieła 

muzycznego z rzeczywistością pozadziełową: imitacji (jako równoznacznej                 

z kategorią mimesis, jednak rozgraniczonej na mimetyzm bezpośredni i pośredni        

w postaci retoryki, teorii naśladownictwa i neoretoryki), transformacji (o charakterze 

bliskim metonimii, z zastosowaniem „filtrów kultury”
374

), paraleli (o charakterze 

metafory, gdzie podobieństwo z modelem dotyczy jedynie „samej abstrakcyjnej 

struktury”
375

 zjawiska) i opozycji (o charakterze antytetycznym, jako wyraz buntu 

„wobec hegemonii jakiegoś wzorca funkcjonującego w kulturze”
376

). Tak nakreślone 

kategorie, inspirowane koncepcjami reprezentacji zarówno autorstwa Ericha 

Auerbacha, jak i Wolfganga Isera, przywodzą na myśl to, co Gilles Deleuze nazywa 

(czerpiąc z Fryderyka Nietzschego i Sørena Kierkegaarda) „czterema żelaznymi 

kołnierzami reprezentacji: tożsamością w koncepcji, opozycją w orzeczeniu, analogią 

w sądzeniu i podobieństwem w percepcji”
377

. Tomaszewski zwraca uwagę na fakt, że 

powyższe cztery sposoby przejawiania się obecności świata pozadziełowego nigdy nie 

występują w utworze in crudo, lecz właśnie jako tego świata refleks, odblask, relikt 

czy echo. Fundament odczytywania znaczeń utrwalonych w kulturze autor widzi        

w naturze, zwłaszcza w porach dnia, roku i stronach świata. Powstałe w ten sposób 

cztery „syndromy”: Wschód, Zachód, Południe i Północ determinują pewne zespoły 

właściwości charakterystyczne dla gatunków, nurtów, stylów i, ogólnie mówiąc, kręgu 

kulturowego. W tym ujęciu historia nowożytnej kultury europejskiej jawi się „jako 

dwa dialogi: między Południem a Północą i między Wschodem i Zachodem”
378

. 

Rozważania Tomaszewskiego nad kategorią reprezentacji obecne są jeszcze 

dwóch tekstach: Wokół piękna i prawdy, fantazji i ekspresji
379

 oraz Wokół 

reprezentacji muzycznej
380

. Pierwsza praca dotyka zagadnienia reprezentacji poprzez 
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przywołanie starożytnej kategorii mimesis: rozumienia sztuki jako „iluzji”, „złudy”     

u Platona oraz mimesis arystotelesowskiej. Według Tomaszewskiego kategoria fikcji 

jest „immanentna systemowi sztuki”, stanowiąc wartość o charakterze 

komplementarnym, jako dopełnienie prawdy – fundamentalnej
381

. Drugą wartością     

o takim charakterze jest ekspresja, jako dopełniająca kategorię piękna. Formują one 

swoisty tetraktys, decydujący o charakterze dzieła sztuki. Pojawia się zatem 

rozpoznanie fikcji/fantazji jako pewnego rodzaju reprezentacji, a jednocześnie prawdy 

jako podstawy koncepcji mimesis:  

[…] u podstaw pierwotnego rozumienia obecności prawdy w dziele leży arystotelesowska 

koncepcja mimesis. Zasada adekwatności (adaequatio rei et intellectus), przybierająca          

w różnych epokach zróżnicowane nazwy i charaktery: od tendencji do imitatio della natura – 

przez stosowanie estetyki naśladownictwa (Nachahmungsästhetik), do poetyki poematu 

symfonicznego. Prawdziwe jest w sztuce to, co swym uderzającym podobieństwem ewokuje 

rzeczywistość pozadziełową
382

.   

Tomaszewski sugeruje zastąpienie pojęcia fikcji (ze względu na pejoratywne 

konotacje) terminem fantazja. Naprzeciw stoi to, co fantastyczne, pochodzące jednak 

nie z pamięci, lecz z wyobraźni (co też stanowi reprezentację w sensie 

Arystotelesowskim). Drugi tekst, Wokół reprezentacji muzycznej postuluje 

rozróżnienie zarówno reprezentacji r z e c z y w i s t o ś c i  w e w n ę t r z n e j  (jako 

„obecności autora w dziele”) jak i z e w n ę t r z n e j  (stanowiącej kontekst dzieła). 

Pierwsza z nich posiada trzy aspekty: autobiograficzny, autoekspresywny 

(doświadczenia emocjonalne i zmysłowe) i autorefleksyjny (doświadczenia duchowe). 

Druga natomiast posiada cztery odmiany: imitację (bezpośrednią; opartą na 

mimetyzmie drugiego stopnia, którą ucieleśniają muzyka programowa i ekphrasis oraz 

pośrednią, czyli mimetyzm retoryczny), transformację, paralelę i opozycję
383

.  

Hipoteza mimetyczna Arniego Coxa  

Choć głównym zadaniem mimesis od czasów starożytnych było dostrzeżenie 

przez odbiorcę odpowiedniego podobieństwa, to omawiane interpretacje XX- i XXI-

wieczne mimesis dotyczyły w pierwszym rzędzie sytuacji twórcy, kompozytora. 

Kognitywistyczna koncepcja Arniego Coxa stanowi odniesienie do pojęcia 
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mimetyzmu przede wszystkim z perspektywy odbiorcy, zarówno słuchacza, jak            

i badacza. Cox zadaje pytanie co nas przyciąga do konkretnej muzyki i jakie nadajemy 

znaczenie muzycznemu (subiektywnemu) doświadczeniu. Badacza interesuje sposób, 

w jaki odbiór muzyki aktywizuje nie tylko zmysł słuchu i mózg, ale także całe ciało. 

Rozumie on imitację nie tylko jako naśladowanie ludzkich zachowań, ale przede 

wszystkim jako reprezentację, która powstaje w naszej wyobraźni
384

. Według autora, 

ten drugi rodzaj imitacji jest nie zawsze uświadomiony czy nawet pożądany, ale 

pozostaje najbardziej istotny dla konstruowania znaczenia muzycznego. Ponieważ 

termin „imitacja” niesie negatywne zabarwienie (wiążąc się z aktem bezmyślnego 

kopiowania), Cox nazywa taki rodzaj zachowań mimetycznymi
385

, odwołując się tym 

samym do wielowiekowej tradycji tego terminu. Przez takie zachowanie rozumieć 

należy nie tylko widoczne zewnętrznie działania ludzkie, ale także procesy zachodzące 

w tych partiach mózgu, które wpływają na reakcje mięśniowe. W związku z tym 

badacz proponuje dwa skrótowe określenia: MMA (mimetic motor action) dla 

określenia zachowań o charakterze zewnętrznym, otwartych oraz MMI (mimetic motor 

imagery) dla określenia zachowań, które nie manifestują się w sposób oczywisty          

i widoczny. Termin motor odnosi się do aktywności mięśni (czysto fizycznej), 

natomiast termin imagery – do wyobraźni, myśli i reprezentacji mentalnych
386

. Te dwa 

rodzaje zachowań stanowią fundament hipotezy mimetycznej, której wstępne zasady 

są sformułowane następująco:  

 to, w jaki sposób rozumiemy zachowanie innych osób odbywa się częściowo 

za pomocą imitacji MMI lub MMA (zaobserwowanych akcji);  

 to, w jaki sposób rozumiemy muzykę odbywa się częściowo przez imitację 

(MMI lub MMA), a także przez obserwację zachowań wykonawców 

wydobywających dźwięki
387

.  

Ponadto Cox wymienia dwadzieścia dalszych zasad hipotezy mimetycznej, z których 

najbardziej użyteczne dla celów niniejszej rozprawy są mówiące, że:  

1. muzyczna obrazowość (imagery) jest częściowo motoryczną obrazowością 

(motor imagery); 
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2. MMI i MMA mają miejsce w czasie teraźniejszym, w przywołaniu 

(reminiscencji) i w planowaniu (antycypacji);  

3. każda z cech akustycznych może być reprezentowana mimetycznie: wysokość 

dźwięku, czas trwania, tembr, intensywność dźwięku oraz jego miejsce; różne 

rodzaje muzyki „prowokują” (motywują) do różnych rodzajów mimetycznego 

zaangażowania;  

4. muzyka czasami wydaje się stawiać opór mimetycznemu uczestnictwu 

(zwłaszcza muzyka współczesna);  

5. muzyka zespołowa oferuje symultaniczną mnogą motywację 

(zaangażowanie)
388

.  

Cox nawiązuje do koncepcji Kendalla L. Waltona zawartej w książce Mimesis 

as Make-Believe
389

, rozumiejąc MMA jako rodzaj reakcji analogiczny do dziecięcego 

„udawania”
390

. Z punktu widzenia percepcji i recepcji dzieła muzycznego najbardziej 

interesująca wydaje się kwestia motywacji człowieka poprzez muzykę do określonych 

zachowań mimetycznych. Autor twierdzi, że mimetyczna odpowiedź na słyszaną 

muzykę wykazuje podobieństwa z przyjęciem zaproszenia do ruchu, śpiewu lub 

wspólnej gry, zarówno w rzeczywistości, jak i w wyobraźni
391

. Wydaje się oczywiste, 

że skoro muzyka „prowokuje” różne typy mimetycznych zachowań, to różne rodzaje 

muzyki będą wywoływać odmienne odpowiedzi odbiorcy. Cox uważa, że każda 

czynność ludzka posiada swoje fenomenologiczne „odczucie” (quale), będące jakością 

lub cechą percypowaną lub doświadczaną przez odbiorcę, a zatem każde zachowanie 

mimetyczne będzie również posiadać swoje quale
392

. Badacz stawia tezę, że muzyka 

europejska aż do XX wieku była zdominowana nie tyle przez system dur-moll, co 

wynikającą z niego łatwość zapamiętania i zaśpiewania (mimetycznego powtórzenia) 

melodii lub jej zatańczenia. Stąd proponuje dwie podstawowe kategorie o charakterze 

mimetycznym: „śpiewalność” (singability) i taneczność (danceability)
393

. Odnoszą się 

one także (a może przede wszystkim) do wyobraźni – słysząc znaną sobie frazę często 

nawet w nieuświadomiony sposób „podążamy” za nią w myślach, jakby śpiewając. 

Kompozytor może być oczywiście świadomy takiego efektu i kształtować w ten 
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389
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sposób mimetyczne zachowanie odbiorcy. Szczególny nacisk zostaje tym samym 

położony na rolę wykonawcy w odbiorze dzieła, gdyż to od niego zależy stopień 

zaangażowania słuchacza. Wkład odbiorcy ogranicza się do przyjęcia lub odrzucenia 

„zaproszenia” do zachowania mimetycznego
394

. Cox zaznacza, że istnieje muzyka, 

która odrzuca lub, co najmniej, osłabia mimetyczny udział słuchacza, podając przykład 

Atmosphères György’ego Ligetiego (nie sposób wyobrazić sobie imitowania 

dźwięków początku tego utworu przez odbiorcę)
395

. Niemniej mimetyczne 

zaangażowanie niemal zawsze występuje, choćby w minimalnym zakresie. Badacz 

odwołuje się do teorii efektu przewidywalności Davida Hurona
396

, według którego      

z każdym powtórzeniem utworu nabieramy do niego bardziej „poufałego” stosunku,  

przede wszystkim zaś wiemy co nastąpi w kolejnych taktach, a to wpływa na poczucie 

bycia „nagrodzonym”
397

, przyjemność płynącą z rozpoznania. Ponieważ wiemy 

również w jaki sposób zareagujemy na utwór, już sam ten fakt jest rodzajem 

zachowania mimetycznego (niedostępnego, co istotne, publiczności premierowej, co 

było przyczyną tak żywych i nie zawsze przyjaznych reakcji na wiele prawykonań 

muzyki współczesnej). Cox twierdzi, że już sam fakt poświęcenia dziełu uwagi nadaje 

mu sens przez mimetyczne zaangażowanie. Brak takiego zaangażowania wynika 

najczęściej z uznania dźwięku (lub systemu współbrzmień) za nieprzyjemny; muzyka 

może też wywoływać w odbiorcy nieprzyjemne skojarzenia, zarówno kulturowe, jak   

i osobiste.  

Wedle jednej z zasad hipotezy mimetycznej muzyka zespołowa oferuje trzy 

różne sposoby uczestnictwa, zaangażowania: każdy głos lub partia instrumentalna 

zachęca do udziału w swoim własnym zakresie; impulsy wysyłane przez różne partie   

i głosy mogą pozostawać w relacji konfliktu; harmonia może być rozumiana jako 

specyficzny rodzaj złożonych „zaproszeń” do uczestnictwa
398

. W ten sposób możemy 

także rozpatrywać różnicę np. między fakturą polifoniczną i homofoniczną jako 

opierającą się na określonym procencie udziału odbiorcy: im większa komplikacja 

kontrapunktyczna, tym trudniej o jednoznaczne identyfikowanie się odbiorcy               

                                                           
394
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 D. Huron, Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation, MIT Press, Cambridge 

2006. 
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z konkretnym głosem. Najważniejszym postulatem Coxa, wynikającym z hipotezy 

mimetycznej, jest ten mówiący o mimetycznej partycypacji jako głównym źródle 

muzycznego afektu, emocji
399

. Należy sprecyzować, że autor rozumie afekt jako 

szeroko pojęte uczucie: emocje, nastroje, pragnienia i potrzeby, a także uczucia 

wysiłku, równowagi, stanu gotowości, ciepła i inne zmysłowe doświadczenia, które 

nie są autonomiczne
400

. Mimetyczna odpowiedź jest już sama w sobie afektywna, 

stanowi część muzycznego doświadczenia. Badacz zwraca uwagę na fakt, że percepcja 

ekspresji w życiu codziennym jest dwojaka: niemimetyczna (jako wizualna i słuchowa 

obserwacja) oraz mimetyczna (jako zrozumienie opierające się na zasadzie empatii)
401

. 

W muzyce doświadczenie stanu afektywnego opiera się na naszym uprzednim 

doświadczeniu, zwykle powiązanym z takim afektywnym zachowaniem. Wiąże się     

z tym odwieczne pytanie muzykologii o to „kto wyraża, co jest wyrażane i jak jest 

wyrażane”. W literaturze przedmiotu jako „czynny podmiot”
402

 ekspresji (expressing 

agent) wymieniani są: kompozytor (Edward Cone 1974), wykonawca, postaci 

sportretowane w operze, oratorium, filmie etc., osoby reprezentowane implicite lub 

explicite w pieśniach (np. Piękna młynarka Franza Schuberta) oraz mimetycznie 

zaangażowany odbiorca
403

. Autor nawiązuje w ten sposób do szeroko pojętej 

narratologii. W przypadku braku definiowalnego „czynnego podmiotu” pojawia się 

tendencja do kreowania fikcyjnego, czyli muzyki jako takiej (Kivy 1989). 

Powtarzalność np. dźwięku lub motywu opartego na repetycji dźwięku (także 

wszelkich form ostinato) może mieć, według niego, wpływ na odbiór (quale) całego 

utworu
404

. Ogromną rolę odgrywają także skojarzenia kulturowe i intertekstualność – 

muzyka jest zawsze doświadczana w jakimś kontekście, który ma wpływ na ponowny 
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 Istnieją, co prawda, terminy „agens” i „agensowość” zaproponowane przez M. Pawłowską                 
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w tonalnej muzyce instrumentalnej: od sił muzycznych ku podmiotowości („Scontri” 3/2016), jednak 

autorka skłania się funkcjonującemu od dawna w teorii literatury pojęciu „sprawczości”, które wydaje 

się łatwiejsze w odbiorze dla czytelnika. Zamiast kojarzącego się nieco pejoratywnie pojęcia „sprawcy”, 
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humanistyce, „Teksty Drugie”, 5/2007; tejże, Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad 

rzeczami, „Kultura współczesna”, 3/2008; Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005. 
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odbiór danego dzieła
405

. Tę myśl badacza można podsumować parafrazując Ernsta 

Gombricha – nie istnieje „niewinne ucho”. Warto zaznaczyć, że Cox ogranicza pojęcie 

intertekstualności do cytatów i aluzji między zaledwie kilkoma dziełami muzycznymi, 

rozumiejąc je przede wszystkim jako zawarcie w dziele „odczucia” oryginalnego 

utworu.  

Istotnym elementem, z punktu widzenia hipotezy mimetycznej, jest ruch 

muzyczny jako zawierający w sobie zarówno czynnik mimetyczny (zorientowany na 

czynność) i niemimetyczny (zorientowany na obiekt)
406

. Czynniki te występują          

w parach, nawiązujących do fenomenologicznego ujęcia obecności i pamięci: jako 

antycypacja tego, co się wydarzy i tego co zastępczo (vicariously) uczynimy (jako 

rodzaj substytutu rzeczywistego działania); jako obecność tego, co się wydarza i tego, 

co zastępczo czynimy oraz jako pamięć tego, co się wydarzyło i tego, co zastępczo 

uczyniliśmy. Według Coxa percepcja zmiany ruchu powoduje w naszym odbiorze 

muzyki wrażenie kontynuacji lub jej braku
407

. Tabela przedstawia cztery perspektywy 

słuchacza jako obserwatora ruchu, wiążące się z tym wrażeniem (tabela 3). 
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Charakterystyka czterech perspektyw czasowego i muzycznego ruchu według Arniego Coxa 

Obserwator w ruchu 

Perspektywa wewnętrzna 

 Muzyka jest krajobrazem przez który się 

przemieszczamy; muzyczne zdarzenia są 

miejscami 
 

 Muzyczny krajobraz jest przedstawiony, 

lecz widok całości struktury jest 

nieosiągalny 
 

 Słuchacz jest „aktywny” w wyobrażonym 

ruchu; doświadczenie jest obecne             

i natychmiastowe 

Obserwator statyczny 

Perspektywa wewnętrzna 

 Muzyka jest jedną lub wieloma 

ruchomymi jednostkami; słuchacz 

oczekuje ich zbliżania się, nadejścia         

i odejścia 
 

 Muzyczne zdarzenia przemijają, lecz 

widok całości struktury jest nieosiągalny 
 

 Słuchacz jest uważny, lecz pasywny; 

doświadczenie jest obecne                        

i natychmiastowe 

Obserwator w ruchu 

Perspektywa zewnętrzna 

 Muzyka jest krajobrazem; słuchacz 

obserwuje ruch wewnętrznego „czynnego 

podmiotu” (agent) lub awatara przez 

muzyczny krajobraz 
 

 Widok całości muzycznego krajobrazu 

jest osiągalny 
 

 Słuchacz jest obserwatorem, badaczem, 

nadzoruje, jest bardziej uważny niż 

aktywny; doświadczenie jest mniej 

obecne i mniej natychmiastowe 

Obserwator statyczny 

Perspektywa zewnętrzna 

 Słuchacz obserwuje ruch zdarzeń-

obiektów w kierunku nieruchomego 

wewnętrznego „czynnego podmiotu” (lub 

awatara) i poza niego 
 

 Całość struktury przechodzi mimo jako 

całość w ruchu 
 

 Słuchacz jest uważny, lecz muzyka        

w ruchu może być trudniej widzialna 

jako całość niż kiedy widziana jako 

nieruchomy krajobraz; doświadczenie 

jest mniej obecne i mniej natychmiastowe 
 

 

Tabela 3. Cztery perspektywy ruchu czasowego i muzycznego według Arniego Coxa, [w:] tegoż, Music 

and Embodied Cognition. Listening, Moving, Feeling, and Thinking, Bloomington & Indianapolis 2017, 

s. 141. Kolory dodane przez autorkę w celu ułatwienia odczytania tabeli. 

 

Cox zakłada istnienie subiektywności trójdzielnej (tripartite) jako formy personifikacji 

lub antropomorfizacji. Opiera się ona na obserwacji doświadczenia słuchacza, którego 

zaangażowanie mimetyczne odnosi się przede wszystkim do „quasi-ja” (pierwsza 

osoba)
408

. „Quasi-ja” towarzyszy zawsze „quasi-ty” (druga osoba) i „quasi-on” 

(trzecia osoba), których doświadczenie jest związane z doświadczeniem obserwacji 

wynikającym z antycypacji niemimetycznej. Badacz wiąże to zjawisko z trójdzielnym 

charakterem perspektywy słuchania muzyki, która polega na symultanicznym 

doświadczeniu: obserwatora w ruchu w pierwszej osobie (jako rezultatu 

zaangażowania mimetycznego), obserwatora statycznego w drugiej osobie 

(doświadczającego zbliżających się „zdarzeń” muzycznych) oraz zewnętrznego 

obserwatora w trzeciej osobie (obserwującego przemieszczanie się przez krajobraz 

muzyczny). 
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Obecność aspektu cielesnego w percepcji (także muzyki) jest podstawowym 

warunkiem aktywnego zaangażowania. Jak zauważa Stanisław Judycki: „To, że 

podmiot spostrzegania jest podmiotem cielesnym, oznacza, po pierwsze, iż jest 

w r a ż l i w y  na pobudzenia płynące od przedmiotów, po drugie, że wszystko, co jest 

mu dane, dane jest p e r s p e k t y w i c z n i e  i, po trzecie, że wrażliwość                         

i perspektywiczność należą do podmiotu posiadającego z d o l n o ś ć  d o  

p o r u s z a n i a  s i ę  w przestrzeni”
409

. Wszystkie z zaproponowanych przez Coxa 

perspektyw są czysto wyobrażeniowe
410

, niemniej mogą angażować pewne partie 

mięśni, podobnie jak przeżywanie silnych emocji. Autor wyraża przekonanie, że 

słuchając muzyki przeważnie wyobrażamy sobie siebie w roli właśnie obserwatora, nie 

uczestnika. Ruch sprawczy „czynnych podmiotów” (agents) jest najistotniejszy dla 

obserwatora w ruchu, powodując iluzję „horyzontalnej głębi” i „bliskości”, zarówno 

psychoakustycznie (jako kombinacja siły natężenia dźwięku, tembru, melodyki            

i rytmiki), jak i metaforycznie (na wzór Schenkerowskiej koncepcji tła, środka             

i pierwszego planu)
411

. Stany (emocjonalne, psychologiczne) pełnią funkcję miejsc    

w muzyce, będąc podstawą percepcji ruchu
412

.  

Na postawie analizy omawianych zagadnień Cox proponuje tabelaryczne ujęcie 

ośmiu dróg (avenues) afektu muzycznego, z wyróżnieniem jego niemimetycznych 

(obiektywnych) i mimetycznych (subiektywnych) aspektów (tabela 4)
413

.  
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Osiem dróg (avenues) afektu muzycznego według Arniego Coxa 

Niemimetyczne (obiektywne) aspekty Mimetyczne (subiektywne) aspekty 
 

1. Mimetyczny udział jest osłabiony 

 odczucie osłabionego mimetycznego 

udziału lub zaangażowanie 

niemimetyczne 

1. Mimetyczne zaangażowanie  

 odczucie pośrednich, zastępczych 

(vicarious) wysiłków i prób; 

przyłączenie się, otwarte  lub ukryte 

2. Antycypacja tego, co się wydarzy 

obiektywnie 

 pragnienie (i strach) jako odczucia 

negatywne, lecz wciąż mogące być 

pozytywnymi estetycznie 

 udane przewidywanie jako odczucie 

pozytywne, lecz także potencjalnie 

rozczarowujące 

2. Antycypacja tego, co pośrednio 

uczynimy 

 wszystkie niemimetyczne 

(obiektywne) cechy antycypacji są 

wzmocnione podobnie jak to, co 

słuchacz pośrednio uczyni 

3. Ekspresja jako słyszana 
 brzmienie różnych stanów 

emocjonalnych 

3. Ekspresja jako pośrednio wykonywana 
 odczucie wyrażania samego siebie 

4. Wpływ akustyczny jako odbierany 

 w jaki sposób dźwięki się pojawiają 

w naszej percepcji i jak na nas 

wpływają 

4. Wpływ akustyczny (jako pośrednio 

wykonywany) 

 (pośredni wpływ na innych) 

5. Analiza 

 udana analiza jako osiągnięcie           

i nagroda, jednak za cenę 

potencjalnej nudy 

 zagubienie jako cena za analizę, lecz 

estetyczna przyjemność 

„przetrwania” 

 

5. Analiza 

 zawsze zawiera analizę tego, co 

czynimy pośrednio; efekt czystej 

ekspozycji (mere exposure effect)     

i sukces/porażka idą w parze z 

zaangażowaniem mimetycznym 

6. Skojarzenia 

 obiektywne kulturowe i osobiste 

skojarzenia 

6. Skojarzenia 

 skojarzenia są zawsze ugruntowane, 

a w wielu przypadkach 

zapoczątkowane przez mimetyczne 

zaangażowanie 

7. Tabu 

 przyjemność płynąca z dźwięków 

uznawanych za tabu 

 przyjemność płynąca z pozwolenia 

sobie na bycie pod wpływem 

„ducha” muzyki 

7. Tabu 

 przyjemność płynąca z ucieleśnienia 

(embodiment) tabu, wynikającego    

z mimetycznego zaangażowania 

(robienie/bycie rodzajem tabu) 

8. Niewidzialność i niematerialność muzyki 

 doświadczanie pozbawienia władzy 

„oka i ręki” oraz wynikająca z tego 

bezbronność 

8. Niewidzialność i niematerialność muzyki 

 (odczucie bycia niewidzialną            

i niematerialną istotą, poruszającą 

się podobnie jak muzyka się 

„porusza”) 
 

Tabela 4. Osiem dróg (avenues) afektu muzycznego według Arniego Coxa, [w:] tegoż, dz. cyt., s. 198. 

 

Jednym z bardziej interesujących zagadnień poruszonych w ramach hipotezy 

mimetycznej jest kwestia humanistycznego aspektu dźwięku – tego, czy jest on 

„imitowalny” przez człowieka
414

.  
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II. 

Arnold Schönberg – jego świat ideowy    

i artystyczny 
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1. Autorefleksja. Inspiracje i wpływy literacko-

filozoficzne  

 

Muzyka wyraża więcej niż słowa.                                                                                                                     

Arnold Schönberg 

Kiedy komponuję, staram się zapomnieć o wszelkich teoriach                                                                                                                                                    

i potrafię komponować tylko wtedy, gdy o nich nie myślę.                                                                               

Arnold Schönberg 

Talent może sobie bowiem pozwolić                                                                                                                        

na matematyczną precyzję.                                                                                                                                 

Wasyl Kandyński 

Wierzyć w postęp nie znaczy wierzyć,                                                                                                                       

że postęp już się dokonał.                                                                                                                                         

To nie byłaby wiara.                                                                                                                                            

Franz Kafka 

Poszukiwanie prawdy nie jest przygodą mimowolną.                                                                                        

Gilles Deleuze 

 

Pisma teoretyczne Arnolda Schönberga stanowią zasadniczą część jego całej 

autorefleksji. Wiele pozycji pozostaje wciąż niewydanych, lecz dostępnych                 

w komputerowej bazie danych Arnold Schönberg Center w Wiedniu (są to głównie 

transkrypcje oraz faksymile). Lista pism teoretycznych kompozytora zawiera zarówno 

eseje, wykłady, przemowy, analizy i interpretacje utworów muzycznych, krytyki, 

opowiadania, aforyzmy, anegdoty, jak i pisma poświęcone muzyce, estetyce, sztuce, 

lingwistyce, naturze, moralności, religii, polityce, prawom ludzkim, wojnie, sprawom 

żydowskim. Wiele jest prac niedokończonych. Spora część tej spuścizny została 

wydana, m. in. jako zbiór esejów Style and Idea (z lat 1911-1950, w wersji niemieckiej 

Stil und Gedanke) i jako podręcznik Harmonielehre (1911), oraz jako seria prac 

napisanych w wyniku rozczarowania Schönberga znajomością m. in. harmonii wśród 

jego studentów w Los Angeles. Interesujące i rzucające nowe światło na recepcję, 

zarówno myśli teoretycznej jak i twórczości Schönberga, są wydania dwóch 

większych, choć nieukończonych pozycji: Der musikalische Gedanke und die Logik, 

Technik und Kunst seiner Darstellung, powstająca w latach 1934-36 (pierwsze 

wydanie angielskie jako The Musical Idea and the Logic, Technique, and Art of Its 

Presentation, 1995) i Zusammenhang, Kontrapunkt, Instrumentation, Formenlehre, 

powstająca w latach 1917-1951 (pierwsze wydanie angielskie jako Coherence, 

Counterpoint, Instrumentation, Instruction in Form, 1994). Szczególnie ciekawy jest 
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spis treści tej drugiej książki, nie pozostawiający wątpliwości co do zainteresowania 

Schönberga kwestiami metafizycznymi i psychologicznymi, a także problematyką 

piękna. Niestety, nie uległy one dalszemu rozwinięciu. Tym, co zwraca szczególną 

uwagę, jest fakt podziału idei muzycznej na „koncepcję” i „przedstawienie”, 

przywołujące na myśl teorię przedmiotu intencjonalnego, sugerując podkreślane przez 

wielu badaczy analogie pomiędzy twórczością Schönberga i fenomenologią Edmunda 

Husserla.  

W niniejszej rozprawie doktorskiej zostaną zaprezentowane i omówione 

jedynie wybrane aspekty myśli teoretycznej Arnolda Schönberga, jako niezbędne do 

przeprowadzenia dalszych analiz, porównań i interpretacji. Dodatkowo problematyka 

dotycząca strony technicznej i estetycznej dzieła muzycznego zostanie opatrzona 

komentarzem, wskazującym na najważniejsze źródła filozoficzne i literackie inspiracji 

kompozytora. Schönberg cytował i powoływał się w swoich pismach na wielu 

wybitnych pisarzy, poetów, malarzy, filozofów i uczonych (m. in. Heraklita, Williama 

Szekspira, Johanna Wolfganga Goethe’go, Heinricha Heine’go, Augusta Strindberga, 

Henryka Ibsena, Honoré Balzaca, Charlesa Dickensa, Maurycego Maeterlincka, Lwa 

Tołstoja, Thomasa Manna, Vincenta van Gogha, Karla Krausa, Adolfa Loosa, Oskara 

Kokoschkę, Wasyla Kandyńskiego, Artura Schopenhauera, Fryderyka Nietzsche’go, 

Zygmunta Freuda, Theodora W. Adorno, Alberta Einsteina), nie wspominając             

o innych kompozytorach. Wnioskując z księgozbioru kompozytora (a szczególnie       

z istniejącego zestawienia podkreśleń w poszczególnych pozycjach), można 

prześledzić inspiracje filozoficzno-literackie, mające bezpośredni wpływ na 

sformułowanie zarówno zarysu całej teorii, jak i jej konkretnych elementów 

(Immanuel Kant, Emanuel Swedenborg, Henri Bergson). Jednym z celów tego 

omówienia jest ukazanie Schönberga jako twórcy troszczącego się o równowagę 

czynnika technicznego, emocjonalnego i estetycznego; twórcy, dla którego aspekt 

etyczny, zarówno sztuki jak i ludzkiego działania, ma istotne znaczenie. Zgodnie         

z tematem rozprawy, wszelkie zagadnienia związane z problematyką przedstawienia, 

ilustracji, imitacji, programowości i repetycji (powtórzenia) w pismach teoretycznych 

kompozytora zostaną zaprezentowane.  

 



114 

 

Inspiracje i wpływy 

W jednym z bardziej znanych esejów pt. Heart and Brain in Music (Serce         

i umysł w muzyce) z 1946 roku, pochodzącego ze zbioru Style and Idea, Schönberg 

odwołuje się do swej trwającej przez całe życie wewnętrznej „walki” o doskonałe 

zrównoważenie dwóch aspektów: serca i intelektu, a przede wszystkim                        

o udowodnienie, że jego twórczość (zarówno postromantyczna, atonalna, jak                

i dodekafoniczna) opiera się na ich współdziałaniu i dopełnianiu. Bezpośrednią 

inspiracją próby godzenia tego dualizmu była myśl filozoficzno-mistyczna Emanuela 

Swedenborga, znana kompozytorowi głównie z powieści Honoré Balzaca Séraphîta    

z 1834 roku (na którą powoływał się wielokrotnie w swoich pismach). Schönberg 

planował nawet skomponowanie oratorium Seraphita, jednak później zwrócił się        

w stronę Symfonii programowej z 1914 roku, przekształconej następnie w oratorium 

Die Jakobsleiter. Wpływy Swedenborga obecne są także w twórczości Johanna 

Wolfganga von Goethego (do którego dzieł Schönberg chętnie sięgał), Immanuela 

Kanta i Arthura Schopenhauera. W powieści Balzaca androgeniczny 

protagonista/protagonistka uosabia doskonałe połączenie nie tylko pierwiastka 

męskiego i żeńskiego, ale przede wszystkim materii i duchowości, uczucia i rozumu. 

Istotna jest również interpretacja twórcy jako „Stwórcy”, przewijająca się często        

w pismach Schönberga. Jednym ze sposobów zaakcentowania tego przekonania jest 

nadanie motywowi muzycznemu mocy sprawczej, co idzie w parze z koncepcją idei 

muzycznej jako inkarnacji zarówno Kantowskiego noumenu, jak                                   

i Schopenhauerowskiej woli w muzyce
1
. Dając się prowadzić idei muzycznej 

kompozytor ma dostęp do woli. Motyw przestaje być jedynie technicznym środkiem 

budowania formy, powodowany impulsem staje się bezpośrednią ekspresją woli, 

aktem twórczym wręcz na miarę boską. Takie rozumienie artysty-demiurga ma swoje 

źródła już w filozofii Platona (artysta jako demiurg doskonały, gdyż „uchwycił 

rozumem to, co wieczne”
2
), Schopenhauera, Hegla i, przede wszystkim, Nietzschego. 

Jak pisze Ryszard Nycz,  

                                                           
1
 J.R. Covach, Schoenberg’s Turn to an „Other” World, „Music Theory Online”, Vol. 1  no. 5, 

September 1995, s. 4.  
2
 P. Świercz, Jedność wielości. Świat, człowiek, państwo w refleksji nurtu orficko-pitagorejskiego, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 207. 
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wyjątkowa rola sztuki polega na docieraniu przez nią do istoty bytu, do tego co 

wieczne i niezmienne, a ukryte pod rozmaitością przemijających form świata naszej 

percepcji. Narzędziem tego poznania idei jest intuicja – poznanie nierefleksyjne, 

kontemplacyjne i bezinteresowne. […] W hierarchii rodzajów sztuk Schopenhauer 

najwyżej stawia muzykę odbijającą już nie idee, lecz wolę
3
.  

Rola artysty w ujęciu Schopenhauera jest pasywna, dopiero Nietzsche nadaje jej 

charakter aktywizujący: „[…] sztuka może dotrzeć do istoty bytu, odbić naturę woli. 

Naturą „woli mocy” jest stawanie się, przekształcanie, ruch. Artysta, jeśli jest twórcą, 

musi powtórzyć, działając w swoim tworzywie, ten dokonujący się nieustannie           

w świecie akt kreacji bytu”
4
. Zapewne nie bez wpływu na przekonania kompozytora 

pozostała również koncepcja dualistycznego poznania za pomocą umysłu i intuicji 

autorstwa Henri Bergsona.  

Idea muzyczna 

Schönberg wierzył, że podstawą każdej wartościowej kompozycji jest i d e a  

m u z y c z n a  (the Idea, der Gedanke) wyrażająca się w całokształcie utworu:             

w formie, wraz z jej koherencją i zrozumiałością, w sposobie prezentacji idei 

muzycznej, w konstruktywnej roli harmonii, w melodii, w rytmie, w inspiracji,           

w ekspresji, a także w duchowości, prawdzie, pięknie i przesłaniu
5
. Wzmianki na 

temat idei muzycznej pojawiają się w rozmaitych esejach kompozytora, jednak 

najpełniejszy wyraz koncepcja ta znalazła w niedokończonej pracy teoretycznej The 

Musical Idea and the Logic, Technique, and Art of Its Presentation, której wydanie w 

1995 roku na podstawie opracowanych przez Patricię Carpenter i Severine Neff 

rękopisów stanowiło krok milowy w badaniach nad twórczością Schönberga. Pierwsze 

notatki dotyczące idei muzycznej pochodzą z 1923 roku (moment formułowania 

metody komponowania za pomocą 12 dźwięków), kiedy to pojawił się, jak pisał 

twórca, „nieświadomy impuls, żeby spróbować nowych środków niezależnie, wyrwać 

z nich możliwości konstruowania formy, tworzyć wyłącznie za ich pomocą efekty 

klarownego stylu oraz zwartego, przejrzystego i zrozumiałego przedstawienia myśli 

                                                           
3
 R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historyczno-literackie, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, s. 305. 
4
 Tamże, s. 306. 

5
 Por. A. Schoenberg, The Musical Idea and the Logic, Technique, and Art of Its Presentation, 

Bloomington 2006; tegoż, Coherence, Counterpoint, Instrumentation, Instruction in Form, University 

of Nebraska Press, Lincoln 1994.  
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muzycznej”
6
. Kompozytor używa trzech słów w odniesieniu do koncepcji myśli 

muzycznej: die Idee (idea, pomysł, koncept), der Gedanke (myśl) i der Einfall 

(koncept, pomysł)
7
. Dwa pierwsze terminy, jak sugerują Carpenter i Neff, były już 

obecne w literaturze przedmiotu, natomiast poprzez asocjację dwóch ostatnich 

Schönberg dokonał transformacji tradycyjnej koncepcji, jako że pierwotnie „idea 

muzyczna” była tożsama z melodią lub tematem (traktaty autorstwa Johanna Quantza, 

Antona Reichy, Heinricha Christophera Kocha i Adolfa Bernharda Marxa)
8
.              

W sierpniu 1931 roku Schönberg pisał: „Każde dzieło muzyczne jest przedstawieniem 

idei muzycznej”
9
, a 10 lat później już bardziej szczegółowo: „Idea muzyczna […] 

mimo tego, że składa się z melodii, rytmu i harmonii, nie jest tylko jednym ani drugim, 

lecz wszystkimi trzema naraz”
10

. O tym, że myślenie muzyczne jest, według 

kompozytora, podporządkowane takim samym prawom i regułom jak każde inne 

myślenie ludzkie
11

 świadczy zapis w eseju Idea muzyczna z 1934 roku: „Idea jest 

ustaleniem relacji pomiędzy rzeczami lub częściami”
12

. Idąc w stronę bardziej 

technicznych szczegółów czytamy: „Idea muzyczna jest realizowana: przez swoje 

zaprzeczenie, przez swoje konsekwencje, testowana w różnych przypadkach – 

przeznaczeniach, w przetworzeniu, dalszym rozwoju, pochodzeniu (źródłach), 

transformacjach”
13

. Zasadami przedstawienia myśli muzycznej są, według 

Schönberga:  

 koherencja materiału, postaci (die Gestalt), planu części;  

 zrozumiałość;  

 charakterystyka idei muzycznej w związku z celem, znaczeniem i pozycją;  

 głębia lub powierzchowność relacji (intensyfikacja – jako quasi-

trójwymiarowość, spoczynek – jako quasi-dwuwymiarowość);  

 warianty, kontrasty, różnicowanie części i ich funkcji;  

                                                           
6
 A. Schoenberg, Twelve-Tone Composition [w:] tegoż, Style and Idea, University of California Press, 

Berkeley 2010, s. 207. 
7
 A. Schoenberg, The Musical Idea…, s. 17 (z komentarza wstępnego autorstwa P. Carpenter i S. Neff). 

8
 Tamże. 

9
 A. Schoenberg, The Musical Idea…, s. 303. 

10
 A. Schoenberg, Composition with Twelve Tones (1) [w:] tegoż, Style and Idea, s. 220. 

11
 A. Schoenberg, The Musical Idea…, s. 15 (z komentarza wstępnego autorstwa P. Carpenter i S. Neff). 

12
 Katalog pism A. Schönberga, http://schoenberg.at/index.php/en/archiv-2/texte [dostęp: 14.06.2015],  

s. 80. 
13

 A. Schoenberg, The Musical Idea…, s. 92. 

http://schoenberg.at/index.php/en/archiv-2/texte


117 

 

 punkty kulminacyjne, a także inne możliwości konstrukcji bez kulminacji 

dramatycznych;  

 quasi-dramatyczna lub liryczna forma oraz ogólna konstrukcja
14

.  

A zatem cała, wielowymiarowa struktura dzieła uczestniczy w ukazaniu, 

przedstawieniu idei muzycznej, łącznie z ekspresją, przestrzennością i rolą 

poszczególnych fragmentów. W dalszej części Schönberg wprowadza do swoich 

rozważań kategorię etyki, oryginalności, a także waha się co do użycia terminu 

„piękno”, obarczonego modernistycznym doświadczeniem nieprzystawalności:  

ukazanie idei muzycznej jest zależne od: praw logiki, koherencji i zrozumiałości, 

estetycznych oczekiwań co do różnorodności, zmiany, bogactwa, głębi, piękna (?), 

„ludzkich” wymogów etycznych: piękna (???), uczucia, sugestywności (perswazji), 

niezwykłości i nowości (oryginalności)
15

.  

Kwestia „piękna”, pojawia się w kontekście zarówno estetycznym jak i etycznym. 

Współgra ona z zaleceniem kompozytora, aby ukazać ideę muzyczną „ze wszystkich 

stron”
16

. Carl Dahlhaus proponuje mówić wręcz o „poetyce muzycznej” Schönberga, 

jako koncepcji oznaczającej „ideę przenikniętą przemyśleniami, dotyczącą tworzenia 

kompozycji muzycznej”
17

. Sam kompozytor nie był do końca zadowolony ze swojej 

książki i prawdopodobnie z tego powodu pozostała ona nieukończona. Uznał także, że 

niemożliwe jest uchwycenie w słowach istoty idei do końca. W zakończeniu rękopisu 

The Musical Idea widnieją dwie adnotacje – pierwsza pochodząca z 7 kwietnia 1929 

roku: „Pytanie ‘Co to jest idea muzyczna?’ nie doczekało się do tej pory odpowiedzi – 

jeżeli w ogóle kiedykolwiek je zadano. Myślałem, że będę w stanie to jasno stwierdzić 

dzisiaj, skoro miałem tak jasny zamysł. Ale muszę ciągle czekać. Być może, mimo to, 

jeszcze do tego dojdę” oraz druga, pochodząca z 1940 roku: „Z wszystkimi tymi 

pytaniami radziłem sobie znaczenie lepiej później”
18

.  

Inspiracje mistyczne: przestrzeń muzyczna 

Rozważania wspomnianego już Emanuela Swedenborga miały wpływ również 

na rozwój Schönbergowskiej koncepcji idei muzycznej. Daje się to zauważyć przede 

wszystkim w sposobie podejścia do zagadnienia przestrzeni muzycznej, która miała 
                                                           
14

 Tamże, s. 93-94. 
15

 Tamże, s. 96. Znaki zapytania w nawiasach pochodzą od Schönberga. 
16

 Tamże, s. 73 (zapisek na marginesie pierwszej strony głównego rękopisu). 
17

 C. Dahlhaus, Schoenberg and the New Music, Cambridge University Press, Cambridge 1990, s. 74. 
18

 A. Schoenberg, The Musical Idea…, s. 74. 
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dla kompozytora niebagatelne znaczenie, zwłaszcza ze względu na sposób organizacji 

materiału dźwiękowego i wynikających z niego odniesień. Szczególnie w metodzie 

dodekafonicznej (ale nie tylko) możliwości zestawiania zarówno linearnego, jak           

i wertykalnego materiału 12-tonowego są istotne z punktu widzenia percepcji odbiorcy 

i mają wpływ na zrozumiałość dzieła muzycznego. Jak pisał twórca: 

Muzyka nie jest jedynie rodzajem rozrywki, lecz muzyczną reprezentacją myśli muzycznej 

poety, myśliciela; myśli muzyczne muszą korespondować z prawami ludzkiej logiki; są one 

częścią tego, co człowiek może postrzegać ze zrozumieniem, uargumentować i wyrazić. 

Podążając za tymi założeniami, doszedłem do następującej konkluzji: DWU-I-WIĘCEJ-

WYMIAROWA PRZESTRZEŃ, W KTÓREJ  PRZEDSTAWIANE SĄ MYŚLI 

MUZYCZNE, JEST JEDNOŚCIĄ. Mimo że elementy tych myśli pojawiają się oddzielnie     

i niezależnie dla oka i ucha, odsłaniają one swoje prawdziwe znaczenie jedynie przez 

wzajemną współpracę.  Wszystko to, co się wydarza w jakimkolwiek punkcie tej przestrzeni 

muzycznej, ma znaczenie nie tylko lokalne. Funkcjonuje […] we wszystkich kierunkach        

i płaszczyznach oraz nie pozostaje bez wpływu nawet na odległe punkty
19

. 

Takie rozumienie przestrzeni muzycznej, a zwłaszcza postulat jej jedności może 

sugerować m.in. mistyczne inspiracje. Kompozytor precyzuje: 

[…] jedność przestrzeni muzycznej wymaga absolutnej i jednolitej percepcji. W tej 

przestrzeni, podobnie jak w niebie Swedenborga (opisanym w Seraphita Balzaca) nie ma 

absolutnego dołu, nie ma prawo, lewo, ruchu w przód i w tył. Każda muzyczna konfiguracja, 

każdy ruch tonów musi być rozumiany przede wszystkim jako wzajemny stosunek 

dźwięków, o wibracjach oscylacyjnych, pojawiających się w różnych miejscach i o różnym 

czasie. W odniesieniu do wyobraźni i kreatywności, relacje w sferze materialnej są równie 

niezależne od kierunków i płaszczyzn, co obiekty materialne […] od naszej percepcji
20

.  

Honoré de Balzac w powieści Séraphîta opisuje niebo Swedenborga w następujący 

sposób: „W rzeczywistości, dla ducha, czas i przestrzeń nie istnieją. Odległość             

i trwanie są proporcjami przynależnymi materii; a duch i materia nie mają ze sobą nic 

wspólnego” i dalej: „[…] wszystko było kiedyś brzmiące, przezroczyste i ruchome;     

a zatem wszystko istniało we wszystkim innym, rozszerzenie nie znało granic,             

a aniołowie mogli przenikać wszędzie aż do najdalszych głębi nieskończoności”
21

. Co 

ciekawe, u Swedenborga nie ma mowy o wyraźnym rozdzieleniu ducha i materii.      

W miejsce materii wprowadza on pośrednie pojęcie substancji, przezwyciężając w ten 

sposób dualizm duch – materia
22

. 

                                                           
19

 A. Schoenberg, Composition with Twelve Tones (1), [w:] tegoż, Style and Idea, s. 220. 
20

 Tamże, s. 223. 
21

 H. Balzac, Séraphîta, cyt. za: J.R. Covach, Schoenberg’s Turn…, s. 4. 
22

 S. Toksvig, Emanuel Swedenborg. Uczony i mistyk, przeł. I. Kania, Kraków 2002, s. 17. 
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John R. Covach podkreśla, że muzyka dla Schönberga, „w najbardziej 

fundamentalnym sensie, może być pomyślana jako istniejąca w sferze, w której czas    

i przestrzeń są zjednoczone i […] ta sfera jest nie tylko „inną”, lecz także duchową”
23

. 

Zarówno John R.Covach, jak i Severine Neff wskazują na istotny wpływ twórczości 

Goethego na refleksję teoretyczną Schönberga, zwłaszcza w interpretacji Rudolfa 

Steinera, która na przełomie XIX i XX wieku była dominującą
24

. Steiner podkreślał   

w dziełach Goethe’go pierwiastek pozazmysłowy, sugerując że Praroślina (Urpflanze), 

Prazwierzę (Urtier) czy Prafenomen (Urphänomen) nie są jedynie wyobrażeniami 

towarzyszącymi realnym przedmiotom, ich archetypem, lecz są prawdziwie obecne     

i można się nauczyć je widzieć
25

. Urpflanze jest więc jednocześnie koncepcją               

i doświadczeniem
26

. Jak zauważa Severine Neff, „Goethe cenił organiczne, 

holistyczne myślenie jako a priori […]. Przyczyna i skutek są identyczne, część nie 

„stwarza” całości; przedstawia formalny aspekt całości: ‘Natura nie ma ani jądra, ani 

zewnętrznej skorupy, będąc wszystkim jednocześnie’”
27

. Metafizyczna teoria 

Anschauung Goethe’go, intuitywnej kontemplacji, pokrywa się z  Schönbergowskim 

podkreślaniem roli intuicji (nie wspominając o bezpośrednim nawiązaniu do 

Anschauung w odniesieniu do „mistycznego doświadczenia” komponowania 

niedokończonej Symfonii z 1914 roku
28

). Ciekawostką jest, że w jednym ze swoich 

notatników Schönberg zapisał: „Myślę, że Goethe byłby ze mnie całkiem 

zadowolony”
29

. 

Forma muzyczna 

Kolejnym zagadnieniem, któremu kompozytor poświęca sporo miejsca            

w swoich pismach jest f o r m a  m u z y c z n a . Na poziomie kształtowania 

najmniejszych jednostek zwraca uwagę rozróżnienie na: figury, postaci zasadnicze 

                                                           
23

 Tamże. Covach interpretuje atonalność Schönberga jako kreację „innego” świata. 
24

 J.R. Covach, Schoenberg and the Occult: Some Reflections on the „Musical Idea”, „Theory and 

Practice”, Vol. 17, In Celebration of Arnold Schoenberg (1) 1992, s. 7; S. Neff, Schenker, Schoenberg, 

and Goethe: Visions of the Organic Artwork [w:] Schenker-Traditionen. Eine Wiener Schule der 

Musiktheorie und ihre internationale Verbreitung / A Viennese School of Music Theory and Its 

International Dissemination, Böhlau, Wien, 2006, s. 29-50. 
25

 J.R. Covach, Schoenberg and the Occult…, s. 6. 
26

 S. Neff, dz. cyt., s. 31. 
27

 Tamże, s. 30-31. 
28

 Tamże, s. 33; por. także: W. Bailey, Programmatic Elements in the Works of Schoenberg, UMI Press, 

Ann Arbor, Michigan, 1984, s. 98-9 i 101. 
29

 Cyt. za: S. Neff, dz. cyt., s. 29. 



120 

 

(die Grundgestalt), cechy, motywy, postaci (die Gestalt) i frazy
30

. Fraza składa się      

z postaci (o różnym stopniu wzajemnych relacji), transformacji motywicznych             

i motywów. Granice frazy są zwykle określone i posiada ona zaakcentowany punkt 

centralny. Często jednak pojawiają się frazy, które przenikają jedna w drugą. Koniec 

frazy może być scharakteryzowany harmonicznie, ale także rytmicznie                          

i dynamicznie
31

. Postać (die Gestalt) zwykle składa się z więcej niż jednego 

wystąpienia motywu i musi mieć cechę charakterystyczną, wyróżniającą – szczególny, 

zwracający uwagę interwał lub progresję interwałową, szczególny rytm lub progresję 

rytmiczną
32

. Postać zasadniczą (die Grundgestalt) tworzą takie postaci, które 

powtarzają się w utworze i których źródło można w nim wskazać. Przedtem postać 

nazywano błędnie motywem, jednak zarówno postaci jak i postaci zasadnicze składają 

się z kilku motywów
33

. Pojęcia postaci i postaci zasadniczej są użytecznymi 

narzędziami analizy, jako brakujące ogniwa między motywem a frazą. Należy przy 

tym pamiętać, że gestalterisch oznacza także „twórczy”, „artystyczny”, co 

wyróżniałoby te elementy jako nacechowane ideowo. M o t y w  jako „wspólny 

mianownik wszystkich muzycznych zjawisk”
34

 stanowi najmniejszą jednostkę części 

lub sekcji części i, pomimo przekształceń i wariacji, jest rozpoznawalny w całym 

utworze. U Schönberga znajdujemy m. in. ważną charakterystykę motywu 

(podkreśloną przez autora dwoma wykrzyknikami):  

Motyw jest czymś, co powoduje ruch. Ruch jest tą zmianą stanu spoczynku, która 

przekształca się w swoje przeciwieństwo. Można zatem porównać motyw do siły 

napędowej. […] Siła ta musi być w stanie wydobyć obiekt ze stanu spoczynku; a ruch, 

który powoduje, będzie od niej zależny swoim natężeniem, czasem trwania                  

i rodzajem
35

.  

Kilka wersów dalej Schönberg weryfikuje ową definicję:  

Tym, co powoduje ruch jest motor. Trzeba dokonać rozróżnienia między motorem       

i motywem. […] Coś jest motywem, gdy staje się podmiotem efektu siły napędowej, 

otrzymało już impuls i znajduje się na granicy reakcji na niego. Jest on porównywalny 

do […] ramienia, podniesionego by uderzyć
36

.  
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Nadanie motywowi mocy sprawczej idzie w parze z koncepcją idei muzycznej jako 

inkarnacji zarówno Kantowskiego noumenu, jak i Schopenhauerowskiej woli             

w muzyce
37

. Dając się prowadzić idei muzycznej kompozytor ma dostęp do woli
38

. 

Motyw przestaje być jedynie technicznym środkiem budowania formy, powodowany 

impulsem staje się bezpośrednią ekspresją woli, aktem twórczym wręcz na miarę 

boską: 

Twórca ma wizję czegoś, co wcześniej nie istniało. I posiada on moc nadania życia tej 

wizji, moc jej zrealizowania. W zasadzie idea twórcy i tworzenia powinna pozostawać 

w harmonii z Modelem Boskim; inspiracja i doskonałość, życzenie i spełnienie, wola  

i dokonanie dopełniają się spontanicznie i symultanicznie. W Kreacji Boskiej nie ma 

miejsca na późniejsze uzupełnienia; „Stało się światło” od razu i w swojej ostatecznej 

doskonałości
39

.  

 

Figura i postać wykazują wiele podobieństw, z wyjątkiem jednej cechy: postać 

jest czymś unikalnym (nawet jeżeli ulega powtórzeniom), natomiast figura jest 

relatywnie „niezobowiązująca” (nawet jeżeli ulega powtórzeniom). Obydwa elementy 

różnią się od motywu (który jest ich częścią aktywną) tym, że motyw może się ukazać 

w całości lub częściowo w figurze czy postaci jako surowy, abstrakcyjny fundament, 

natomiast figura i postać są po prostu „upiększeniem tej ukrytej abstrakcji”
40

. 

Kompozytor dokonuje także rozróżnienia na „melodię”, która podobna jest do nagłej 

ewolucji - od problemu do rozwiązania oraz na „temat”, przypominający raczej 

naukową hipotezę, wymagającą serii testów w celu jej potwierdzenia
41

. Schönberg 

podaje przykłady konturów melodii, które rozwijają się „falami” o różnej amplitudzie  

i rzadko podążają przed dłuższy czas w tym samym kierunku
42

 (ilustracja 1). 
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Ilustracja 1. Rodzaje konturów melodii według A. Schönberga, [w:] tegoż, Fundamentals of Musical 

Composition, Faber and Faber, London 1999, s. 102. 

 

 

Carl Dahlhaus uważa, że „Schoenberg myślał ‘motywicznie’, nawet gdy nie 

komponował ‘motywicznie’”
43

. W świetle koncepcji idei muzycznej nie należy jednak 

zapominać o jednostkach „wyższego” rzędu – postaci i postaci zasadniczej. Według 

kompozytora, „stan niepokoju” jest przeciwieństwem „stanu spoczynku”, w którym 

znajduje się początkowo motyw. Ów stan pojawia się dzięki takiemu połączeniu 

dźwięków, czasu trwania i intensywności, które kreuje ruch prowadząc do kulminacji. 

Niepokój wyraża się prawie zawsze już na poziomie motywu, a z pewnością na 

poziomie postaci. Jednak to dopiero w temacie problematyka niepokoju obecna          

w motywie lub postaci osiąga swoją pełnię. Schönberg dokonuje porównania tego 

procesu do współczesnego sobie życia społecznego i politycznego:  

Za sprawą mechanizacji wiele związków zostało wyrwanych z właściwego sobie 

porządku i obróconych w niepokój. Gdy era wynalazków dobiegnie końca i pęd ku 

odkryciom ulegnie zatrzymaniu, stan spokoju znów zostanie osiągnięty poprzez proces 

przywrócenia równowagi
44

.  
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Może dziwić ten optymizm zawarty w słowach pisanych w 1936 roku, 

zwłaszcza że kompozytor zdawał sobie doskonale sprawę z rozwoju sytuacji 

politycznej w Europie. 

Jednym z zagadnień powiązanych z Schönbergowską teorią formy jest 

artykulacja, rozumiana w sposób ogólny – jako wyrażanie czegoś. Według 

kompozytora „forma artykułuje części dzieła przez różnicowanie ich stosownie do 

funkcji”
45

, podobnie jak organizm dysponuje funkcjami organów. Schönberg często 

porównywał konstrukcję formy muzycznej do żyjącego organizmu, ciała, centralnie 

kontrolowanego
46

. Za jeden z podstawowych warunków formy uważał symetrię; 

uważał, że nawet w utworach „niesymetrycznych” obecna jest ukryta symetria
47

. 

Twierdził, iż przekonanie, że tylko harmonia określa formę jest złudzeniem
48

. Wynika 

stąd możliwość zastosowania w muzyce dodekafonicznej form klasycznych – 

zróżnicowanie motywiczno-tematyczne zastąpiło konflikt oparty na tonalności. 

Schönberg widział problem współczesnych kompozycji w braku wykorzystania 

formotwórczej roli tematów głównych, pobocznych, łączników, wstępów i kod,           

a także w braku ich zróżnicowania. Według Tomasza Baranowskiego forma okresu 

ekspresjonistycznego Schönberga jest rozumiana jako „twór indywidualny, 

jednorazowy, uwarunkowany dążeniem do ‘bezpośredniego przedstawienia idei’”
49

. 

Zwraca on także uwagę na „hybrydyzację form i gatunków muzycznych”, co było 

efektem rozwoju muzyki programowej w stronę treści dyktującej formę
50

. W okresie 

atonalnym dopiero tekst literacki umożliwił komponowanie bardziej rozbudowanych 

utworów, zaś w okresie dodekafonicznym – seria i jej przekształcenia. Wiele 

przekonań dotyczących formy Schönberg dzielił z Wasylem Kandyńskim, z którym się 

przyjaźnił i którego traktat O duchowości w sztuce był mu dobrze znany: „Forma jest 

bowiem wypowiadaniem wewnętrznej treści. Takie jest jej duchowe znaczenie”
51

. 

Kandyński, podobnie jak Schönberg, wiązał duchowość z mistyką, o czym świadczy 

następujący fragment:  
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Prawdziwe dzieło sztuki powstaje ‘z artysty’ w sposób tajemniczy, zagadkowy, wprost 

mistyczny. Oddzielone od niego rozpoczyna własny żywot, staje się samo osobą, 

odrębnym podmiotem poruszanym duchem, jednym słowem bytem istniejącym realnie 

i materialnie. […] Jak każde sensowne istnienie posiada w sobie energie zdolne do 

twórczej aktywności. Żyje, działa i współtworzy atmosferę duchową […]
52

. 

Schönberg wielokrotnie podkreślał wagę dwóch podstawowych technik 

kształtowania formy na poziomie mikro: techniki wariacji ewoluującej, zaczerpniętej 

od Johannesa Brahmsa (różnicowanie ma na celu stworzenie nowych postaci, die 

Gestalten, które wygenerują dalsze postaci) i techniki sekwencyjnej, zapożyczonej od 

Ryszarda Wagnera
53

. Najwcześniejsza wzmianka teoretyczna o technice wariacji 

ewoluującej pochodzi z 1917 roku, kiedy to kompozytor opisuje dwie metody 

różnicowania motywu: wariację ornamentalną, która znika bez śladu i wariację 

ewoluującą, w której „zmiany idą mniej lub bardziej bezpośrednio w kierunku 

umożliwienia powstania nowych idei”
54

. Keith Salley wskazuje na wpływ myśli Henri 

Bergsona w odniesieniu nie tylko do tej techniki, ale także do roli pamięci w percepcji 

utworu muzycznego, tak podkreślanej przez Schönberga. Wszystkie cztery 

najważniejsze dzieła Bergsona ukazały się w niemieckim tłumaczeniu w latach 1908-

1911. Schönberg był w posiadaniu wszystkich czterech tłumaczeń – wiemy to             

z prowadzonego przez kompozytora katalogu prywatnego księgozbioru, w dodatku 

nabył je jednocześnie i zapisał z datą 23 stycznia 1913. Bergson rozdziela 

doświadczenie przestrzenne od czasowego. Przestrzeń jest dla niego „homogenicznym 

medium”, w którym obiekty mają granice i istnieją mierzalne odległości między nimi. 

Czas za to jest całkowicie subiektywny (wewnętrzny). Czyste trwanie nie jest 

przestrzenne, odnosi się ono do pamięci. Ta różnica pomiędzy chronometrycznym       

i psychologicznym doświadczeniem czasu została również podjęta przez Edmunda 

Husserla i Martina Heideggera
55

. Dla Bergsona czysta pamięć jest problematyczna: 

„interwał trwania” jest czysto subiektywny - istnieje tylko dla nas i jest całkowicie 

zależny od wewnętrznych procesów konstytuujących nasze stany świadomości
56

. Czas 

chronometryczny jest zatem niemożliwy, gdyż świadomość nie ma nie tylko środków 
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ale i powodu aby dzielić czas na jednostki
57

. Należy zaznaczyć, że technika wariacji 

ewoluującej była jedyną, której Schönberg pozostał wierny do końca życia, po 

zdystansowaniu się zarówno wobec atonalności jak i metody dodekafonicznej
58

. 

Problematyka powtórzenia 

Zagadnieniem idącym w parze z omawianymi kwestiami jest technika zarówno 

powtórzenia, jak i wynikającego z niego nie-powtórzenia (non-repetition, posługując 

się terminologią J. Petera Burkholdera
59

), znajdującego później wykładnię teoretyczną 

w filozofii różnicy od Henri Bergsona do Gillesa Deleuze’a. Należy zaznaczyć, że 

chodzi tu o estetyczno-filozoficzną, nie zaś typowo muzyczną interpretację pojęcia 

„powtórzenie”. Zrozumienie tej koncepcji ma ogromne znaczenie dla interpretacji 

twórczości zarówno teoretycznej, jak i muzycznej Schönberga, dla którego 

„powtórzenie jest strukturalną zasadą koherencji”
60

, co oznacza w pierwszym rzędzie 

ustalenie zasad reprodukcji i powtarzania motywu
61

. Powtórzenie pełni rolę czynnika 

jednoczącego w rozbudowanych formach muzycznych, zapewniając relacje pomiędzy 

sekcjami. Motyw manifestuje się tylko dzięki powtórzeniu. Dotąd nie wynaleziono, 

wg kompozytora, innego fundamentalnego sposobu nadawania kształtu muzyce
62

. 

Schönberg uważa, że największą trudność sprawiają słuchaczowi kompozycje,           

w których: jest mało lub nie ma żadnych powtórzeń oraz gdzie wariacja niemal 

zupełnie zajmuje miejsce powtórzenia (wariacja jako zmiana czegoś danego w sposób 

rozbudowujący i przynoszący ciągle nowe zmiany, gdzie stopień podobieństwa do 

modelu staje się coraz mniejszy). Niemal jedyną metodę na rozpoznanie kombinacji 

wariacyjnie zmienianych sekcji stanowi logika i wyostrzone wyczucie formy
63

. 

Pierwszym warunkiem zrozumienia jest pamięć, natomiast warunkiem wstępnym 

pamięci jest rozpoznanie. Jeżeli figurze muzycznej brakuje charakteru lub jest zbyt 

skomplikowana, nie można jej ani zapamiętać ani rozpoznać, a co za tym idzie, ani 
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zrozumieć wszystkiego, co następuje. Z tego powodu powtórzenie w muzyce odgrywa 

tak wielką rolę, zwłaszcza w muzyce przeznaczonej dla niewymagających słuchaczy
64

.  

Schönberg wyznawał z rozbrajającą szczerością, że gdyby w jego utworach 

każdy motyw i każda fraza ulegały powtórzeniom, trwałyby one zapewne 10 razy 

dłużej, ale też wątpliwe jest, że ktokolwiek byłby w stanie zmierzyć się z tak długimi 

dziełami jego autorstwa
65

. Powtórzenie jest zatem inicjalnym etapem muzycznej 

techniki formalnej, a wariacja i przetworzenie stanowią wyższe etapy rozwoju
66

: 

„Porównywać nie znaczy równoważyć, lecz wydobyć podobieństwa. Co więcej, 

najlepsza imitacja jest gorsza od średnio dobrego oryginału”
67

. Samo podobieństwo 

nie oznacza automatycznie imitacji. Schönberg podaje jako przykład formę ronda,      

w której myśl muzyczna – główny temat ronda – jest powtarzana, jednak z innego 

powodu niż refren. Powtórzenie jest tutaj jedynym sposobem na rozwijanie tematu, 

podczas gdy np. w poemacie literackim sama idea jest rozwijana w niepowtarzających 

się strofach – to one potwierdzają trafność refrenu i nadają wyraz sednu jego 

znaczenia: faktowi, że różne rzeczy mogą być równe, podobne lub powiązane. 

Powtórzenie w muzyce (zwłaszcza w wariacjach) dowodzi, że różne rzeczy mogą 

powstać z jednej, poprzez rozwój i przetwarzanie, poprzez generowanie nowych 

figur
68

: „Definiuję wariację jako zmianę pewnej liczby cech fragmentu, podczas 

zachowania innych w niezmiennym kształcie”
69

, pisał Schönberg. Powtórzenia,          

w których niewiele ulega zmianie kompozytor nazywa „wariantami”: „Zmienianie 

oznacza zatem powtarzanie, lecz powtarzanie tylko częściowe. Sekcje nie powtórzone 

mogą być zastąpione innymi, lub po prostu opuszczone. Wtedy można mówić             

o redukcji. Lecz jest także możliwe powtórzenie całości i dodanie nowych cech. 

Wtedy jest to rozszerzenie”
70

. Zasada ta nie dotyczy wyłącznie melodii, może także 

mieć zastosowanie w warstwie harmonicznej i rytmicznej. Taka wariacja jest formą 

powtórzenia i ma za zadanie służyć regułom koherencji. Do wspomnianych 

nieznacznie zmienionych powtórzeń należą: zmiana tylko figur akompaniamentu, 

bardziej swobodne prowadzenie głosów, okazjonalne ornamenty w głównym głosie. 
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Do bogatszych zmian należą: znacząca zmiana harmonii (wzbogacona lub 

zredukowana), znacząco zmieniony puls głównego głosu, inne figury 

akompaniamentu, w kompozycji polifonicznej – relacje rejestrowe zmian głosów oraz 

„horyzontalne przesunięcia”, formy lustrzane, augmentacje lub diminucje,  natomiast 

w kompozycjach homofonicznych powtórzenie może się pojawić w diminucji, 

augmentacji, ruchu raka lub inwersji
71

. Sekwencje są, według Schönberga, pośrednią 

formą powtórzenia (wierne, lecz na innym stopniu skali)
72

. O „nowej zasadzie 

powtórzenia” na gruncie muzyki dodekafonicznej (Pięć utworów fortepianowych op. 

23) wspomina, cytowany przez Rognoniego uczeń Schönberga, Eduard Steuermann: 

„Jest to repryza dźwięków tematu, gdy równocześnie zmienia się rytm i pozycja 

oktawowa tych nut. W ten sposób «ekspresja» może prowadzić do sfer odległych od 

wstępnej, nie pozbawiając tematu jego «identyczności»”
73

.  

Koherencja i zrozumiałość 

Zarówno zasady formy muzycznej, jak i techniki wariacyjnych powtórzeń 

służą uzyskaniu koherencji i zrozumiałości, stanowiąc, według Schönberga, 

najważniejsze właściwości dzieła z punktu widzenia odbiorcy. Koherencja dzieła 

muzycznego może być zarówno podkreślona, zawoalowana, jak i ukryta. Może być też 

niewidoczna na początku i stopniowo ulegać odkryciu w trakcie utworu. Może być 

również bezpośrednia i natychmiastowa lub pośrednia
74

. Powtórzenia, tekst w dużych 

formach okresu atonalnego, seria w dodekafonii, decyzja o użyciu dysonansów            

i konsonansów – to wszystko jest podyktowane zrozumiałością dzieła muzycznego. 

Schönberg pisał, nawiązując znów do Bergsona: „Rozumienie opiera się na 

pamiętaniu. Pamiętanie opiera się na zdolności do zatrzymania wrażenia i jego 

świadomego przywołania, dobrowolnie lub niedobrowolnie”
75

. Stąd jest już całkiem 

blisko do Husserlowskiego ujęcia teraźniejszości jako dynamicznego kompleksu 

aktów, zbudowanych z praimpresji, retencji i protencji
76

:  
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retencji, która zachowuje moment źródłowy w pamięci, w świeżej pamięci i przenosi 

go w przeszłość, oraz protencji, która ustanawia niejako najbliższe miejsce dla 

nowych, przyszłych impresji, dla impresji, które właśnie mają się dokonać. 

Teraźniejszość nie jest więc już nieuchwytnym punktem i granicą, ale rozciągniętą      

i wewnętrznie przemieniającą się czasową fazą albo inaczej samym czasem w jego 

żywym upływie, procesem permanentnej aktualnej przemiany
77

.  

Również idea muzyczna musi być przedstawiona w taki sposób, aby słuchacz był       

w stanie ją zrozumieć i podążać za nią. Zdaniem Schönberga
78

 prawa zrozumiałości 

napotykają następującą trudność: co zostało powiedziane tylko raz, nie może być 

zrozumiane jako ważne. Główne i poboczne „materie” muszą być wyraźnie 

zróżnicowane za pomocą sposobu ich przedstawienia, główne materie wymagają 

częstszej prezentacji tych idei, które mają być rozwijane (przetwarzane), materie 

poboczne muszą natomiast zostać scharakteryzowane jako takie w różnorodny sposób. 

Materie główne muszą być stabilne w formie, bardziej spoczywające niż poruszające 

się, wprowadzać mniej dygresji i wyraźnie je charakteryzować. Przede wszystkim 

materie główne muszą uczynić powtórzenia postaci zasadniczych widocznymi w celu 

ułatwienia ich rozpoznania; materie poboczne mogą się z kolei „jakoś” pojawiać          

i „jakoś” znikać. W zasadzie idee poboczne muszą spełnić swoje zadanie i to możliwie 

szybko. Jeżeli np. dany fragment ma służyć jako łącznik, najpierw musi się dokonać 

zmiana harmoniczna poprzez osłabienie tonacji. Następuje także „deformacja” postaci 

przez oddalenie tego, co charakterystyczne i wprowadzenie tego, co 

niecharakterystyczne. W sposobie przedstawienia idei muzycznej muszą zostać 

uwzględnione możliwości jej zrozumienia przez potencjalnego („zamierzonego”) 

słuchacza oraz tempo kompozycji (w szybkim tempie przetworzenie musi się 

„odbywać” wolniej). Ponieważ prezentacja idei opiera się na prawach muzycznej 

koherencji, wszystko w zamkniętej kompozycji może być uwzględnione jako 

wywiedzione i rozwinięte z motywu podstawowego lub przynajmniej z postaci 

zasadniczej (Grundgestalt). Ważkość postaci przejawia się w powtórzeniu: 

„Pamiętanie opiera się na rozpoznaniu, ponowne rozpoznanie opiera się na 

pamiętaniu”
79

. Wizja kompozytora, która ukazuje całość dzieła prowadzi następnie do 

szczegółów nadających mu znaczenie i logikę. Celem dzieła jest uniknięcie monotonii, 
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uzyskanie różnorodności i ułatwienie zrozumiałości. Należy wspomnieć, że Schönberg 

traktuje kolorystykę brzmienia jako czynnik formotwórczy i nadający dziełu 

muzycznemu koherencję, a źródłem inspiracji mogły być studiowane przez niego 

teorie koloru Swedenborga, Goethego, Schopenhauera i Kandyńskiego. 

 Innym istotnym czynnikiem wpływającym, według twórcy, na koherencję         

i zrozumiałość dzieła jest kontrast, nazywany „zasadą rozwoju” już przez Heraklita     

z Efezu
80

. Dla Schönberga „najważniejszymi środkami spełniającymi wymagania 

spójności i różnorodności, zarówno w najmniejszych, jak i największych formach, są 

powtórzenia, wariacje i kontrast … kontrast konstytuuje inny rodzaj wariacji: w sztuce 

istnieje tylko spójny kontrast”
81

. Kompozytor twierdzi, że „logiczny umysł jest 

niezdolny do napisania czegoś niespójnego, nawet jeśli nie było to świadomym 

działaniem rozsądku”
82

. Niespójny kontrast jest niemożliwy do pomyślenia w dobrze 

zorganizowanej formie. W dużej formie muzycznej powinno występować wiele 

rodzajów kontrastu, mają one za zadanie odnosić się w spójny sposób do głównego 

materiału utworu
83

. 

Harmonia 

Schönberg zawarł w swoich pismach tylko jedną definicję harmonii: jest to 

„studium symultanicznych dźwięków (akordów) i tego jak mogą być łączone              

w stosunku do ich architektonicznych, melodycznych i rytmicznych wartości”
84

. 

Najważniejsze w harmonii są relacje pomiędzy dźwiękami. Co jednak stanowi            

o konieczności występowania konkretnych dźwięków po sobie? Kompozytor pisze: 

„Każdy pojedynczy trójdźwięk majorowy może już sam wyrażać tonację. Jeśli nie 

dojdzie do „zaprzeczenia” go, można go uznać za akord toniczny. Każdy akord 

następujący kwestionuje jednak poczucie tej tonalności, występując na rzecz innej. 

[…] Bez zastosowania ściśle określonych środków artystycznych nie daje się wyrazić 

tonacji w sposób jednoznaczny”
85

. Jest to szczególnie istotne w kontekście dzieł 
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Schönberga z okresu wkraczania w atonalność. Wielu autorów analiz próbuje 

udowodnić istnienie w nich toniki lub centrum tonalnego, tylko ze względu na 

pojawienie się jednego tonalnego akordu. Wydaje się oczywiste, że taki akord będzie 

mieć znaczenie symboliczne czy też asocjacyjne, jednak nie współtworzy on 

koherencji harmonicznej dzieła w ujęciu linearnym (charakterystycznym dla 

tonalności tradycyjnej) lecz raczej na zasadzie kontrastu. Kolejne pytanie zadawane 

przez kompozytora brzmi: Czy tonalność jest nieodzowna? Odpowiada on: „[…]         

z tonalności nie można zrezygnować: jeżeli spełnia jakąś niezbędną rolę; jeżeli dla jej 

funkcji nie można znaleźć żadnego substytutu”
86

. Tonalność posiada dwie 

podstawowe funkcje: unifikującą (łączącą) i artykułującą (oddzielającą                         

i charakteryzującą). Mimo że, według Schönberga, harmonia posiada funkcję 

konstruktywną, to tonalność nie stanowi wyłącznego środka zapewniającego jedność 

utworu
87

; mogą ją z powodzeniem zastąpić logika wraz z motywiką. Kompozytor był 

przeciwny terminowi „atonalność”, proponując w zamian „pantonalność” (jako 

„relacje wzajemne wszystkich dźwięków, bez względu na ich okazjonalne 

występowanie, zagwarantowane wspólnotą ich pochodzenia”
88

). Zgadzał się, że 

dysonanse (nawet te prostsze) trudniej zrozumieć, jednak „kryterium przyjęcia lub 

odrzucenia dysonansów” powinno być „nie ich piękno, lecz ich postrzegalność”
89

,       

a więc koherencja, logika i ostateczny charakter. Dla Schönberga różnica między 

konsonansem i dysonansem jest różnicą stopnia (oddalenia od dźwięku 

podstawowego), a nie przeciwieństwa
90

. Tzw. „e m a n c y p a c j ę  d y s o n a n s u ” 

kompozytor uważał za historyczną konieczność. Początek tego procesu widział          

w twórczości Claude’a Debussy’ego
91

. Emancypacja dysonansu odnosi się przede 

wszystkim do jego zrozumiałości, która jest porównywalna ze zrozumiałością 

konsonansu
92

. Kompozytor mawiał: „Osobiście nie uważam atonalności ani dysonansu 

za wyróżniające się cechy moich utworów. Z pewnością utrudniają one zrozumienie 

tego, czym jest naprawdę moja idea muzyczna”
93

.  
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Imitacja i przedstawienie 

Za sprawą nadania ważnej roli powtórzeniu, problematyka imitacji                    

i przedstawienia jest obecna niemal w każdym aspekcie myśli teoretycznej 

Schönberga. W jednym z pierwszych rozdziałów Harmonielehre pt. Konsonans           

i dysonans cały pierwszy akapit jest poświęcony zjawisku imitacji i przedstawienia    

w sztuce:  

Sztuka w swojej najbardziej prymitywnej formie jest prostym naśladownictwem
94

 

natury. Ale szybko staje się naśladownictwem natury w szerszym rozumieniu tej idei, 

czyli nie tylko imitacją zewnętrznej, ale także wewnętrznej natury. Innymi słowy, 

sztuka nie przedstawia (darstellen) jedynie obiektów czy sytuacji, które wywołują 

wrażenie, lecz, przede wszystkim, wszystkie te wrażenia same w sobie, ostatecznie 

bez odniesienia do ich Co, Kiedy i Jak. […] Wyłącznie reprezentacja natury 

wewnętrznej, w swojej najbardziej zaawansowanej formie, dotyczy sztuki. Jej celem 

jest tylko imitacja wrażeń, które powstają poprzez wzajemne asocjacje oraz asocjacje 

z wrażeniami innych zmysłów, nowe kompleksy i nowe motywy, nowe bodźce 

(Bewegungen). […] Na wszystkich etapach imitacja modelu, wrażenia, czy też 

kompleksu wrażeń jest tylko relatywnie wierna
95

. 

Kompozytor pisze tutaj o sztuce (muzyce) w sensie ogólnym, natomiast poglądy te 

zostają później uszczegółowione w zależności od tego, czy mamy do czynienia            

z  muzyką absolutną, programową, czy też muzyką z tekstem literackim. Zasadnicze 

przekonanie Schönberga idzie w parze ze słynną opinią Paula Klee, że „sztuka nie 

powtarza rzeczy widzialnych, lecz czyni je widzialnymi”
96

. W podobny sposób 

wyrażał się o imitacji Wasyl Kandyński: 

[…] nie ma w sztuce form czysto materialnych. Nie jest też możliwe wierne 

odtworzenie rzeczywistości (…). Jednakże świadomy artysta, którego nie zadowala 

samo inwentaryzowanie przedmiotów, chce im przede wszystkim nadać wyraz, co 

wcześniej nazywało się idealizowaniem, później stylizowaniem a jutro nazwie się 

jakoś jeszcze inaczej. Bezcelowe i (w sztuce) bezsensowne jest kopiowanie 

przedmiotów oraz odbieranie przedmiotowi tego, co mu nadaje wyrazistość
97

. 

Niezmiernie ważna jest tutaj kwestia nieodbierania „przedmiotowi tego, co mu nadaje 

wyrazistość”, świadcząca o (wewnętrznej) konieczności wydobycia i wyrażenia samej 

istoty przedmiotu, która niekoniecznie jest tożsama z jego wyglądem materialnym 

(zewnętrznym). Według malarza sensem podobieństwa (wzg. naśladownictwa) jest „to 
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samo wewnętrzne napięcie, ta sama moralna i duchowa atmosfera, dążenie do 

podobnych celów […], podobieństwo wewnętrznych klimatów”
98

, przejawiające się 

m.in. w formie i kolorze. Kandyński wspomina także o muzyce programowej, 

przeciwstawiając jej charakterystycznej opisowości wewnętrzną charakterystykę wizji 

(u Claude’a Debussy’ego)
99

.  

Muzyka programowa i Wort-Ton 

Najwcześniejsze próby kompozycji programowych Schönberga pochodzą        

z 1898 roku i ograniczają się jedynie do krótkich fragmentów projektowanych 

utworów: poematu symfonicznego Hans im Glück z 1898 roku (jedynie 13 taktów), 

poematu symfonicznego Frühlings Tod z 1898, opartego na poemacie Nikolausa 

Lenaua Schilflied (135 taktów partytury). W kolejnych latach powstają jedyne dwa 

dzieła programowe, które zostały ukończone: Verklärte Nacht op. 4 z 1899 roku oraz 

Peleas i Melizanda op. 5 z 1903 roku. Poza tym Schönberg pozostawił szkice do 

dwóch symfonii programowych: Symfonii na solistów, chór mieszany i orkiestrę          

z 1914-15 roku oraz Symfonii w czterech częściach z 1937 roku. Pierwsza z nich, 

zarysowana jako najbardziej monumentalne dzieło w dotychczasowej historii muzyki 

(7 części), poprzedza bezpośrednio inne ważkie nieukończone dzieło, Die 

Jakobsleiter, planowane pierwotnie jako finał Symfonii. Stanowi ona także ważny krok 

w kierunku konkretyzacji metody dodekafonicznej, ze względu na 12-tonowy temat 

Scherza (fakt, na który sam Schönberg powoływał się w swoich późniejszych 

pismach)
100

. Druga Symfonia (przypuszczalnie dodekafoniczna, gdyż zachował się 

szkic serii) posiada jedynie tytuły części, nawiązujące do kwestii żydowskiej, którą 

Schönberg podjął w następnym roku w tekście Cztero-punktowy program dla 

Żydów
101

. Osobny rozdział w twórczości kompozytora stanowią dzieła inspirowane 

ukrytym programem, którego użycie Schönberg potwierdził: trzy Kwartety 

smyczkowe, Pięć utworów na orkiestrę op. 16, Suita op. 29, Koncert fortepianowy        

i Trio smyczkowe. Zagadnienie programowości łączy się w twórczości kompozytora 
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ściśle z problematyką relacji słowo-dźwięk. Jak zauważa Carl Dahlhaus, Schönberg 

wyraża siebie poprzez dzieło muzyczne do takiego stopnia, że jest to „poetyckie” a nie 

„mechaniczne”
102

, sugerując wręcz mówienie o „poetyce muzycznej” kompozytora
103

. 

Według Schönberga muzyka przekazuje sens świata bezpośrednio za pomocą 

dźwięków, podczas gdy język ludzki jest pośrednią, drugorzędną formą ekspresji: 

„Wspaniałą właściwością muzyki jest to, że można w niej wyrazić wszystko tak, aby 

było zrozumiałe; jednocześnie nie wyjawiać swoich sekretów – rzeczy, do których się 

nie przyznaje nawet sobie samemu”
104

. Z drugiej strony, w późnym komentarzu 

analitycznym z 1950 roku do Verklärte Nacht, opisuje on szczegółowo wszystkie 

motywy przewodnie i odpowiadające im sytuacje w tekście literackim. Pojawia się 

zastrzeżenie, że zarówno muzyka z tekstem, jak i programowa, nie ilustruje słów - 

jawią się one jako metafora tego, co muzyka mówi „prawdziwym językiem”. Mimo, 

że Schönberg zastrzegał się, iż brzmienie pierwszych wyrazów stanowi decydujący 

impuls i inspirację dla komponowanego dzieła, należy pamiętać, że dotyczy to tylko 

utworów do cudzych tekstów. 

Zagadnienie relacji słowo-dźwięk zostało podjęte przez Schönberga                 

w osobnym eseju Das Verhältnis zum Text (Stosunek do tekstu), opublikowanym        

w Der Blaue Reiter (pod redakcją Kandyńskiego) w Monachium w 1912 roku. 

Kompozytor uważa za fałszywe przekonanie, że utwór musi budzić jakieś 

wyobrażenia. W innych dziedzinach sztuki materia odwraca uwagę od tego problemu. 

Schönberg cytuje Schopenhauera, zaznaczając że nawet filozof gubi się, próbując 

znaleźć odpowiednie słowa dla opisania tego, czego „rozum nie pojmuje”
105

. Filozof 

jest jednak usprawiedliwiony, gdyż ukazuje istotę świata poprzez pojęcia. Schönberg 

krytykował banalne wyobrażenie, że „pewnym określonym procesom w poezji 

odpowiadać musi w sposób absolutnie równoległy określona siła dźwięku i ruch         

w muzyce”
106

. Portret powinien być podobny do wyrazu, który przemawiający artysta 

znalazł dla siebie samego: „W kompozycjach czy wierszach dokładne odtwarzanie 

wydarzeń jest równie nieistotne dla wartości artystycznej, jak podobieństwo portretu 

do modela, po stu latach bowiem nikt już nie zdoła skontrolować tego podobieństwa, 
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natomiast wrażenie artystyczne przetrwa”
107

. Według świadectwa Theodora 

Wiesengrunda Adorna kompozytor mawiał: „Przecież maluję obraz, a nie krzesło”. 

Zgodność „zewnętrzną” między tekstem i muzyką Schönberg widział jako prymitywne 

naśladownictwo natury, kopiowanie pierwowzoru
108

. Jednocześnie przyznawał, że 

„[…] każdy zwykły obiekt może sprowokować muzyczne asocjacje i, odwrotnie, 

muzyka może obudzić asocjacje z pozamuzycznymi (ekstramuzycznymi) 

obiektami”
109

. 

Rola inspiracji 

Schönberg uważał, że komponowanie kontrapunktyczne wymaga inspiracji tak 

samo jak posługiwanie się jakąkolwiek inną techniką
110

. Mistrzostwo techniczne było 

zawsze dla kompozytora punktem wyjścia; w ogóle nie brał on pod uwagę możliwości 

tworzenia muzyki bez odpowiedniego przygotowania warsztatowego, za sprawą 

czystego natchnienia. W tym aspekcie bliska byłaby mu zapewne opinia Igora 

Strawińskiego, który pisał: „Doznaję pewnego strachu, gdy w obliczu oceanu 

możliwości mam wrażenie, że wszystko mi wolno”. Schönberg był zdania, że 

reprezentacja tzw. wewnątrz-muzyczna, samozwrotna jest właśnie przejawem 

współdziałania inspiracji i idei: „Inspiracja, wizja, wszystko wyłania się podczas 

swojej reprezentacji w detalach, które współtworząc dzieło jednocześnie łączą się      

w całość”
111

. Kompozytor dawał jasno do zrozumienia, że nawet w metodzie 

dodekafonicznej motyw wyrasta zawsze z inspiracji, z idei muzycznej, która jest jego 

źródłem
112

. Sama kombinacja 12 dźwięków nie ewoluuje, natomiast zmieniają się 

rodzaje relacji między dźwiękami, za sprawą m.in. inspiracji. 

W twórczości Schönberga obecna jest zarówno problematyka przedstawienia 

(Darstellung), jak i mimesis, rozumianej w sensie Adornowskim, a więc znacznie 

szerszym niż tylko imitacja. Jak pisał filozof, „Sztuka jest schronieniem dla 

zachowania mimetycznego. W niej podmiot, na zmiennych stopniach swojej 

autonomii, staje wobec swego innego, oddzielony od niego, a przecież nie całkiem 

                                                           
107

 Tamże, s. 394. 
108

 Tamże, s. 395. 
109

 A. Schoenberg, Character and Mood, [w:] tegoż, Fundamentals…, s. 93. 
110

 A. Schoenberg, Heart and Brain in Music, [w:] tegoż, Style and Idea, s. 67 i 69. 
111

 Tamże, s. 107. 
112

 Tamże, s. 208. 
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oddzielony”
113

 i dalej: „Mimesis jest w sztuce tym, co przedduchowe, z duchem 

sprzeczne, i tym, z kolei, od czego duch się rozpala. W dziełach sztuki duch stał się 

zasadą konstrukcyjną, ale swojemu telos czyni zadość tylko tam, gdzie narasta z tego, 

co ma być skonstruowane, z mimetycznych impulsów”
114

. Schönberg rozumie ideę 

przedstawienia jako całokształt, nie tylko elementów dzieła, ale także stojących za nim 

inspiracji i impulsów (duchowych, religijnych, filozoficznych) oraz, przede 

wszystkim, wewnętrznych doświadczeń i przeżyć, ukształtowanych pod wpływem 

owych impulsów. Dlatego przykłada tak wielką wagę do kwestii prawdy, piękna          

i przesłania. Balansując pomiędzy  subiektywizacją i obiektywizacją, sercem                

i umysłem, nadaje jednocześnie swym utworom ogólnoludzki, humanistyczny wymiar: 

„Sztuka jest krzykiem udręki tych, którzy przeżywają w sobie los rodzaju ludzkiego. 

[…] To w nich, w ich wnętrzu tkwi cały poruszający się świat; na zewnątrz przenika 

tylko jego echo: jest nim dzieło sztuki”
115

. 
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 T.W. Adorno, Teoria estetyczna, przeł. K. Krzemieniowa, PWN, Warszawa 1994, s. 99. 
114

 Tamże, s. 218. 
115

 A. Schönberg, Aphorismen, cyt za: E. Fubini, Historia estetyki muzycznej, przeł. Z. Skowron, Musica 

Iagellonica, Kraków 1997, s. 467. 
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2. Malarstwo116 

Lata 1906-1912 były dla Schönberga okresem intensywnych poszukiwań 

własnego stylu, nie tylko w dziedzinie kompozycji (okres krystalizacji pantonalności), 

ale także sztuk wizualnych. Twórca uczestniczył w trzech wystawach organizowanych 

przez monachijską grupę „Der Blaue Reiter”, do udziału w czwartej namawiał go 

Wasyl Kandyński. Schönberg miał nawet nadzieję na możliwość jakiegoś dochodu 

dzięki zamówieniom portretowym. Jednak począwszy od 1912 malarstwo zeszło na 

plan dalszy, natomiast kompozytor poświęcił się głównie muzyce
117

. Courtney           

S. Adams podkreśla, że choć generalnie dzieła Schönberga należą do szeroko pojętego 

nurtu ekspresjonizmu, to jednak pewne cechy jego twórczości wizualnej mają unikalny 

charakter i wykazują ścisły związek z indywidualnymi przekonaniami artystycznymi 

twórcy
118

. Obrazy kompozytora są rzadko datowane, stąd trudno przeprowadzić 

analizę kształtowania się jego stylu. Uważa się, że zarówno w dziedzinie muzyki, jak   

i malarstwa Schönberg był w dużej mierze samoukiem, jednak podczas gdy w tej 

pierwszej osiągnął profesjonalizm, w drugiej pozostał amatorem. Przez krótki czas 

pracował z Richardem Gerstlem, natomiast gwałtownie odżegnywał się od wszelkich 

skojarzeń z twórczością Oskara Kokoschki i Egona Schiele. Jak zauważa Adams, 

cechą łączącą ekspresjonizm Kokoschki i Schielego z malarstwem Schönberga jest 

mocno zaznaczony moment autobiograficzny oraz poczucie wyobcowania
119

. Wasyl 

Kandyński, z którym łączyła kompozytora nie tylko długoletnia przyjaźń, ale także 

inspirująca wymiana myśli
120

, cenił w malarstwie Schönberga zwłaszcza unikanie 

zbędnych elementów, w tym ornamentów i detali
121

. Według Kandyńskiego twórczość 

malarską Schönberga można podzielić na dwie kategorie: realistyczne portrety             

i pejzaże, stanowiące głównie rodzaj ”ćwiczenia” manualnego oraz intuicyjne wizje. 
                                                           
116

 Inspiracją dla tego fragmentu rozprawy była III część pracy T. Maleckiej Zbigniew Bujarski. 

Twórczość i osobowość, Kraków 2006, s. 139-148. 
117

 C.S. Adams, Artistic Paraleles between Arnold Schoenberg’s Music and Painting (1908-1912), 

„College Music Symposium” Vol. 35 (1995), s. 5.  
118

 Tamże. 
119

 Tamże, s. 8. 
120

 Schönberg pozostawał pod wielkim wpływem rozważań Kandyńskiego zawartych w pracy               

O duchowości w sztuce (1910). Wyczerpujące studium relacji obydwu artystów zawierają prace:           

S. Kim, Arnold Schoenberg and Wassily Kandinsky: The Study of the Relationship between Arnold 

Schoenberg and Wassily Kandinsky during Schoenberg's Expressionist Period, Saarbrücken 2011; 

Schoenberg, Kandinsky, and the Blue Rider, red. F. Wasserman, J. Rosenbaum, M. Da̧browski, New 

York 2003; S. Zabieglińska, Schönberg i Kandinsky – wzajemne związki postaw estetycznych i środków 

wyrazu, praca doktorska, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego 2011. 
121

 C.S. Adams, dz. cyt., s. 19. 
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Mimo że wizualnie różne, obie grupy mają swe źródło w tej samej duszy, którą 

czasami Natura zewnętrzna wprowadza w wibracje, a czasami natura wewnętrzna, 

ludzka. Jak pisał malarz: „U artysty zewnętrzność jest nie tylko definiowana przez 

wnętrze, ale także przez nie kreowana”
122

.  

W malarstwie Schönberga wyodrębniają się (zarówno pod względem 

tematycznym, jak i technicznym) autoportrety (w tym autokarykatury), impresje, 

fantazje i wizje, portrety, sceny i pejzaże, projekty scenografii oraz karykatury. 

 Autoportrety. Uderzająco duża liczba autoportretów (stanowią mniej więcej 

jedną czwartą całej twórczości wizualnej) mogła być, według wielu badaczy, 

rodzajem terapii depresji, z którą Schönberg walczył po dramatycznych 

wydarzeniach z życia osobistego
123

, a także spowodowaną poczuciem 

niedoceniania przez publiczność i krytyków wiedeńskich. Peter Gorsen, 

wskazując „nieobecność” spojrzenia Schönberga na autoportretach, zwraca 

uwagę na podobieństwo tego aspektu z obrazami pacjentów cierpiących na 

depresję
124

. Jednak najbardziej zadziwiającą cechą autoportretów kompozytora 

jest ich różnorodność, przejawiająca się przede wszystkim brakiem dążenia do 

oddania (i zachowania) wizualnego podobieństwa (bynajmniej nie ze względu 

na niedostatki warsztatowe). Większość obrazów sprawia wrażenie jak gdyby 

przedstawiały one różne osoby. Jedyną zewnętrzną cechą wspólną jest 

charakterystyczny układ włosów Schönberga (od którego często rozpoczynał 

szkicowanie). Autoportrety zmierzają raczej w kierunku uchwycenia innych, 

wewnętrznych aspektów: osobowości, stanu, emocji. Pojawiają się przykłady 

eksperymentów z kolorem: autoportret niebieski
125

 (ilustracja 2), zielony 

(ilustracja 3) i brązowy (ilustracja 5). Na kilku z obrazów autor jest pozbawiony 

jednego ucha. Jednym z najbardziej niezwykłych jest autoportret „tyłem”
126

 

                                                           
122

 W. Kandinski, The Paintings, http://www.schoenberg.at/index.php/en/wassiliy-kandinsky-die-bilder-

2 [dostęp: 03.05.2017]. 
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 Ucieczka żony Mathilde z domu Zemlinsky, z którą kompozytor miał dwoje dzieci, do 25-letniego 

malarza Richarda Gerstla, który następnie popełnił widowiskowe samobójstwo. 
124

 P. Gorsen, Arnold Schönberg als Maler des ‘Visiones’, „Hochschule für Angewandte Kunst in Wien: 

Schönberg-Gespräch”, (maj 25) 1984, s. 57-60. 
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 Być może pomysł niebieskiego autoportretu został zainspirowany koncepcją Kandyńskiego, który 

skojarzył kolor niebieski z wiolonczelą (instrumentem Schönberga), ale to jedynie domniemanie 

autorki. 
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 Ten sposób przedstawiania był charakterystyczny dla ekspresjonisty Egona Schiele (pozostającego  

w kręgu Schönbergowskim); stanowi także wyraźny odwrót od serii przenikliwych spojrzeń – postać 

http://www.schoenberg.at/index.php/en/wassiliy-kandinsky-die-bilder-2
http://www.schoenberg.at/index.php/en/wassiliy-kandinsky-die-bilder-2
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(ilustracja 4). Z kolei obraz brązowy stanowi przejście między realistycznymi 

autoportretami a symbolicznymi „wizjami” przenikliwych spojrzeń, co skłania 

ku interpretacji, że wizje te były też rodzajami autoportretów
127

 (ilustracje        

7-10).                   

         

Ilustracje 2-3. A. Schönberg, autoportrety: Blaues Selbstportrait (Niebieski autoportret), olej na sklejce, 

13 luty 1910 (po lewej); Grünes Selbstportrait (Zielony autoportret), olej na kartonie, 23 październik 

1910 (po prawej).         

                                                                                                                                                                        

twórcy jest na nim przygarbiona, osamotniona i podąża niewyraźnym traktem, w przeciwieństwie do 

mocno zarysowanych ciemnych linii po lewej stronie obrazu. 
127

 C.S. Adams także skłania się ku takiej interpretacji, patrz: dz. cyt., s. 8. 
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Ilustracja 4. A. Schönberg, Gehendes Selbstportrait (Autoportret idąc), olej na kartonie, 1911.  
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Ilustracja 5. A. Schönberg, Braunes Selbstportrait (Brązowy autoportret), olej na płótnie, 16 marzec 

1910. 
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Autokarykatury. Co ciekawe, autokarykatury Schönberga niewiele się różnią 

od jego autoportretów – twórca nie podejmuje w nich próby skonfrontowania się         

z cechami innymi niż tylko fizyczne (a nawet te są traktowane bardzo łagodnie). 

Ciekawostką jest szkic portretu „tyłem” wśród karykatur, co by mogło rzucać inne 

światło na jego interpretację: jako rodzaju karykatury samego gatunku portretu 

(ilustracja 6).  

 

Ilustracja 6. A. Schönberg, Karikaturen meiner selbst (Autokarykatury), tusz na papierze, po 1933. 
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 Impresje, fantazje i wizje
128

. Wyraźnie zniekształcone twarze ludzkie są, jak 

zostało wcześniej wspomniane, także rodzajami autoportretów (ilustracje 7-10). 

Gorsen widzi rys autoreferencyjny także w obrazach Tränen i Christ (ilustracje 

11-12), podkreślając ich przedstawienie bólu i upokorzenia
129

.     

    

Ilustracje 7-8. A. Schönberg: Blick (Spojrzenie), olej na kartonie, maj 1910 (po lewej); Blick, olej na 

kartonie, marzec 1910 (po prawej). 

 

       
 
Ilustracje 9-10. A. Schönberg, Blick, olej na płótnie, marzec 1910 (po lewej); Roter Blick (Czerwone 

spojrzenie), olej na kartonie, 26 marzec 1910 (po prawej). 
                                                           
128

 Taka nazwa dla tej kategorii obrazów widnieje na stronie Arnold Schönberg Institute w Wiedniu. 
129

 P. Gorsen, dz. cyt., s. 59. 
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Ilustracje 11-12. A. Schönberg: Christus (Chrystus), olej na sklejce, przed październikiem 1910 (po 

lewej); Tränen (Łzy), olej na płótnie, przed październikiem 1910 (po prawej). 

 

 Portrety. W większości są obrazami realistycznymi; niektóre zmierzające         

w stronę symbolizmu i ekspresjonizmu). Wśród przedstawionych osób 

znajdujemy żonę i syna kompozytora, Albana Berga wraz z żoną, Alexandra 

von Zemlinsky’ego, a także postaci nieznane.                  

            

Ilustracje 13-14. A. Schönberg: portrety drugiej żony, Gertrud Schönberg: ołówek i akwarela na 

papierze 1930 (po lewej); akwarela i gwasz na papierze, 24 września 1925, Mödling (po prawej). 
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Ilustracje 15-16. A. Schönberg: portret Albana Berga, olej na płótnie, prawdopodobnie kwiecień 1910 

(po lewej); portret Helene Nahowski (Berg), olej na płótnie, kwiecień 1910 (po prawej). 

 

 

        
 

Ilustracje 17-18. A. Schönberg: portret syna, Georga Schönberga, olej na sklejce, luty 1910 (po lewej); 

portret Alexandra von Zemlinsky, olej na kartonie, 1910 (po prawej). 
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 Sceny i pejzaże. Charakteryzują się największym zróżnicowaniem 

stylistycznym: zarówno realistyczne, jak i symboliczne, ekspresjonistyczne, 

modernistyczne). Istotną grupę stanowią tzw. nokturny (Nachtstücke), które są 

przeważnie scenami bez ludzi. Na innych przemykające postaci, na wpół ukryte 

za drzewami, mają charakter marginalny. Nokturny przywodzą na myśl nastrój 

znany z poezji Richarda Dehmela (zwłaszcza Verklärte Nacht), a także              

z Erwartung (oświetlona droga kontrastująca z mrocznym tłem, okno                

z czarnymi zasłonami) czy Die glückliche Hand (ilustracje 19-20). Scena 

pogrzebu Gustava Mahlera koresponduje tematycznie z ostatnim z Sechs kleine 

Klavierstücke op. 19. Sposób przedstawienia tej sceny jest jednak różny           

w zależności od medium: w obrazie dominują jasne barwy, drzewa targane 

wiatrem sugerują dynamiczne ujęcie przyrody kontrastujące ze skupieniem 

obecnych na uroczystości osób. Natomiast hołd muzyczny jest przepełniony 

bólem wyrażonym statycznym charakterem muzyki i ciemnymi barwami; jest 

zdecydowanie bardziej subiektywny (ilustracja 21). Winterszene (Scena 

zimowa) jest przykładem typowo modernistycznego pejzażu (budzi pewne 

skojarzenia z malarstwem np. Stanisława Wyspiańskiego; ilustracja 22). 

          

Ilustracje 19-20. A. Schönberg: Nachtstück (Nokturn), gwasz na papierze, kwiecień 1911 (po lewej); 

Nachtstück III, olej na sklejce, 1911 (po prawej). 
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Ilustracja 21. A. Schönberg, Begräbnis von Gustav Mahler (Pogrzeb Gustava Mahlera), olej na płótnie, 

po 22 maja 1911. 

 

 
 

Ilustracja 22. A. Schönberg, Winterszene (Scena zimowa), olej na kartonie, 1910. 
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 Projekty scenografii do własnych utworów scenicznych (ze względu na zakres 

pracy uwaga zostaje skupiona na Erwartung op. 17). 

Erwartung op. 17 

Szkice do scenografii Erwartung op. 17 wykazują duże podobieństwo               

z atmosferą Schönbergowskich Nokturnów. Pierwsze trzy ukazują zarys postaci 

kobiety na tle ciemnego (czarnego) lasu, skontrastowane z lewą jasną stroną 

obrazu, oddzieloną wyraźną linią (ilustracje 23-25). Kolejne przedstawiają 

drogę znikającą w ciemnym gęstym lesie – drogę, którą podąża bohaterka 

(ilustracje 26-29). 

 

Ilustracja 23. A. Schönberg, szkic do Erwartung op. 17, ok. 1911. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracja 24. A. Schönberg, szkic do Erwartung op. 17 (scena III), 1911. 
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Ilustracja 25. A. Schönberg, szkic do Erwartung op. 17 (scena III), ok. 1911. 

 

Ilustracje 26-27. A. Schönberg: szkice do Erwartung op. 17 (scena II), ok. 1911. 
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Ilustracje 28-29. A. Schönberg: szkice do Erwartung op. 17, ok. 1911. 

 

 Karykatury. Największe wrażenie wśród nich wywierają postaci mecenasa 

sztuki (o „zawieszonej” czerwonej głowie z niewidzącymi oczami – 

przeciwieństwo „wizji”) i krytyka muzycznego (z uszami jako przepastnymi 

czarnymi czeluściami, w których giną wszelkie nowatorskie dzieła; ilustracje 

32-33).                

        

Ilustracje 30-31. A. Schönberg, karykatury: Der Sieger (Zwycięzca), ołówek i akwarela na papierze, 

Mödling 22 kwietnia 1919 (po lewej); Der Besiegte (Pokonany), ołówek i akwarela na papierze, 

Mödling, kwiecień 1919 (po prawej). 
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Ilustracje 32-33. A. Schönberg, karykatury: Kunstmäcen (Mecenas sztuki), olej na kartonie, przed 

październikiem 1910 (po lewej); Kritiker I (Krytyk muzyczny I), olej na sklejce, 1909/1910? (po prawej). 

 

Zarówno malarstwo, jak i dzieła muzyczne Schönberga wykazują pewne cechy 

wspólne. Courtney S. Adams zwraca uwagę na aspekt istotny dla obydwu dziedzin     

w twórczości kompozytora: unikanie dosłownych powtórzeń materiału
130

.                   

Z perspektywy niniejszej rozprawy można mówić o specyficznym rozumieniu różnicy 

i powtórzenia (zapoczątkowanym przez Kierkegaarda), które podkreśla rolę różnicy 

bez sytuowania jej w opozycji do powtórzenia. Według Adams statyczny charakter 

obrazów ma odzwierciedlenie w muzycznych ostinati, tak chętnie stosowanych przez 

kompozytora
131

. Dominacja linii wertykalnych i horyzontalnych w przeciwieństwie do 

diagonalnych, implikujących ruch. Należy jednak ostrożnie podchodzić do 

interpretacji obrazów Schönberga, gdyż nie będąc profesjonalnym malarzem nie był 

on w pełnym posiadaniu warsztatu. Nie wiadomo, czy statyka i przebieg linii są 

zamierzonym efektem czy też wynikają z braku zarówno warsztatu, jak i dogłębnej 

znajomości historii sztuki. Odżegnując się od „dosłownej reprezentacji” w muzyce, 

kompozytor zawarł jednocześnie w swoich utworach liczne przykłady malarstwa 

dźwiękowego. Nie jest to jednak, jak uważa Adams, efekt uboczny skupienia się na 

odzwierciedlaniu rzeczywistości wewnętrznej, lecz szerszy problem, dotyczący 

dwubiegunowej natury Schönberga: jako rewolucjonisty i konserwatysty jednocześnie. 

                                                           
130

 C.S. Adams, dz. cyt., s. 10. 
131

 Tamże, s. 16-17. 



151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

Interpretacje wybranych utworów            

w świetle kategorii mimesis                       

i reprezentacji 
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Kategorie mimesis i reprezentacji muzycznej – próba 

autorskiego spojrzenia 

 

 

Nasze słyszenie muzyki wzbogaca się niesłychanie,                                                                                            

kiedy uwzględnimy jej różnorakie konteksty,                                                                                                   

których lista jest potencjalnie nieograniczona.                                                                                                 

Marcin Trzęsiok 

 

 Obraz, który się wyłania z rysu historyczno-konceptualnego zaprezentowanego 

w rozdziale I, nie pomaga w jednoznacznym ustaleniu czym jest reprezentacja 

muzyczna. Spory między teoretykami na tej linii są widoczne zwłaszcza w polemikach 

Rogera Scrutona z Peterem Kivy’m. Większość badaczy jest zdania, że zarówno 

mimesis jak i reprezentacja w muzyce są możliwe, niemniej warunki, które muszą być 

spełnione aby można było mówić o reprezentacji, wymagają przeanalizowania             

i zreinterpretowania jej definicji. Pod rozwagę należy również poddać pozornie 

delikatną różnicę między terminami „reprezentacja muzyczna” i „reprezentacja          

w muzyce”. Pierwsza sugeruje, że wymiar reprezentacji przynależy w sposób 

nierozerwalny do warstwy muzycznej dzieła, druga może się natomiast odnosić 

elementów „zewnętrznych” w utworze, będących chwilowym przerwaniem swoistej 

struktury muzycznej, np. do cytatów, aluzji, parafraz. Takie rozumienie reprezentacji 

jest bliskie definicji zaproponowanej przez Rogera Scrutona. 

Warunki reprezentacji muzycznej 

Jednym z najbardziej przekonywujących i uniwersalnych ujęć reprezentacji 

muzycznej wydaje się najnowsza koncepcja Mieczysława Tomaszewskiego, 

uwzględniająca zarówno rodzaj reprezentacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej
1
, a zatem 

możliwie najszerszy zakres tej kategorii. W nawiązaniu do tej koncepcji określony 

zostanie zakres pojęć niezbędnych do uwzględnienia tej kategorii w postępowaniu 

badawczym. Proponuję nazwanie warunkami koniecznymi reprezentacji muzycznej 

następujących czynników
2
: 

                                                           
1
 Por. rozdział I, s. 102. 

2
 Częściowo na konieczną obecność podobnych czynników (aczkolwiek w przypadku reprezentacji 

obrazującej (pictorial depiction) wskazuje Stephen Davis, [w:] tegoż, Musical Meaning and Expression, 
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 intencji kompozytora aby uczynić dzieło reprezentującym; 

 obecności inspiracji
3
 pozadziełowej (może stanowić o rodzaju reprezentacji: 

dosłownej czy też mimetycznej, metaforycznej lub symbolicznej); 

 podobieństwa reprezentacji do reprezentowanego obiektu (niekoniecznie 

wizualne, a nawet niekonieczne słuchowe; często jest to podobieństwo jednej 

tylko cechy, nie zawsze oczywistej, danego obiektu); 

 rozpoznawalności obiektu reprezentacji (przy pomocy tekstu, programu, tytułu, 

określeń zawartych w partyturze, znajomości wątków autobiograficznych); 

 roli nie „zastąpienia” (substytucji), lecz reinterpretacji obiektu oryginalnego, 

jednak o cechach całkowitej samodzielności i odrębnym statusie 

ontologicznym. 

Wszystkie wymienione wyżej czynniki dotyczą w różnym stopniu wymiarów 

reprezentacji, która (rozumiana w ten sposób) jest obecna w dziele muzycznym nie 

tylko na poziomie interpretacji, ale sytuuje się już między etapem analitycznym           

i interpretacyjnym, stanowiąc wstępny warunek tego drugiego etapu. Poziom 

interpretacji dotyczy zatem głównie wymiaru epistemologicznego dzieła 

reprezentującego, czyli percepcji reprezentacji, interpretacji wrażeń zmysłowych, 

uświadomienia reakcji na bodźce zewnętrzne za sprawą wyobraźni i znajomości 

kontekstu. Punktem wyjścia rozważań będą zaproponowane przez Mieczysława 

Tomaszewskiego cztery odmiany reprezentacji: imitacja, transformacja, paralela          

i opozycja, którą autorka proponuje nazwać anamorfozą
4
. 

Poziomy reprezentacji muzycznej 

Dysponując wiedzą dotyczącą warunków reprezentacji, możemy mówić           

o trzech podstawowych poziomach tej kategorii w utworze muzycznym:  

                                                                                                                                                                        

Ithaca and London 1994, s. 53-79. Przeciwko konieczności obecności intencji twórcy w reprezentacji 

występuje m.in. Kendall L. Walton. 
3
 Jacek Szerszenowicz proponuje wyróżnienie sześciu faz inspiracji muzycznej, rozumianej jako 

procesu: 1) oddziaływania impulsu sprawczego; 2) inkubacji – interioryzacji bodźca; 3) transformacji – 

kształtowania się wyobrażenia artystycznego; 4) materializacji – utrwalenia wyobrażenia w nowym 

medium; 5) interpretacji wykonawczej zapisu; 6) interpretacji odbiorczej – rozpoznającej wartości 

estetyczne; por. tegoż, Inspiracje plastyczne w muzyce, Łódź 2008, s. 57. 
4
 Pojęcie anamorfozy oznacza rodzaj zniekształcenia, który wydaje się bardziej użyteczny w przypadku 

twórczości Schönberga. Por. rozdział I, przyp. 383, s. 102 oraz rozdział IV, s. 379 (m.in. topos 

zniekształconego tańca). 
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 o poziomie reprezentacji wykazującym charakter dosłowny, mimetyczny, 

realistyczny (z reguły o charakterze ikonicznym), który obejmuje kategorie 

mimetyzmu bezpośredniego  oraz odnosi się do rzeczywistości realnej, 

zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Poziom ten dotyczy w oczywisty 

sposób wszystkich dzieł, w których ten rodzaj reprezentacji został stwierdzony 

w wyniku analizy lub istniejącego komentarza kompozytora. Poziom 

mimetyczny stanowi punkt wyjścia dla kolejnych kroków analitycznych; 

 o poziomie reprezentacji wykazującym charakter metaforyczny, w którym 

istnieje relacja dostrzeżonego podobieństwa między obiektem reprezentacji      

a (pozornie do niego niepodobnym) zastosowanym środkiem metaforycznym. 

Jak pisze Ewa Schreiber, już w czasach Arystotelesa „tworzenie udanych 

metafor świadczyło o filozoficznej bystrości umysłu, a obrazowa siła tej figury 

wiązała się ściśle z teorią poetyckiej mimesis”
5
. Mimo że pojęcie metafory jest 

tu użyte przede wszystkim w rozumieniu klasycznym i interakcyjnym, 

polegającym na „przenoszeniu znaczeń z jednej sfery do innej”
6
, to bliska jest 

mu także definicja kognitywistyczna Michaela Spitzera, mówiąca o relacji 

między aspektem fizycznym, bliskim i znajomym a abstrakcyjnym, odległym   

i obcym
7
. Mieczysław Tomaszewski nazywa rodzaj relacji metaforycznej 

paralelą, gdzie podobieństwo z modelem dotyczy jedynie „samej abstrakcyjnej 

struktury”
8
 zjawiska; 

 o poziomie reprezentacji wykazującym charakter symboliczny, w którym 

relacja między obiektem i symbolem jest ustanowiona z góry, nie zakładając 

podobieństwa. Mieszczą się tu także odniesienia mitologiczne i duchowe. 

Pojęcie symbolu jest tu pojmowane za Leszkiem Polonym, który rozumie to 

pojęcie jako uobecniające „jakąś dziedzinę doświadczenia egzystencjalnego, 

staje się reprezentacją postaci literackiej, przedstawia trudne do 

zwerbalizowania przeżycia czy nawet idee filozoficzne”
9
 oraz za Paulem 

                                                           
5
 E. Schreiber, Muzyka i metafora, Warszawa 2012, s. 5. 

6
 Tamże, s. 147. 

7
 M. Spitzer, Metaphor and Musical Thought, Chicago and London 2004, s. 4. 

8
 M. Tomaszewski, Utwór muzyczny…, s. 495. 

9
 L. Polony, Symbol i muzyka, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2011, s. 271-272. 
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Ricoeurem, który widzi symbol jako „formę wyrazu udostępniającego sens”
10

. 

Bliskie takiemu ujęciu są Ricoeurowskie dwa stadia rozumienia symbolu: 

fenomenologiczno-filozoficzne oraz ujęcie socjologiczne i antropologiczno-

kulturowe powiązane z trzystopniową strukturą mimesis11.  

Każdy z tych trzech poziomów może dotyczyć następujących sfer: 

o świata zewnętrznego (istniejącego realnie), 

o świata fikcyjnego (wyobrażonego), 

o doznań i przeżyć wewnętrznych. 

Co istotne, poziomy nie wykluczają się wzajemnie i mogą współwystępować lub 

dominować w konkretnych utworach muzycznych; możliwe jest także 

niewystępowanie któregoś z poziomów, np. mimetycznego). Tak wyznaczone 

poziomy reprezentacji będą stanowić podstawę analizy tej kategorii w wybranych 

utworach Arnolda Schönberga. 

Typologia utworów reprezentujących 

Reprezentacja, będąc w istocie, jak uważa Mieczysław Tomaszewski, 

właściwością dzieła muzycznego, może się przejawiać w następujących typach 

utworów:  

 w utworach z tekstem literackim: zastosowanie znajdą tu koncepcje m.in. 

Wort-Tonu według Mieczysława Tomaszewskiego czy reprezentacji nie-

obrazujących (non-pictorial) Petera Kivy’ego; 

 w utworach inspirowanych tekstem literackim lub obrazem: np. kategoria 

ekphrasis według Siglind Bruhn czy reprezentacje nieobrazujące (non-

pictorial) Petera Kivy’ego; 

 w utworach bez tekstu literackiego, jako wszelkiego rodzaju ilustracje, 

imitacje, malarstwo dźwiękowe, figury retoryczne, metafory, tzw. „muzyczne 

obrazy” (pictures) Stanisława Ossowskiego i Petera Kivy’ego, czy też 

reprezentacje „wewnętrzne” Mieczysława Tomaszewskiego (rozumiane jako 

obecność autora w dziele). 

                                                           
10

 Cyt. za: L. Polony, dz. cyt., s. 51. 
11

 Tamże, s. 52-54. Por. także rozdział I, s. 85-86. 
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W utworach z tekstem literackim reprezentowane mogą być zarówno słowa i niesione 

przez nie znaczenia, jak i to co znajduje się między wierszami lub jest autorskim 

komentarzem kompozytora (czasami nawet pozostającym w opozycji do wydźwięku 

tekstu literackiego)
12

. Wszystkie powyższe rodzaje reprezentacji mogą mieć (lecz nie 

muszą) charakter mimetyczny. Podstawę rozróżnienia stanowi dynamizm                     

i procesualność niezbędne dla kategorii mimesis w przeciwieństwie do statyczności 

reprezentacji oraz rodzaj intencji twórcy i jego reakcji na świat (lub wszechświat) 

rozumiany dosłownie, metaforycznie lub symbolicznie. 

Analogie między reprezentowanym i reprezentującym 

Jednym z warunków kategorii mimesis i reprezentacji była zwykle obecność 

szeroko rozumianych analogii między obiektem reprezentowanym i reprezentującym. 

Miały one umożliwić zaistnienie i rozpoznawalność reprezentacji w innym medium 

(co nabiera szczególnej wagi w przypadku kategorii ekphrasis). Przydatna w badaniu 

relacji mimetycznej (i nie tylko) muzyki z rzeczywistością pozadziełową może się 

okazać koncepcja Jacka Szerszenowicza, który analizując „korespondencję” między 

sztukami proponuje uwzględnienie następujących płaszczyzn:  

 analogii jakościowo-formalnych 

 roli czasoprzestrzeni i kinestetyki;  

 rodzaju ekspresji
13

.  

Wykorzystując analogie zaproponowane przez Szerszenowicza, można zasugerować 

następującą charakterystykę w ramach kategorii reprezentacji:  

 analogie jakościowo-formalne mogą dotyczyć cech (właściwości) 

podstawowych obiektu reprezentacji oraz jego cech złożonych, a także cech 

złożonych obiektu reprezentacji (np. figury retoryczne są przykładem 

wykorzystania takich analogii);  

                                                           
12

 Patrz np.: E.T. Cone i jego koncepcja vocal persona, m. in. Poet’s love or composer’s love?,          

[w:] Music and Text: Critical Inquiries, red. S.P. Scher, Cambridge 1992, s. 177-192. 
13

 J. Szerszenowicz, dz. cyt., s. 82-144. 
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 czasoprzestrzeń i kinestetyka (jako Arystotelesowski warunek mimesis) mogą 

podlegać muzycznym działaniom mimetycznym pod kątem formalnym, 

fakturalnym, metrorytmicznym itp.;  

 rodzaj ekspresji będzie dotyczyć sposobu wyrażania uczuć i stanów 

emocjonalnych bohaterów czy też podmiotu lirycznego. Można rozróżnić 

reprezentację wewnętrzną przedstawiającą przeżycia samego twórcy (za 

Tomaszewskim) lub też przedstawiającą przeżycia bohatera niejako 

„przefiltrowane” przez osobowość kompozytora. 

Nie bez znaczenia wydaje się także kwestia pewnej wspólnej „morfologii” 

(nawiązując do określenia Susanne K. Langer
14

) programu czy tekstu literackiego        

i przebiegu muzycznego, kształtująca się różnie w zależności od okresu historycznego. 

 Każdy rodzaj reprezentacji może występować w dziele muzycznym, 

zachowując jednocześnie cechy oryginału lub może zostać przekształcony w stosunku 

do oryginału na zasadzie paraleli lub opozycji/anamorfozy. Proponowana przez 

Tomaszewskiego zasada transformacji może dotyczyć w zasadzie każdego rodzaju 

przekształcenia. Ponieważ nie istnieje, parafrazując Ernsta Gombricha, „niewinne 

ucho”, nasza percepcja i rozumienie reprezentacji muzycznej są silnie zdeterminowane 

skojarzeniami (zarówno własnymi, jak i narzuconymi czy też wyuczonymi) z tym, co 

konkretne elementy muzyczne mogą reprezentować. Stąd niezwykle trudno 

wyznaczyć granice prawdziwie „oryginalnej” (w rozumieniu Philippe’a Lacoue-

Labarthe’a
15

) reprezentacji muzycznej. Utrwalone umowne asocjacje co do znaczeń 

niesionych przez np. figury retoryczne (historycznie) czy motywy przewodnie 

(lokalnie) ułatwiają rozpoznanie reprezentacji, natomiast utrudniają je wówczas, gdy 

twórca posłużył się repertuarem środków jeszcze nieznanych odbiorcom. Wówczas    

w przypadku poziomu mimetycznego kwestia rozpoznawalności jest trudna, gdyż 

uznanie relacji mimetycznej za „prawdziwą” w muzyce wymaga dokonującego się     

(i rozłożonego) w czasie nawiązania i ustalenia skojarzeń między reprezentowanym 

obiektem a zastosowanymi środkami.  

                                                           
14

 S.K. Langer, Nowy sens filozofii. Rozważania o symbolach myśli, obrzędu i sztuki, przeł.               

A.H. Bogucka, PIW, Warszawa 1976, s. 351. 
15

 Por. rozdział I, s. 85-86. 
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Powstaje pytanie czym reprezentacja różni się od muzyki programowej, skoro 

jej warunki są do pewnego stopnia tożsame z atrybutami programowości. Ryszard 

Daniel Golianek pisze: 

Pod pojęciem muzyki programowej należy rozumieć wyłącznie muzykę o walorze 

reprezentacji, konstruowaną na podstawie czy w związku z pozamuzycznym programem 

[…]. Program może mieć zarówno postać rozwiniętego komentarza o charakterze literackim 

[…], jak i ograniczać się do wskazania na określony element rzeczywistości […] czy 

konkretne źródło inspiracji literackiej […]. Konieczne jest wyłączenie z zakresu 

programowości zarówno muzyki zasadzającej się na imitacji […], jak i utworów 

muzycznych, w których element programowy polega na emocjonalnym określeniu nastroju
16

. 

Reprezentacja jawi się zatem jako kategoria nadrzędna w stosunku do programowości. 

Różni się od niej przede wszystkim brakiem przynależności do konkretnego okresu 

historycznego, wykazując charakter uniwersalny: zarówno imitacje, ilustracje, aluzje, 

cytaty, motywy przewodnie, jak i metafory, symbole i narracje należą do ogólnej 

kategorii reprezentacji. Takie ujęcie daje możliwość ich dowolnej i szerokiej 

interpretacji w ramach wybranej koncepcji i metodologii. Nie chodzi o wprowadzanie 

nowego pojęcia, a raczej o objęcie nazwą reprezentacji wszystkich jej przejawów, 

określanych tak do tej pory explicite lub wnioskowanych implicite. Tabela obrazuje 

próbę graficznego ujęcia świata reprezentacji muzycznej (tabela 5, s. 159-160). 

Reprezentacja a narracja 

Narratologia, która zawładnęła niejako mimesis, dzieląc w sposób jasny 

narracje na diegetyczne i mimetyczne
17

, wykształciła sporo narzędzi 

metodologicznych, a tym samym (z pewnością w sposób niezamierzony) kategoria 

reprezentacji przedstawiającej została zepchnięta na dalszy plan. Jak pisze Golianek:  

Kategorią często przywoływaną w kontekście rozważań nad zasadą reprezentacji artystycznej 

jest narracyjność […]. Pomimo pozornej zbieżności pojęć narracyjności i reprezentacji 

muzycznej ze sposobem przedstawiania za pomocą muzyki jakiegoś elementu rzeczywistości 

pozamuzycznej, to narrację należałoby rozumieć jako skonfrontowanie ze sobą owych 

kategorii reprezentowanych (przedstawianych elementów rzeczywistości). W tym sensie 

muzyka narracyjna stanowi pewną szczególną jakość, w y n i k a j ą c ą  z  z a s a d y  

r e p r e z e n t a c j i  m u z y c z n e j , a istota utworów narracyjnych wiąże się z dźwiękowym 

przedstawieniem jakiejś historii czy ciągu zdarzeń
18

.

                                                           
16

 R.D. Golianek, dz. cyt., s. 83. 
17

 M. Pawłowska, Muzyczne narracje…, s. 26. 
18

 R.D. Golianek, dz. cyt., s. 78-79. Wyszczególnienie autorki. 
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Tabela 5. Świat reprezentacji muzycznej. Próba ujęcia graficznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPREZENTACJA 

MUZYCZNA 

EKPHRASIS 

MIMESIS „DRUGIEGO STOPNIA” 

TRANSMEDIALIZACJA 
MIMESIS 

DIEGESIS 

NARRACJA MUZYCZNA 

EPIFANIA 

(nagłe objawienie duchowe) 

PROGRAMOWOŚĆ 

(inspiracja tekstem, obrazem) 

MIMESIS 

BEZPOŚREDNIA 
MIMESIS 

POŚREDNIA  

IMITACJA 

NAŚLADOWNICTWO 

KOPIA 

OBRAZ MUZYCZNY 

ILUSTRACJA 

MUZYCZNA 

CYTAT DOSŁOWNY 

ŚLAD 

POZÓR 

GRA 

ILUZJA 

ALUZJA, CYTAT 

PRZETWORZONY 

MOTYW 

PRZEWODNI 

SUGESTIA 

SKOJARZENIE 

PRZYWOŁANIE 

DOŚWIADCZENIE 

PRZEDMIOTU 

 

TEORIE ZNACZENIA             

W MUZYCE 

RETORYKA, 

NEORETORYKA 

AFEKTY 

SYMBOL 

GEST 

METAFORA 

EMOCJA 

CYTAT 

ALUZJA 

IMITACJA 

SYMBOL 

NARRACJA (może 

być obecna lub nie) 
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Nie do końca można się jednak zgodzić z autorem, zwłaszcza że takie rozumienie 

narracyjności w muzyce nie znajduje potwierdzenia w najnowszych badaniach z tej 

dziedziny. Poza tym konfrontuje ono narrację z reprezentacją posługując się 

nieaktualnym modelem badawczym, bazującym przede wszystkim na wzorcu 

Platońskim, a rozwiniętym w XVIII wieku. Aż do XX wieku kategorie reprezentacji    

i narracji były w zasadzie rozdzielne: pierwsza z nich dotyczyła z reguły 

przedstawiania (w domyśle obrazowego lub obrazującego), druga – opowiadania. 

Jednak wymienne użycie pojęć „słowa” i „obrazu” w koncepcjach XX i XXI wieku 

(zwłaszcza w refleksji Paula Ricoeura) zmieniło ten sposób postrzegania i zatarło do 

pewnego stopnia granice między pojęciami (schemat 1). 

 

    REPREZENTACJA            NARRACJA 

                          (Obraz, dźwięk)                (Słowo, dźwięk) 

                          [słowo]          [obraz] 

 

Mimesis  Ekphrasis  Teorie znaczenia           Diegesis 

(bezpośrednia i pośrednia)  (mimesis „drugiego stopnia”)                                                      

Przedstawienie, imitacja           Transmedializacja   Retoryka, afekt, gest, 

  re-prezentacja, kopia                        znak, symbol 

               iluzja 

 

 

Schemat 1. Związki kategorii reprezentacji i narracji w XX i XXI wieku. 

 

 

 

Warunki muzycznej mimesis 

Zbigniew Bujarski mówił o twórczości artystycznej w świetle kategorii 

mimesis następująco: „nigdy dzieło sztuki nie jest odwzorowywaniem czegoś, co 

istnieje w rzeczywistości. Wszystko jedno, co się maluje, czy się maluje krajobraz, czy 

się komponuje utwór. Natury nie wolno kopiować, ani naśladować. Ona może być 
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pewną kanwą, wzorcem, formą, strukturą”
19

. Jak wynika z rysu konceptualno-

historycznego, przedstawionego w Rozdziale I, mimesis (zwłaszcza w XX i XXI 

wieku) była pojmowana i interpretowana w zróżnicowany sposób: jako ślad, pozór, 

gra, iluzja, przywołanie. Ponieważ, jak pisze Stephen Halliwell, każdy przejaw 

mimesis jest reprezentacją, natomiast nie każda reprezentacja jest mimetyczna, aby 

mówić o mimesis w muzyce, muszą zaistnieć następujące przesłanki: 

 nie tylko intencja kompozytora jest istotna, ale jej rodzaj (musi zakładać 

zastosowanie środków gwarantujących charakter mimetyczny); 

 obecność inspiracji; 

 obecność czynnika kreacji w działaniu mimetycznym (w miejsce kopiowania, 

odtwarzania) oraz wynikająca z niego 

 reakcja twórcy na obiekt mimesis: ustosunkowanie się do pytania o prawdę       

i oryginalność (stwarzanie pozoru; utożsamienie; zdystansowanie się); 

 spektrum podobieństwa (nie tylko z obiektem fizycznym, lecz także                  

z wyobrażeniem): mimesis dosłowna i mimesis metafizyczna; 

 dynamizm i ruch; 

 procesualność. 

Przypisanie dynamizmu, procesualności i ruchu kategorii mimesis nie jest (jak by się 

mogło wydawać) osiągnięciem XX wieku, lecz Arystotelesa i stanowi                          

o najistotniejszym, współczesnym już rozróżnieniu między reprezentacją a mimesis: 

dynamizm i procesualność stoją w opozycji do statycznej z założenia reprezentacji. 

Renesans tych pojęć w myśli filozoficznej (zwłaszcza francuskiej)
20

 pierwszej połowy 

XX wieku wskazuje na potrzebę i możliwość ponownego zredefiniowania kategorii 

mimesis (np. jako neomimesis?). Powrót do najszerszego, Arystotelesowskiego ujęcia 

mimesis może się wydawać z dzisiejszej perspektywy anachronizmem, jednak mimo 

wielu innych prób interpretacji pozostaje wciąż aktualne i „nieskażone”
21

. Jak zauważa 

Ryszard Nycz: 

                                                           
19

 Rozmowa Teresy Maleckiej ze Zbigniewem Bujarskim, kwiecień 2002, [w:] tejże, Zbigniew Bujarski. 

Twórczość i osobowość, Kraków 2006, s. 146. 
20

 Np. koncepcja „stawania się” Gillesa Deleuze’a, inspirowana refleksją Henri’ego Bergsona. 
21

 Dzieje się tak, paradoksalnie, ze względu na znaczącą deformację i opóźnienie recepcji refleksji 

Arystotelesa w porównaniu do np. myśli platońskiej. 
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[…] nie można też nie zwrócić uwagi na symptomatyczny powrót kategorii mimesis do 

aktualnej badawczo terminologii. Widoczny jest on nie tylko w licznych wypowiedziach 

teoretycznych, lecz i w niemniej licznych pracach z zakresu historii pojęć czy form 

literackich oraz komentarzach filologicznych i nowych odczytaniach klasycznych tekstów,   

w tym przede wszystkim Poetyki. Zainteresowanie nowymi przekładami Poetyki Arystotelesa 

zogniskowało się na kilku kwestiach. Najbardziej zwróciła uwagę decyzja francuskich 

tłumaczy przełożenia pojęcia mimesis nie, jak czyniono dotąd, jako imitacji (czy 

naśladowania), lecz jako reprezentacji (implikującej procesy zastępowania/wskazywania oraz 

schematyzacji)
22

. 

Ważkość czynników dynamizmu, procesualności i ruchu w mimesis wskazuje na 

szczególną przydatność tej kategorii w przypadku reprezentacji świata wewnętrznego: 

stanów emocjonalnych, przeżyć, doświadczeń, czyli sfery zarezerwowanej 

zwyczajowo dla kategorii ekspresji w muzyce. Pozostaje jeszcze kwestia dystansu 

twórcy (lub jego braku) wobec reprezentowanego obiektu/stanu, która została             

w drugiej połowie XX wieku poddana w wątpliwość, podobnie jak różnice w statusie 

ontologicznym między reprezentującym a reprezentowanym
23

. Paul Ricoeur określa 

funkcję r e f i g u r a c y j n ą  jako mimetyczną. Polega ona na rekonstruowaniu świata 

odbiorcy i konfrontowaniu go ze światem dzieła; jest to warunek kreatywności sztuki, 

według filozofa
24

. 

O ile przejawy XX-wiecznej mimesis są dynamiczne i ukierunkowane od 

obiektu reprezentowanego w stronę nowego przedstawienia, o tyle pozostałe 

podkategorie implikują inną sytuację: refleks, odblask, echo, odbicie i denotacja mają, 

co prawda, charakter dynamiczny, lecz ich ruch ukierunkowany jest od obiektu 

reprezentacji wstecz. Podobnie jest w przypadku podkategorii o charakterze 

statycznym: reliktu, śladu, ilustracji i imitacji. Są one raczej pozostałością obiektu, niż 

jego reinterpretacją zakładającą akt nowej kreacji. 

Perspektywy 

Powstaje pytanie co nowego kategoria reprezentacji (i mimesis) może wnieść 

do analizy i interpretacji dzieła muzycznego. Ma ona na celu bardziej niż 

proponowanie „nowego” ujęcia czy „nowej” metodologii, przynajmniej częściowe 

uporządkowanie chaosu istniejących koncepcji i teorii. Nie jest celem niniejszej 

                                                           
22

 R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Instytut Badań Literackich, 

Warszawa 1995, s. 135. 
23

 Tamże, s. 132. 
24

 P. Ricoeur, Czas i opowieść, t. I, s. 113-114. 
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rozprawy „zakładanie” obecności reprezentacji tam gdzie jej nie ma. Zaproponowane 

w dalszym ciągu pracy narzędzia mogą być przydatne tylko do badania muzyki,         

w której ów aspekt jest obecny w stopniu niepodważalnym. Przekonywujące wydaje 

się tutaj stanowisko Jacka Szerszenowicza, który w swojej pracy Inspiracje plastyczne 

w muzyce pisze:  

Założeniem podstawowym jest więc brak uniwersalnego standardu badawczego: pakiet 

informacji i metod ich interpretacji będą w poszczególnych przypadkach zindywidualizowane 

– tak ze względu na warunki przedmiotowe (właściwości dzieł sztuki), jak i podmiotowe (np. 

szanse wniknięcia w wyobraźnię muzyczną kompozytora)
25

.  

Nie jest intencją autorki zastępowanie terminów retoryki muzycznej czy 

programowości mianem reprezentacji, lecz wręcz przeciwnie, ujrzenie ich wewnątrz 

szerokiego spektrum kategorii reprezentacji z zachowaniem cech właściwych 

kontekstowi historycznemu. Taki punkt wyjścia pozwala na zastosowanie 

zróżnicowanych metodologii mimesis i reprezentacji, w zależności od dzieła i jego 

kontekstu. Istotne jest (wspomniane już) uwzględnienie reprezentacji na poziomie 

analizy, a nie tylko interpretacji. Analiza musi być zawsze w jakiś sposób 

ukierunkowana, aby nie pozostać w, używając Bachtinowskiego sformułowania, 

„głuchej twierdzy jednego kontekstu”
26

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Tamże, s. 16. 
26

 M. Bachtin, Problemy literatury i estetyki, Warszawa 1982, s. 100. 
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1. 

Neomitologizm i opozycje binarne                      

w Verklärte Nacht op. 4 na sekstet 

smyczkowy 
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Data powstania: 1899 

Obsada: 2 skrzypiec, 2 altówki, 2 wiolonczele 

Czas trwania: ok. 30’ 
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1.1 Geneza utworu 

W całej muzyce skomponowanej do poezji, 

dokładność odtworzenia wydarzeń jest tak 

nieistotna dla wartości artystycznej, jak 

podobieństwo portretu do jego modela. Arnold 

Schönberg 

 

Sekstet Verklärte Nacht op. 4 powstał jesienią 1899 roku. Partytura została 

ukończona 1 grudnia, jednak moment powstania trudno ustalić dokładnie ze względu 

na niedatowane szkice. Schönberg twierdził, że utwór został skomponowany w ciągu 

trzech tygodni, jak podaje Egon Wellesz, prawdopodobnie we wrześniu
27

. 

Kompozytor sam jednak podawał różne informacje dotyczące czasu skomponowania 

utworu: w eseju Heart and Brain in Music (Serce i umysł w muzyce) przywołuje okres 

trzech tygodni (jak podaje Egon Wellesz, prawdopodobnie we wrześniu 1899), 

natomiast w pracy Vortrag über Kompositionen mit 12 Tönen (Wykład                         

o komponowaniu za pomocą 12 tonów) z 1934 mówi o sześciu, siedmiu tygodniach. 

Schönberg spędzał wówczas wakacje w Payerbach z Alexandrem von Zemlinsky’m     

i jego siostrą Mathilde, którą poślubił w 1901 roku. Za inspirację i jednocześnie 

program utworu posłużył poemat Ryszarda Dehmela pod tym samym tytułem z cyklu 

Weib und Welt (1896). Rok 1899 bywa nazywany w twórczości kompozytora „rokiem 

Dehmela” – powstało w tym czasie 8 pieśni do słów poety. Verklärte Nacht stanowi 

ukoronowanie tego okresu, będąc zarazem pierwszym dojrzałym i ukończonym 

dziełem instrumentalnym kompozytora
28

. Najbardziej zbliżony stylistycznie do 

Verklärte Nacht jest fragment sekstetu smyczkowego Toter Winkel (34 takty), 

inspirowany poematem Gustava Falke’go, niedatowany przez kompozytora 

(prawdopodobnie z przełomu lat 1898/99)
29

. O ile wcześniejsze utwory Schönberga   

(z lat 1893-1897) pozostają pod wyraźnym wpływem twórczości Johannesa Brahmsa, 

o tyle Verklärte Nacht wykazuje dodatkowo inspirację muzyką Ryszarda Wagnera, 

                                                           
27

 W. Frisch, The Early Works of Arnold Schoenberg 1893-1908, University of California Press, 1997,  

s. 110. 
28

 Wcześniejsze próby muzyki programowej Schönberga ograniczyły się jedynie do krótkich 

fragmentów zaprojektowanych utworów: poematu symfonicznego Hans im Glück z 1898 roku (jedynie 

13 taktów) oraz poematu symfonicznego Frühlings Tod z 1898 roku, opartego na poemacie Nikolausa 

Lenaua Schilflied (135 taktów partytury). 
29

 Tamże, s. 109. 
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szczególnie Tristanem i Izoldą
30

. Sam Dehmel wyraził się niezwykle pochlebnie         

o Verklärte Nacht w swoim pierwszym liście do Schönberga z 12 grudnia 1912 roku: 

„Ubiegłego wieczoru słyszałem Verklarte Nacht i byłoby grzechem niedopatrzenia, 

gdybym nie przesłał Panu słowa podziękowania za ten wspaniały sekstet”
31

. 

Prawykonanie Verklärte Nacht, które odbyło się dopiero 18 marca 1902 roku  

w Wiedniu, wzbudziło kontrowersje nie tylko ze względu na nieistniejący, „zakazany 

akord”
32

, lecz ze względu na obecność programowości w kameralistyce. Jak zauważa 

Ethan Haimo, muzyka kameralna około 1900 roku (z wyjątkiem I Kwartetu 

smyczkowego “Z mojego życia” Bedřicha Smetany) była wciąż silnym i ostatnim 

bastionem tzw. muzyki absolutnej
33

. Schönberg zachował w swojej kolekcji trzy 

recenzje z wiedeńskiego prawykonania utworu: dwie o umiarkowanie pozytywnym 

wydźwięku i jedną zdecydowanie negatywną, sygnowaną jedynie inicjałami „R.h.”,   

w której czytamy:  

Po poprawnym formalnie Kwartecie Hermana Grädenera usłyszeliśmy dość osobliwą nowość 

autorstwa Arnolda Schönberga: sekstet na podstawie poematu Verklärte Nacht Richarda 

Dehmela. Ponieważ część słuchaczy była „nieucywilizowana” do tego stopnia, że nie był jej 

znany poemat, ta programowa muzyka kameralna (uchowaj nas Boże w przyszłości od takich 

rodzajów) była prawdopodobnie niezrozumiała dla tych wszystkich, którzy nie mieli 

styczności z secesją. Ogólne wrażenie było takie, że owa „przemieniona noc” była 

przeraźliwie długa i że żadne z wielu pizzicati, flażoletów, tłumików itp. nie zdołało jej 

rozświetlić. Schönberg zdecydowanie wie jak komponować na smyczki. Należy mieć 

nadzieję, że wkrótce użyje swych umiejętności na rzecz czystej muzyki kameralnej. 

Publiczność była wzburzona tą nowością: klaskała, gwizdała i krzyczała
34

. 

Poza oryginalnym składem sekstetu (2 skrzypiec, 2 altówki i 2 wiolonczele)    

w 1917 roku Schönberg przygotował wersję na orkiestrę smyczkową z dodaną partią 

kontrabasu dublującego drugą wiolonczelę. Jedną z istotnych zmian jest dodanie 

określeń: Hauptstimme i Nebenstimme, sugerujących priorytetowość materiału 

                                                           
30

 Dramaty muzyczne Wagnera, podobnie jak poezję Ryszarda Dehmela Schönberg poznał doskonale 

dzięki swojemu nauczycielowi Alexandrowi von Zemlinsky’emu, założycielowi orkiestry amatorskiej 

Musikalische Verein Polyhymnia, w której kompozytor grał na wiolonczeli. 
31

 Arnold Schoenberg Letters, red. E. Stein, Berkeley and Los Angeles 1987, s. 35. 
32

 Chodzi o akord As-dur nonowy (z noną wielką), oparty na nonie. Nazwa „zakazany akord” wiąże się 

z niedopuszczeniem utworu do wykonania przez Gesellschaft der Musikfreunde w Wiedniu ze względu 

na „nieistniejący” w podręczniku harmonii wspomniany akord. Schönberg skomentował ten fakt            

z właściwą sobie ironią: „Oczywiście nie można wykonać czegoś, co nie istnieje”. 
33

 E. Haimo, Schoenberg’s Transformation of Musical Language, Cambridge 2006, s. 24. Pierwszym, 

który zwrócił uwagę na ten fakt był Anton Webern w 1912 roku, patrz: W.B. Bailey, Programmatic 

Elements in the Works of Schoenberg, Ann Arbor 1984, s. 35. 
34

 W.B. Bailey, Programmatic Elements…, s. 8-9. 
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muzycznego
35

. Ponadto kompozytor dokonał niewielkich zmian artykulacyjnych oraz 

instrumentacyjnych np. zdwojenia oktawowe oraz podział skomplikowanego 

rytmicznie materiału uzyskane dzięki możliwości zastosowania divisi w składzie 

orkiestrowym
36

. Chcąc zachować intymny i kameralny charakter utworu, Schönberg 

wprowadził miejscowo określenia solo. Zredagowana wersja z 1943 roku zawiera 

więcej zmian: w materiale dźwiękowym, artykulacji, dynamice i określeniach 

słownych
37

. Jest to zarazem najczęściej wykonywana i nagrywana wersja dzieła. 

Warto wspomnieć, że Verklärte Nacht posłużyła za muzykę do baletu Pillars of Fire 

(opartego również na poemacie Dehmela), który stał się największym sukcesem 

finansowym Schönberga w Stanach Zjednoczonych
38

. Prawykonanie baletu                

w choreografii Anthony’ego Tudora miało miejsce 8 kwietnia 1942 roku                     

w Metropolitan Opera i zostało przyjęte owacyjnie. 

 

 1.2 Tekst literacki. Analiza i interpretacja 

Tylko potajemnie, w ukryciu, w ciemności 

dokonuje się mistyczne przejście ze śmierci do  życia.                                                                                            

Manfred Lurker 

Odrobina życzliwości człowieka dla drugiego 

 człowieka jest cenniejsza niż bezgraniczne 

      umiłowanie całej ludzkości.                                                          

Richard Dehmel 

 

 

1.2.1 Poemat Verklärte Nacht Richarda 

Dehmela i wątki autobiograficzne 

Richard Fedor Leopold Dehmel (1863-1920) był 

ważnym twórcą niemieckiej literatury przełomu 

XIX i XX wieku. Pozostający pod wpływem 

filozofii Fryderyka Nietzschego, poezji Charlesa 

                                                           
35

 K. Gustafson, Schoenberg’s Verklärte Nacht : History, Editions and Analyses, praca doktorska, 

University of Washington, Seattle 1989, s. 65. 
36

 Tamże, s. 69. 
37

 Tamże, s. 75. 
38

 Tamże, s. 122. 

Ilustracja 34.  Richard Dehmel 



170 

 

Baudelaire’a i sensualności secesji (Jugendstil)
39

 artysta uczynił centralnym tematem 

swojej twórczości miłość i seksualność, wyrywające się ze sztywnych ram 

konwenansu. Verklärte Nacht, została opublikowana po raz pierwszy w 1896 roku, 

jako część zbioru Weib und Welt, który przysporzył autorowi sporych kłopotów – 

został on oskarżony o obsceniczność i bluźnierstwo. Jednocześnie zbiór Weib und Welt 

stanowił kamień milowy w rozwoju języka poetyckiego Dehmela, który                      

w październiku 1896 pisał do przyjaciela: „Wydaje mi się, iż wreszcie znalazłem 

odpowiednią prostotę, równowagę pomiędzy formą i treścią, która różni się od 

‘klasycznego’ stylu tylko tym, że wyraża mój własny czas i wieczność”40. Inspiracją 

dla powstania zbioru była postać Idy Auerbach, którą poeta poznał jesienią 1895. 

Dehmel rozwiódł się dla niej z pierwszą żoną i poślubił w 1901 roku. Verklärte Nacht 

miała powstać w dzień po pierwszym spotkaniu kochanków. W liście do Idy z 30 

listopada 1895 roku poeta wspomina światło księżyca tej nocy i szczególny „blask” 

(„Glanz”), który wszystko otaczał
41

. W 1901 roku wiersz został włączony do powieści 

wierszem Zwei Menschen. Roman in Romanzen, zawdzięczającej swój tytuł 

pierwszym słowom poematu.  

Tekst poematu Dehmela jest nieobecny w manuskrypcie Schönberga, pojawia 

się dopiero na otwierającej stronie pierwszego wydania partytury z 1905 roku i to za 

namową wydawcy (bez jakichkolwiek zmian w tekście). Z recenzji prawykonania 

utworu wiemy również, że publiczność nie dysponowała tekstem wiersza w trakcie 

koncertu
42

.                        

1.2.2 Świat przedstawiony. Struktura tekstu 

Ryszard Dehmel - Verklärte Nacht 

 

Zwei Menschen gehn durch kahlen, kalten Hain; 

der Mond läuft mit, sie schaun hinein. 

Der Mond läuft über hohe Eichen; 

kein Wölkchen trübt das Himmelslicht, 

in das die schwarzen Zacken reichen. 

Die Stimme eines Weibes spricht:       

„Ich trag ein Kind, und nit von Dir, 

ich geh in Sünde neben Dir. 

Ryszard Dehmel – Noc przemieniona  

 

Dwoje ludzi idzie przez nagi, zimny zagajnik; 

Księżyc biegnie z nimi, przyglądają mu się. 

Księżyc biegnie nad wysokimi dębami; 

Żadna chmurka nie przesłania świetlistego nieba, 

Którego sięgają czarne szczyty. 

Głos Kobiety mówi: 

„Noszę dziecko, i nie z Ciebie, 

Idę w grzechu obok Ciebie. 

                                                           
39

 R. Swift, 1/XII/99: Tonal Relations in Schoenberg's ‘Verklärte Nacht’, „19th-Century Music”,      

Vol. 1, No. 1 (Jul., 1977), s. 6. 
40

 W. Frisch, The Early Works…, s. 80-81. 
41

 Tamże, s. 112. 
42

 W.B. Bailey, Programmatic Elements…, s. 28. 



171 

 

Ich hab mich schwer an mir vergangen. 

Ich glaubte nicht mehr an ein Glück 

und hatte doch ein schwer Verlangen 

nach Lebensinhalt, nach Mutterglück     

  

und Pflicht; da hab ich mich erfrecht, 

da ließ ich schaudernd mein Geschlecht 

von einem fremden Mann umfangen, 

und hab mich noch dafür gesegnet. 

Nun hat das Leben sich gerächt: 

nun bin ich Dir, o Dir, begegnet.“  

      

Sie geht mit ungelenkem Schritt. 

Sie schaut empor; der Mond läuft mit. 

Ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht. 

Die Stimme eines Mannes spricht:  

      

„Das Kind, das Du empfangen hast, 

sei Deiner Seele keine Last, 

o sieh, wie klar das Weltall schimmert! 

Es ist ein Glanz um alles her; 

Du treibst mit mir auf kaltem Meer, 

doch eine eigne Wärme flimmert 

von Dir in mich, von mir in Dich. 

Die wird das fremde Kind verklären, 

Du wirst es mir, von mir gebären; 

Du hast den Glanz in mich gebracht, 

Du hast mich selbst zum Kind gemacht.“ 

 

Er faßt sie um die starken Hüften. 

Ihr Atem küßt sich in den Lüften. 

Zwei Menschen gehn durch hohe, helle Nacht. 

Zgrzeszyłam ciężko przeciwko sobie. 

Nie wierzyłam więcej w szczęście 

A jednak miałam głębokie pragnienie 

Pełni życia, szczęścia Matki  

i obowiązku; potem przestraszyłam się,  

I drżąc oddałam  swoje ciało  

W objęcia obcego mężczyzny, 

I jeszcze się za to błogosławiłam. 

Teraz życie mści się: 

Teraz Ciebie, o Ciebie, spotkałam.” 

 

Idzie ona niezgrabnym krokiem, 

Spogląda wysoko; księżyc biegnie z nią. 

Jej mroczne spojrzenie tonie w świetle. 

Głos Mężczyzny mówi: 

 

„To dziecko, które poczęłaś, 

Niech nie będzie ciężarem dla Twojej duszy, 

Spójrz, jak jasno świat się mieni! 

Blask otacza wszystko dookoła; 

Dryfujesz ze mną po zimnym morzu, 

Jednak szczególne ciepło migocze 

Od Ciebie we mnie, ode mnie w Ciebie. 

Ono przemieni (transfiguruje) obce dziecko, 

Ty będziesz je nosić mnie, ze mnie; 

Ty wniosłaś we mnie blask, 

Ty uczyniłaś mnie samego dzieckiem.” 

 

Obejmuje ją za mocne biodra. 

Pocałunkiem ich oddech łączy się w powietrzu. 

Dwoje ludzi idzie przez wysoką, jasną noc. 

 

[Tłum. aut., dosłowne] 

 

Poemat Dehmela należy do rodzaju liryki pośredniej sytuacyjnej
43

 – podmiot 

liryczny występuje jako narrator ukryty, poza tym pojawia się dwoje bezimiennych 

bohaterów lirycznych: Kobieta i Mężczyzna. Obecni są także bohaterowie ukryci, 

osoby trzecie: dziecko (w łonie matki) i obcy mężczyzna, ojciec dziecka. 

Przedstawicielami świata nieożywionego są: księżyc jako świadek towarzyszący 

bohaterom oraz drzewa w zagajniku. Narrator opisuje naturę, sugerując atmosferę 

zimnej, świetlistej i cichej nocy w pierwszej strofie, dokonuje charakterystyki nastroju 

Kobiety w trzeciej strofie i miłosnego uniesienia obojga w strofie ostatniej. Zapowiada 

także kwestie bohaterów. Pojawia się tzw. podwójna ekspozycja (Kobiety                     

i Mężczyzny) i dwie perspektywy: subiektywna (pod pewnymi względami) obserwacja 

podmiotu lirycznego i dwa monologi bohaterów lirycznych - szczere, wzburzone         

                                                           
43

 Źródła terminologii poetyckiej: A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Antykwa, 

Kraków 1997 oraz Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński i in., Ossolineum, Wrocław 2008. 
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i dramatyczne wyznanie Kobiety oraz spokojna, pełna miłości odpowiedź Mężczyzny. 

Wypowiedzi bohaterów, mimo iż rozdzielone słowami narratora, pozostają w relacji 

dialogicznej. Według Siglind Bruhn w Verklärte Nacht Dehmela pojawiają się trzy 

możliwe konfiguracje
44

 postaci: Narrator+Kobieta+Mężczyzna, 

Kobieta+Mężczyzna+Dziecko, Kobieta+Mężczyzna+Obcy mężczyzna. W każdej        

z nich Kobieta i Mężczyzna są zdeterminowani trzecią postacią, która wpływa na ich 

losy. Dziecko stoi u źródła wyznania Kobiety, cała sytuacja poematu jest 

spowodowana jego obecnością. Obcy mężczyzna jest figurą nie tylko nieobecną ale 

jawi się jako zbędny: jego uczucia w ogóle nie są brane pod uwagę
45

. Motyw 

„przejścia” bohaterów (księżyc również „biegnie”) przez noc nasuwa myśl                  

o zakorzenionym głęboko w romantyzmie motywie wędrówki i związanym z nim 

pojęciem przemiany. Z kolei noc, według Mieczysława Tomaszewskiego pojęcie 

kluczowe dla wczesnych romantyków, jest momentem sprzyjającym refleksji               

i rachunkowi sumienia
46

.  

Verklärte Nacht jest przykładem wiersza tonicznego, ujętego w pięć strof         

o nieregularnej długości, przy czym pierwszy i ostatni wers (najdłuższe, 10-sylabowe) 

tworzą jego ramę. Dominuje stopa jambiczna (z wyjątkiem wersu 12), w pierwszym    

i ostatnim wersie poematu zastosowany został pentametr, natomiast w pozostałych 

wersach tetrametr. Pojawiają się rymy męskie i żeńskie. Poniżej przedstawiona została 

analiza układu rymów oraz typy strof. Rymy w każdej kolejnej strofie są oznaczane od 

„a”, z wyjątkiem strofy V, ostatniej, będącej uzupełnieniem strofy IV (otwartej). Na 

potrzeby analizy wersy zostały ponumerowane (schemat 2). 

 

 

 
1 Zwei Menschen gehn durch kahlen, kalten Hain; a 

2 der Mond läuft mit, sie schaun hinein.  a 

3 Der Mond läuft über hohe Eichen;  b  I Strofa 6-wersowa 

4 kein Wölkchen trübt das Himmelslicht,  c 

5 in das die schwarzen Zacken reichen.  b 

6 Die Stimme eines Weibes spricht:   c       

                                                           
44

 Bruhn używa terminu „trójkąty” („triangles”), które w języku polskim ma nieco odmienne konotacje, 

stąd propozycja innego określenia; por. tejże, Musical Ekphrasis: Composers Responding to Poetry and 

Painting, Pendragon, Hillsdale 2000,  s. 172. 
45

 Tamże, s. 158. 
46

 M. Tomaszewski, Od wyznania do wołania. Studia nad pieśnią romantyczną, Akademia Muzyczna   

w Krakowie, Kraków 1997, s. 196. 
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7 „Ich trag ein Kind, und nit von Dir,  a 

8 ich geh in Sünde neben Dir.   a 

9 Ich hab mich schwer an mir vergangen.  b 

10 Ich glaubte nicht mehr an ein Glück  c 

11 und hatte doch ein schwer Verlangen  b         II Strofa 12-wersowa lub   

12 nach Lebensinhalt, nach Mutterglück   przerzutnia c               podwójna strofa 6-wersowa
47

              

13 und Pflicht; da hab ich mich erfrecht,  klauzulowa d 

14 da ließ ich schaudernd mein Geschlecht  d 

15 von einem fremden Mann umfangen,  b       

16 und hab mich noch dafür gesegnet.  e           nieregularność rymów  

17 Nun hat das Leben sich gerächt:   f 

18 nun bin ich Dir, o Dir, begegnet.“   e 

      

19 Sie geht mit ungelenkem Schritt.  a 

20 Sie schaut empor; der Mond läuft mit.  a           III Strofa 4-wersowa  

21 Ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht.  b 

22 Die Stimme eines Mannes spricht:   b 

      
23 „Das Kind, das Du empfangen hast,  a 

24 sei Deiner Seele keine Last,   a 

25 o sieh, wie klar das Weltall schimmert!  b       

26 Es ist ein Glanz um alles her;   c 

27 Du treibst mit mir auf kaltem Meer,        c               IV Strofa 11-wersowa otwarta
48

 

28 doch eine eigne Wärme flimmert  b 

29 von Dir in mich, von mir in Dich.  dd                    wers podwójny (rym wewnętrzny)      

30 Die wird das fremde Kind verklären,  e 

31 Du wirst es mir, von mir gebären;  e            

32 Du hast den Glanz in mich gebracht,  f 

33 Du hast mich selbst zum Kind gemacht.“  f 

                 tercet 

34 Er faßt sie um die starken Hüften.  g 

35 Ihr Atem küßt sich in den Lüften.  g       V Strofa 3-wersowa, tercet 

36 Zwei Menschen gehn durch hohe, helle Nacht. f 

 
Schemat 2. Analiza poematu Verklärte Nacht Richarda Dehmela 

 

Kobieta wypowiada się w strofie drugiej, dla Mężczyzny przeznaczona jest 

strofa czwarta. Narrator dokonuje opisu natury w pierwszej strofie, charakterystyki 

nastroju Kobiety w trzeciej strofie i miłosnego uniesienia obojga w strofie ostatniej, 

piątej. Jest to opis subiektywny dzięki użyciu przymiotników: „kahlen, kalten Hain” 

(„nagi, zimny zagajnik”), „mit ungelenkem Schritt” („niezgrabnym krokiem”), „Ihr 

dunkler Blick” („jej mroczne spojrzenie”), „die starken Hüften” („mocne biodra”), 

„hohe, helle Nacht” („wysoka, jasna noc”). Powtórzenia obecne w strofach Narratora: 

„zwei Menschen gehn…” (”dwoje ludzi idzie…”), „der Mond läuft mit” („księżyc 

biegnie z nimi”), „die Stimme eines Weibes/Mannes spricht” („głos 

Kobiety/Mężczyzny mówi”) nadają jego wypowiedzi nieco monotonny charakter.     

                                                           
47

 S. Bruhn, dz. cyt., s. 153. 
48

 Również dzieli się wewnętrznie na dwie strofy, z których pierwsza jest wariantem tzw. strofy Stabat 

Mater (schemat rytmiczny 8a 8a 9b + 8c 8c 9b zamiast 8a 8a 7b + 8c 8c 7b). 
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W języku Kobiety i Mężczyzny dają się zauważyć istotne różnice stylistyczne.         

12-wersowa strofa Kobiety wewnętrznie dzieli się na dwie strofy 6-wersowe, na 

przecięciu których pojawia się jedyna w wierszu przerzutnia klauzulowa (oraz brak 

tetrametru) po której rymy Kobiety ulegają zachwianiu, „potknięciu”, nietypowemu     

i wyjątkowemu w stosunku do reszty utworu. Jest to pierwszy moment kulminacyjny 

wiersza - wyznanie grzechu i samopotępienie się Kobiety, a także wyraz jej 

niepewności co do reakcji Mężczyzny. („Idzie ona niezgrabnym krokiem”). 

Strofa Mężczyzny wprowadza spokojny, wyważony ton wypowiedzi. Bohater 

zwraca uwagę na piękno otaczającego świata. W tym miejscu zwracają uwagę 

metafory poetyckie: „Du treibst mit mir auf kaltem Meer” („Dryfujesz ze mną po 

zimnym morzu”), „eine eigne Wärme flimmert von Dir in mich, von mir in Dich” 

(„szczególne ciepło migocze od Ciebie we mnie, ode mnie w Ciebie”). Wers 29 jest 

wyjątkowy – nie ma do niego rymu, jak pisze Siglind Bruhn, stanowi on jakby dwa 

wersy w jednym, a zatem zawiera rym wewnętrzny: „von Dir in mich, von mir in 

Dich” („od Ciebie we mnie, ode mnie w Ciebie”)
49

. Jest to najważniejsze zdanie 

całego utworu, w którym mowa jest o dokonującej się przemianie, stanowiącej 

jednocześnie drugą kulminację poematu. Przemienieniu ulega nie tylko Dziecko –       

z „obcego” we „własne”, ale także Kobieta. W zakończeniu poematu jest mowa nie 

tylko o jej „mrocznym spojrzeniu” („Ihr dunkler Blick”), ale także o jej cielesności 

(„die starken Hüften”: „mocne biodra”)
50

 . 

W strofie Kobiety aż cztery wersy rozpoczynają się od słowa „Ich” – ta figura 

retoryczna zwana anaforą nie służy, zdaniem Siglind Bruhn, podkreśleniu 

egoistycznego i próżnego „ja” Kobiety, ale raczej wyraża w ten sposób jej niepewność 

i zdenerwowanie
51

.  W drugiej części strofy rymy ulegają zaburzeniu, „potknięciu”, co 

Narrator w kolejnej zwrotce komentuje: „Sie geht mit ungelenkem Schritt” („Idzie ona 

niezgrabnym krokiem”). Anafora pojawia się również w strofie Mężczyzny (wersy  

31-33), jednak w zupełnie odmiennym celu – jako konfirmacja miłości i oddania. 

Pierwszy i ostatni wers poematu są przykładem zastosowania aliteracji: „kahlen, 

kalten” („nagi, zimny”) i „hohe, helle” („wysoka, jasna”), charakterystycznej dla 

                                                           
49

 S. Bruhn, dz. cyt.., s. 155. 
50

 Tamże. 
51

 Tamże, s. 153-154. 
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średniowiecznej poezji niemieckiej (np. epos Heliand, Hildebrandslied), a później 

również dla tekstów dramatów muzycznych Ryszarda Wagnera. Strofa Mężczyzny jest 

strofą otwartą – jej trzy ostatnie wersy tworzą tzw. tercet ze strofą ostatnią, najkrótszą. 

Oznacza to, że końcowy rym pierwszego 3-wersu znajduje odpowiednik w ostatnim 

wersie drugiego 3-wersu. W ten sposób ostatnia strofa przynależąc Narratorowi, 

stanowi jednocześnie dopełnienie atmosfery strofy Mężczyzny. 

Verklärte Nacht była w roku swego wydania utworem co najmniej gorszącym, 

a już na pewno przełamującym kulturowe tabu: kobieta nosząca dziecko obcego 

mężczyzny (nie męża, ani nawet kochanka) zakochuje się oto w innym mężczyźnie, co 

więcej wszystko wskazuje na to, że będą ze sobą (i z dzieckiem) szczęśliwi. Mimo iż 

Dehmel czerpał inspirację z własnych doświadczeń, jednak motyw dziecka został 

przez niego „wymyślony”, bez wątpienia w celu zawiązania w wierszu sytuacji 

dramatycznej. Jeśli chodzi o ramową budowę poematu, to pojawia się ona także         

w innym utworze ze zbioru Weib und Welt – Erwartung, do którego tekstu Schönberg 

skomponował pieśń (op. 2, nr 1) zaledwie miesiąc lub dwa przed Verklärte Nacht.     

W skrajnych strofach Erwartung również występuje narrator, a sceną spotkania 

kochanków jest noc.  

 

1.3 Muzyczne środki reprezentacji neomitologicznej 

 

Verklärte Nacht jest dowodem na to,                                                                                                                  

że równowaga między nowym i tradycyjnym                                                                                             

stanowi rdzeń tożsamości artystycznej Schönberga.                                                                                     

Ethan Haimo 

 
 

 Verklärte Nacht, jako utwór programowy stanowi wyraźny przykład 

reprezentacji muzycznej. Jednak jej wewnętrzna struktura jest złożona. Reprezentacja 

dotyczy zarówno fikcyjnego świata pozamuzycznego, przedstawionego w tekście 

poetyckim, jak i samej muzyki, stanowiącej w kontekście osobistej sytuacji życiowej 

Schönberga rodzaj „komentarza” twórcy. Warto pamiętać, że wiersz Richarda 

Dehmela powstał pod wpływem wydarzeń z życia poety i zawiera wątki 

autobiograficzne, które wydają się również nieobce Schönbergowi. Czas powstawania 
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Verklärte Nacht op. 4 zbiegł się z początkiem rozkwitu uczucia do przyszłej żony, 

Mathilde Zemlinsky. Taki porządek sekwencji inspiracji stanowi, według Siglind 

Bruhn, podstawę muzycznej ekphrasis, której autorka jednak kładzie nacisk na aspekt 

re-prezentacji, ponownego uobecnienia w innym medium artystycznym. Aspekt ten, 

nazywany przez Bruhn transmedializacją, został szeroko omówiony w pracy Musical 

Ekphrasis: Composers Responding to Poetry and Painting
52

. W tej rozprawie uwaga 

zostanie skupiona na próbie wskazania obecności zarówno elementów reprezentacji    

(i mimesis), odnoszących się do samego utworu literackiego a postrzeganych przez 

pryzmat poety, jak i tych odnoszących się do pozamuzycznej rzeczywistości, 

postrzeganej przez pryzmat spojrzenia kompozytora. Wynika z tego konieczność 

rozpatrzenia zagadnienia reprezentacji (w przypadku Verklärte Nacht) według 

poszczególnych poziomów. Zaproponowana jest, istotna dla zdefiniowania owych 

poziomów i zbadania zjawiska rozwarstwienia reprezentacji, kilkustopniowa 

hierarchia jej poszczególnych elementów: od poziomu reprezentacji o charakterze 

mimetycznym obejmującego zjawiska imitacji, ilustracji, malarstwa dźwiękowego aż 

do poziomu reprezentacji o charakterze metaforycznym i symbolicznym, dotyczących 

m.in. relacji słowo-dźwięk, obecności retoryki i motywów przewodnich. Taki układ 

poziomów wydaje się najpełniej definiować zakres kategorii reprezentacji obecnej     

w omawianych utworach Schönberga i może służyć jako narzędzie analityczno-

interpretacyjne także dla innych dzieł kompozytora.  

1.3.1 Forma muzyki wobec tekstu programu 

Verklärte Nacht jest programowym utworem kameralnym, skomponowanym 

na sekstet smyczkowy. Wykazuje budowę jednoczęściową (charakterystyczną dla 

poematów symfonicznych)  o strukturze wewnętrznej:  

A/ 
Introdukcja 

B A’ C A’’/ 
Coda 

 

odpowiadającej 5 strofom poematu Dehmela. Analogie zachodzą także między 

długością strof wiersza a czasem trwania odpowiadających mu fragmentów 
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 S. Bruhn, Musical Ekphrasis: Composers Responding to Poetry and Painting, Pendragon, Hillsdale 

2000. 
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muzycznych. Mimo tej, wydawałoby się oczywistej zależności pomiędzy muzyką        

i tekstem, f o r m a  Verklärte Nacht doczekała się wielu różnych interpretacji. Sam 

Schönberg odniósł się do tej problematyki dopiero w roku 1950, pisząc autokomentarz 

dołączony do płyty z nagraniem utworu
53

. Forma na poziomie mikro jest kształtowana 

przede wszystkim za pomocą dwóch ulubionych przez kompozytora technik: 

brahmsowskiej techniki „wariacji ewoluującej”
54

 i wagnerowskiej techniki 

sekwencyjnej (przykład 1). 

 

Przykład 1. Wagnerowska technika sekwencyjna według A. Schönberga, [w:] tegoż, Criteria for the 

Evaluation of Music, [w:] tegoż, Style and Idea, University of California Press, Berkeley 2010, s. 129. 

 

 

Schönberg przypisywał technice „wariacji ewoluującej”, poza wpływem na 

kształtowanie formy, również wyższą funkcję estetyczną niż w owej Wagnerowskiej 

niezmienionej sekwencji
55

. Charakterystyczne dla Verklärte Nacht są asymetryczne 

frazy (które twórca tak cenił u W.A. Mozarta i J. Brahmsa) przy równoczesnym 

zachowaniu tradycyjnego udziału pracy motywicznej i struktury tonalno-harmonicznej 

w ukształtowaniu całości. 

Tabela 6 (s. 205) obrazuje współdziałanie elementów muzycznych w utworze. 

Zwraca uwagę wielość miejsc „nasyconych” dynamicznie i ekspresyjnie oraz trzech 

kulminacji: pierwszej, głównej i kulminacji reminiscencji. Z kolei tabela 7 (s. 207) 

prezentuje wybrane koncepcje analityczne dotyczące relacji między formą a strukturą 

tekstu Verklärte Nacht, zaczynając od pierwszej historycznie oceny utworu przez 

Antona Weberna, poprzez analizę kompozytora a kończąc na propozycji autorki pracy. 

Koncepcja formy zaproponowana przez Egona Wellesza w 1925 i podtrzymana przez 

Carla Dahlhausa w 1987 zdaje się oddawać w sposób najbardziej trafny strukturę 

utworu. Podkreślona w niej została wierność strukturze tekstu poematu. Propozycja 

                                                           
53

 Płyta została wydana przez Capitol Records (L-8118). 
54

 Tłumaczenie zaproponowane przez Marcina Trzęsioka, [w:]  tegoż, Krzywe zwierciadło…, s.  36. 
55

 A. Schoenberg, A Self-Analysis, [w:] tegoż, Style and Idea, s. 78. 
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Dahlhausa postulująca formę ronda w utworze (powrót A’ i A’’), nie jest jednak 

całkowicie przekonywująca. Części A’ i A’’, mimo że oparte na tym samym motywie, 

są bardzo różne i wprowadzają zupełnie inny nastrój, co zaciera wrażenie 

refreniczności. Dla uwydatnienia różnic pomiędzy częściami A, A’ i A’’, autorka 

sugeruje dookreślenie (zgodnie z charakterem utworu) części A jako Introdukcji, 

natomiast części A’’ jako cody. Obydwa określenia pojawiają się zresztą w literaturze 

przedmiotu (m. in. sam Schönberg używa określenia coda). Introdukcja, podobnie jak 

pierwsza strofa narratora, wprowadza stopniowo w dramatyczny charakter 

„wypowiedzi” Kobiety, oddając nastrój „zimnej nocy”.  Część B odpowiadająca 

strofie Kobiety dzieli się wewnętrznie na trzy fragmenty, zarówno pod względem 

harmoniczno-dynamicznym, jak i semantycznym. Część A’’, jako odpowiadającą 

strofie narratora możemy określić jako „oczekiwanie” na reakcję Mężczyzny, 

podzielone wewnętrznie na „wzburzenie” Kobiety pozostałe jeszcze po jej 

wypowiedzi, a następnie „uspokojenie”. Część B – strofa Mężczyzny jest najbardziej 

„stonowana” dynamicznie i ekspresyjnie. Rozwija się w logiczny sposób od motywu 

„odpuszczenia” poprzez ilustrację „blasku” księżyca i „migotania” świata 

zewnętrznego aż do „przemienienia.” Wreszcie coda (ostatnia strofa Narratora) 

sugeruje osiągniętą „jedność” kochanków, a następnie (symetrycznie do początku) 

oddaje charakter „jasnej nocy”, nocy, która również uległa „przemienieniu.” Struktura 

tonalna przedstawiona w tabeli uwzględnia (z braku miejsca) jedynie ważniejsze 

centra tonalne przypisane głównym motywom semantycznym. Ciekawie prezentuje się 

rozłożenie kulminacji w utworze: mamy do czynienia z trzema kulminacjami: 

kulminacją części Kobiety podkreślającą moment „samopotępienia” za popełniony 

grzech, kulminacją części Mężczyzny (i tym samym główną kulminacją dzieła 

wieńczącą przemienienie) oraz kulminacją-reminiscencją w codzie, wykorzystującą 

znów motyw przemienienia, stanowiącą niejako podsumowanie dokonane przez 

narratora, a wraz z nim - kompozytora. Ta dodatkowa kulminacja, w dodatku 

zaplanowana tak blisko kulminacji głównej, przeszkadzała w wykonaniu Bruno 

Walterowi, który poprosił kompozytora o vide tego miejsca. Odpowiedź Schönberga 

nie zachowała się, jednak z kolejnego listu Waltera wnioskujemy, że była odmowna
56

.  
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 Tamże, s. 133. 
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W literaturze przedmiotu pojawiła się także interpretacja Verklärte Nacht jako 

formy sonatowej. Widoczne w tabeli nr 4 dwie takie propozycje nie spotkały się 

jednak z przychylnością większości komentatorów twórczości Schönberga. Motywów 

mogących uchodzić za tematy I, II i nawet III jest zbyt wiele, brakuje polaryzacji 

tonalnej pomiędzy tematami, jak również jasno sprecyzowanej dominanty. Wreszcie 

widoczny jest brak równowagi w zakresie czasu trwania poszczególnych sekcji
57

. 

Natomiast sam kompozytor dokonując analizy formalno-motywicznej Verklärte Nacht 

daje do zrozumienia, że dzieli utwór na dwie części z codą (por. tabela 7, s. 207). 

1.3.2 Motywy przewodnie 

Schönberg pisał z wielkim uznaniem o technice Wagnerowskich m o t y w ó w  

p r z e w o d n i c h . W jednym ze swych esejów
58

 wskazuje na ich rolę w organizacji 

całego dzieła, unifikacji materiału tematycznego, ale także zwraca uwagę na ich 

konstrukcję harmoniczną, w której zawarty jest impuls modulowania już na poziomie 

motywu
59

. Siatka powracających motywów w Verklärte Nacht jest gęsta i stanowi 

pierwszoplanową cechę dzieła. W utworze można wyróżnić grupę motywów 

przypisanych Kobiecie i Mężczyźnie. Motywy Kobiety są schromatyzowane                

i charakteryzują się strukturą interwałową, w której zasadniczą rolę odgrywają 

interwały: sekundy (przeważnie małej w dół, zwykle na początku motywu), trytonu     

i seksty małej; są schromatyzowane. Dodatkowo duża zmienność metrum we 

fragmencie odpowiadającym strofie Kobiety, potęguje niepokój, niepewność                

i podkreśla pewien bezład jej opowieści. Motywy przypisane Mężczyźnie 

charakteryzują się natomiast budową tercjową oraz wyróżniającym się interwałem 

kwarty czystej; są z reguły diatoniczne. W literaturze przedmiotu pojawiają się 

ponadto pojęcia „źródła”, proponowane przez Richarda Swifta i „frazy źródłowej”, 

proponowane przez Siglind Bruhn („source” – Swift: 1977; „source phrase” – Bruhn: 

2000). Odnoszą się one do frazy z tzw. „zakazanym akordem”
60

, która stanowi ramy 

części B (podobnie jak pierwszy i ostatni wers poematu) oraz jest źródłem motywów 

Kobiety (przykład 2). 

                                                           
57

 W. Frisch, The Early Works…, s. 114. 
58

 A. Schoenberg, Composition with Twelve Tones (1), [w:] tegoż, Style and Idea, s. 244. 
59

 A. Schoenberg, Brahms the Progressive, [w:] tegoż, Style and Idea, s. 405. 
60

 Por. s. 161, przyp. 32. 
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Przykład 2. A. Schönberg, Verklärte Nacht op. 4: fraza „źródłowa”, t. 41-45. 

Termin motyw przewodni, zaproponowany przez samego kompozytora, jest 

również określany w literaturze przedmiotu jako:  „motyw” (Schönberg: 1950, Pillin: 

1970, Swift: 1977, Bruhn: 2000), „temat” (Bailey: 1984, Frisch: 1997) oraz 

„leitmotiv(f)” (Schoenberg: 1947
61

, Whittal: 1972, Holback-Hanssen: 1981, Bruhn: 

2014
62

). Zasadne wydaje się przyjęcie Schönbergowskiego terminu motywu 

przewodniego, gdyż sposób ich użycia i stopień nasycenia nimi utworu wskazują 

wyraźnie na wzorzec Wagnerowski. Tabela motywów przewodnich (tabela 8, s. 209) 

zawiera porównawczy wykaz wszystkich motywów przewodnich utworu w ujęciu 

trzech autorów: Arnolda Schönberga, Waltera Frischa i Siglind Bruhn. 

Nasycenie utworu motywami przewodnimi sprawia, że pozostałe tematy są 

percepowane jako zaledwie łącznikowe. Motywy przewodnie powracają                     

w nieznacznie zmienionym kształcie (technika „wariacji ewoluującej”), 

zmodyfikowane, lecz wciąż rozpoznawalne. W miarę rozwoju dzieła ich sieć staje się 

coraz bardziej gęsta, ze względu na pojawiające się nowe motywy. Często tworzą 

polifoniczną strukturę, na wzór skomplikowanej lecz bliskiej relacji między 

protagonistami. Jednak nawet wówczas nie pojawiają się symultanicznie, lecz blisko 

siebie, oddając jakby pełną szacunku rozmowę. Wyjątek stanowią momenty 

„przemienienia” i „objęcia” w kodzie, kiedy to motywy pojawiają się jednocześnie. 

Motywy przewodnie powracają również jako reminiscencje uprzednich stanów 

psychologicznych i emocji (np. motyw introdukcji, motyw „pragnienia 

macierzyństwa”); wówczas rzucają nowe światło na aktualną sytuację dramatyczno-

                                                           
61

 A. Schoenberg, Heart and Brain in Music, [w:] tegoż, Style and Idea, s. 156. 
62

 Wykłady Siglind Bruhn wygłoszone 8-9 grudnia 2014 w Akademii Muzycznej w Krakowie. 
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liryczną. Za sprawą motywów przewodnich pojawia się także aspekt dialogu, jako 

najwyraźniejszy sposób pojednania przeciwieństw.  

Dwie podstawowe techniki budowania formy mikro: technika sekwencji           

i “wariacji ewoluującej” wiążą się ściśle z zastosowaniem gęstej sieci motywicznej 

utworu. Wiele motywów w Verklärte Nacht posiada wspólne cechy lub wywodzi się   

z siebie wzajemnie. Mogą zatem posiadać różne funkcje semantyczne, współdzieląc tą 

samą podstawową denotację
63

. Ethan Haimo zauważa, że motywy podobne do siebie 

są niemniej „wystarczająco specyficzne, żeby ich nie pomylić z innymi. Jednocześnie 

posiadają wspólne cechy motywiczne”
64

, np. budowę interwałową. Motywy 

przewodnie w Verklärte Nacht formują trzy grupy: odsłaniające subiektywną ocenę 

sytuacji przez narratora/kompozytora, motywy Kobiety i motywy Mężczyzny. 

Motywy Kobiety ewoluują wraz z jej zmieniającym się stanem psychologicznym. 

Ciekawostkę stanowi zachowany fragment z notatnika Schönberga, 

zatytułowany „Konstruktives in der Verklärten Nacht“ (notatka powstała w Barcelonie 

w 1932 roku) i ukazujący „odkryte” przez kompozytora cechy politonalne głównych 

motywów utworu oraz relacje półtonowe. Oto jego fragment (pierwsza strona): 

                                                           
63

 Por. E. Tarasti, Myth and Music: A Semiotic Approach to the Aesthetics of Myth in Music, Especially 

that of Wagner, Sibelius and Stravinsky, Boston 1979, s. 133. 
64

 E. Haimo, Schoenberg's Transformation of Musical Language, Cambridge University Press, 

Cambridge 2009, s. 38. 
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I. „Motyw 2b. Pokazuje jak pewne dźwięki 

motywu podkreślają tonację Cis-dur,       

a inne d-moll. 

II. Motyw 4a. Pokazuje jak pewne dźwięki 

podkreślają tonację Es-dur, a inne D-dur. 

Po prawej stronie widoczny przykład 

dodatkowy – pary półtonów a-b i d-cis 

oraz cały ton g-f. 

III. Na przykładzie kilku miejsc w utworze 

pokazuje jak struktura harmoniczna 

całości jest ukształtowana poprzez relacje 

półtonowe wokół toniki. 

IV. Motywy 3a i 2b. Pokazuje interwał 

sekundy małej w tych motywach. 

V. Pokazuje relację, składającą się z półtonu 

w dół i zwiększonej kwarty, pomiędzy 

pierwszymi trzema dźwiękami motywów 

5a i 4a. 

VI. Motywy 7a i 9a. Nawiasy górne pokazują 

jak, pomimo że motyw 7a jest w Fis-dur, 

pewne dźwięki formują dis-moll, 

enharmonicznie Es-dur. 

VII. Tekst słowny: „IV przetransponowany   

w formę I.” Pozostały tekst 

nieczytelny”*. 

 

* Tłum. aut. na podstawie: W. Frisch, dz. cyt., s. 

123-126. 
 

Ilustracja 35. Pierwsza strona z notatnika A. Schönberga, cyt. za: W. Frisch, The Early Works of Arnold 

Schoenberg, 1893-1908, University of California Press 1997, s. 123-126. 

 

 

W uwadze zamieszczonej na dole pierwszej strony czytamy: „Odkryte w ciągu 

bezsennej nocy (problemy z oddychaniem) w Barcelonie 1932!!!!!”. Na kolejnej 

stronie: „Ze wszystkich tych motywicznych i konstrukcyjnych powiązań byłem 

świadomy jedynie tych z punktu III, a-b-c-c’. Wszystkie pozostałe są wytworem 

mojego umysłu, powstałym ‘za moimi plecami’, bez mojej zgody”
65

. Podobnie jak     

w przypadku kilku innych dzieł, Schönberg odwołuje się do swojego intuicyjnego, 

nieuświadomionego (w danej chwili) sposobu komponowania, który przejawia się      

w silnej integracji motywicznej utworu. Wynika ona zapewne ze skłonności 

kompozytora do wykorzystywania materiału motywicznego opartego na 

charakterystycznych połączeniach interwałowych, co nadaje dziełom jedność oraz       

z predyspozycji twórcy do myślenia polifonicznego i kontrapunktycznego, którego 

najdobitniejszym wyrazem było sformułowanie metody dodekafonicznej. 

 

 

                                                           
65

 W.B. Bailey, dz. cyt., s. 36-37. 
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1.3.3 Poziomy reprezentacji muzycznej  

Kluczowe dla rozpoznania wszystkich trzech poziomów reprezentacji:              

o charakterze mimetycznym, metaforycznym i symbolicznym
66

, jest ustalenie, które 

środki reprezentacji i środki stylistyczne są wspólne dla poety i kompozytora, a które 

stanowią muzyczne „dopowiedzenie” Schönberga. Tabela 9 ukazuje relacje między 

środkami stylistycznymi zastosowanymi przez poetę w tekście a środkami 

reprezentacji muzycznej  zastosowanymi przez kompozytora, ze szczególnym 

uwzględnieniem autorskiej interpretacji Schönberga (na czerwono):   

Ś
ro

d
k

i 
st

y
li

st
y
cz

n
e/

Ś
ro

d
k

i 
re

p
re

ze
n

ta
cj

i 

Richard Dehmel 

Verklärte Nacht –  

świat przedstawiony 

Arnold Schönberg 

Verklärte Nacht – 

reprezentacja muzyczna 
Budowa formalna – 5 strof            

o różnej długości 

Forma jednoczęściowa z wyraźnie 

zaznaczonymi 5 sekcjami               

o długości odpowiadającej 

(proporcjonalnie) strofom wiersza 

Powtórzenia słów Powtórzenia motywów 

Anafora („Ich” w kwestii Kobiety) Silny akcent na mocnej części 

taktu, powtarzanie motywu 

Kobiety od tego samego dźwięku 

Aliteracja ------ 

Podwójna ekspozycja Podwójna ekspozycja: silne 

zróżnicowanie strof Kobiety           

i Mężczyzny  

Dwie perspektywy: Kobiety                

i Mężczyzny 

Trzy perspektywy: Kobiety, 

Mężczyzny i kompozytora 

Narrator ukryty Narrator komentujący 

Bohaterowie ukryci (Dziecko         

i jego ojciec) 

Osobne motywy reprezentujące 

macierzyństwo i nieszczęście        

w małżeństwie 

Dwa monologi w relacji 

dialogicznej (opozycja nastrojów) 

Dodanie komentarza Kobiety 

(reminiscencja) oraz dialog           

w „strofie Mężczyzny” 

Motyw wędrówki (przejścia: 

fizycznego i symbolicznego) 

Motyw wędrówki/”spaceru” (puls 

ćwierćnutowy) 

Monotonia wypowiedzi Narratora 

(powtórzenia słów) 

Ostinato, powtórzenia dźwięków 

Strofa Kobiety: przerzutnia 

klauzulowa jako kulminacja           

i „potknięcie” (wyznanie grzechu) 

Figura pizzicato w altówkach 

(„potknięcie rytmiczne”) –             

t. 138-139 

Strofa Mężczyzny: dwa wersy 

zawarte w jednym (dokonujące się 

przemienienie) 

Symultaniczne połączenie 

motywów Kobiety i Mężczyzny – 

dążenie do unisono, także 

fakturalnego 

 

Tabela 9. Środki stylistyczne w poemacie Verklärte Nacht R. Dehmela i środki reprezentacji muzycznej 

w utworze Verklärte Nacht op. 4 A. Schönberga.  

                                                           
66

 Por. rozdział III, s. 154. 
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Poziom reprezentacji o charakterze mimetycznym 

Dla poziomu reprezentacji o charakterze mimetycznym istotne jest zbadanie odniesień 

muzyki do momentów szczególnych w warstwie programowej utworu.    

1) elementy m i m e t y z m u  b e z p o ś r e d n i e g o  (malarstwo dźwiękowe           

o charakterze mimetycznym, ilustracyjność o charakterze onomatopei) 
 

Najbardziej typowym przykładem mimetyzmu bezpośredniego jest muzyczne  

odzwierciedlenie słów poematu: „doch eine eigne Wärme flimmert von Dir in mich, 

von mir in Dich” („Jednak szczególne ciepło migocze, od Ciebie we mnie, ode mnie  

w Tobie”). Rytmika (sekstole szesnastkowe i synkopowane ósemki pizzicato) oddaje 

„migotliwość” zawartą w tej wypowiedzi. Tonacja Fis-dur z symboliką nadawaną jej 

w tradycji muzycznej (jako „ciepła”
67

 lub symbolizująca przezwyciężenie trudności
68

), 

dynamika pp, flażolety i zastosowanie tłumików kreują atmosferę spokoju                    

i wyciszenia po wcześniejszych gwałtownych emocjach (przykład 3). 

 

Przykład 3. A. Schönberg, Verklärte Nacht op. 4, t. 248-254. 

                                                           
67

 Według charakterystyki Paula Ertela z 1896 roku, cyt. za: R.D. Golianek, dz. cyt., s. 127. 
68

 Zdaniem Christiana Friedricha Daniela Schubarta, cyt. za: R.D. Golianek, tamże. 
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(Przykład 3. A. Schönberg, Verklärte Nacht op. 4, cd.) 

 

2) mimetyczne r e l a c j e  s ł o w o - d ź w i ę k  
 

 

 

Błąd Kobiety, jej „potknięcie” życiowe jest zobrazowane w poemacie Dehmela 

poprzez zastosowanie przerzutni klauzulowej, która powoduje zaburzenie rytmu 

wiersza. Schönberg zaproponował mimetyczne przedstawienie tego „potknięcia”        

w partii altówki. Sekstola szesnastkowa oraz rytm punktowany w obrębie trioli           

w artykulacji pizzicato oddają charakter „wypadnięcia” z rytmu, „potknięcia” właśnie. 

Będąc percypowanym jako motyw głównie rytmiczno-kolorystyczny, jest on 

jednocześnie odpowiedzią muzyczną i uzupełnieniem analogicznego motywu 

melodyczno-rytmicznego w pierwszych skrzypcach (przykład 4), 

scharakteryzowanego przez kompozytora określeniami: wild, leidenschaftlich („dziko, 

z bólem”).  
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Przykład 4. A. Schönberg, Verklärte Nacht op. 4, „potknięcie” Kobiety, t. 135-140. 

 

Inny przykład stanowi nawiązanie do konkretnych słów lub wersów w poemacie: tutaj 

anafory „Ich”. Powtarzalność słowa „Ich” w każdym z czterech wersów strofy 

poematu zostaje podjęta przez kompozytora w sposób niemal dosłowny, jako 

trzykrotne rozpoczęcie taktu od takiej samej figury melodyczno-rytmicznej                 

w wiolonczeli, a w kolejnych taktach także w pierwszych skrzypcach. Pozostałe partie 

sekstetu zostają również powtórzone w identyczny sposób (przykład 5). 
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Przykład 5. A. Schönberg, Verklärte Nacht op. 4, przykład muzycznej reprezentacji anafory („Ich”),      

t. 46-57. 

 

Interesujące jest symultaniczne połączenie poziomu o charakterze mimetycznym          

i poziomu o charakterze metaforycznym, np. we fragmencie utworu obrazującym 

dialog Kobiety i Mężczyzny (jako przykład interpretacji poematu przez Schönberga). 

Kompozytor posługuje się tu prostą techniką imitacji, przechodzącą w rodzaj kanonu 

w odległych brzmieniowo, a zarazem bliskich sobie rejestrach: wysokim rejestrze 

pierwszych skrzypiec (przypisanemu Kobiecie) i w wysokim rejestrze pierwszej 

wiolonczeli (przypisanemu Mężczyźnie). Przenikanie się dwóch poziomów 

reprezentacji polega na zastosowaniu prostej imitacji jako charakterystycznej dla 

mimetyzmu oraz przybliżeniu rejestrów dwóch zasadniczo różnych pod względem 

barwy instrumentów, (pozostających w dialogu) jako rodzaju metafory dążenia do 

bliskości. Dla takiego łączenia poziomów reprezentacji można by użyć parafrazy 
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określenia Paula Ricoeura „polifiguratywność”, oznaczającego „liczne poziomy 

znaczeniowe utrzymane razem w tej samej ekspresji”
69

. 

Poziom reprezentacji o charakterze metaforycznym 

Ze względu na postulowany przez Mieczysława Tomaszewskiego rodzaj reakcji 

podmiotu na podmiot (człowieka)
70

, dla poziomu reprezentacji o charakterze 

metaforycznym istotnych jest kilka aspektów. Należą do nich: 

1) sposób wyrażania s t a n ó w  e m o c j o n a l n y c h  
 

Narastające wzburzenie i rozpacz Kobiety przedstawione jest muzycznie poprzez: 

osiąganie coraz wyższego rejestru we wszystkich instrumentach, tremolo akordów 

zmieniających się w pulsie ćwierćnutowym, mocne akcenty na każdym 

współbrzmieniu, dynamika fff, pauza wyrazowa po przerwanym pasażu triolowym 

oraz zwolnienie tempa (Sehr langsam) (przykład 6). 

 

Przykład 6. A. Schönberg, Verklärte Nacht op. 4, wzburzenie i rozpacz Kobiety, t. 34-40. 

                                                           
69

 P. Ricoeur, Krytyka i przekonanie. Rozmowy z Francois Azouvim i Markiem de Launay, przeł.         

M. Drwięga, Wydawnictwo KR, Warszawa 2003, s. 247. 
70

 M. Tomaszewski, Wprowadzenie do teorii utworu słowno-muzycznego, [w:] tegoż, Muzyka w dialogu 

ze słowem, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2003, s. 133. 
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2) sposób wyrażania z n a c z e ń  u k r y t y c h  (Schönbergowska interpretacja 

wiersza Dehmela) 

 

Przykładem interpretacji kompozytora jest reminiscencja początkowego motywu        

w strofie Mężczyzny, a wraz z nim powrót pierwotnego, ulegającego gwałtownym 

zmianom nastroju Kobiety (w tonacji es-moll, według Schubarta desygnującej trwogę  

i zwątpienie
71

). Nastrój ten potęguje dynamika ppp i artykulacja legato sul tasto.       

W tekście nie występuje taka sytuacja, jest to zatem muzyczna interpretacja 

Schönberga, nosząca znamiona czytania „między wierszami” (przykład 7). 

 

 

Przykład 7. A. Schönberg, Verklärte Nacht op. 4, reminiscencja rezygnacji i posępnego nastroju 

Kobiety w „strofie” Mężczyzny, t. 265-268. 

 

 

 

 

                                                           
71

 R.D. Golianek, dz. cyt., s. 128. 
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3) r e t o r y k a  o  c h a r a k t e r z e  m e t a f o r y c z n y m
72

 
 

Figury retoryczne mogą mieć charakter metaforyczny (kiedy odnoszą się do pewnego 

podobieństwa lub analogii z opisywaną treścią, wizualnie, słuchowo lub 

wyobrażeniowo) lub symboliczny (gdy ta relacja jest z góry narzucona). Wśród figur 

retorycznych pierwszego rodzaju w utworze pojawiają się najczęściej: figura ascendus 

przynależna charakterystyce motywów Mężczyzny oraz figura descendus, względnie 

katabasis, oddająca zrezygnowanie i posępny nastrój Kobiety na początku wiersza. 

Charakterystyczna dla tej figury opadająca linia melodyczna w pierwszej altówce         

i pierwszej wiolonczeli towarzyszy jednostajnemu miarowemu rytmowi w pozostałych 

instrumentach (przykład 8).  

 

Przykład 8. A. Schönberg, Verklärte Nacht op. 4, figura descendus, względnie katabasis, t. 1-4. 

W utworze obecne są także nawiązania do figur exclamatio i suspiratio. Figura 

suspiratio zyskuje szczególną odsłonę w jednym z najbardziej ważkich muzycznie 

momentów utworu, zawierającym „zakazany akord”
73

 nonowy oparty na nonie. 

Motywy półtonowe w pierwszych skrzypcach są przedzielone pauzami, 

charakterystycznymi dla tej figury retorycznej (przykład 9).  

                                                           
72

 Mieczysław Tomaszewski w pracy Utwór muzyczny jako refleks, odblask, relikt i echo rzeczywistości 

poza-dziełowej. Rekonesans („Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje”, nr 8/9, 2016,         

s. 493) proponuje zaliczenie retoryki do tzw. mimetyzmu pośredniego, co zdaniem autorki nie zawsze 

ma uzasadnienie, gdyż nie wszystkie figury retoryczne są uwarunkowane mimetycznie, czy nawet 

metaforycznie, np. patopoja, kyklosis, saltus duriusculus, multiplicatio etc. Biorąc także pod uwagę 

dystans historyczny dzielący epoki baroku i awangardy początku XX wieku, autorka uważa, że figury 

retoryczne obecne w wielu utworach Schönberga mają znaczenie metaforyczne i symboliczne, a nie 

mimetyczne. 
73

 Por. s. 168, przyp. 32. 
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Przykład 9. A. Schönberg, Verklärte Nacht op. 4, figura suspiratio, t. 41-45. 

 

4) charakter m o t y w ó w  p r z e w o d n i c h  (korespondujący metaforycznie         

z charakterem bohaterów). 
 

Motywy przewodnie można rozważać na poziomie reprezentacji metaforycznej, gdy 

ich charakter koresponduje w sposób metaforyczny z charakterem bohatera. Duża 

ruchliwość i zróżnicowanie rytmiczne motywu (w pierwszych skrzypcach                     

i w pierwszej altówce), obecność w nim interwału trytonu i zmienność kierunku 

(konturu) linii melodycznej motywu opisują postać Kobiety jako łatwo ulegającą 

zmiennym nastrojom i charakteryzującą się raczej gwałtownym charakterem (por. 

przykład 6). Motyw Mężczyzny charakteryzuje prosta budowa tercjowa, diatonika, 

faktura homofoniczna, mające świadczyć o prawym charakterze bohatera i jego 

zdolności do wybaczania.  

Poziom reprezentacji o charakterze symbolicznym 

1) r e t o r y k a  o  c h a r a k t e r z e  s y m b o l i c z n y m  
 

 

 

Do figur retorycznych o charakterze symbolicznym (nie tylko w przypadku twórczości 

Schönberga) należą m.in. patopoja, kyklosis, saltus duriusculus, passus duriusculus, 

multiplicatio. Nie wykazują one podobieństwa (ani o charakterze mimetycznym, ani 

metaforycznym) z reprezentowanym obiektem. W Verklärte Nacht szczególnie 

wyraźnie obecna jest figura saltus duriusculus, kojarzona z gwałtownością reakcji 

Kobiety i charakterystyczna dla przypisanych jej motywów (por. przykład 6).  
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2) symbolika t o n a c j i  
 

Hartmut Krones zwraca uwagę na szczególne przywiązanie Schönberga do 

tradycyjnego ethosu tonacji: hołdował on w tej kwestii „każdej ze ‘starych’ tradycji, 

które sięgały od baroku przez klasyków wiedeńskich, Johannesa Brahmsa i Antona 

Brucknera aż do Alexandra von Zemlinsky’ego”
74

. Krones twierdzi, że mimo iż 

kompozytor prawdopodobnie nie czytał klasyfikacji tonacji Schubarta, to niemniej 

musiał wynieść pewne obserwacje na ten temat studiując dzieła dawniejszych 

mistrzów. Główną tonacją Verklärte Nacht jest d-moll, kojarzona tradycyjnie               

z symboliką śmierci, jednak Christian Friedrich Daniel Schubart opisuje ją jako 

„posępną kobiecość”, a Ferdinand Hand jako wyrażającą „skargę, silny ból”
75

. Utwór 

kończy się natomiast w tonacji D-dur, rozumianej przez Schubarta jako „triumf, 

alleluja […] radość zwycięstwa”, a przez Paula Ertela opisywanej jako jasna                 

i radosna
76

. Eksponowanie jednoimiennego stosunku tonacji było już 

charakterystyczne dla twórczości Gustava Mahlera (np. cykl Kindertotenlieder). Ilona 

Iwańska zwraca uwagę na konsolacyjno-mistyczny wydźwięk Mahlerowskiego         

D-dur
77

. U Schönberga D-dur w zakończeniu Verklärte Nacht pojawia się in crudo 

(gdyby zastosować typologię Iwańskiej), jednak aspekt triumfalny ma silne 

zabarwienie mistyczne. 

3) m o t y w y  p r z e w o d n i e   
 

 

 

Motywy przewodnie utożsamiane są z postaciami i stanowią symbole postaci decyzją 

kompozytora (są uprawomocnione istniejącym komentarzem pisemnym samego 

kompozytora, wiążącym konkretne motywy z postaciami), bez odniesienia do cech 

charakteru postaci (jak to było w przypadku poziomu reprezentacji metaforycznej). 

Jeden z motywów Mężczyzny jest mu przypisany na zasadzie odniesienia 

symbolicznego. Charakterystyczny dla motywu interwał kwarty czystej i rytm 

synkopowany nie obrazują postaci bohatera w sposób oczywisty czy nawet 

konwencjonalny (przykład 10). 
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 H. Krones, Arnold Schönberg. Werk und Leben, Wien 2005, s. 165. 
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 R.D. Golianek, dz. cyt., s. 128. 
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 Tamże, s. 127. 
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 I. Iwańska, Ekspresywno-semantyczny aspekt tonalności. W kręgu liryki wokalnej modernizmu, praca 

doktorska, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2015, s. 230. 
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Przykład 10. A. Schönberg, Verklärte Nacht op. 4, motyw Mężczyzny, t. 255-258. 

 

4) reprezentacja symboliczna o d c z u ć  i  s t a n ó w  
 

Pragnienie macierzyństwa odczuwane przez Kobietę jest stanem, którego środki 

muzyczne nie potrafią zobrazować bez odwołania się do asocjacji symbolicznych.     

W tym przypadku zmiana metrum z dwudzielnego na trójdzielne, wolniejsze tempo, 

dynamika pp, artykulacja legato i stojący bas przywołują charakter kołysanki. Jednak 

bez wskazówki kompozytora nie sposób byłoby zinterpretować ten fragment jako 

właśnie „pragnienie macierzyństwa” (przykład 11). 

 

Przykład 11. A. Schönberg, Verklärte Nacht op. 4, pragnienie macierzyństwa, t. 105-116. 
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5) p r z e s t r z e n n o ś ć  m u z y c z n a  
 

Przykład ukazuje w tradycyjny sposób opozycję przestrzeni dźwiękowej za pomocą 

niskiego i wysokiego rejestru. Ciemna noc i zimny zagajnik z początku poematu 

przedstawione są za pomocą figury retorycznej descendus, względnie katabasis            

i charakteryzują się analogiczną ciemną barwą altówek i wiolonczeli, dynamiką pp      

z dopiskiem immer leise oraz artykulacją legato (por. przykład 8). 

Z kolei wysoka, jasna, przemieniona noc w zakończeniu utworu jest zobrazowana za 

pomocą wysokiego rejestru skrzypiec i altówek, figuracji i tercjowego tremolando 

trzydziestodwójkowego, flażoletów we wszystkich partiach oraz dynamiki wahającej 

się między pp i pppp (przykład 12). 

 

Przykład 12. A. Schönberg, Verklärte Nacht op. 4, wysoka jasna noc (wysoki rejestr, flażolety),             

t. 412-418. 
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6) odniesienia m i s t y c z n o - d u c h o w e  
 

Stan zjednoczenia duchowego Kobiety i Mężczyzny ukryty w poemacie Dehmela 

„między wierszami”, kompozytor oddaje prostą metodą symultanicznego ukazania 

motywów obojga bohaterów. Co ciekawe, motyw Mężczyzny (tu jako motyw 

„przemienienia”) obecny jest w wysokim rejestrze (pierwsze skrzypce), natomiast 

motyw Kobiety w partii pierwszej wiolonczeli, co może wskazywać na symboliczne 

„przemawianie” językiem drugiej postaci, potwierdzające jedność duchową. Taki 

rodzaj reprezentacji stanowi wyraźną zmianę w stosunku do poprzednich sytuacji 

(przykład 13). 

 

Przykład 13. A. Schönberg, Verklärte Nacht op. 4, „zjednoczenie” motywów Kobiety i Mężczyzny – 

motyw przemienienia, t. 320-325. 
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Przemianie ulega także noc: z ciemnej i chłodnej, ukazanej na początku utworu za 

pomocą niskiego rejestru, oszczędnego materiału dźwiękowego (linia melodyczna na 

tle repetycji ćwierćnutowych) i wyciszonej dynamiki, na jasną, pełną migotliwego 

ciepła i blasku. Wysoki rejestr czterech z sześciu instrumentów, flażolety oraz 

figuracje trzydziestodwójkowe i synkopowany rytm reprezentują blask, nawiązując 

także do sposobu mimetycznego przedstawienia „migoczącego ciepła” (por. przykład 

3). 

Nawiązania do przemienienia (transfiguracji) są obecne w literaturze i muzyce 

początku XX wieku (wystarczy choćby wspomnieć poemat symfoniczny Richarda 

Straussa Tod und Verklärung). W przypadku Schönberga trudno mówić                       

o odniesieniach natury religijnej; są to raczej odniesienia natury mistyczno-duchowej, 

inspirowane myślą Emanuela Swedenborga (warto wspomnieć, że sposób 

przedstawiania przestrzeni muzycznej również wynika ściśle z tego źródła inspiracji). 

Hans-Georg Gadamer w pracy Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol        

i święto
78

 stwierdza:  

Symboliczna reprezentacja w dziedzinie sztuki nie wymaga żadnego określonego sposobu 

uzależnienia od rzeczy uprzednio danych. Cecha wyróżniająca sztuki polega raczej na tym 

właśnie, że to, co uzyskuje w niej reprezentację – czy jest bogate, czy ubogie w konotacje, 

czy też jest ich czystym niczym – skłania nas do zatrzymania się i przyzwolenia, jak moment 

jakiegoś ponownego rozpoznania. Trzeba będzie pokazać, jak właśnie od strony tej 

charakterystyki wygląda zadanie, które sztuka wszystkich czasów i sztuka dnia dzisiejszego 

stawia przed każdym z nas. Polega ono na uczeniu się słyszenia tego, co tam chce mówić 

[…]
79

. 

W Verklärte Nacht w wielu przypadkach rozróżnienie między reprezentacją                

o charakterze metaforycznym i symbolicznym staje się trudne (i niepotrzebne), gdyż 

wieloznaczność muzyki pozwala na różne interpretacje. Konkretny fragment 

muzyczny może być reprezentacją metaforyczną stanu emocjonalnego podmiotu 

lirycznego, a jednocześnie reprezentacją symboliczną innego, szerszego aspektu, 

wynikającego z treści tekstu literackiego.  
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 Oryg. Die Aktualität des Schönen: Kunst als Spiel, Symbol und Fest. 
79

 H.-G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, przeł. K. Krzemieniowa, 

Warszawa 1993, s. 48-49. 
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1.4 Interpretacja. Neomitologizm i opozycje binarne 

Ukazanie Verklärte Nacht w kontekście teorii aksjologizacji przestrzeni           

w mitach autorstwa Eleazara Mieletinskiego i koncepcji neomitologizmu w muzycznej 

awangardzie początku XX wieku Victorii Adamenko pozwala na wydobycie tych 

aspektów dzieła (pozostających w ścisłym związku z omawianymi poziomami 

reprezentacji), które zazwyczaj pozostają w ukryciu. Dodatkowo w postscriptum 

wspomniana zostanie koncepcja Mieczysława Tomaszewskiego, dotycząca 

reprezentacji muzycznej jako refleksu, odblasku, reliktu i echa świata zewnętrznego. 

Teoria opozycji binarnych podjęta przez Adamenko w kontekście neomitologizmu 

jako głównej charakterystyki myślenia mitycznego ma swe źródła w refleksji Claude’a 

Lévi-Straussa
80

. W książce Poetyka mitu Eleazar Mieletinski postuluje trzy poziomy 

relacji przestrzennych w mitach, argumentując że właśnie takie relacje stanowią 

fundamenty mitologicznego systemu symbolicznej klasyfikacji. Pisze on: 

Pierwotnymi ‘cegiełkami’ symbolicznych klasyfikacji mitów nie są motywy, lecz relacje, 

wyrażające się w postaci elementarnych opozycji semantycznych, tych przede wszystkim, 

które odnoszą się do najprostszej przestrzennej i zmysłowej orientacji człowieka (góra/dół, 

lewy/prawy, bliski/daleki, wewnętrzny/zewnętrzny, duży/mały, ciepły/zimny, […] 

jasny/ciemny, pary kolorów itp.). Opozycje te ‘obiektywizują się’ z czasem i są uzupełniane 

przez najprostsze współzależności w obrębie kosmicznego kontinuum przestrzenno-

czasowego (niebo/ziemia, […] dzień/noc, zima/lato, Słońce/Księżyc), w ramach społeczności 

(swój/obcy, męski/żeński, […]) lub na granicy społeczności i kosmosu, natury i kultury 

(woda/ogień, […] dom/las, osiedla/pustynia itp.), aż do bardziej abstrakcyjnych opozycji 

liczbowych […] oraz takich podstawowych antynomii jak życie/śmierć, 

szczęście/nieszczęście etc., nie wspominając już o tak zasadniczej opozycji, jak 

sacrum/profanum
81

.  

Zdaniem autora w micie opozycja ogólnej natury, np. wyżej/niżej, staje się konkretna 

poprzez kontrast między wyższym i niższym ciałem lub wyższą i niższą 

socjalną/rodzinną hierarchią; w większości przypadków „wysoki” jest skojarzone 

także z wymiarem sakralnym
82

. Mieletinski zauważa, że z uczynienia „biegunów tych 

opozycji pozytywnymi (sacrum) lub negatywnymi (profanum) wynika pewna 

stabilizacja”
83

. Co więcej, „wysoki, prawy, męski, […] bliski, własny, jasny, […] 

widoczny, […] oraz słońce są zwyczajowo łączone z biegunem pozytywnym. Niski, 
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 E. Mieletinski, Poetyka mitu, przeł. J. Dancygier, PIW, Warszawa 1981, s. 207-208. 
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lewy, żeński, […] daleki, czyjś (jako nie własny), ciemny, […] niewidoczny, czarny, 

noc, […] las, […] i księżyc są negatywne”
84

. Warto pamiętać, że studium 

Mieletinskiego dotyczy przede wszystkim poetyki mitu, nie zaś jego struktury.  

Według Victorii Adamenko, termin „neomitologizm” służy rozróżnieniu 

między mitami nowo konstruowanymi, pożądanymi i istotnymi (czyli kulturalnie 

inspirującymi) a tymi, wobec których konieczne jest zastosowanie procesu              

„de-mityfikacji”
85

. Termin „neomitologizm” pochodzi od Mieletinskiego
86

, który 

rozumiał go jako sposób interpretacji epiki przez przeciwstawienie idei Carla Gustava 

Junga i rytualizmu z silnym naciskiem na rolę psychoanalizy i zbiorowej 

podświadomości (która sama staje się synonimem mitu
87

) w jego literackich                 

i kulturowych przejawach
88

. Odwołując się do literatury XX wieku (między innymi 

Jamesa Joyce’a, Thomasa Manna, Franza Kafki) Mieletinski używa terminów 

„mitologizm” lub „mitologizacja” i „remitologizacja” (ponowne pojawienie się 

mitu)
89

. Autor twierdzi również, że istotne jest rozróżnienie między mitem 

„autentycznym” i jego współczesną artystyczną „reinkarnacją”
90

. Definiuje on 

literaturę awangardy początku XX wieku jako „panmitologiczną”
91

. Adamenko widzi 

neomitologizm jako diachroniczny paradygmat w ramach trendu, zamiast nurtu 

artystycznego takiego jak symbolizm czy ekspresjonizm, co oznacza że dotyczy on 

kultury jako całości
92

. Autorka pisze: 

neomitologia nie jest w zasadzie ‘nowa’, ale pozostaje w opozycji do mitologii kolektywnej 

okresu, w którym sztuka raczej wcielała niż wyrażała mitologię. […] Niemniej, szczególna 

rola mitu pod koniec XIX i na początku XX wieku doprowadziła do unikalnej kombinacji 

mityczno-artystycznych sposobów myślenia i to właśnie ten pluralistyczny światopogląd 

czyni neomitologizm szczególnym
93

. 
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Mieletinski uważa, że remitologizacja kultury spowodowała odżycie problemu mitu. 

Współczesna „mityfikacja” może być rozumiana jako fenomen XX wieku i tym 

samym powinna być odróżniona od mitologii archaicznej. 

Marcin Trzęsiok, dostrzegając perspektywy badawcze wynikające                     

z zastosowania kategorii neomitologizmu, pisze:  

Adamenko wychodzi z założenia, że poetyka neomitologiczna obejmuje obszar o wiele 

szerszy niż tylko aspekt narracyjny, związany z konkretnymi opowieściami mitologicznymi. 

Nowy mitologizm w muzyce można odnaleźć także na tradycyjnych poziomach 

strukturalnych, stylistycznych i estetycznych, tyle że na ogół nie był on akcentowany            

w badaniach muzykologicznych
94

.  

 

Schönberg i neomitologizm 

W interpretacji Verklärte Nacht możemy znaleźć kilka istotnych cech mitu 

wymienianych przez Adamenko. Są to: ważkość opozycji binarnych, zmienność 

(wariacyjność), obecność motywów przewodnich oraz mitologem koła. Autorka 

stwierdza: “w mitach archaicznych figura koła służyła jako model cyrkularnie 

rozwijającego się czasu i przestrzeni. […] Pewne tradycje średniowieczne łączyły 

kształt koła z Ogrodem Edenu, służącym jako alegoryczny model planu miasta”
95

. 

Adamenko uważa, że „kompozytorzy postwagnerowscy, tacy jak Skriabin, Schönberg 

i Stockhausen, wyrażają mitologizm przez religijne lub teozoficzne pryncypia”
96

. 

Numerologia także odgrywa istotną rolę w myśleniu mitologicznym, co nie jest bez 

znaczenia w przypadku postaci Schönberga. Charakteryzując kompozytora jako 

„mediatora opozycji” Adamenko pisze: „Dualizm jest ważną cechą jego refleksji, jak 

zauważa wielu badaczy”
97

. Jako argument autorka przywołuje fragment z książki 

Schönberga Style and Idea, odzwierciedlający spojrzenie kompozytora na kompozycję 

tonalną jako przeciwstawioną utworowi 12-tonowemu: “w każdej tonacji działają 

opozycje wiążące razem. Praktycznie wszystko składa się z opozycji, co daje mocny 

efekt spójności”
98

. Nie jest to zbyt mocny argument przemawiający za 
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nadzwyczajnością tego rozwiązania w twórczości Schönberga, gdyż niemal cała 

muzyka tonalna zawiera taki rodzaj opozycji. Istotna wydaje się kolejna para 

przeciwieństw u kompozytora: sztuka dawna versus sztuka nowa, przy czym „nowa 

sztuka” jest utożsamiana z dodekafonią
99

. Robert Fleisher, autor pracy Dualism in the 

Music of Arnold Schoenberg, widzi Schönbergowską “predylekcję do kontrastujących 

i przeciwstawnych sposobów konstrukcji muzycznej” oraz „polaryzację materiału” 

jako idee typowe dla kompozytora w ogóle
100

. Fleisher wiąże także dualizm 

charakterystyczny dla Schönberga z „tradycyjnymi symbolami żydowskiego 

mistycyzmu”
101

. Co ciekawe, Adamenko przyrównuje metodę dwunastotonową do 

„szamańskiego zadania uzdrawiającej reunifikacji i przywrócenia porządku                  

z chaosu”
102

.   

Verklärte Nacht  

 Opozycje binarne w poemacie 

 

W poemacie Verklärte Nacht Richarda Dehmela obecne są cechy mitu, 

zwłaszcza te ujęte w koncepcji Mieletinskiego. Tekst ten wykazuje cechy bliskie XX-

wiecznemu neomitologizmowi  i zawiera, choć w sposób niezmierzony przez autora, 

tradycyjny wzór mityczny. Szczególny jest quasi-dramatyczny charakter utworu 

(konflikt i rozwiązanie) oraz fakt, że między postacią narratora i dwoma 

protagonistami powstaje relacja dialogiczna. Protagoniści są bezimienni (to także 

cecha wielu dzieł Schönberga), co może wskazywać na pewną generalizację, jak 

również na próbę wyraźnego ukazania opozycji kobieta/mężczyzna. Z punktu 

widzenia czytelnika treść drugiej strofy jest zaskoczeniem, gdyż pierwsza strofa nie 

sugeruje istnienia żadnej relacji między bohaterami. Kobieta i Mężczyzna są opisani  

w poemacie po prostu jako „dwoje ludzi” będących/idących osobno, którzy następnie 

pozostają w sytuacji „obok siebie” (druga i trzecia strofa), aby ostatecznie połączyć się 

w jedność poprzez przemienienie (piąta strofa). Między bohaterami pojawiają się 

różnorodne kategorie opozycji przestrzeni metaforycznej: „mężczyzna/kobieta”, 

„obcy/własny” („obcy” jako ojciec dziecka, ale również „nie swoje” dziecko), „bycie 

                                                           
99

 Tamże. 
100

 Tamże, s. 31. 
101

 Tamże, s. 33. 
102

 Tamże, s. 170. 
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osobno/bycie razem”. Bycie osobno niesie różnorodne asocjacje: osobiste, socjalne, 

konwencjonalne, duchowe. Inne opozycje binarne są również obecne: „zimno”             

i „obcy” pojawiający się w pierwszej i drugiej strofie zyskują przeciwstawny status 

jako „ciepło” i „własny” w strofie czwartej przypisanej Mężczyźnie (tylko w niej 

opozycje pojawiają się obok siebie). Światło księżyca i ciemne spojrzenie Kobiety są 

przeciwstawione wysokiej (w domyśle jasnej) nocy. Kategoria wysokości, kierunku   

w górę pojawia się w zestawieniu do „niskiego” uczynku Kobiety. Wszystkie pary 

opozycji niosą aksjologiczne założenie, które odsłania się pod koniec poematu (jako 

akt przemienienia), dotykając najważniejszej, według Mieletinskiego, mitycznej 

opozycji „sacrum/profanum”. „Wysokie” jest tu znów skojarzone z wymiarem 

duchowym, sakralnym: „wysoka noc” to „przemieniona noc”. Pozostałe pary opozycji 

obecne w tekście to: „las (zagajnik)/dom” (las jako miejsce rozwiązania konfliktu),    

w przeciwieństwie do Kafkowskich chaotycznych peryferii (tradycyjnego mitycznego 

archetypu) i w zgodzie z chaotycznym centrum Dostojewskiego, jak zauważa 

Mieletinski
103

.  

Wędrówka przez las niesie także analogie z rytualną inicjacją przed 

przemienieniem lub obrzędem „przejścia”. Taki rodzaj rytuału, typowy dla mitu, 

zwykle ma miejsce daleko od domu i w nocy. Strofy Kobiety i Mężczyzny zawierają 

jeszcze jeden rodzaj opozycji mitycznej: „wewnętrzny/zewnętrzny”. Wewnętrzne jest 

wyznanie Kobiety, zewnętrzny – opis Natury dokonany przez Mężczyznę. Co warte 

podkreślenia, treść poematu Dehmela jest przykładem istotnego zerwania                     

z Wagnerowską ideą nierozdzielności miłości i śmierci. 

 Opozycje binarne w muzyce 

 

Niemal wszystkie opozycje binarne obecne w poemacie Dehmela pojawiają się 

także w dziele Schönberga. Uderzający jest fakt użycia przez kompozytora 

tradycyjnych, niemal konwencjonalnych środków muzycznych aby ukazać różnice 

między parami przeciwieństw: chromatyka/diatonika, moll/dur, różnice dynamiczne, 

rejestrowe i barwowe. Bardziej skomplikowane opozycje przejawiają się poprzez 

transformacje motywów przewodnich. Ethan Haimo zauważa, że:  

                                                           
103

 E. Mieletinski, dz. cyt., s. 184-185. 
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Schönberg wykorzystał różnice między tonalną stabilnością i niestabilnością oraz między 

diatoniką i chromatyką jako metafory, które odzwierciedlają różnice między stabilnością        

i niestabilnością, między szczęściem i rozpaczą, między konfliktem i rozwiązaniem              

w związku pary opisanej w poemacie Dehmela
104

. 

Analogiczne aspekty stanowią wyraz tendencji, o której wspomina Małgorzata 

Janicka-Słysz: 

W świadomości twórców europejskich na trwale zapisały się niektóre r e t o r y c z n e  

s t r a t e g i e  w y r a z o w e  , wystarczy wskazać na utrwaloną już od czasów 

późnorenesansowej estetyki i praktyki kompozytorskiej antytezę: chiaro – oscuro, 

oznaczającą podstawowe opozycje: jasno – ciemno; góra – dół; dzień – noc; radość – smutek; 

ów łańcuch kategorii binarnych można by mnożyć aż do przeciwstawienia sobie twórczych 

osobowości i stosowania umownego podziału kompozytorów na tych reprezentujących jasny 

koloryt dnia i tych utożsamianych z ciemnym kolorytem nocy. Z opozycją tą złączono także 

biegunowość trybów: dur – i tożsame z ideą maggiore emocje pozytywne, a także związany  

z nimi ruch „ku górze”, ascendentalny, transcendentny; oraz moll – i tożsame z ideą minore 

emocje negatywne i związany z nimi ruch „w dół”, descendentalny
105

. 

 

Porównanie opisanych opozycji binarnych obecnych zarówno w poemacie Dehmela, 

jak i w utworze Schönberga przedstawia tabela 10. 

Opozycje binarne w Verklärte Nacht op. 4 

 

Opozycje obecne w tekście poematu Dehmela Środki muzyczne reprezentujące opozycje 

wynikające z tekstu 

Mężczyzna/Kobieta Diatonika/chromatyka 

Osobno/razem Poszczególne motywy/polifoniczny splot 

motywów przewodnich 

Obcy/własny Chromatyka, niestabilność tonalna, złożony 

rytm/diatonika, motyw “pragnienia 

macierzyństwa”, stabilność tonalna 

Nieszczęście/szczęście Pianto, chromatyka/kwarta czysta, diatonika 

Wzburzenie/spokój Chromatyka, akordy nonowe, rytm/diatonika, 

formuły kadencyjne 

Zimno/ciepło Tryb moll, gra na gryfie/tryb dur, gra na strunie    

G i D 

Ciemne/jasne 

Wysokie/niskie 

Niski rejestr, artykulacja legato, gra na 

gryfie/wysoki rejestr, artykulacja pizz., flażolety, 

tremolo 

                                                           
104

 E. Haimo, dz. cyt., s. 37-38. 
105

 M. Janicka-Słysz, Poetyka muzyczna Karola Szymanowskiego. Studia i interpretacje, Akademia 

Muzyczna w Krakowie, Kraków 2013, s. 246-247. 
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Las/dom Moll, ciemna barwa/dur 

Wewnętrzne/zewnętrzne Chromatyka/diatonika 

Sacrum/profanum Diatonika, wysoki rejestr, dynamika pp, 

flażolety/chromatyka, niski rejestr, dynamika ff, 

akcenty 

 

Tabela 10. Opozycje binarne w Verklärte Nacht op. 4 A. Schönberga.  

Wynika stąd, że kategoria sacrum jest utożsamiona muzycznie z aspektem jasnym       

i wysokim (za sprawą rejestru, barwy, artykulacji) oraz z diatoniką. Wpisuje się zatem 

w neomitologiczną charakterystykę opozycji tego rodzaju. Pozostałe opozycje binarne 

stanowią kolejny przykład muzycznej interpretacji wiersza przez kompozytora, 

wpisującego się w jego stylistykę i charakter (tabela 11). 

Pozostałe opozycje binarne w warstwie muzycznej 

Verklärte Nacht 

Stylistyczne: 

Tradycyjne/nowatorskie 

Harmoniczne: 

Diatonika/chromatyka 

Kadencje/nierozwiązane akordy nonowe 

Dur/moll 

Fakturalne: 

Polifonia/homofonia 

Delikatna, ażurowa/gęsta 

Wertykalne/horyzontalne 
 

Tabela 11. Pozostałe opozycje binarne w Verklärte Nacht op. 4 A. Schönberga. 

 

Postscriptum 

Z opisanych przez Mieczysława Tomaszewskiego czterech sposobów 

przejawiania się obecności świata zewnętrznego w dziele muzycznym – refleksu, 

odblasku, reliktu i echa, jedynie relikt ma charakter statyczny, pozostałe zaś są 

dynamiczne. Relikt przywodzi na myśl teorię mimesis jako śladu, rozumianego 

dwojako: jako „skondensowaną” obecność lub jako „pustą” obecność, ale także jako 
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pozostałość, resztka, margines
106

. Odblask kojarząc się z pojęciem piękna, zakłada 

zjawisko emanacji lub odbicia w odniesieniu do jakiegoś modelu, oryginału, 

jednocześnie zachowując jego (w domyśle najlepszą) część.  Echo jest najbliższe 

pojęciu imitacji, jednak zakłada pewną niedosłowność, łączy się również w pewien 

szczególny sposób ze wspomnieniem. W naturze refleksu (podobnie jak i odbicia) leży 

zniekształcenie, choćby czysto wymiarowe czy też przestrzenne. Wszystkie 

wymienione sposoby zakładają fragmentaryczne jawienie się świata zewnętrznego     

w dziele. Niemniej to właśnie pojęcie odblasku wydaje się najbardziej trafne               

w odniesieniu do Verklärte Nacht. Wiążąc się z bliskim kompozytorowi pięknem, 

odzwierciedla reprezentację poematu w muzyce w sposób najbliższy prawdzie. 

Schönbergowska interpretacja poematu sięga znacznie dalej niż wskazywałaby na to 

obecność aspektów neomitologizmu. Traktując program niemal jako tekst 

towarzyszący muzyce, kompozytor proponuje nowy typ muzyki programowej. 

Jednocześnie przekazuje niezwykle osobistą interpretację uczuć i emocji 

protagonistów, dodając własne muzyczne „komentarze”. W poemacie te kwestie są 

nieobecne lub pozostawione domysłom odbiorców. Nie oznacza to, że Schönberg 

czyni wiersz Dehmela bardziej dosłownym i oczywistym, wręcz przeciwnie, dokonuje 

on swoistej transfiguracji treści poematu, nadając nowy, osobisty i humanistyczny 

wydźwięk. Oto co czyni prawdziwy „mediator opozycji”.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106

 Por. A. Zawadzki, Obraz i ślad, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2014. 
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Program/poemat I strofa                 II strofa                                                                        III strofa                          IV strofa                                                                  V strofa 

(Narrator)             (Kobieta)                                                                       (Narrator)                         (Mężczyzna)                                                             (Narrator) 
Momenty szczególne 

w świecie 

przedstawionym 

Zimna noc            Wyznanie            Pragnienie          Wyrzuty sumienia            Oczekiwanie                          Odpuszczenie  „Blask”  Reminis-      Przemienienie     Jedność        Jasna noc 
                                  grzechu              macierzyństwa    i samopotępienie              Wzburzenie-uspokojenie                                                    cencja          (transfiguracja) 

Forma makro 
numery taktów 

A/Introdukcja B                                                                    A’                             C                                                                A’’/Coda  
1-28                      29-200                                                                          202-228                             229-369                                                                    370-418 

Forma mikro a                          b                    b’                  b’’                            a’    d        łącznik         c                  c’         b’’’           c’’                    a’’               d 
 

Melodyka 
Ostinato,                   Duży ambitus,     Motyw               Repetycje; motyw              Ostinato,   quasi-cadenza     Kantylena,      Figuracje, ostinato       Kantylena              Kantylena, 

repetycje;                  polimelodyka,     trytonu;               o dużym ambitusie            repetycje;                              polimelodyka;  wysoki                        i figuracje              polimelodyka 
kierunek                   motywy west-      kantylena            powtarzany sekwen-         kierunek                                sekwencje          rejestr                      (kontrapunkt) 

opadający                 chnieniowe;                                    cyjnie                                 opadający                             wznoszące 

Harmonia d                            d    As
9w  

       E                   g
6
   es

6˂  
As

9w 
            b

6˂ 
/es                           D                 Fis        es

7˂
          Des/D              D      As

9w
    D      

                                     9                                                                       9                                                                                                                                                                                                      9 

                                               Skala całotonowa 

Metrorytmika 4/4, rytm                   Polirytmia,           9/8, ruch             4/4; 3/4; 4/4                      (4/4)              1/2, 4/4            (4/4)                  Drobne          6/8  4/4   Polirytmia                   2/4, 4/4 

punktowany,             rozdrobnienie      ósemkowy,          triole, sekstole,                 rytm                                      długie                wartości,    polirytmia                                    rozdrobnienie wartości 

długie wartości         wartości               rozdrobnienie      septymole; rytm               punktowany,                         wartości            synkopy,                                                                                                             

Agogika Sehr langsam        Etwas bewegter   Etwas            Lebhaft bewegt             Schwer betont                Sehr breit                      Etwas        Etwas bewegt,    Sehr ruhig  Sehr groβ 

                              duże wahania      ruhiger          accel,. Rascher;                                                  und langsam                 gedehnt     beschleunigend 

                              tempa                                        Sehr breit 

Artykulacja Legato                   tremolo,            legato             con sord. pizz.,             Na strunie G;  legato       legato             con sord., am Griffbrett   legato            legato, pizz., flażolety 

                              legato, pizz.,                            na strunie G,                 akcenty, na                                              flażolety,    legato;                                     na strunie D, G 

                              arco, con sord.,                       tremolo, akcenty           strunie C                                                  pizz.      na strunie G, D                                                                          

Faktura Homofoniczna →     Polifonia               Homofonia       Polifonizująca                   Homofoniczna                     Homofoniczna    Dialog                          Polifonizująca      Homofoniczna 

polifonizująca           (kontrapunkt,                                 (imitacja, inwersja)                                                                                 motywów 

                                  kanon, inwersja) 

Ekspresja 
Espressivo           Steigern;             Dolce, warm Wild, leidenschaftlich;                      Sehr zart      Weich, zart,    Innig,       Espressivo  Zart, dolce,      Zurücktreten,  
                          mit schmerzlischem                       steigernd;                                                                        innig                  sehr zart                          steigernd,           doch innig; espressivo 

                                 Ausdruck;                                     sehr ausdrucksvoll                                                                                    und weich;                    gross, espressivo,                     
                                 warm, dolce                                                                                                                                                    ausdrucksvoll                 ausdrucksvoll 

Kulminacje 
                                                                                                  Kulminacja                                                                                                                KULMINACJA                         Kulminacja 

                                                                                                    Pierwsza                                                                                                                        GŁÓWNA                           reminiscencja 

Wykres 

dynamiczno-

ekspresyjny 
 

Tabela 6. A. Schönberg, Verklärte Nacht op. 4 
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Tekst poematu I strofa                     II strofa                                                                                        III strofa                    IV strofa                                   V strofa 

Zwei Menschen           Ich trag ein Kind,                                                                                   Sie geht mit                    Das Kind, das du                           Er faßt się um die  

gehn durch kahlen,     und nit von dir...                                                                                     ungelenkem Schritt...     empfangen hast...                           starken Hüften... 

kalten Hain...   
Anton Webern 

(1912) 
Forma jednoczęściowa swobodnie fantazjowana („frei phantasierend”) 

Egon 

Wellesz(1925)/ 

Carl Dahlhaus 

(1987) 

Rondo 

        A                          B                                                                                                  A’                              C                                               A’’ 
     t. 1-28                     29-187                                                                                                    188-228                         229-369                                           370-418 

Arnold Schönberg 

(1950) 

        A                                                                                                                                                                 B                                             Coda 

Część pierwsza                                                                                                                                             „Część druga”                                                             

     t.1-228                                                                                                                                                                          229-369                                           370-418 

Wilhelm 

Pfannkuch (1963) 

Forma sonatowa 

Dwa pierwsze tematy    Łącznik    Drugi temat   Przetworzenie   Repryza  Łącznik Repryza’ Łącznik  Adagio                                    Repryza’’/Coda 
             t. 1-49                     50-104          105-131              132-180           181-187                     188-228                      229-369                                           370-418 

Richard Swift 

(1977) 

Dwie formy sonatowe 

Introdukcja           Pierwsza forma sonatowa                                                             Łącznik                   Druga forma sonatowa                            Coda 

                                Ekspozycja                           Przetworzenie   Repryza                                                Ekspoz.  Przetw.   Repryza 

   t. 1-28                      29-132                                               132-180           181-187                 188-228                        229-294   294-340     341-390                     391-418    

Siglind Bruhn 

(2014) 

Pierwsza połowa                                                                                                                                            Druga połowa 

 1 sekcja                  2 sekcja                                                                                        3 sekcja                      4 sekcja                                    5 sekcja 

   t. 1-28                      29-187                                                                                                     188-228                          229-369                                         370-418 

Iwona Sowińska-

Fruhtrunk (2015) 

A/Introdukcja           B                                                                                                          A’                        C                                          A’’/Coda  

 

    t. 1-28                      29-200                                                                                                           201 -228                  229-369                                           370-418 

 

Tabela 7. Przegląd wybranych analiz formalnych Verklärte Nacht op. 4 A. Schönberga 
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 Arnold SCHÖNBERG (1950)
107

 Walter FRISCH (1997)                    Siglind BRUHN (2000) 

 

Motyw muzyczny 
Opis 

Schönberga 

Tekst 

poematu 

Dehmela 

Motyw muzyczny 
Opis 

Frischa 

Motyw muzyczny 
Opis 

Bruhn  
Motywy „ramowe” 

1 

 

„Spacer w 

parku”108 

Zwei 

Menschen 

gehn durch 

kahlen, kalten 

Hain ; 

 

Motyw 

neutralny o 

charakterze 

introdukcji 

M1 

 

(Jak u A. 

Sch.) 

2 

   

 

   

                                                           
107

 Wcześniejsza analiza autorstwa Schönberga dotycząca relacji interwałowych i bitonalnych pomiędzy motywami znajduje się w 2-stronicowym szkicu Konstruktives in der 

Verklärte Nacht z roku 1932; por. W. Frisch, The Early Works of Arnold Schoenberg, 1893-1908, University of California Press, 1997, s. 123-126.  
108

 A. Schönberg, Stil und Gedanken. Aufsätze zur Musik, Frankfurt am Main, 1976, s. 453-457 (tekst dostępny także na stronie Arnold Schönberg Center 

www.schoenberg.at). 

Tabela 8. Motywy przewodnie wobec tekstu poematu w Verklärte Nacht op. 4 A. Schönberga 

 

http://www.schoenberg.at/
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3 

 

 

4 

A. 

 

B. 

 

„Przejrzysta, 

zimna noc 

księżycowa” 

der Mond 

läuft mit, sie 

schaun hinein. 

Der Mond 

läuft über 

hohe Eichen; 

 

[B.] 

 

  [B.] 

M2 

 

Księżyc 

5  

   

Pierwszy, 

wzburzony 

temat 

Kobiety 

Motywy Kobiety  

 

6 

 

„Kobieta w 

dramatycznym 

wybuchu 

opowiada 

mężczyźnie 

swoją 

tragedię” 

Die Stimme 

eines Weibes 

spricht: 

(koniec I 

strofy) 

 

Drugi temat 

Kobiety - 

opowieść 

 

(Jak u A. 

Sch.) 



211 

 

7 

 
„Poślubiła 

mężczyznę, 

którego nie 

kochała. Była 

nieszczęśliwa i 

samotna w 

tym 

małżeństwie” 

Brak w 

tekście. 

Odpowiednik 

w poemacie (3 

wers II 

strofy): 

Ich hab mich 

schwer an mir 

vergangen. 

Ich glaubte 

nicht mehr an 

ein Glück 

 

 

 
(Jak u A. 

Sch.) 

8  

 

 

 

   

9 

 

„Zmusiła się 

jednak do 

wierności” 

(7 wers II 

strofy): 

da hab ich 

mich erfrecht,  

 

 

(Jak u A. 

Sch.) 

10    
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11      

 

Antycypacja 

nastroju 

Mężczyzny, 

„promienio-

wanie 

ciepła” 
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12 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

A. 

 

B. 

 

C. 

 

A. B.  

„I wreszcie 

posłuchała 

instynktu 

macierzyńskie

-go; nosi 

dziecko 

mężczyzny, 

którego nie 

kocha” 

 

C. 

„Uważała 

spełnienie 

swojego 

obowiązku 

wobec natury 

za chwalebne”  

A.B. 

und hatte 

doch ein 

schwer 

Verlangen 

nach 

Lebensinhalt, 

nach 

Mutterglück 

und Pflicht; 

 

(początek II 

strofy): 

 

Ich trag ein 

Kind, und nit 

von Dir, 

 

C. 

 

(8 wers II 

strofy) : 

 

da ließ ich 

schaudernd 

mein 

Geschlecht 

von einem 

fremden Mann 

umfangen, 

und hab mich 

noch dafür 

gesegnet. 

 

 

 

 

 

(Jak u A. 

Sch.) 
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15 

 
„Wyrzuca 

sobie swój 

wielki grzech” 

(2 wers II 

strofy) : 

ich geh in 

Sünde neben 

Dir. 

  

 

Stan 

emocjonal-

ny Kobiety, 

jej drżenie 

16  

  

  

 

Fraza 

źródłowa 

Kobiety 

(„Source 

phrase”) – 

„zakazany 

akord” = 

zakazana 

miłość, 

„złe” 

rozwiązanie 

17 

 

„Pełna obaw 

idzie teraz 

obok 

mężczyzny, 

którego kocha, 

drżąc, że 

będzie 

unicestwiona 

jego 

wyrokiem” 

(początek III 

strofy): 

Sie geht mit 

ungelenkem 

Schritt. 

Sie schaut 

empor; 
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18 

 
„Ale głos 

mężczyzny 

mówi, 

mężczyzny, 

którego 

wspaniałomyśl

-ność jest tak 

wzniosła jak 

jego miłość” 

(koniec III 

strofy) : 

Die Stimme 

eines Mannes 

spricht: 

 

 

Pierwszy 

temat 

Mężczyzny 

Motywy Mężczyzny 

 

(Jak u A. 

Sch.) 

M11 

 

19 A. 

 

B. 

 

A. B. 

„Piękno 

księżycowego 

światła” 
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20 

 

„Przy 

migotliwym 

akompania- 

mencie… 

(6 wers IV 

strofy jako 

antycypacja): 

doch eine 

eigne Wärme 

flimmert 

von Dir in 

mich, von mir 

in Dich. 

    

21 

 

…pojawia się 

temat 

poboczny, 

który wkrótce 

przemienia się 

w duet 

pomiędzy 

skrzypcami i 

wiolonczelą” 

 

 

 

 

(Jak u A. 

Sch.) 
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22 

 

„Nastrój 

mężczyzny, 

którego miłość 

w harmonii z 

blaskiem 

natury jest 

zdolna 

zaprzeczyć 

tragiczności 

sytuacji: Das 

Kind, das Du 

empfangen 

hast, sei 

Deiner Seele 

keine Last” 

(początek IV 

strofy): 

Cytat jak obok 
 

Drugi temat 

Mężczyzny 

 

(Jak u A. 

Sch.) 

23  

 
 

 

   

24 

 

„Nowy temat, 

którego 

melodia 

wyraża 

‘ciepło’, które 

migocze od 

Ciebie we 

mnie, ode 

mnie w Ciebie, 

ciepło 

miłości” 

(6 wers IV 

strofy): 

 

doch eine 

eigne Wärme 

flimmert 

von Dir in 

mich, von mir 

in Dich. 

 

 M 14 

 (Jak u A. 

Sch.) 
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25  

 
 

 

   

26 

 

„Nowy temat, 

wyrażający 

godną decyzję 

mężczyzny: 

ciepło 

przemieni 

(transfiguruje) 

obce dziecko, 

będziesz je 

nosić mnie, ze 

mnie.”  

(8 wers IV 

strofy) : 

 

Die wird das 

fremde Kind 

verklären, 

Du wirst es 

mir, von mir 

gebären; 

 

 

 

(Jak u A. 

Sch.) 
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2.  

Symfonia, czy kameralna?                             

O „reprezentacji” dialektycznej                    

w Kammersymphonie E-dur op. 9                 

na 15 instrumentów solo 
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Data powstania: 1906 

Obsada: flet, obój, rożek angielski, klarnet D, klarnet A, klarnet basowy, fagot, 

kontrafagot, 2 waltornie F, 2 skrzypiec, altówka, wiolonczela, kontrabas  

Czas trwania: ok. 20’ 
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2.1 Geneza utworu 

Każda dobra muzyka zbudowana jest z wielu kontrastujących idei.                                                      

Idea osiąga odróżnialność i wagę poprzez kontrast z innymi ideami.                                                            

Heraklit nazywał kontrast „zasadą rozwoju”.                                                                                               

Myślenie muzyczne jest przedmiotem                                                                                                                  

takiej samej dialektyki, jak każde inne.                                                                                                             

Arnold Schönberg 

Na podstawie szkiców kompozytora zachowanych w II i III notatniku można 

domniemywać że praca nad Kammersymphonie E-dur nr 1 op. 9 rozpoczęła się na 

przełomie 1905 i 1906 roku. Dzieło zostało ukończone 25 lipca 1906 roku w Rottach-

Egern nad Tegernsee. Zaledwie kilka dni później Schönberg rozpoczął pracę nad 

dwuczęściową Kammersymphonie nr 2 op. 38, tym razem na 18 instrumentów. Część 

pierwsza tej drugiej symfonii kameralnej powstawała głównie w latach 1906-1908, 

później twórca powrócił do utworu w 1911 roku (podczas pobytu w Berlinie), aby 

ostatecznie ukończyć 2-częściową formę w 1939 roku. Impulsem do zakończenia 

pracy nad dziełem było zamówienie wystosowane przez orkiestrę New Friends of 

Music w Stanach Zjednoczonych oraz zachęta dyrygenta Fritza Stiedry’ego, który 

prowadził w Wiedniu w 1924 roku prawykonanie Die glückliche Hand.  

Kammersymphonie nr 1 op. 9, mimo że niedoceniona przez ówczesnych 

krytyków i publiczność, wzbudziła podziw uczniów Schönberga. Anton Webern 

wspominał jeszcze w 1932 roku:  

W 1906 Schönberg wrócił z wakacji z Kammersymphonie. Wywarła na mnie ogromne 

wrażenie. W owym czasie byłem uczniem Schönberga już od trzech lat i natychmiast 

powiedziałem sobie: „Ty też musisz skomponować coś takiego!” Pod wpływem tego 

wrażenia następnego dnia powstała część sonaty – dotarłem w niej do najdalszych granic 

tonalności
109

. 

Ethan Haimo sugeruje, że wybór 15 instrumentów zamiast pełnej orkiestry mógł być 

uwarunkowany względami praktycznymi, nie tylko zaś wynikać z pobudek 

artystycznych
110

. Dwa wcześniejsze dzieła wokalno-instrumentalne przeznaczone na 

duże składy, Gurrelieder i Sechs Orchesterlieder op. 8 doczekały się prawykonań 

dopiero w 1913 i 1914 roku. Prawykonanie Kammersymphonie op. 9 miało miejsce już 

w lutym 1907 roku; trzon zespołu stanowił Rosé Quartet, wykonujący już wcześniej 

                                                           
109

 Cyt. za H.-H. Stuckenschmidt, Arnold Schoenberg: His Life, World and Work, Schirmer Books, New 

York, 1978, s. 86. 
110

 E. Haimo, dz. cyt., s. 159. 
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dzieła Schönberga. Nowatorska instrumentacja (dzięki solistycznej obsadzie) 

pozwoliła na eksperymenty w zakresie nowych brzmień, które pozostaną 

charakterystyczne również dla późniejszych utworów
111

. Według Haimo, solistyczne 

traktowanie instrumentów przez powierzanie im jednostkowych motywów                  

w polifonicznej fakturze stanie się znakiem rozpoznawczym nie tylko całej późniejszej 

twórczości Schönberga, ale muzyki XX wieku w ogóle
112

. Kammersymphonie jest 

pierwszym utworem kompozytora, w którym, poza nowościami w zakresie gatunku, 

instrumentacji i formy, następuje odejście nie tylko od programowości, ale od 

jakiegokolwiek (nawet ukrytego) programu
113

.  

Interesujące jest prześledzenie procesu twórczego, o którym wspomina sam 

kompozytor na przykładzie jednego z tematów ekspozycji. Kolejne wersje (A, B, C) aż 

do ostatecznej (D) ukazują sposób ewoluowania muzycznej reprezentacji idei 

muzycznej: od frazy o dość swobodnej budowie do zdecydowanego, 

skondensowanego i pełnego energii tematu (przykład 14). Co jednak najbardziej 

znamienne, ewolucja ta odbywa się przy pomocy ulubionej przez Schönberga techniki 

„wariacji ewoluującej” (entwickelnde Variation).  

 

Przykład 14. A. Schönberg, Kammersymphonie op. 9: kolejne wersje trzeciego głównego tematu 

ekspozycji według kompozytora, [w:] A. Schoenberg, Heart and Brain in Music, [w:] tegoż, Style and 

Idea, s. 58-59. 
                                                           
111

 Tamże, s. 160. 
112

 Tamże. 
113

 Tamże. 
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Opozycje dialektyczne 

Walter Frisch uważa że każdy z utworów wczesnego okresu (Verklärte Nacht,  

I Kwartet smyczkowy, Kammersymphonie nr 1 i II Kwartet smyczkowy) stawia 

fundamentalne pytania o problematykę gatunku, formy, harmonii i „stylu 

tematycznego”; pytania, na które odpowiedzi będą decydujące nie tylko dla samego 

kompozytora, ale także całej późniejszej muzyki
114

. Warto dodać, że osiągnięcia 

Schönberga w tym zakresie oraz stopień ich recepcji przewyższają jego dokonania 

dodekafoniczne. Frisch stawia problem dialektyczności utworu, jako jego cechy 

charakterystycznej i wyróżniającej. Według badacza Kammersymphonie stanowi 

najbardziej dialektyczne dzieło z całej grupy wczesnych kompozycji a napięcia w nim 

obecne można przedstawić następująco: 

symfonia – muzyka kameralna 

publiczne – prywatne 

wspólne – indywidualne 

homofoniczne – polifoniczne 

obiektywne - subiektywne
115

 

 

Pojawia się zatem znów zagadnienie opozycji binarnych, które pełniły istotną rolę już 

w Verklärte Nacht, choć na innej płaszczyźnie. Frisch zwraca uwagę na fakt, że 

Schönberg nie był pierwszym twórcą, który użył tytułu Kammersymphonie. W 1905 

roku Paul Juon, berliński kompozytor, skomponował symfonię kameralną na 

instrumenty smyczkowe, dęte i fortepian
116

. Do innych dzieł tego gatunku należą 

symfonie kameralne Kurta Strieglera (wydana w 1912), Ferdinanda Kollmanecka 

(wydana w 1914), Richarda Stöhra (wydana w 1920) i, najbardziej znana, Franza 

Schrekera (wydana w 1916)
117

. W odróżnieniu jednak od wymienionych utworów, 

dzieło Schönberga próbuje połączyć dwie tradycje: tradycje muzyki symfonicznej        

i tradycje muzyki kameralnej, rozumiane przede wszystkim przez pryzmat późnej 

twórczości Ludwiga van Beethovena. Stąd Frisch przywołuje słowa Reinholda 

Brinkmanna, który nazwał utwór gepresste Sinfonie, sugerując jednocześnie, że 

                                                           
114

 W. Frisch, The Refractory Masterpiece. Toward an Interpretation of Schoenberg’s Chamber 

Symphony, op. 9, [w:] Constructive Dissonance. Arnold Schoenberg and the Transformations of 

Twentieth-Century Culture, red. J. Brand, Ch, Hailey, Berkeley – Los Angeles – London 1997, s. 87. 
115

 Tamże. 
116

 Tamże, s. 87-88. 
117

 Tamże, s. 97. 
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równie dobrze można by go uznać za explodierte Kammermusik
118

. Autor przywołuje 

słowa Theodora Wiesengrunda Adorna, który uważał, że muzykę kameralną definiuje 

w pewien sposób zasada „pracy motywiczno-tematycznej”
119

. Do tej zasady Carl 

Dahlhaus dodaje technikę „akompaniamentu obbligato”, nadającego partiom 

drugorzędnym ważną rolę tematyczną. Poza tym, jak utrzymuje Dahlhaus, to właśnie  

z muzyką kameralną łączy się jedna z podstawowych Schönbergowskich zasad 

komponowania – „wariacja ewoluująca” (entwickelnde Variation)
120

.  

 

2.2 Muzyczne środki „reprezentacji” dialektycznej 

2.2.1 Forma 

Jednoczęściowa Kammersymphonie wykazuje w wymiarze makro z jednej 

strony cechy formy sonatowej, a z drugiej strony cyklu sonatowego. Sam Schönberg 

przedstawił analizę dzieła w przedmowie do partytury:  

Utwór jest jednoczęściowy, jednak jego struktura wyraźnie przypomina symfonię w kilku 

częściach. Niemniej poszczególne sekcje są tak silnie powiązane, […] że powstaje wrażenie 

rozszerzonej pierwszej części symfonii, w której rozbudowane epizody (Scherzo i Adagio) 

znajdują swoje miejsce między ekspozycją i przetworzeniem oraz ponownie między 

przetworzeniem i repryzą. 

In
tr

o
d

u
k

c
ja

 Ekspozycja Scherzo Przetworzenie Adagio Repryza 

(Finał) 

Coda 

 

Inspirację dla kompozytora pod tym względem stanowiły bez wątpienia dzieła 

Ludwiga van Beethovena (Kwartet smyczkowy Groβe Fuge op. 133), Franza Schuberta 

(Wanderer Fantasie) i Franza Liszta (Sonata fortepianowa h-moll), których nuty 

znajdowały się w jego bibliotece
121

. Budowa formalna utworu pozostaje także pod 

wpływem własnego I Kwartetu smyczkowego op. 7, który jest dziełem 

                                                           
118

 Tamże, s. 88. 
119

 Tamże. 
120

 Tamże. 
121

 T. Muxeneder, http://www.schoenberg.at/index.php/de/joomla-license/kammersymphonie-op-9-a-9b 

[dostęp: 03.12.2017]. 

http://www.schoenberg.at/index.php/de/joomla-license/kammersymphonie-op-9-a-9b
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jednoczęściowym, aczkolwiek dużo większych rozmiarów; w symfonii następuje 

odwrót od tak szeroko zakrojonej formy. Natomiast podobnie jak w Kwartecie tematy 

nie są przypisane poszczególnym członom (np. ekspozycji), lecz powracają                

w przebiegu całego utworu w bardziej dosłownej, mniej zniekształconej postaci niż    

w finale Kwartetu. W dziele zwraca uwagę zacieśnienie tematyczno-motywicznych 

więzów, co Ethan Haimo wiąże z brakiem odniesienia w postaci programu
122

. Opinia 

ta nie wydaje się jednak przekonywująca, gdyż w omawianej wcześniej Verklärte 

Nacht – utworze programowym – związki motywiczne są równie silne. Co ciekawe, 

do tego typu formy jednoczęściowej Schönberg powróci dopiero w Koncercie 

fortepianowym op. 42, skomponowanym niemal 40 lat później. W Kammersymphonie 

pojawia się już przebłysk stylu aforystycznego, lapidarnego, charakterystycznego dla 

okresu pantonalnego i, częściowo, dodekafonicznego. Powracając do zagadnienia 

formy warto zaznaczyć, że, jak zauważa Hans-Heinz Stuckenschmidt, w utworze 

dokonuje się synteza formy sonatowej z duchem muzyki kameralnej, tak typowa dla 

twórczości Schönberga z tego okresu
123

.  

Kammersymphonie op. 9 charakteryzuje się bogactwem tematyczno-

motywicznym. Drobiazgowa analiza formalna utworu przeprowadzona przez Albana 

Berga wykazała obecność aż 23 tematów czy motywów
124

. Stanowią one dowód nie 

tylko ogromnej inwencji motywicznej kompozytora, ale ukazują przede wszystkim 

jego zdolność do unifikacji materiału tematycznego, zarówno pod względem 

materiałowym, jak i charakteru. W oparciu o wspomniane tematy Berg postuluje 

formę nieco odmienną od tej postulowanej przez samego Schönberga (w 1949 roku,    

a zatem 40 lat później). Różnice te dotyczą głównie umiejscowienia przetworzenia 

części Allegro oraz finału. W 1993 roku badacz wczesnej twórczości Schönberga, 

Walter Frisch, zaproponował nieco odmienną analizę formalną utworu, proponując 

wyraźne oddzielenie 4-taktowej Introdukcji od całości oraz postulując dwie 

ekspozycje, dwie repryzy i dwie kody
125

. Takie ujęcie współgra z analizą utworu 

przedstawioną przez samego kompozytora, który uważał, że choć struktura dzieła 

                                                           
122

 E. Haimo, dz. cyt., s. 160. 
123

 H.-H. Stuckenschmidt, dz. cyt., s. 86. 
124

 Pro mundo – pro domo. The Writings of Alban Berg, red. B.R. Simms, Oxford University Press, 

Oxford 2014, s. 106. 
125

 W. Frisch, The Early Works… s. 221. Por. także Siglind Bruhn, Arnold Schoenberg’s Journey from 

Tone Poems to Kaleidoscopic Sound Colors, Hillsdale 2015, s. 122-123. 
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przypomina cykl symfoniczny wykonywany bez przerwy, to jednak powinno się 

rozpatrywać jego formę jako „rozszerzoną” pierwszą część symfonii (utrzymaną        

w formie sonatowej) ze Scherzem po ekspozycji i Adagiem po przetworzeniu. 

Szczegółowna analiza przebiegu napięć wobec formy, harmonii i innych elementów 

muzycznych w utworze został ukazany w tabeli 12 (s. 251). 

Kammersymphonie jest ukoronowaniem wczesnego okresu twórczości 

kompozytora (według określenia samego Schönberga), przed przejściem do okresu 

stricte pantonalnego. Twórca sam poświęcił temu utworowi wiele uwagi w swych 

późniejszych pismach, doszukując się w nim znaczących związków m o t y w i c z n o  

–  t e m a t y c z n y c h . Istotną rolę odgrywa nawiązanie do słynnego 

Beethovenowskiego motywu: Muss es sein? Es muss sein! z IV części Kwartetu 

smyczkowego F-dur op. 135, którego inwersja w ruchu raka stanowi, według analizy 

Schönberga, podstawę drugiej frazy głównego tematu. Kompozytor nawiązuje do 

rozwiązania tego samego rodzaju (świadomego bądź podświadomego)                        

w Kammersymphonie, tłumacząc je „darem otrzymanym od Najwyższego 

Dowódcy”
126

. Tuż po skomponowaniu utworu Schönberg, nie widząc powiązania 

między dwoma tematami ekspozycji, planował wykreślenie drugiego z nich                 

z partytury. Nie uczynił tego jednak, pozostając „wiernym swojej inspiracji”. Dopiero 

po 20 latach w wyniku spontanicznej analizy kompozytor odkrył tajemną relację: 

inwersja podstawowych dźwięków tematu pierwszego tworzy pierwszą frazę drugiego 

tematu (przykład 15). 

                                                           
126

 A. Schoenberg, Composition with Twelve Tones (1), [w:] tegoż, Style and Idea, s. 222. 
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Przykład 15. Pokrewieństwo tematyczne w Kammersymphonie op. 9 według A. Schönberga,             

[w:] A. Schoenberg, Composition with Twelve Tones (1), [w:] tegoż, Style and Idea, s. 222. 

 
Przykład ten nie byłby aż tak szczególny, gdyby nie usytuowanie go przez 

kompozytora w kontekście refleksji mistycznej Emanuela Swedenborga. Schönberg 

wiąże intelektualny sposób myślenia motywicznego z zainspirowanym przez mistyka, 

a sformułowanym przez siebie prawem j e d n o ś c i  p r z e s t r z e n i  m u z y c z n e j , 

która, jak stwierdza, „wymaga absolutnej i jednoczącej percepcji”
127

. W tej 

przestrzeni, podobnie jak w Swedenborgowskim niebie, nie ma „absolutnego ruchu    

w dół”, prawo ani lewo, a także ruchu naprzód i wstecz
128

. Każda muzyczna 

konfiguracja musi być rozumiana jako wzajemna relacja dźwięków, pojawiających się 

w różnych miejscach i w różnym czasie. Schönberg nawiązuje do wyobrażenia serii 

dodekafonicznej jako rodzaju symbolu o charakterze ikonicznym, porównywalnego    

z wyobrażeniem np. „noża, butelki czy zegarka” (które to przedmioty każdy może 

odtworzyć w swojej wyobraźni w dowolnej pozycji i konfiguracji)
129

. Seria dźwięków 

(nie dodekafoniczna), jest zatem rozumiana jako rodzaj symbolu przedstawieniowego 

o charakterze ikonicznym
130

, który jako taki spełnia podstawowe wymogi 

autoreferencjalności w obrębie danego dzieła. 

                                                           
127

 Tamże, s. 223. 
128

 Tamże. 
129

 Tamże. 
130

 Według typologii zaproponowanej przez Krzysztofa Guczalskiego w pracy Znaczenie muzyki. 

Znaczenia w muzyce, Kraków 2002, s. 196-204, na podstawie oryginalnej koncepcji Susanne K. Langer 
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2.2.2 Poziomy reprezentacji muzycznej 

Idea jest […] absolutną syntezą absolutnych antytez.                                                                                   

Friedrich Schlegel 

Uwagi wstępne 

Kammersymphonie op. 9 nie jest reprezentacją muzyczną w żadnym                 

z wymienionych dotychczas znaczeń. Nie posiada programu (nawet ukrytego), tekstu 

słownego, nie została zainspirowana żadnym konkretnym zdarzeniem z życia 

kompozytora, ani innym dziełem artystycznym. Zatem nieznane są żadne inspiracje 

pozamuzyczne. Niemniej w literaturze przedmiotu pojawiają się określenia 

wskazujące na obecność w utworze swoistego rodzaju „reakcji podmiotu na 

przedmiot”, używając słów Mieczysława Tomaszewskiego
131

, czyli reakcji człowieka 

na rzeczywistość. Można oczywiście twierdzić, że każde dzieło jest rodzajem takiej 

reakcji. Niemniej dodatkowym źródłem inspiracji w przypadku Kammersymphonie 

jest cytowane przez Theodora Wiesengrunda Adorna określenie jej fragmentu (końca 

przetworzenia) jako „lodowcowego krajobrazu”, sugerujące, że utwór jednak budzi 

pewne skojarzenia pozamuzyczne, aczkolwiek w sposób wyłącznie metaforyczno-

symboliczny
132

. Punktem wyjścia analizy i interpretacji poziomów reprezentacji 

będzie zatem raczej recepcja dzieła Schönberga w myśli Theodora W. Adorna              

i Waltera Frischa, a nie czysto kompozytorska koncepcja utworu.  

W przypadku utworu instrumentalnego kategoria reprezentacji na poziomie 

„mimetycznym” zostaje wzięta z nawias; poziom ten jest w zasadzie quasi-

mimetyczny, czyli dotyczy cech gatunkowych i stylistyczno-muzycznych dzieła, 

stanowiących w pewnym sensie świat jego odniesień „zewnętrznych”. Reprezentacja 

obecna jest tu w nowej formie, jako kategoria autoreferencjalna, refleksywna
133

         

(w sensie muzycznym), czysto muzyczna i odnosząca się do przemian zachodzących 

w historii muzyki. Wykorzystane zostaną wspomniane już kategorie dialektyczne
134

 

zaproponowane przez Waltera Frischa w odniesieniu do Kammersymphonie: 

                                                                                                                                                                        

zawartej w książce Philosophy in a New Key: A Study in the Symbolism of Reason, Rite, and Art z 1942 

roku. 
131

 M. Tomaszewski, Wprowadzenie do teorii…, s. 133. 
132

 T.W. Adorno, Prisms, MIT Press Edition, Cambridge MA 1997, s. 158. 
133

 O takim rodzaju reprezentacji pisze Kendall L. Walton, por. rozdział I, s. 88. 
134

 Bardziej w rozumieniu dialektyki Heraklita niż Hegla. 
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„symfonia – muzyka kameralna”, „publiczne – prywatne”, „wspólne – indywidualne” 

(jako dialektyka typu socjologicznego), „homofoniczne – polifoniczne”, obiektywne – 

subiektywne (jako dialektyka typu epistemologicznego). Istotne będzie dodanie 

jeszcze jednej pary w ramach myślenia dialektycznego: ekspresja – antyekspresja 

(jako dialektyki typu aksjologicznego). Warto wspomnieć, że na istotną rolę myślenia 

dialektycznego jako charakterystycznego dla twórczości kompozytora zwracają także 

uwagę Michael Cherlin, Robert Fleisher i Marcin Trzęsiok
135

. Cherlin przypomina 

Arystotelesowskie kategorie opozycji w kontekście dzieł Schönberga: relacji, 

przeciwieństw, braku/posiadania i afirmacji/negacji
136

. Zdaniem badacza zwłaszcza 

opozycja relacji zdominowała myśl muzykologiczno-teoretyczną. Jest ona także 

wyraźnie obecna w autorefleksji Schönberga, znajdując szczególnie silny wyraz         

w koncepcji „wariacji ewoluującej” (entwickelnde Variation). Opozycja braku              

i posiadania znajduje również swoje miejsce w piśmiennictwie muzycznym, jako 

opozycja konsonansu zapewniającego stabilność i dysonansu, pozbawionego jej
137

. 

Marcin Trzęsiok uważa, że myślenie dialektyczne Schönberga wyrosło na gruncie 

ścierania się dwóch nurtów: brahmsowskiego i lisztowsko-wagnerowskiego
138

. Badacz 

wyróżnia pięć płaszczyzn przejawiania się tych opozycji: morfologiczną (dotyczy 

sposobu kształtowania materiału muzycznego), harmoniczną (tonalność versus 

chromatyzacja materiału), formalną (formy muzyki absolutnej versus formy 

swobodne), instrumentalną (skład tradycyjny versus ekspresyjna i kolorystyczna rola 

zespołu wykonawczego) i estetyczną (muzyka autoteliczna versus wskazująca na coś 

poza nią samą). Co istotne, mimo predylekcji do obecności i przewagi określonych 

płaszczyzn opozycji w pewnych okresach twórczości Schönberga, występują u niego 

zwykle obie przeciwstawne tendencje w ramach jednego dzieła. Wynikający w sposób 

naturalny z opozycji konflikt jest interpretowany, zdaniem Cherlina, w twórczości 

kompozytora jako kontrast, z naciskiem na współistnienie różnie ukierunkowanych 

dążeń, a nie na walkę pomiędzy nimi
139

.  
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 Por. wprowadzenie, s. 31, przyp. 67. 
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 Tamże, s. 164-165. 
138
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Podążając za myślą Hartmuta Kronesa, który zauważa w twórczości 

Schönberga wszechobecność retoryki muzycznej i odniesień symbolicznych, można 

założyć, że wszelka dialektyka ma w tym przypadku również retoryczny wymiar
140

. 

Szczególnie ważkie w tym świetle wydają się słowa Tomaszewskiego, który pisze: 

„[…] utwór, jako przedmiot badania, jawi się w relacjach, związkach,                         

w k o n t e k ś c i e . Ważne stają się hierarchie i funkcje (np. nadrzędności / 

podrzędności, pierwotności / wtórności itp.). I dotyczyć mogą zarówno „ w n ę t r z a ” 

utworu (akcentując relacje międzyelementowe, międzyczęściowe, międzywarstwowe, 

międzytekstowe), jak i jego egzystencji (motywacji, determinacji) 

z e w n ę t r z n e j ”
141

. Według Kingi Kiwały, „dialektyczność muzyki można […] 

rozpatrywać na poziomie samego gatunku, jak i formy dzieła (apriorycznej lub 

indywidualnej), stylu danego kompozytora, jak i jego egzemplifikacji w konkretnym 

utworze”
142

.  

Poziom reprezentacji o charakterze quasi-mimetycznym, refleksywnym 

1 )  dialektyka gatunkowa: m u z y k a  s y m f o n i c z n a  – m u z y k a  

k a m e r a l n a   

Mimo że Schönberg nigdy nie ukończył żadnego dzieła symfonicznego, 

niemniej na przełomie 1912 i 1913 roku planował skomponowanie wielkiej symfonii 

na wzór Mahlerowskiej II Symfonii „Zmartwychwstanie”. Środkowe fragmenty 

wokalno-instrumentalne miały się opierać na tekstach poematów Richarda Dehmela, 

Rabindranatha Tagore’go oraz na biblijnych wersach z Księgi Izajasza i Księgi 

Jeremiasza
143

. Symfonia ostatecznie nie powstała, jednak sam zamiar podjęcia pracy 

nad nią świadczy o potrzebie wyrażenia się za pomocą tego właśnie gatunku. 

Interesujący jest fakt, że planując wielkie dzieło symfoniczne kompozytor dążył do 

późnoromantycznego wzorca wokalno-instrumentalnego, natomiast w obydwu 

symfoniach kameralnych przeważyła tradycja tzw. muzyki absolutnej. 

Kammersymphonie stanowi odwrót zarówno od kameralistyki o charakterze 
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programowym (Verklärte Nacht), jak i kameralistyki z udziałem głosu wokalnego      

(I Kwartet smyczkowy). 

Rodzajem quasi-mimetycznej reprezentacji gatunkowej w utworze                    

z perspektywy m u z y k i  s y m f o n i c z n e j  może być m.in. charakter tematów 

inspirowany wzorcami mocno osadzonymi w tradycji: Mozartowskim w typie tzw. 

„rakiety mannheimskiej” (np. z początku IV części Symfonii g-moll KV 550) oraz 

Mahlerowskich tematach o charakterze sygnałowym. Taki rodzaj inspiracji nie jest 

cytatem, ani aluzją, lecz raczej nosi znamiona Derridiańskiego ś l a d u  lub 

Genette’owskiego  p a l i m p s e s t u. Ślad, będąc nie samą obecnością, lecz jej 

pozorem, „który się przemieszcza, przenosi, do siebie odsyła”
144

 jest rozumiany, jak 

pisze Natalia Szwab, „jako niewyraźna, niemniej jednak rozpoznawalna i znacząca 

postać czegoś, co zaistniało wcześniej”
145

. Michael Cherlin nazywa takie inspiracje 

wprost Schönbergowską „intertekstualnością”
146

. Z kolei charakterystyką 

przemawiającą za reprezentacją gatunku poematu symfonicznego może być większe 

zróżnicowanie tematyczne, wynikające z większej różnorodności tematów/motywów 

za sprawą rozluźnienia zasad formy sonatowej (przykład 16).  

 

Przykład 16. A. Schönberg, Kammersymphonie op. 9, pierwszy temat główny ekspozycji [określenie 

kompozytora – przyp. aut.] w partii waltorni w typie tzw. „rakiety mannheimskiej”, t. 1-6. 

 

 

Ciekawostką jest pojawienie się w Kammersymphonie dwóch przykuwających uwagę 

tematów, ze względu na wiążące się z nimi skojarzenia muzyczne: pierwszego            

o charakterze Brucknerowsko-Mahlerowskim, stanowiącego szeroką frazą                   

o „znajomym” rysunku melodyczno-rytmicznym (przykład 17). 
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Przykład 17. A. Schönberg, Kammersymphonie op. 9, temat Adagio, t. 82-91. 

oraz drugiego o charakterze Straussowskim, przypominającego temat początkowy       

z poematu symfonicznego Don Juan dzięki konturowi melodii, charakterystycznemu 

rytmowi punktowanemu i rodzajowi energii wynikającemu z połączenia tych cech 

(przykład 18). 

 

Przykład 18. A. Schönberg, Kammersymphonie op. 9, trzeci temat główny ekspozycji, o charakterze 

Straussowskim, t. 58-61. 
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Trudno wskazać jednoznacznie w utworze tematy „przystające” charakterem 

do m u z y k i  k a m e r a l n e j . Wyznacznikiem takiej charakterystyki mogłaby być 

ewentualnie kategoria liryzmu, jednak niektórzy badacze uważają, że liryzm nie jest 

cechą dominującą i jednoznacznie określającą muzykę kameralną
147

. Z pewnością 

cechą typową dla kameralistyki (czy też kojarzoną z nią) może być rodzaj f a k t u r y     

i instrumentacji oraz wynikający z nich rodzaj brzmieniowości kojarzony zwykle        

z takim rodzajem muzyki. Wyraźna predylekcja Schönberga do faktury polifonicznej, 

kontrapunktycznej nie pozostaje bez wpływu na odbiór harmonii. Ciągły przepływ, 

ciągłe „stawanie się” coraz to nowych postaci motywicznych (również za sprawą 

techniki „wariacji ewoluującej”) osłabia lokalne znaczenie współbrzmień i czyni ich 

percepcyjne zakorzenienie niemożliwym. Istotny wpływ na kształtowanie fakturalne 

dzieła (zarówno o charakterze kameralnym, jak i symfonicznym) ma topofonia, jako 

układ narzucony z góry przez kompozytora (ilustracja 36). 

 

Ilustracja 36. Układ sceniczny Kammersymphonie op. 9, zaproponowany przez kompozytora,            

[w:] A. Schönberg, Kammersymphonie op. 9, partytura, Universal Edition, Wien – Leipzig 1912. 

 

Układ ten nadaje brzmieniu określony charakter przestrzenny, świadczy także             

o preferencji określonych zestrojów instrumentalnych. Faktura quasi-homofoniczna 

funkcjonuje na zasadzie dialektycznego napięcia – kontrastu z polifonią. Jest ona 

charakterystyczna dla myślenia symfonicznego, tak jak polifonia i kontrapunktyczne 
                                                           
147
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komplikacje wykazują większy związek z tradycją kameralistyki. Faktura typowa dla 

kameralistyki charakteryzuje się przede wszystkim redukcją brzmienia oraz brakiem 

lub minimalnym dublowaniem głosów orkiestrowych (przykład 19). 

 

Przykład 19. A. Schönberg, Kammersymphonie op. 9, faktura skameralizowana, t. 34-36. 

 

Faktura charakterystyczna dla muzyki symfonicznej obfituje w dublowanie partii, co 

wpływa na zwiększenie wolumenu brzmienia, podkreślonego dodatkowo dynamiką ff  

i fff (przykład 20). 
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Przykład 20. A. Schönberg, Kammersymphonie op. 9, faktura o charakterze symfonicznym, t. 53-57. 

Także w zakresie  i n s t r u m e n t a c j i  uwagę przykuwa dialektyka symfoniczne – 

kameralne. Buduje ona napięcie poprzez zestawianie w 15-osobowym zespole (zbyt 

licznym jak na muzykę stricte kameralną; zbyt skromnym jak na tradycję symfoniki 

„ekstremalnej” końca XIX wieku) fragmentów stricte kameralnych z członami 

wykonywanymi w pełnym składzie zespołu. 

Istotnym aspektem podkreślającym dialektykę symfoniczne – kameralne jest 

sposób k s z t a ł t o w a n i a  f o r m y  poprzez szeregowanie, zestawianie obok siebie 

tematów w prawie niezmienionej postaci (na wzór tradycji symfonicznej) oraz 

przeciwny, polegający na  technice „wariacji ewoluującej” (entwickelnde Variation), 

tak typowej dla kameralistyki Schönberga. Napięcie dialektyczne w utworze wynika   

z przenikania się obydwu metod: wielość i różnorodność tematyczno-motywiczna 

sprzyja z jednej strony szeregowaniu, z drugiej nie powstrzymuje kompozytora przed 

kontrapunktycznymi komplikacjami. 
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2) dialektyka formy: j e d n o c z ę ś c i o w o ś ć – w i e l o c z ę ś c i o w o ś ć   

Napięcie wewnętrzne obecne w strukturze formalnej i przejawiające się 

oscylacją między jednoczęściowością i wieloczęściowością nie jest nowością             

w twórczości Schönberga, zwłaszcza wczesnej. Dwoista struktura: cykl                         

i zróżnicowana wewnętrznie forma jednoczęściowa wskazuje, podobnie jak                

w I Kwartecie smyczkowym i wielu innych utworach, wyraźną inspirację z jednej 

strony wzorcem Beethovenowskim, a z drugiej strony Lisztowskim. Dialektyka tej 

pary pojęć wyraża się m.in. w podkreślaniu kontrastu tematycznego (co oczywiste),   

w charakterze fakturalno-brzmieniowym oraz w rodzaju struktury formalnej 

(lapidarnej lub monumentalnej). W tej samej materii muzycznej obecne są zarówno 

cechy aforystyczności, jak i tendencja do rozbudowywania formy. Mimo, że pojawia 

się Scherzo i Adagio, nie pełnią one tak znaczącej roli jak w cyklu symfonicznym, co 

powoduje ich mniejszą samodzielność. Części te, choć wyrazowo rozpoznawalne jako 

człony takiego cyklu, funkcjonują formalnie w strukturze jednoczęściowej na zasadzie 

epizodów. 

3) dialektyka faktury: h o m o f o n i c z n e – p o l i f o n i c z n e 

Istotną rolę w dialektyce pełni też opozycja fakturalna z naciskiem na relację 

homofoniczne – polifoniczne. Opozycja ta nie byłaby niczym szczególnym (wszak 

większość muzyki symfonicznej i kameralnej opiera się na dialektyce tego rodzaju), 

gdyby nie fakt, że wprowadza ona duże napięcie i wynikający z niego rodzaj 

dramaturgii utworu, dzięki dużej zmienności na niewielkich odcinkach.                      

W Kammersymphonie przeważa faktura polifoniczna, co wskazuje na silny związek    

z kameralistyką (znów linia Beethovenowska), natomiast homofonia występuje 

jedynie na krótkich odcinkach. Paradoksalnie u wielu twórców, którzy z natury swej 

nie byli polifonistami, tego rodzaju inspiracje dochodziły do głosu. Dotyczy to 

szczególnie Wolfganga Amadeusza Mozarta i Johannesa Brahmsa, którzy byli dla 

Schönberga autorytetami i z którymi podzielał zamiłowanie do kontrapunktu                

i kanonów. Fakt ten zdradza także stosunek kompozytora do niemieckiej tradycji 

muzycznej, z którą się zdecydowanie utożsamiał (przynajmniej do lat 30. XX wieku). 

Jak już zostało wspomniane, jedyne (ukończone) symfonie Schönberga to symfonie 

kameralne, co stanowi zresztą cechę charakterystyczną całej drugiej szkoły 
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wiedeńskiej. Fakt ten nie wynika jednak (jak w przypadku Antona Weberna) z dążenia 

do lapidarności, aforystyczności formy, lecz wręcz przeciwnie. Formy 

Schönbergowskie cechują się raczej dużymi rozmiarami i dotyczy to zarówno muzyki 

kameralnej sensu stricto, jak i symfonicznej oraz wokalno-instrumentalnej. Schönberg, 

oprócz ścisłego kontrapunktu, odwoływał się w swoich pracach do terminu Ernsta 

Kurtha „kontrapunkt linearny”, choć według własnej definicji. Jej założeniem była 

niezależność partii instrumentalnych w wymiarze horyzontalnym, wynikająca z braku 

równoległego prowadzenia głosów, braku takich samych motywów (ewentualnie 

motywy poddawane były wariacjom w każdej z partii) oraz niezależność harmonii, 

rytmiki, dynamiki, kadencji i kulminacji
148

. Samo określenie „kontrapunkt linearny” 

doczekało się krytyki Schönberga jako nielogiczne – linia zakłada punkty zbieżne lub 

wspólne, kontrapunkt zaś opozycję. Jak zauważa Michael Cherlin, sednem jest 

kontrast między Heraklitańską „opozycją” a Pitagorejskim „łączeniem”
149

 (przykład 

21). 

 

Przykład 21. A. Schönberg, Kammersymphonie op. 9, kontrapunkt linearny według kompozytora,          

t. 313-318. 

 

Faktura homofoniczna, czy też quasi-homofoniczna, choć występują rzadko, jest 

również obecna i zwykle współgra z tym co „symfoniczne” i „zewnętrzne”. 

Charakteryzuje się przede wszystkim typowym dla symfoniki XIX wieku 

dublowaniem partii instrumentalnych, o którym Schönberg wypowiadał się                 

w późniejszym okresie twórczości bardzo krytycznie
150

 (przykład 22). 
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Przykład 22. A. Schönberg, Kammersymphonie op. 9, faktura quasi-homofoniczna, t. 128-132. 

 

4) dialektyka tonacji: d u r o w y c h  o  p o k r e w i e ń s t w i e  s e k u n d o w y m    

Oscylacja między tonacjami E-dur i F-dur stanowi jedną z głównych cech 

charakterystycznych harmoniki Kammersymphonie. Osiąga ona apogeum w punkcie 

kulminacyjnym przetworzenia (takty 344-350), we fragmencie nazwanym przez 

Adorna „lodowcowym krajobrazem”
151

 (przykład 23). Warto zaznaczyć, że akord 

neapolitański (oraz wynikająca z niego harmoniczna relacja sekundowa) odgrywa 

istotną rolę w twórczości Schönberga. Mimo oznaczenia tonacji E-dur,                        

w Kammersymphonie po raz pierwszy harmonika przestaje być fundamentem dla 

struktury formalnej (w porównaniu z innymi dziełami Schönberga z tego czasu, jak 
                                                           
151

 Więcej na temat tego określenia, patrz: rozdział III, s. 243. 
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zaznacza Stuckenschmidt
152

). Jak pisze Ethan Haimo, Schönberg unika od 

początkowych taktów utworu nadania tonacji głównej „statusu referencjalnego”
153

. 

Znacznie częściej zarówno percepcja słuchowa, jak i oczekiwania słuchacza podążają 

w kierunku F-dur lub B-dur. Jak pisze Siglind Bruhn, F-dur zyskuje dzięki temu 

pozycję „alternatywnej toniki”
154

. Tonacja E-dur „wymyka się” wszelkiej 

jednoznaczności w całej symfonii, aby ostatecznie otrzymać potwierdzenie                 

w końcowych akordach. Odwołując się jeszcze raz do charakterystyki tonacji 

Schubarta,  Handa i Ertela, staje się oczywiste, że E-dur była uważana za jaśniejszą, 

głośniejszą i bardziej świetlistą niż spokojna i zamyślona (choć też pełna energii          

i radości) F-dur. Ponadto, jak przypomina Marcin Trzęsiok, tonacja E-dur była dla 

romantyków (Schuberta, Brahmsa, Mahlera, Brucknera) tonacją „nadziemskiego 

spokoju”
155

. Napięcie dialektyczne wspomnianego przez Adorna  fragmentu 

przetworzenia opiera się na opozycji nie tylko tonacji, ale także faktury i ekspresji. 

Można by tu zastosować opozycję napięć zaproponowaną przez Adolpha Bernharda 

Marxa (w latach 40. XIX wieku): spoczynek – ruch, tonika – skala. Tonika jest jednak 

ambiwalentna, materiał dźwiękowy tego fragmentu oscyluje między F-dur i E-dur, 

jednak w sposób nieoczywisty (bez durowego trzeciego stopnia skali, definiującego 

zarówno tonację, jak i jej tryb). Mając na uwadze „grę” poziomów, warstw przebiegu 

muzycznego, można zaryzykować twierdzenie, że dochodzi tu do głosu inspiracja 

bardziej dialektyką Heglowską (prowadzącą ostatecznie do Aufhebung) niż 

Heraklitańską. 
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Przykład 23. A. Schönberg, Kammersymphonie op. 9, kulminacja przetworzenia: „lodowcowy 

krajobraz”, t. 342-350. 

 

 

 5) dialektyka współbrzmień: a k o r d y  f u n k c y j n e  –  a k o r d y  

k w a r t o w e  

Dość silne napięcie wynika ze zderzenia współbrzmień triady danej tonacji z akordami 

kwartowymi. Jak pisze o Kammersymphonie op. 9 Marcin Trzęsiok:  

Tematy, budowane w oparciu o struktury kwartowe i całotonowe, obce są tercjowej naturze 

tego systemu, nie mieszczą się nawet w stylu chromatycznym Wagnera. Popychają 

harmonikę w stronę połączeń tak odległych z punktu widzenia tonalności, że mówienie o niej 

w tym kontekście wydaje się często bezprzedmiotowe
156

.  

Ethan Haimo zauważa, że akordy o budowie tercjowej, a zatem rozpoznawalne jako 

funkcyjne, pojawiają się w utworze przeważnie na początku i końcu frazy (lub cząstki 

formalnej), co marginalizuje ich znaczenie
157

. Zdecydowanie częstsze są akordy 

kwartsekstowe, pozostawiające odbiorcy odczucie zawieszenia oraz akordy 

septymowe i nonowe w przewrotach. Za ewolucję procesu muzycznego odpowiadają 

zatem głównie akordy o budowę kwartowej (4- i 5-składnikowe), to one stanowią „siłę 
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napędową” kształtowania formalnego i nadają utworowi specyficzną aurę 

brzmieniową. Z kolei akordy tercjowe, mimo że mniej liczne, wnoszą istotny kontrast 

do struktury całości. 

Poziom reprezentacji o charakterze metaforyczno-symbolicznym 

1) dialektyka typu socjologicznego: p u b l i c z n e  –  p r y w a t n e  oraz 

w s p ó l n e  –  i n d y w i d u a l n e   

Rozważając te pary opozycji nie sposób nie przytoczyć słów Constantina Florosa:  

Im intensywniej zajmujemy się muzyką XIX i XX wieku, tym częściej odkrywamy, że wielu 

kompozytorów pisze utwory posiadające jakiś przemilczany program. […] Wielu 

kompozytorów wyczerpująco opisało swe pozamuzyczne intencje w listach i rozmowach, 

choć unikają oni starannie nawet najdrobniejszej oficjalnej wzmianki o tym wszystkim. Carl 

Maria von Weber, Bedřich Smetana, Anton Bruckner, Piotr Czajkowski, Gustav Mahler, 

Ferruccio Busoni, Arnold Schönberg, Anton Webern, Leoš Janáček, Alban Berg – wszyscy 

oni pisali taką właśnie muzykę
158

. 

Ten typ dialektyki wiąże się przede wszystkim z rodzajem ekspresji: skierowanej na 

zewnątrz (typowej dla symfonii) lub do wewnątrz (typowej dla muzyki kameralnej). 

Ekspresja pierwszego rodzaju jest osiągana głównie za pomocą harmoniki (akordy 

kwartowe i zwiększone, powodujące znaczne osłabienie dążeń funkcyjnych                  

i  inicjujące „otwartość” relacji harmonicznych, użycie skali całotonowej) i faktury 

(quasi-homofonicznej i heterogenicznej). Jest zatem kojarzona z tym, co w pewnym 

sensie nowatorskie. Ekspresja drugiego rodzaju powstaje za sprawą odniesień do 

tonalności, użycia techniki kontrapunktycznej oraz techniki „wariacji ewoluującej”. 

Odwołuje się zatem do tego, co ugruntowane tradycją. Paradoksalnie motyw 

kwartowy opisany przez samego kompozytora jako „’piętno’ (Gepräge) ciążące na 

całym utworze”
159

, implikuje poczucie „spętania” – wydaje się, że to co „zewnętrzne” 

i odmienne, jest w rzeczywistości nieosiągalne za sprawą własnego ograniczenia. 

Może właśnie ta ambiwalencja sprawiła, że Schönberg uznał (tuż po skomponowaniu 

utworu) Kammersymphonie za szczytowe osiągnięcie tego okresu twórczości,             
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w którym udało mu się ostateczne ukształtować swój styl. Interwał kwarty pełni         

w utworze nie tylko istotną rolę harmoniczną, ale także melodyczno-motywiczną. 

Stuckenschmidt mówi wręcz o emancypacji kwarty w Kammersymphonie, nawiązując 

tym samym do Schönbergowskiej „emancypacji dysonansu”
160

. Wynika stąd, że 

została ona zapoczątkowana – znów paradoksalnie – przez konsonans, gdyż zdaniem 

Schönberga interwał kwarty był bliższy konsonansowi niż dysonansowi:  

Definiuję konsonanse jako bliższe, bardziej proste relacje z tonem podstawowym [szeregu 

alikwotów – przyp. aut.], dysonanse jako te bardziej oddalone i skomplikowane. Konsonanse 

są zatem pierwszymi alikwotami i im bliżej tonu podstawowego się znajdują, tym bardziej są 

doskonałe
161

.  

Stuckenschmidt zwraca także uwagę na pokrewieństwo akordów kwartowych, 

charakterystycznych dla Kammersymphonie z akordem „prometejskim” Skriabina
162

. 

Schönberg sam pisał w pracy Harmonielehre z 1911 roku: „Akordy kwartowe, jak 

wszystko inne co staje się później powszechnie stosowaną techniką, w swoich 

pierwszych przejawach w muzyce były uważane za impresjonistyczny środek 

ekspresji”
163

. Kompozytor miał zapewne na myśli rodzaj ekspresji wewnętrznej           

o symbolicznej proweniencji. Mimo że akordy o budowie tercjowej wciąż są obecne  

w Kammersymphonie, zdecydowaną większość stanowią akordy kwartowe 

(posiadające od 3 do 6 składników) oraz trójdźwięki zwiększone.  

2) dialektyka typu epistemologicznego: o b i e k t y w n e – s u b i e k t y w n e 

Dialektyka tego typu dotyczy przede wszystkim relacji między tym, co racjonalne        

i tym, co mistyczne. Charakterystyczne dla muzycznej awangardy modernistycznej 

dążenie do abstrakcji (rozumianej jako autoreferencyjność, analogiczne do malarstwa) 

sprawiło, że atonalność i metoda dodekafoniczna stały się, chcąc nie chcąc, 

synonimami muzyki absolutnej. Wymiar subiektywny Kammersymphonie został 

zauważony po raz pierwszy przez Elsę Bienenfeld, z kolei Theodor W. Adorno 

zwrócił uwagę na wymiar przeciwstawny – brak ekspresji, nawiązując tym samym do 

estetyki i ideologii Nowego Obiektywizmu. Jak wiadomo, Schönberg był 

zwolennikiem równowagi między pierwiastkiem emocjonalnym i intelektualnym       
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w muzyce, zaznaczając jednak, że to umysł powinien ostatecznie decydować.              

Z drugiej strony kompozytor pozostawał pod silnym wpływem mistycyzmu, co 

znalazło dość wyraźne odzwierciedlenie w jego twórczości. Rodzaj ekspresji 

Kammersymphonie wyraźnie wskazuje na obecność rysu silnie subiektywnego, 

nasyconego emocjonalnie. Sprzyja temu rodzaj napięć dramaturgicznych w utworze, 

wynikających z dialektyki zarówno tematycznej, fakturalnej, jak i tonalnej. Co 

ciekawe, zarówno para jednoczęściowość – wieloczęściowość (która może być także 

rozumiana jako przeciwstawienie całości i części), jak i obiektywne – subiektywne 

stanowią dwie podstawowe zasady koła hermeneutycznego, metody sformułowanej 

przez Friedricha Schleiermachera
164

. Istotne jest, że u filozofa dialektyka części versus 

całości nie ogranicza się do konkretnego dzieła; jest raczej rodzajem opozycji 

generującym tradycję
165

. Opozycja obiektywne – subiektywne jako charakterystyczna 

dla Schönberga została zauważona także przez Adorna
166

, jednak, jak twierdzi Michael 

Cherlin, nie jest ona podparta ani analizami dzieł kompozytora, ani znajomością jego 

autorefleksji
167

.  

3) dialektyka typu aksjologicznego: e k s p r e s j a – a n t y e k s p r e s j a 

Ten rodzaj dialektyki odnosi się do zapożyczonego przez Adorna określenia 

„lodowcowy krajobraz”
168

, kojarzonego z antyekspresją, antyhumanizmem i Nowym 

Obiektywizmem. Trzeba przyznać, że zdanie na temat Kammersymphonie wyrażone 

przez Adorna w zbiorze esejów Prismen
169

, zaskakuje w sposób negatywny. Filozof 

pisze:  

[…] impuls aby oczyścić muzykę z wszelkich przyjętych z góry pojęć prowadzi nie tylko 

do nowej brzmieniowości w postaci słynnego akordu kwartowego, ale także do nowego 

wymiaru ekspresywnego, niezorientowanego na opis ludzkich emocji. Pewien dyrygent 

porównał zakończenie wielkiej sekcji przetworzenia z radością lodowcowego krajobrazu. 

Po raz pierwszy w Kammersymphonie ma miejsce zerwanie z rappresentativo 

[oddzielenie materii muzycznej od reprezentacji – przyp. aut.], stanowiącym podstawową 
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warstwę muzyki od czasów basso continuo, a także z przystosowaniem języka 

muzycznego do znaczącego aspektu języka ludzkiego. Po raz pierwszy Schönbergowskie 

ciepło zmienia się w ekstremalny chłód, który się wyraża poprzez b r a k  

j a k i e j k o l w i e k  e k s p r e s j i . […] Logiczna konsekwencja zasady ekspresji zawiera 

moment swojej własnej negacji jako negatywnej formy prawdy, która przemienia miłość 

w siłę nieustannego protestu.
170

  

Możliwość wyrażania tego co muzyczne wyłącznie poprzez muzykę sugeruje zatem, 

że język dźwiękowy nie wykazuje podobieństwa ze znaczeniowością języka 

ludzkiego. Adorno uważa, że Kammersymphonie wyprzedza swój czas o co najmniej 

50 lat, podążając w stronę „późnego funkcjonalizmu”
171

. Walter Frisch uważa 

natomiast określenie „lodowcowy krajobraz” za wyjątkowo trafne; według niego 

odnosi się ono głównie do „zamrożenia” ruchu w akordzie fff instrumentów 

smyczkowych
172

 (takty 345-350). Ów ruch, prowadzący do stopniowego poszerzania 

przestrzeni brzmieniowej (poprzez kontrapunktyczne pasaże w przeciwnych 

kierunkach, oparte na głównych tematach utworu), zatrzymuje się jednak tylko           

w partiach instrumentów smyczkowych. Jednocześnie na tle zatrzymanego akordu 

pojawia się początkowy motyw tematu ekspozycji w oboju, rożku angielskim               

i klarnecie: w postaci zasadniczej i w inwersji. Jest to moment kulminacyjny całego 

utworu i koncepcja „zamrożenia” ruchu budzi pewne wątpliwości, nie wspominając    

o sugerowanym przez Adorna „braku ekspresji”. Według filozofa staje się on jednak 

nowym wymiarem ekspresji (za sprawą akordów kwartowych), którego cel jest 

wyższy niż jedynie obrazowanie ludzkich emocji
173

. Zamiast „ciepła” emocji 

otrzymujemy „ekstremalny chłód”, którego ekspresja polega właśnie na jej braku. 

Paradoks ten Adorno tłumaczy ideą języka dźwiękowego całkowicie odmiennego od 

języka ludzkiego. W tym kontekście nie dziwi opinia Waltera Frischa, nazywającego 

Kammersymphonie pierwszym dziełem okresu ekspresjonistycznego Schönberga (za 

które zwykle uważa się Erwartung op. 17). Adorno uważał, że „ekspresjonizm jest 

prekursorem ‘nowej rzeczowości’”
174

. 
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2.4 Interpretacja. Percepcja, recepcja i hipoteza 

mimetyczna 

Umysł nie „wchodzi” w doświadczenie […].                                                                                                         

Jest już zanurzony w doświadczeniu.                                                                                                                     

Jest samym doświadczeniem świata i samego                                                                                                    

siebie zarazem: poprzez ciało, umysł, emocję.                                                                                                 

Marcin Trzęsiok  
 

W części interpretacyjnej przywołanych zostanie pięć różnych koncepcji, 

pozwalających na ujrzenie dzieła z odmiennych perspektyw: Reinholda Brinkmanna, 

traktującego Kammersymphonie jako pierwszy prawdziwie ekspresjonistyczny utwór 

Schönberga, współczesnej kompozytorowi Elsy Bienenfeld, która skłania do podjęcia 

rozważań także o reprezentacji wewnętrznej, Theodora W. Adorna, mówiąca o kwestii 

antyekspresji utworu, Mieczysława Tomaszewskiego (nie dotycząca bezpośrednio 

twórczości Schönberga), poruszająca zagadnienie relacji niesionej przez dzieło sztuki 

(jako reakcji człowieka na rzeczywistość) oraz Arniego Coxa, proponująca tzw. 

hipotezę mimetyczną w odniesieniu do muzyki w ogóle. 

Percepcja i recepcja 

Pojęcie percepcji w odniesieniu do muzyki ujawnia rozmaite znaczenia. Można 

je rozważać, za Mieczysławem Tomaszewskim, jako kategorię estetyczną 

(indywidualną i subiektywną), wedle której utwór percypowany „stanowi przedmiot 

p s y c h o f i z y c z n y , tj. tekst słuchowy, ukonstytuowany w pamięci odbiorcy 

jakiegoś konkretnego tekstu dźwiękowego dzieła”
175

. Można je także rozumieć jako 

kategorię odnoszącą się do rozumu, intelektu, a także emocji postrzeganych w sposób 

idealistyczny, oderwanych od wszelkiej cielesności. Od czasu fenomenologicznej 

próby ujęcia percepcji przez Maurice’a Merleau-Ponty’ego ciało, w  coraz bardziej 

oczywisty sposób, jest rozumiane jako medium konieczne. W ten nurt wpisuje się 

hipoteza mimetyczna Arniego Coxa, sytuująca się pomiędzy psychologią, 

kognitywistyką, neurobiologią i filozofią muzyki. Zaproponowane przez badacza 

rozróżnienie na percepcję aktywną (ucieleśnioną, utożsamioną z działaniem 

człowieka) i wyobrażeniową (opartą na reprezentacjach mentalnych) umożliwia nowy 
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rodzaj spojrzenia na muzykę, zwłaszcza na muzykę XX wieku i nowszą. Z rodzaju 

percepcji rodzi się recepcja, cechująca się spojrzeniem na utwór „z lotu ptaka”,            

a jednocześnie podążająca niekiedy w zupełnie odmiennych kierunkach. W historii 

recepcji Kammersymphonie zwracają uwagę skrajnie różne opinie. Dzieło, mimo że 

jest rodzajem muzyki niezaangażowanej, to jednak angażuje odbiorcę w określony 

sposób. Elsa Bienenfeld, studentka muzykologii Guido Adlera, podniosła zagadnienie 

obecności wymiaru subiektywnego w Kammersymphonie. Ciekawostką jest, że uczyła 

ona historii muzyki w tej samej szkole, w której Schönberg nauczał harmonii                

i kontrapunktu (w 1903 roku)
176

. W recenzji z wykonania Kammersymphonie, 

opublikowanej 12 lutego 1907 roku w „Neues Wiener Journal”, Bienenfeld zwróciła 

uwagę na związki muzyki kompozytora z tradycją, zauważając że emocje są zawsze 

uniwersalne, choć reprezentowane za pomocą różnych środków
177

. Według autorki 

jedną z możliwych postaw jest reprezentacja uczuć konkretnych ludzi; mimo że każdy 

z nich posiada inne cechy charakteru, jednak wszyscy doświadczają takiego samego 

smutku i, co najważniejsze, jego nieuchronności. Co ciekawe, autorka zauważa 

związki między twórczością Schönberga i Fiodora Dostojewskiego, polegające nie na 

sposobie przedstawiania, lecz przejawiające się w dążeniu do tego samego celu. 

Interesujące jest, że przez porównanie kompozytora także z Johannem Wolfgangiem 

von Goethem, Bienenfeld plasuje Kammersymphonie raczej wśród dzieł 

romantycznych, a nie ekspresjonistycznych. Jej stanowisko jest dość nietypowe dla 

ówczesnej recepcji twórczości Schönberga. Wykazała się ona przenikliwością 

spojrzenia i jednocześnie otwartością na dzieło, na którą nie była przygotowana 

większość współczesnych kompozytorowi odbiorców.  

Z kolei Reinhold Brinkmann sugeruje, że gęsta polifonia, która tak 

przeszkadzała słuchaczom i krytykom w odbiorze dzieła podczas prawykonania 

Kammersymphonie jest reprezentatywna dla kryzysu subiektywności, odczuwanego   

w całej kulturze niemiecko-austriackiej około 1900 roku
178

. Tę cechę dzieła, zdaniem 

autora, można uznać zatem za przejaw braku poczucia jedności ze światem 

zewnętrznym (pozamuzycznym). Brinkmann uważa, że Kammersymphonie otwiera 

okres ekspresjonistyczny w twórczości Schönberga, nie tyle ze względu na 
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przynależność do tego nurtu muzycznego (kojarzonego jednak głównie z dziełami 

słowno-muzycznymi), co ze względu na rodzaj obecnej w niej reakcji podmiotu na 

rzeczywistość (używając sformułowania Mieczysława Tomaszewskiego)
179

. 

Brinkmann, podobnie jak wielu innych badaczy
180

, godzi ekspresjonizm z kryzysem 

subiektywizmu (choć wydawałoby się, że to właśnie ekspresjonizm był przejawem 

gloryfikacji przeżyć wewnętrznych, subiektywnych, nie liczących się                           

z rzeczywistością zewnętrzną). Najbardziej uderzającą cechą takiego właśnie 

subiektywizmu ekspresjonistycznego jest odejście od pojęcia Absolutu i zwrócenie się 

ku archetypowym (niekiedy wręcz prymitywnym) ludzkim zachowaniom i działaniom. 

Brinkmann uznał utwór za pierwsze dzieło ekspresjonistyczne Schönberga zapewne ze 

względu na wspomniane komplikacje kontrapunktyczne, które wydawały mu się 

typowe dla sposobu wyrażenia złożonych przeżyć wewnętrznych twórcy, tak 

charakterystycznych dla tego nurtu. O ile głos Bienenfeld przynależy zdecydowanie do 

fazy percepcji, o tyle opinie Brinkmanna i Adorna określają dzieło Schönberga jako 

„przedmiot znakowy, tekst symboliczny, odebrany, zdekodowany i zwerbalizowany 

przez daną kulturę, w ramach której powstał i do której został zaadresowany”
181

. 

Hipoteza mimetyczna wobec Kammersymphonie op. 9  

Przywołane opinie odwołują się zarówno do percepcji, jak i recepcji dzieła, 

kładąc nacisk na rolę odbiorcy. Koncepcja Coxa jest nie tylko propozycją badania 

sytuacji odbiorcy, ale dotyczy jej w szczególny, określony sposób, poprzez zwrócenie 

uwagi na MMA (mimetic motor action) i MMI (mimetic motor imagery) w procesie 

percepcji. Należy zaznaczyć, że Cox nie zajmuje się bezpośrednio analizą twórczości 

Schönberga, stąd przedstawiona tu interpretacja jest wyłącznie propozycją autorki 

rozprawy. Podkreślenie przez Coxa roli ciała i jego pamięci w odczytywaniu 

reprezentacji muzycznej (zarówno w analizie, jak i w interpretacji) przypomina, tak 

istotną dla kompozytora, refleksję Emanuela Swedenborga
182

. Pamięć cielesna stanowi 
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 Tamże, s. 91.  
180

 Por. m.in. R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego, przeł. P. Wawrzyszko,             

[w:] Odkrywanie modernizmu, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1998; T. Baranowski, Estetyka 

ekspresjonizmu w muzyce XX wieku, Elan, Białystok 2006. 
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 M. Tomaszewski, W stronę interpretacji integralnej dzieła muzycznego, „Teoria Muzyki. Studia, 

Interpretacje, Dokumentacje”, nr 8/9, 2016,  s. 450. 
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 S. Toksvig, Emanuel Swedenborg. Uczony i mistyk, przeł. I. Kania, Kraków 2002, s. 324. Warto 

nadmienić, że Swedenborg dzielił naturę człowieka na „zewnętrzną” i „wewnętrzną”; nawet po 

„zrzuceniu” ciała część zewnętrznego człowieka pozostaje. Pamięć, której Swedenborg poświęcił wiele 
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podstawę hipotezy mimetycznej. Odbiorca, tworząc lub odtwarzając „obraz utworu”, 

używa tego rodzaju pamięci. Taki rodzaj reprezentacji mentalnej utworu można 

określić „przedmiotem intencjonalnym odbiorcy”, jako wykreowanym pod wpływem 

odpowiedzi mimetycznej na przedmiot intencjonalny kompozytora w swojej 

podstawie materialnej – partyturze lub w konkretyzacji za sprawą wykonania 

(posługując się terminologią Romana Ingardena)
183

.  

W ramach zaproponowanych przez Coxa dwudziestu zasad hipotezy 

mimetycznej porusza on kwestię zaangażowania mimetycznego w stosunku do 

pewnych dzieł muzycznych lub jego braku; odnosi się to zwłaszcza do muzyki XX 

wieku. Każde kolejne wysłuchanie utworu może wpłynąć korzystnie na jego odbiór 

lub odwrotnie, utwierdzić negatywne doświadczenie. W ten sposób badacz dostarcza 

narzędzi do wyjaśnienia mechanizmu reakcji ówczesnej publiczności na prawykonania 

dzieł Schönberga: zaskoczenie (o wydźwięku negatywnym) wiązało się z brakiem 

odniesień, skojarzeń oraz znanych efektów muzycznych, co uniemożliwiało 

mimetyczne zaangażowanie (stanowiące w pewnym stopniu rodzaj utożsamienia się   

z dziełem). Z kolei podział na mimetyczne i niemimetyczne reakcje na muzykę 

wyjaśnia w pewnym sensie różnorodność opinii, wskazując na dominację konkretnego 

afektu. Różnorodność ta nie jest podyktowana wyłącznie względami estetycznymi, jak 

się zwykło uważać. Preferencje osobiste (np. kwestia gustu) są natomiast silnie 

uwarunkowane potrzebą (świadomą lub nieuświadomioną) zachowania mimetycznego 

w stosunku do konkretnych dzieł.  

Spośród zaproponowanych przez Coxa dwudziestu zasad hipotezy 

mimetycznej (por. rozdział I, s. 104) i ośmiu dróg afektu muzycznego (por. rozdział   

I, s. 110), w kontekście Kammersymphonie największe znaczenie mają następujące 

aspekty: ruch, pojęcie krajobrazu i miejsca, znaczenie elementów muzycznych dla 

stopnia zaangażowania mimetycznego, kwestia tabu, zespołowość prowokująca 

symultaniczne lub sukcesywne zaangażowanie mimetyczne różnych planów 

dźwiękowych, obecność napięć dialektycznych. Paradoks symultaniczności ruchu        

i stabilnego miejsca (w tym przypadku „lodowcowy krajobraz” według Adorna) Cox 

                                                                                                                                                                        

badań, nie jest wyłącznie funkcją mózgu. Pamięć cielesna jest równie istotna i nieodzowna dla życia; 

zatrzymuje ona jednak tylko te fakty, na które człowiek zwrócił uwagę świadomie. 
183

 R. Ingarden, Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości, [w:] Studia z estetyki, t. II, PWN, Warszawa 

1966. 
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tłumaczy dynamicznymi i statycznymi cechami doświadczenia (zwykle doświadczamy 

ich razem)
184

. Rodzi się pytanie, która warstwa prowokuje bardziej do partycypacji 

mimetycznej, co wpływa na nasz odbiór całości utworu. Adornowska percepcja tylko 

jednego planu wyjaśniałaby jego negatywnie nacechowane zdanie dotyczące braku 

ekspresji w całej symfonii. Ciągły przepływ tematów utworu, nieustająca ewolucja 

odpowiadają za odczucie ruchu. Jest to rodzaj zmieniającego się krajobrazu, którego 

percepcja zależy od sytuacji obserwatora – zewnętrznej lub wewnętrznej. Postawa 

Adorna mieści się w perspektywie wewnętrznej, w której odbiorca pozostaje w ruchu  

a widok całości krajobrazu muzycznego jest nieosiągalny. Stąd odczuwanym afektem 

(w rozumieniu Coxa) o charakterze dominującym była dla filozofa antyekspresja. Co 

ciekawe, opinia Adorna nie brzmi jak zarzut, lecz raczej jak komplement w stosunku 

do utworu i jego kompozytora. Dzieło wyprzedza swoją epokę, tym samym 

kompozytor staje się „prorokiem” Nowego Obiektywizmu.  

Cox uważa, że stany emocjonalne i psychologiczne należy traktować jako 

miejsca. Fragmenty utworu brzmiące znajomo (dzięki skojarzeniom, aluzjom, 

nawiązaniom, jak np. tematy o charakterze Mozartowskim czy Straussowskim), pełnią 

funkcję takich miejsc. Miejsca rozpoznane jako znaczące, zapadające w pamięć 

decydują o rodzaju afektu, gdyż reakcja mimetyczna jest tam najsilniejsza. Zdaniem 

badacza afektywno-kognitywna odpowiedź pojawia się bez względu na nasz stosunek 

do muzycznych wydarzeń, co wyraża się już w sposobie użycia języka opisującego 

analizę muzyczną
185

. Zaangażowanie mimetyczne odbiorcy jest tym silniejsze, im 

bliższe mu są fragmenty utworu, które rozpoznaje i sytuuje w sferze znanych sobie 

skojarzeń i odniesień. Interesującą perspektywą badawczą wydaje się analiza 

zależności między miejscem i krajobrazem muzycznym oraz wpływu tych zależności 

na odbiór mimetyczny dzieła. Krajobraz ma charakter zdecydowanie dynamiczny, 

zmienny (w zależności od perspektywy obserwatora; por. rozdział I, s. 108), natomiast 

pojęcie miejsca, w interpretacji Coxa, wydaje się być rozumiane bardziej 

fenomenologicznie niż ontologicznie.  

Rola tabu w zaangażowaniu mimetycznym jest istotniejsza w przypadku 

twórczości Schönberga, niż Cox zakłada w swojej teorii. Przełamywanie przez 
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kompozytora różnych rodzajów muzycznego tabu: od programowości w muzyce 

kameralnej (Verklärte Nacht op. 4) do użycia głosu wokalnego w kwartecie 

smyczkowym (II Kwartet smyczkowy) z pewnością miało wpływ na rodzaj (lub brak) 

mimetycznego zaangażowania ówczesnej publiczności. Zatem nie tylko „przyjemność 

płynąca z dźwięków uznawanych za tabu”
186

 przekłada się na reakcję niemimetyczną 

(znów przypadek Adorna); ma na nią wpływ także usytuowanie dzieła w kontekście 

kulturowym i historycznym. Cox wyróżnia w swojej hipotezie wielościeżkowe formy 

partycypacji w zależności od składu instrumentalnego czy rodzaju faktury. 

Dominująca polifoniczność Kammersymphonie oraz 15-osobowy skład orkiestry, 

traktowany solistycznie nie ułatwiają mimetycznej identyfikacji z jedną tylko warstwą 

dzieła. Ten aspekt utworu, wraz z kalejdoskopową zmiennością tematyczno-

motywiczną, wpłynął bez wątpienia na oschłość i wrogość reakcji odbiorców podczas 

prawykonania dzieła. Niemożność utożsamienia się z utworem muzycznym jest, 

według Coxa, przyczyną odczucia porażki, stanem nieprzyjemnym i niepożądanym.   

O ile antycypacja metrum i rytmu jest w zasadzie automatyczna (każda zmiana 

powoduje zaskoczenie, wtrącenie z rytmu mimetycznego odbioru), to inne bardziej 

złożone elementy wymagają antycypacji aktywnej na zasadzie udanego 

przewidywania
187

. To jednak nie same elementy muzyczne czynią doświadczenie 

„dziwnym”, lecz ich kombinacja, wspólny układ. Utrudnia on percepcję ekspresji, 

która, choć najistotniejsza, nie jest kategorią zauważalną w pierwszym rzędzie
188

.  

Zrozumienie mimetyczne dzieła jest pomocne, według Coxa, dla wzbogacenia 

relacji między szczegółami analizy strukturalnej i żywym doświadczeniem 

wykonywanej muzyki. Wyobrażenie odczucia własnych działań (np. wykonawczych) 

sprawia, że odbiorca także wyraża siebie w pewien sposób, co więcej, współtworzy 

niejako ekspresję wykonywanego utworu w wyobraźni. Badacz wyraźnie stwierdza, że 

przypisywanie roli przekazywania ekspresji wyłącznie kompozytorowi lub 

wykonawcy jest jednoznaczne z niemimetycznym odbiorem dzieła. Dopiero 

pojawienie się ekspresji własnej słuchacza czyni zaangażowanie mimetycznym. 
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Forma 

makro 
(numery 

taktów) 

Ekspozycja 

 
1-159 

 

Scherzo 

 
160-279 

Przetworzenie 

 
280-377 

Część wolna 

 
378-434 

Finał                         Coda 

 
435-496                                497-594 

Forma 

mikro 

Część         Część          Część          Część        Powtórka   

główna   przejściowa  poboczna     końcowa     cz. gł.                                                          

                                                                           i łącznik    

                                                                                                     

Cz. I        Cz. II          Cz. III 

            (Trio i prze-  (Repryza) 

             tworzenie) 

Cz. I       Cz. II       Cz. III I grupa              II grupa 

tematu               tematu 

głównego          głównego 

Repryza tematów ekspozycji  

w innym porządku 

Melodyka Figuracyjna i kantylenowa; 

interwał kwarty i oktawy 
Temat w inwersji i w augmentacji 

Duże skoki interwałowe, 

quasi-ludyczny charakter 

Figuracyjna i kantylenowa Arpeggia 

kwartowe ↑ 
Figuracyjna i 

kantylenowa (interwał kwarty 
i oktawy) 

Harmonika E-dur  b-moll A-dur                              E-dur          
akord kwartowy,  

całotonowość 

              c-moll, es-moll 
          akord kwartowy 

f/es; fis-moll                      F-dur,  G 
                                  akord kwartowy 

                                       i całotonowy 

G-dur        B-dur        

 

H-dur                                      E-dur 

Metroryt-

mika 

2/2, 4/4,   

rytm                             synkopy,      ruch          triole, 

marszowy,                   dłuższe                             rytm 

ruch                             wartości                     punktowany 

triolowy 

3/4, 2/2,    2/2, 1/2, 2/2,     3/4, 2/2 

3/4, 3/2                                                                       
4/4                                         9/4, 2/2 

rozdrobnienie   polirytmia 

ruchu, 

przesunięcia  

akcentów 

6/4, 4/4               6/4, 4/4 

fermaty 

2/2 

Agogika 

Langsam  Zeitmaβ,   Viel langsamer, Flieβend   Feurig, 

( = 52),  schwungvoll,                                      I. Zeitmaβ 

Sehr rasch                                 

( = 104)                                                                

Sehr rasch  (Presto, 

                   alla breve) 

 

Viel              Sehr rasch 

Langsamer 

 = 92 

Viel                        Etwas bewegter 

langsamer, 

 

Sehr langsam 

Schwungvoll,                       Sehr rasch 

 

wahania tempa 

Artykulacja 
Legato,                  legato         legato,       legato 

pizz.,                                          pizz.,      con sord. 

arco                                        am Steg         pizz. 

Staccato,    legato,      akcenty, 

col legno,    pizz.,         legato, 

tremolo    col legno    staccato 

Legato   na strunie G, A    spiccato/ 

                  akcenty             legato, 

                                          col legno 

Flażolety,            am Frosch, 

con sord.,             akcenty, 

col legno               legato, 
                          na strunie D, G 

Legato,                               Non legato 

pizz.,                                  tremolando 

akcenty 

Faktura 
Polimotywiczna,   quasi-                     Polifonia 
gęsta                   homofoniczna        (kontrapunkt  

                                                         podwójny i potrójny) 

Quasi-                   polimotywiczna 

homofoniczna,          quasi-fugato 

imitacje 

Politematyczna, homofonia zagęszczenie 

polifonizująca,                        (stretto 

imitacje                              z podwójnym 

                                        kontrapunktem) 

Quasi-homofoniczna, 

rozrzedzenie 

Kontrapunkt 

Polifonizująca,  homofoniczna 
politematyczna 

(kanon) 

Ekspresja 
           Ausdrucksvoll                                            dolce  Sehr                                       espressivo 

ausdrucksvoll 
Sehr  

ausdrucksvoll 

Sehr  

ausdrucksvoll (Cl.) 

Wykres 
dynamiczno-

ekspresyjny 

 

Tabela 12. A. Schönberg, Kammersymphonie op. 9 na 15 instrumentów solowych 
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3. 

Labirynt doznań:                                                

w stronę reprezentacji wewnętrznej.                                                  

Erwartung op. 17 na sopran i orkiestrę 
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Data powstania: 1909 

Obsada: 2 flety piccolo, 3 flety, 4 oboje, rożek angielski, klarnet D, klarnet B,             

2 klarnety A, klarnet basowy, 3 fagoty, kontrafagot, 4 waltornie F, 3 trąbki B,              

4 puzony, tuba basowa, harfa, czelesta, dzwonki orkiestrowe, ksylofon, kotły, perkusja 

(talerze, wielki bęben, mały bęben, tam-tam, terkotka, triangel), I skrzypce 

(przynajmniej 16), II skrzypce (przynajmniej 14), altówki (10-12), wiolonczele       

(10-12), kontrabasy (8-10) 

Czas trwania: ok. 28’ 
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3.1  Geneza utworu 

Jest ciemno, ciemno, ciemno w samo południe żaru, 

Nieodwołalnie ciemno, zaćmienie całkowite, 

Bez jakiejkolwiek nadziei na dzień. 

John Milton 

 

 

W maju 1906 roku grupa kompozytorów wiedeńskich wybrała się na premierę 

Salome Richarda Straussa do Grazu. Spektakl wywarł na Schönbergu wielkie wrażenie 

i wkrótce zaczął on szkicować początek swojej czwartej opery
189

, opartej na 

najnowszej sztuce Gerharta Hauptmanna Und Pippa tanzt!, bez wprowadzania zmian 

w tekście literackim na potrzeby libretta operowego (na wzór R. Straussa). Projekt 

pozostał jedynie w szkicach, a kompozytor, nie będąc w stanie sam podołać zadaniu 

skonstruowania libretta, polecił napisanie 

kolejnego tekstu studentce medycyny i poetce-

amatorce, Marie Pappenheim (1882-1966). 

Wiersze autorki były Schönbergowi 

prawdopodobnie znane m. in. z czasopisma Karla 

Krausa „Die Fackel”, w którym publikowała ona 

pod pseudonimem Marie Heim
190

. Kompozytor 

poznał autorkę osobiście za pośrednictwem 

Aleksandra von Zemlinky’ego podczas wakacji  

w Steinakirchen, latem 1909 roku. Była wówczas 

jedną z pierwszych kobiet w Wiedniu 

studiujących medycynę, zarazem, co nie jest bez 

znaczenia, była spokrewniona z Berthą 

Pappenheim, znaną jako Anna O., słynna pacjentka Josefa Breuera
191

. Opis 

zastosowanej wobec niej terapii (która zresztą się nie powiodła) został zawarty           

w Studien über Hysterie (Studiach nad histerią), które Breuer opublikował wspólnie   

z Sigmundem Freudem w 1895 roku
192

. Środowisko lekarskie było Marie Pappenheim 

dobrze znane. Jej starszy brat, Martin Pappenheim był profesorem psychiatrii na 

                                                           
189

 Szkice tekstów trzech pierwszych oper (Odoakar, Aberglaube i Die Schildbürger), powstałe ok. 1901 

roku pozostały nieukończone, patrz: B.R. Simms, The Atonal Music of Arnold Schoenberg 1908-1923, 

New York 2000, s. 89. 
190

 Tamże, s. 90. 
191

 J. Breuer, S. Freud, Studien über Hysterie, Franz Deuticke, Leipzig – Wien 1895. 
192

 B.R. Simms, Whose Idea Was Erwartung?, [w:] Constructive Dissonance… , s. 102. 

Ilustracja 37.  Marie Pappenheim 
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Uniwersytecie Wiedeńskim. Ona sama poślubiła w 1918 roku Hermanna von 

Frischaufa, specjalizującego się w psychiatrii młodzieżowej.  

Czas powstania Erwartung op. 17 był niełatwy dla Schönberga. Według 

Hansa-Heinza Stuckenschmidta, jego małżeństwo z Mathilde Zemlinsky przeżywało 

kryzys już od czasu przyjścia na świat drugiego dziecka, syna Georga we wrześniu 

1906 roku
193

. W życiu artystycznym Wiednia ważnym wydarzeniem w tym samym 

roku była wystawa malarstwa Vincenta van Gogha. Schönberg, dla którego malarstwo 

stanowiło wówczas istotny sposób wyrazu artystycznego, nawiązał kontakt podczas 

wernisażu van Gogha z młodym malarzem Richardem Gerstlem; został także na 

pewien czas jego uczniem. Mathilde pozowała Gerstlowi, co zapewne miało wpływ na 

umocnienie jej fascynacji młodym artystą. Ich romans osiągnął kulminację w 1908 

roku, kiedy to Mathilde opuściła męża i dzieci. Po długotrwałych mediacjach 

wspólnych przyjaciół pary, zwłaszcza Antona Weberna, Mathilde w końcu wróciła do 

męża. Historia zakończyła się jednak tragicznie, gdyż Gerstl, nie mogąc się pogodzić  

z zakończeniem romansu, popełnił 4 listopada 1908 roku samobójstwo, niszcząc 

wcześniej swoje listy i szkice. Ta trudna sytuacja znalazła odzwierciedlenie                

w twórczości kompozytora z tego okresu. II Kwartet smyczkowy fis-moll op. 10, 

zadedykowany żonie (Meiner Frau), z udziałem sopranu w trzeciej i czwartej części 

jest wyrazem  reakcji na tę sytuację zewnętrzną. Także monodram Erwartung op. 17, 

mimo że powstał dopiero w 1909 roku, jest pełen aluzji i odniesień do zdrady, która 

prowadzi następnie do śmierci.  

 
 

 3.2 Tekst literacki. Analiza i interpretacja 

3.2.1 Marie Pappenheim  

Jak zauważa Bryan R. Simms, uderzającym aspektem twórczości literackiej 

Marie Pappenheim jest obrazowanie intensywnych i zróżnicowanych stanów 

emocjonalnych. Nie był to zapewne aspekt obojętny Schönbergowi, gdy zamawiał      

u autorki tekst libretta. Wcześniejsza twórczość poetki wykazuje pewne związki 
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tematyczne i stylistyczne z monodramem, np. wiersz Seziersaal (Prosektorium), 

opublikowany w „Die Fackel” w 1906 roku, mówiący o odczuwaniu empatii              

w stosunku do zmarłego pacjenta.  

Pappenheim przyznawała, że nie czuła się na siłach aby zaproponować dobre 

libretto, dlatego wybrała formę „monodramu”, o którego cechach gatunkowych            

i znaczeniu historycznym niewiele wiedziała
194

; chodziło jej raczej o dramat jednej 

osoby. Tekst libretta powstał w ciągu trzech tygodni w Traunkirchen. Choć 

niemożliwe jest ustalenie dokładnej chronologii współpracy Schönberga z autorką, 

niemniej najwcześniejszy znany nam manuskrypt tekstu, liczący 26 stron, został 

zapisany ręką Pappenheim
195

. Zawiera on już liczne poprawki, zarówno autorstwa 

kompozytora, jak i jej samej, co świadczy o ich wzajemnej wcześniejszej pracy nad 

tekstem
196

. Manuskrypt zawiera także już kilka krótkich szkiców muzycznych 

Schönberga. Jest zatem możliwe, że mógł on rozpocząć pracę nad utworem jeszcze 

przed wprowadzeniem ostatecznych korekt przez Pappenheim. Wstępna wersja 

partytury Erwartung powstała w rekordowo krótkim czasie: między 27 sierpnia            

i 12 września 1909 roku; pełna wersja została ukończona 4 października. 

3.2.2 Świat przedstawiony. Struktura tekstu 

W liście do Helmuta Kirchmeyera z 15 czerwca 1963 roku Pappenheim 

nazwała Erwartung „poematem lirycznym”. Jak pisze Simms, tekst ten jest 

„niezwykłym prekursorem nowego stylu w teatrze niemieckim, tzw. Ich-Drama”
197

, 

który pojawił się po 1910 roku
198

. Libretto Erwartung (w wersji zmienionej przez 

Schönberga) przedstawia leśną wędrówkę bezimiennej Kobiety (eine Frau), nocą,      

w poszukiwaniu zaginionego kochanka. Wędrówka ta jest w jakiejś mierze 

realistyczna, ale również w pewnym sensie symboliczna, quasi-oniryczna, pogłębiona 

psychologicznie. Kobieta doświadcza całej gamy stanów emocjonalnych: od strachu, 

niepewności, przez nadzieję i radość (wywołaną wspomnieniami), aż do zazdrości, 
                                                           
194

 A. Carpenter, ‘Erwartung’ as Other: Schoenberg, Lacan and Psychoanalytic Music Criticism, praca 
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gniewu i wreszcie pozornego uspokojenia, pogodzenia się z sytuacją. Podstawową       

i jedyną formą wypowiedzi protagonistki jest typowy dla monodramu monolog, przede 

wszystkim do nieobecnego kochanka. Monolog ten, co również charakterystyczne dla 

formy monodramu, jest nacechowany dialogicznie. Jak pisze o takim rodzaju 

monologu Janusz Sławiński, „jego kształt językowo-stylistyczny stanowi imitację serii 

replik na domyślne wypowiedzi partnerów założonej rozmowy lub ich pozajęzykowe 

reakcje”
199

. Oprócz głównej bohaterki są też dwie domniemane osoby dramatu: zmarły 

kochanek i inna kobieta, być może żona (domniemane, gdyż nie wiadomo czy cała 

sytuacja nie jest jedynie halucynacją, jakiej ulega Kobieta). Schönberg dokonał zmian 

i skrótów w tekście Pappenheim, które nie pozostały bez wpływu na wydźwięk 

utworu. Przede wszystkim według wersji autorki Kobieta jest bez wątpienia 

morderczynią swojego kochanka, natomiast kompozytor pozostawił tę kwestię otwartą 

na interpretacje i domysły. Schönberg skrócił także scenę pocałunku bohaterki             

i zmarłego mężczyzny, która zbytnio przypominała mu Salome. 

Streszczenie tekstu Erwartung op. 17 

Scena I  rozgrywa się na pograniczu miasta i lasu: podczas gdy ulice i pola oświetla księżyc, wysoki 

las jest spowity ciemnością (motyw wysokich, ciemnych drzew, księżyca i wędrówki zadziwiająco 

przypomina Verklärte Nacht R. Dehmela). Pojawia się Kobieta, ubrana na biało, z kwiatami 

czerwonych róż przypiętymi do sukni; nosi biżuterię. Kobieta waha się przed wejściem do lasu, nie 

widząc dobrze ścieżki. Pojawia się pierwsze wspomnienie ogrodu, jako azylu kochanków. Cisza, 

księżyc i powietrze są w jej odczuciu przerażające i opresyjne. Ponieważ światło księżyca blednie, 

Kobieta chce aby ukochany przynajmniej usłyszał jej śpiew (zmiana Sceny I na Scenę II). W Scenie  

I I  panuje całkowita ciemność. Bohaterka opędza się od rzeczywistych lub wyimaginowanych owadów, 

ociera twarz z pajęczyn, przegania rękami leśne stworzenia. Pojawia się kolejne, bardziej rozbudowane 

wspomnienie ogrodu i jego błogiej ciszy, zderzonej z przerażającą ciszą lasu. Po wrażeniu (lub 

halucynacji) wzrokowym ze Sceny I, Kobieta doznaje teraz iluzji (halucynacji) słuchowej: płaczu, który 

okazuje się głosem nocnego ptaka. Zmiana scen przynosi antycypację kulminacyjnego momentu całego 

tekstu – znalezienia ciała kochanka. Okazuję się ono pniem drzewa, niemniej oczekiwanie znalezienia 

ciała jest wyraźnie rozpoznawalne. W scenie  I I I  poza drogą ukrytą w ciemności pojawia się snop 

światła księżycowego, skierowany na trawy i duże żółte grzyby. Kobieta początkowo myli światło 

księżyca ze światłem pochodzącym z innego źródła (w domniemaniu z domu innej kobiety). Gra cieni 

przypomina jej kontur postaci odchodzącego, jak zwykle, po schadzce kochanka. W wyniku halucynacji 

Kobieta widzi wielkie żółte oczy wpatrujące się w nią uporczywie; bierze je za oczy dzikiego 

zwierzęcia. Scenę IV  otwiera widok oświetlonej drogi wychodzącej z lasu w kierunku domu innej 

kobiety. W oknach czarne zasłony. Kobieta jest wyczerpana i poraniona, wszystko dookoła wydaje się 

jej martwe. Chce spocząć na ławce i wówczas nieoczekiwanie napotyka ciało kochanka. Początkowo 

widząc krew na rękach, myśli że to jej własne zranienia, odkrywa jednak prawdę. Kobieta wini 

                                                           
199
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„perfidny” księżyc za „malowanie” wszystkiego krwią. Czeka, przekonana że kolejna halucynacja 

wkrótce zniknie. Mówi do ciała, próbując obudzić kochanka; wzywa pomocy
200

.  

 

Czteroczęściowa struktura tekstu jest czytelna; ostatnia scena jest najbardziej 

rozbudowana, natomiast trzy pierwsze są pewnego rodzaju preludium do monodramu, 

ukazując przede wszystkim różne odcienie strachu bohaterki. W narracji tekstu rolę 

równie ważką do wypowiadanych słów odgrywają didaskalia, jako rodzaj 

symultanicznego „drugiego” tekstu, komentującego i dookreślającego zarówno 

zjawiska przyrody, jak i przeżycia podmiotu lirycznego. Ważną rolę odgrywa księżyc  

i inne zjawiska świata zewnętrznego upodmiotowione przez Kobietę. Kluczowe 

momenty świata przedstawionego Erwartung wykazują jednak bardziej zróżnicowany 

charakter: należą do nich zarówno emocje i odczucia bohaterki, sceny halucynacji 

dotyczące trzech zmysłów: dotyku, słuchu i wzroku, zsubiektywizowane zjawiska 

naturalne (światło księżyca i jego zmienne kolory w zależności od stanu 

psychologicznego Kobiety), wspomnienia, jak i reakcje na wydarzenia czasu 

teraźniejszego (wołanie o pomoc, akt pocałunku). Momenty kluczowe są obecne we 

fragmentach didaskaliów, jak i w głównych tekście: w opisach stanów emocjonalnych 

i psychologicznych, w opisach sytuacji oraz w symbolicznym potraktowaniu 

elementów świata przyrody. Oto jak wyglądają w schematycznym ujęciu punkty 

węzłowe wędrówki Kobiety przez las: 
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Scena I      Scena II  Scena III  Scena IV 

[Wejście do [Ciemność] [Ciemność]  [Dom innej] 

ciemnego lasu]  

   

Strach  Halucynacje - Światło   Światło księżyca 

  dotyk/strach księżyca   

            

Wspomnienia Wspomnienia Halucynacje -  Zazdrość 

    wzrok/strach  

 

Światło  Halucynacje - Żółte wielkie oczy/ „Perfidny księżyc” (krew) 

Księżyca słuch/strach strach     

 

Antycypacja    Znalezienie ciała kochanka/strach 

  Znalezienia ciała/ 

  strach             

Wspomnienia 

       

        Straszne oczy kochanka  

 

         Wymówki i gniew 

 

        Wspomnienia 

 

       Pocałunek 

 

„Och, tutaj jesteś… Szukałam…” 

 

 

Schemat 3. A. Schönberg, Erwartung op. 17, punkty węzłowe wędrówki Kobiety. 

 

 

Therese Muxeneder interpretuje momenty szczególne tekstu jako sekwencję 

„stacji” na drodze poszukiwań Kobiety: niepewność, wspomnienia, nadzieja, 

„iluzoryczne nieporozumienie”
201

, racjonalizacja, zazdrość, smutek, egzaltacja ponad 

miarę. Tekst libretta jest, jak pisze Muxeneder, serią parataktycznych, 

zdezorganizowanych fragmentów zdań, których wzajemne asocjacje pozwalają na 

stworzenie rodzaju lirycznego monologu. Sama Pappenheim przyznawała: “Zawsze 

pisałam z egzaltacją, bez poczucia kierunku, bez refleksji, bez cenzury, strona po 

stronie, między wierszami innych myśli”
202

. W zakończeniu czwartej sceny autorka 

zamieszcza paralelę tematyczną poematu Johna Henry’ego Mackaya Am Wegrand, do 

której Schönberg skomponował pieśń op. 6 nr 6. Podczas gdy Pappenheim 

przygotowała realistyczne studium histerii, kompozytorowi zależało bardziej na 
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onirycznym charakterze całości, a zwłaszcza na niedopowiedzianym, zawieszonym    

w próżni zakończeniu. 

3.2.3 Symbolika tekstu  

Istnieją różne koncepcje struktury tekstu literackiego Erwartung. Według 

jednej z nich, autorstwa Diane Penney, monolog ulega podziałowi na podstawie 

zwrotów dokonujących się w tekście: między iluzją i rzeczywistością
203

. Z kolei 

Robert Falck proponuje koncepcję podziału libretta według zmian pomiędzy 

monologiem, dialogiem i wspomnieniami bohaterki. Analiza ta opiera się na 

wskazaniu podobieństw zachowania Kobiety (jako „epizodów pamięci”)                      

z symptomami Anny O.
204

. Na strukturę libretta ma także wpływ kilka istotnych 

odniesień o charakterze symbolicznym (do księżyca i do ogrodu) i filozoficzno-

antropologicznym (do morderstwa, do spojrzenia i do doznania). 

 Księżyc 

W interpretacjach tekstu Erwartung pojawiają się różne koncepcje funkcji 

księżyca w świecie przedstawionym. Falck ukazuje w Erwartung związek pojawiania 

się księżyca z fragmentaryczną pamięcią Kobiety
205

. Melanie Feilotter uważa jednak, 

że księżyc pełni rolę zacierania dychotomii między teraźniejszością a przeszłością, 

gdyż będąc symbolem strachu jednocześnie „prowadzi” Kobietę przez las
206

. Warto 

zaznaczyć, że pojawia się znów motyw przemienienia, transfiguracji: „Aus der 

verklärten Vergangenheit” („Z przemienionej przeszłości). Księżyc służy projekcji 

zarówno wydarzeń, jak i stanów emocjonalnych bohaterki: Kobieta widzi „bladość” 

księżyca jako antycypację obecności śmierci, oskarża go o „perfidię” i „malowanie 

krwią” w momencie znalezienia ciała kochanka
207

. Czerwień zostaje mocno 

skontrastowana z białymi ramionami innej kobiety nie tylko w IV scenie, ale także na 

początku utworu. Główna bohaterka wchodząc do lasu jest ubrana w białą suknię, do 

której przypięte zostały czerwone róże. Księżyc zmienia kolor w momentach gdy 
                                                           
203
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zmienia się styl wypowiedzi protagonistki, co jest uważane za cechę typową dla 

ekspresjonizmu w malarstwie; jak pisze Hans Hollander: „Niebieskie, czerwone           

i czarne konie Franza Marca nie powinny być pojmowane w sensie dosłownym. Kolor 

jest tu symbolem sposobu, w jaki las i koń odczuwają siebie wzajemnie”
208

. Strach 

widziany przez pryzmat zmian koloru księżyca i antycypacje wydarzeń mogą 

sugerować próbę „ukrycia” w pamięci faktu zbrodni. Warto wspomnieć, że na 

rysunkach (szkicach) Schönberga do Erwartung księżyc jest  nieobecny. Widoczna 

jest jedynie oświetlona przez niego część sceny, ostro kontrastująca z ciemnością lasu. 

 Ogród 

Powtarzającym się motywem w tekście jest ogród, pojawiający się we 

wspomnieniach Kobiety. Symbolika ogrodu jest znacznie bardziej bogata niż 

wskazywałby na to tekst Erwartung. Carl E. Schorske wiąże renesans podmiejskich 

ogrodów wiedeńskich na przełomie XIX i XX wieku z rozbudową peryferii                  

i nostalgiczną tęsknotą za harmonijnym, geometrycznym uporządkowaniem 

przestrzeni wokół domu
209

. Pod względem estetycznym, według autora, formalizm      

i kult ogrodów szedł w parze ze zwrotem od art nouveau w stronę art deco
210

. 

Również Julian Johnson zwraca uwagę na rolę przedmieścia w ucieleśnieniu idei tzw. 

„burżuazyjnej utopii”, czyli symbiozy technologicznego i przemysłowego rozwoju 

miasta z niezmienną, wręcz edeńską relacją człowieka z naturą
211

. Tak pomyślana 

sfera ogrodu, skontrastowana z lasem, odpowiada parze opozycji mitycznych według 

Mieletinskiego: dom/peryferie i niesionych przez nią znaczeń. Dom skojarzony           

z ogrodem wiąże się z przyjazną, „oswojoną” sferą w przeciwieństwie do 

zagadkowego, niepokojącego lasu, kojarzonego (na wzór labiryntu) z rodzajem próby, 

inicjacji, czy też poszukiwania siebie. Schorske uważa, że rodzaj napięcia stworzonego 

przez Stefana George’go i Arnolda Schönberga już w Das Buch der hängenden Gärten 

rozpościera się właśnie między społecznie zorganizowaną przestrzenią ogrodu             
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i „erupcyjną pasją miłości”
212

. Ogród staje się metaforycznym „sanktuarium” miłości. 

Gdy kochankowie odchodzą, ogród umiera. Według Schorske’go Erwartung jest        

w pewnym sensie dalszym ciągiem Das Buch der hängenden Gärten, rozpoczynając 

się tam, gdzie poprzednie dzieło się kończy – na zewnątrz obumarłego ogrodu
213

.  

 Morderstwo 

Innym przejawem związku między Erwartung a innymi tendencjami 

panującymi w ówczesnej sztuce (zwłaszcza w literaturze i malarstwie) jest motyw 

morderstwa, który łączy się także z motywami ogrodu i księżyca. Pomijając oczywiste 

związki tematyczne utworu z Salome Richarda Straussa, warto wspomnieć, że 

Erwartung zostało skomponowane także w tym samym czasie co sztuka Oskara 

Kokoschki Mörder, Hoffnung des Frauen. Według Schorske’go w obywdu dziełach 

„Liebestod zmienia się w Liebestöten”
214

. Plakat Kokoschki do własnej sztuki mógłby 

z powodzeniem stanowić ilustrację IV sceny Erwartung (ilustracja 38). 

 

Ilustracja 38. Oskar Kokoschka, plakat do własnej sztuki Mörder, Hoffnung des Frauen (1907). 
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Schönbergowska interpretacja tego zjawiska jest jednak bardziej radykalna niż 

propozycja Kokoschki: zamiast heroicznej walki płci pojawia się wewnętrzna 

dezintegracja. Sztuka Kokoschki wydaje się egzemplifikować w przerysowany sposób 

tezy zawarte w słynnej książce Otto Weiningera Geschlecht und Charakter z 1903 

roku, w której autor postuluje obecność w każdym człowieku (w różnym stopniu) 

połączenia elementów zarówno męskich (aktywności, produktywności, świadomości, 

moralności i logiki), jak i żeńskich (pasywności, bezproduktywności, nieświadomości, 

niemoralności i braku logiki). Tezy Weiningera zostały podjęte m.in. przez Augusta 

Strindberga, który był jednym z ulubionych pisarzy Schönberga. Pomimo tych 

wpływów, kompozytor nie odchodzi jednak w Erwartung od wpływów tak istotnego 

dla niego mistycyzmu, który w jakiś sposób wiąże się także z neomitologizmem.  

 Spojrzenie 

Istotnym aspektem wspomnianej sztuki Kokoschki jest rola spojrzenia, 

któremu poświęcił on osobne studium teoretyczne. Schönbergowskie obrazy-wizje 

(Blick) wiążą się w zadziwiający sposób z atmosferą tekstu literackiego Erwartung  

op. 17, w którym właśnie to spojrzenie „wielkich żółtych oczu” odgrywa znaczącą rolę 

w halucynacjach bohaterki. Z trzech rodzajów halucynacji: dotykowych, słuchowych   

i wzrokowych to właśnie te ostatnie odgrywają szczególną rolę w utworze. Zagubienie 

bohaterki i jej zaburzona osobowość w konfrontacji ze spojrzeniem "żółtych oczu” 

nabierają cech utraty autonomii wobec Innego, Obcego, co nosi znamiona antycypacji 

Sartre’owskiej koncepcji spojrzenia
215

. Cała sytuacja, w której znalazła się Kobieta 

świadczy o zacieraniu granic między rzeczywistością i iluzją, a także o uzależnieniu 

bez reszty od kochanka (co jest czytelną aluzją do sytuacji osobistej kompozytora). 

Istnieje szczególne podobieństwo między malarskimi wizjami Schönberga a refleksją  

i twórczością Oskara Kokoschki. W wykładzie Von der Natur der Gesichte 

wygłoszonym 26 stycznia 1912 roku w wiedeńskim Akademische Verband für 

Literatur und Musik, Kokoschka nawiązał do podwójnego znaczenia niemieckiego 

słowa „Gesicht”: jako twarzy oraz jako wizji, a zatem wiążącego obiektywną               

i subiektywną stronę percepcji wzrokowej
216

. Myśl Kokoschki nawiązuje wyraźnie do 
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sight, „Journal of Art Historiography”, Number 5, December 2011,                                                          
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rodzaju reprezentacji wewnętrznej, kluczowej zarówno dla interpretacji malarskich 

wizji Schönberga, jak i dla interpretacji Erwartung:  

Zatem ostatecznie nic nie pozostaje; wszystko co najważniejsze to obraz rzeczy wewnątrz 

mnie. […] Ponieważ je przedstawiałem, zająłem ich miejsce i nadałem im podobieństwo 

poprzez moje wizje. Oto psychika, która przemawia. […] Nie mając takiego zamiaru, 

wydobyłem ze świata zewnętrznego pozór rzeczy; lecz w ten sposób ja sam stałem się częścią 

wyobrażeń świata. Tak więc wyobraźnia jest we wszystkim po prostu tym, co naturalne. Jest 

to natura, wizja, życie
217

.  

 

 Doznanie 

W liście do Ferruccia Busoniego z 1909 roku Schönberg pisał: “Nie jest 

możliwe, aby człowiek doświadczał tylko jednego doznania w danej chwili. Ma się ich 

tysiące jednocześnie”
218

. Kompozytor kontynuował: “Moją intencją jest pozwolić 

płynąć strumieniowi moich nieświadomych doznań bez przeszkód. Równocześnie 

chcę aby wszystko, co może zostać przywołane przez inteligencję lub świadomość, 

miało możliwość wywarcia wpływu na te doznania”
219

. To zdanie stanowi w zasadzie 

podsumowanie artystycznych przekonań Schönberga, łącząc intelekt z intuicją             

i odczuwaniem. W świetle kategorii doznania w Erwartung interesujące jest podjęcie 

przywołanego przez Waltera Frischa (co prawda w kontekście Kammersymphonie    

op. 9) tzw. Sprachkrise
220

. Dwóch wiedeńskich autorów przełomu wieków XIX i XX, 

Hermann Bahr i Hugo von Hofmannsthal, wyraziło rodzaj niepokoju towarzyszącego 

„rozpadającemu się” znanemu dotychczas światu. Bahr już w 1891 roku widział 

literaturę jako wyraz „doznania, niczego tylko doznania, niezwiązanych i chwilowych 

znamion szybko zmieniających się zdarzeń, odciśniętych na nerwach”. Z kolei 

Hofmannsthal w Ein Brief (znanym również jako Brief des Lord Chandos an Francis 

Bacon) z 1902 roku opisuje fragmentaryzację myśli i języka jako charakterystyczną 

dla tego okresu
221

, a która dotyczy także tekstu libretta Pappenheim. 

                                                                                                                                                                        

s. 6, https://arthistoriography.files.wordpress.com/2011/12/timpano.pdf, [dostęp: 20.10.2016]; por. 

także: C.E. Schorske, dz. cyt., s. 340. 
217
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oskar-kokoschka/ [dostęp: 03.05.2016]. 
218

 A. Schoenberg, A Letter to Ferruccio Busoni (August 1909), [w:] J. Auner, A Schoenberg Reader: 

Documents of a Life, New Haven and London 2003, s. 70-71. Wyróżnienia pochodzą od kompozytora. 
219

 Tamże, s. 18. 
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 W. Frisch, The Refractory…, [w:] Constructive Dissonance…, s. 90. 
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3.3  Muzyczne środki reprezentacji wewnętrznej 

W labiryncie człowiek się nie gubi 

w labiryncie człowiek się odnajduje. 

W labiryncie nie pokonuje się Minotaura, 

w labiryncie pokonuje się samego siebie.                                                                                                        

Hermann Kern 

 

Labirynt – metafora naszego bytowania – jest zawsze 

połączeniem elementów irracjonalnych,  

nieobliczalnych i obliczalnych,  

nad którymi możemy zapanować.  

Tylko błądzenie, droga okrężna prowadzi 

do spełnienia. […] Patrząc na całość XX wieku  

coraz bardziej uświadamiam sobie,  

że właśnie ta zawiła struktura jest  

przeznaczeniem artystów. Strawiński, Schönberg,  

Prokofiew, Picasso, Witkacy, Kantor. 

Krzysztof Penderecki 

 

Erwartung op. 17 stanowi przykład reprezentacji stanów i uczuć wewnętrznych 

zarówno bohaterki, jak i kompozytora. Warto wspomnieć, że już według 

współczesnego Schönbergowi Wasyla Kandyńskiego sensem podobieństwa 

(względnie naśladownictwa) było „to samo wewnętrzne napięcie, ta sama moralna       

i duchowa atmosfera, dążenie do podobnych celów […], podobieństwo wewnętrznych 

klimatów”
222

. Podobne stanowisko zajmował Vincent van Gogh, dążąc do 

przedstawienia natury nie jako zjawiska świata zewnętrznego, lecz przede wszystkim 

jako wewnętrznej impresji, która wkrótce stanie się ekspresją”
223

. Takie rozumienie 

reprezentacji, jako przedstawienia wewnętrznych przeżyć bohatera (należących do 

świata fikcyjnego), wydaje się najbliższe idei Erwartung op. 17. Podobnie jak            

w przypadku Verklärte Nacht, można tu mówić o trzech poziomach reprezentacji:       

o charakterze mimetycznym, metaforycznym i symbolicznym. 

3.3.1 Forma muzyki wobec tekstu 

F o r m ę  Erwartung można nazwać ewoluującą. Istotny wpływ na jej kształt 

mają momenty szczególne z warstwie tekstu. Ważną rolę zarówno formotwórczą, 

                                                           
222

 W. Kandyński, dz. cyt., s. 23. 
223

 Tamże, przyp. 40, s. 92. 
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dramaturgiczną, ekspresyjną, jak i fakturalną odgrywa kategoria o s t i n a t o
224

. 

Występuje ona w postaci czterech powtarzających się (jednak nie zawsze dosłownie, 

lecz ulegając często technice „wariacji ewoluującej”) ugrupowań rytmiczno-

motywicznych. Ostinato, rozumiane przez Charlesa Rosena jako “uwięziona wola”      

i “zamrożony ruch”, kreuje duże muzyczne i dramatyczne napięcie.  Autor pisze:  

Figura ostinato jest ambiwalentna w sensie swojego ruchu: nie jest ani statyczna, ani 

dynamiczna. […] Niemniej ostinato powoduje niestabilność i przyczynia się do 

znaczenia rytmiki w sensie makro poprzez napięcie, które pochodzi z usilnej 

powtarzalności. […] Ostinato, które powoduje jednocześnie przyspieszenie ruchu        

i zwiększenie wolumenu brzmienia może doprowadzić do niemal nieznośnego 

napięcia
225

. 

Kategoria ostinato pełni w Erwartung trzy podstawowe funkcje: reprezentującą 

(sytuacje, stany emocjonalne i psychologiczne etc.), antycypującą i retrospektywną 

(która stanowi drugą, obok reprezentującej, „właściwą” funkcję motywów 

przewodnich). 

Część badaczy uważa, że w Erwartung op. 17 nie tylko nie istnieje j e d n o ś ć   

m o t y w i c z n a , ale brak jest nawet powtarzających się motywów, a jedynym 

czynnikiem jednoczącym dzieło jest tekst
226

. Sam kompozytor pisał w liście do 

Ferruccio Busoniego: „Dążę do całkowitego wyzwolenia z wszelkich form,                 

z wszelkich symboli”, co, o ile w przypadku formy ma pewne uzasadnienie, o tyle      

w kwestii symboli stanowi kolejny przykład niekonsekwencji teoretycznej 

Schönberga, wynikającej z niemożności uwolnienia się od głęboko zakorzenionego    

w jego myśleniu tradycjonalizmu. Carl Dahlhaus zauważa, że utwór jest atematyczny 

w rozumieniu „tematu” Brahmsowskiego, nie ma w nim motywów przewodnich 

(może z wyjątkiem formuł ostinato), nie ma też akordów „wiodących”
227

. Dahlhaus 

porównuje odcinki 5-taktowe (jako podstawowe jednostki) w Erwartung do 

„skompresowanych” okresów poetycko-muzycznych Wagnera, co wydaje się jednak 

zaprzeczeniem idei dekompresji, „rozciągnięcia czasu” postulowanego przez samego 

                                                           
224

 Takie ujęcie kategorii ostinato autorka zawdzięcza Teresie Maleckiej [w:] tejże, Wokół ostatnich 
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Śląskiego, Katowice 2016, s. 177. 
225

 Ch. Rosen, Schoenberg, Marion Boyars, Londyn 1975, s. 55. 
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Schönberga, którego celem było ukazanie emocji przeżywanych realnie w ciągu kilku 

sekund, a przeniesionych do utworu trwającego pół godziny. Dahlhaus uważa, że       

w przypadku Erwartung mamy do czynienia z wielkim recitativo accompagnato 

rozciągniętym na całe dzieło, czyli muzyczną deklamacją na tle ekspresywnych lub 

deskryptywnych motywów orkiestrowych
228

. 

Można zaryzykować stwierdzenie, że niemal cały materiał motywiczny utworu 

wywodzi się z kilku podstawowych „komórek” interwałowo-rytmicznych. Szczególnie 

ważną rolę gra tzw. „motyw podstawowy” („basic motif”
229

). Według Dahlhausa owa 

podstawowa „komórka” (des-c-a) może być rozpatrywana zarówno jako motyw, jak    

i wręcz „premotywiczny element dzieła o charakterze diastematycznym”
230

. Całe 

dzieło jest w istocie nasycone tym motywem do tego stopnia, że sprawia wrażenie 

pewnej monotonii dźwiękowej, statyczności i braku ewolucji (co było zarzutem 

postawionym przez Adorna
231

). Jednocześnie motyw ten nie wyróżnia się audytywnie 

w sposób wystarczający i jednoznaczny, dopiero proces analityczny wykazuje jego 

wszechobecność. Mimo że większość motywów w Erwartung ma unikalny, 

jednostkowy charakter, niemniej są one w większym lub mniejszym stopniu 

wywiedzione z tej komórki. Schönberg wprowadził tutaj w życie (może w większym 

stopniu niż w innych utworach) technikę „wariacji ewoluującej”. Różnicowanie ma na 

celu stworzenie nowych postaci (die Gestalten), które następnie pełnią rolę motywów  

i generują dalsze nowe postaci. Ponieważ jednak to różnicowanie dotyczy w równym 

stopniu melodyki, co rytmiki, trudno nie posiadając wprawnego ucha i bez pomocy 

partytury zidentyfikować wszystkie postaci i formy danego motywu. Grundgestalten, 

czyli motywy lub grupy motywów, są traktowane jako podstawowe postaci 

zorganizowanego materiału melodyczno-rytmicznego. Dla rozpoznawalności danej 

Grundgestalt większe znaczenie ma jej kształt, kontur i kierunek, niż tożsamość 

interwałowa. Niepowtarzalność motywów sugeruje jeszcze jedno znaczenie: nigdy nie 

przeżywamy tej samej emocji w ten sam sposób. Warto zaznaczyć, że w partii 

wokalnej pojawia się zróżnicowanie fragmentów o charakterze quasi-recytatywu         

i o charakterze quasi-ariosa. 
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Współdziałanie elementów muzycznych w utworze zostało ukazane w tabeli 13 

(s. 303-304), uwzględniając relacje tekstu utworu i jego momentów kluczowych          

z formą muzyczną i wykresem dynamiczno-ekspresyjnym. 

 3.3.2 Poziomy reprezentacji muzycznej  

Poziom reprezentacji o charakterze mimetycznym 

1) elementy  m i m e t y z m u  b e z p o ś r e d n i e g o (malarstwo dźwiękowe     

o charakterze mimetycznym, ilustracyjność o charakterze onomatopei, 

mimetyczne relacje słowo-dźwięk). 

Kwestia obecności reprezentacji o charakterze mimetycznym w Erwartung budzi 

pewne wątpliwości i wydaje się, że w przypadku przedstawionych poniżej przykładów 

ilustracyjności o charakterze „onomatopei” należałoby mówić raczej o poziomie 

mimetyzmu „lokalnego”. Taki typ mimetyzmu jest charakterystyczny dla danego 

dzieła i nie daje się przenieść na inne utwory. Pojęcie „onomatopei” nie będzie tu 

zatem rozumiane w sensie ikonicznym, lecz bardziej symbolicznym, stanowiąc tzw. 

reprezentację niedosłowną. Jedynym wskaźnikiem „prawdziwości” ilustracji              

w Erwartung jest tekst literacki, wskazujący jasno na rodzaj zjawiska 

reprezentowanego w muzyce, np. „miłosną pieśń świerszczy”. Jednotaktowa ilustracja 

polega na repetycji dwudźwięku fis-gis poprzedzonego każdorazowo przednutkami    

w partii czelesty. Jednocześnie motyw ten łączy dwa interwały o istotnym znaczeniu  

w utworze (sekundy małej i tercji małej), stanowiące materiał „motywu 

podstawowego” (przykład 24).  

 

 

Przykład 24. A. Schönberg, Erwartung op. 17: „miłosna pieśń świerszczy”, t. 18. 
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Ilustracja tekstu „jetzt rauscht es oben…” („teraz szumi tam na górze…”) 

zrealizowana jest za pomocą krótkich chromatycznych pasaży szesnastkowych           

w zmiennych kierunkach, wykonywanych frullato, kojarzącym się z odgłosem 

„szumu” (przykład 25). 

 

 

Przykład 25. A. Schönberg, Erwartung op. 17:  ilustracja odgłosu „szumu”, t. 74-76. 

Jako bezpośrednia kontynuacja poprzedniego przykładu pojawia się ilustracja „krzyku 

ptaka nocnego” (jako wskazówka zawarta w didaskaliach), zrealizowana przez krótkie 

szesnastkowe wartości poprzedzone przednutką krótką (pojedyncze dźwięki oraz 

dwudźwięki sekundowe), w dynamice ff (przykład 26). 
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Przykład 26. A. Schönberg, Erwartung op. 17: „krzyk ptaka nocnego”, t. 77-79. 

Słowom groźby zastosowania przemocy fizycznej wobec postaci „innej kobiety” i jej 

„białych ramion” towarzyszy ilustracja podwójna: w głosie wokalnym pojawia się 

jakby określenie sposobu wykonania owego czynu (słowo „So”, podkreślone              

w didaskaliach „gestem dłoni”), zobrazowane poprzez duży skok interwałowy w dół 

(niemal przez całą skalę głosu) oraz jego natychmiastowa imitacja w kotłach (skok 

nony małej w dół podkreślony akcentami oraz zaleceniem użycia drewnianych pałek). 

Dodatkowo w partii puzonów pojawia się tzw. motyw fanfary, kojarzony również      

w innych utworach Schönberga z gestem przemocy i sytuacją zagrożenia (przykład 

27). Ów motyw fanfarowy będzie odgrywał znaczącą rolę w ostatnim z omawianych 

utworów, A Survivor from Warsaw op. 46.  
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Przykład 27. A. Schönberg, Erwartung op. 17: motyw „fanfary”, t. 348. 

 

Kolejny przykład ilustracji słów tekstu stanowi fragment, w którym Kobieta 

zapowiada, że będzie śpiewać, aby ukochany ją usłyszał. Tuż po słowie „singen” 

skrzypce solo swoją liryczną frazą legato w wysokim rejestrze i w dynamice ppp,    

con sordino ilustrują „śpiewność”  (przykład 28). 
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Przykład 28. A. Schönberg, Erwartung op. 17: ilustracja „śpiewności”, t. 30-32. 

 

Poziom reprezentacji o charakterze metaforycznym 

1) sposób wyrażania  s t a n ó w  e m o c j o n a l n y c h. 
 

W odniesieniu do postaci kobiety podstawową rolę odgrywa opozycja między stanem 

emocjonalnego „zamrożenia”
232

, charakterystycznego dla obojętności i rezygnacji       

a stanem wzburzenia, agitacji, wynikającym i połączonym często z odczuciem 

strachem. Stan „zamrożenia” przedstawiany jest zwykle w długich legowanych lub 

zmieniających się w wolnym tempie dźwięków w partiach instrumentalnych               

w ograniczonym wówczas składzie orkiestrowym. Partia wokalna jest utrzymana       

w bardziej umiarkowanym rytmie, o stałych (zwykle) wartościach. Refleksyjny 

charakter muzyki stanowi istotę reprezentacji tego stanu. Wynika on z tekstu 

dotyczącego wspomnienia Kobiety lub opisu przez nią świata zewnętrznego. 
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Na przeciwległym biegunie funkcjonują reprezentacje wzburzenia i niepokoju. Są one 

realizowane zarówno za pomocą większych skoków interwałowych w górę                   

i miarowego pulsu (zwykle w dynamice f lub ff), jak i nieregularnych wartości 

rytmicznych i zmiennego kierunku melodii. Uwagę zwraca pewien konwencjonalizm 

środków reprezentacji (dublowanie partii instrumentalnych, dynamika ff i fff, duże 

skoki interwałowe, regularny puls), zwłaszcza w świetle innych nowatorskich 

aspektów dzieła (przykład 29). 

 

Przykład 29. A. Schönberg, Erwartung op. 17: stan wzburzenia Kobiety, t. 327-330. 
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2) sposób wyrażania  z n a c z e ń  u k r y t y c h  

Umuzycznienie tekstu „die Blumen für ihn sind sicher verwelkt” (“kwiaty dla niego    

z pewnością zwiędły”) stanowi przykład metaforycznego „komentarza” orkiestry do 

partii wokalnej. W wiolonczelach pojawia się zmodyfikowany „motyw podstawowy” 

(des-c-a), w tercjach, natomiast dwóm altówkom solo i fagotowi powierzony jest 

motyw tercji małej jako składowej monotonnego szesnastkowego ostinato. Ponieważ 

motyw tercji małej skojarzony jest w Erwartung ze śmiercią (co zostanie wykazane   

w sekcji dotyczącej reprezentacji o charakterze symbolicznym), za sprawą jego 

przywołania powraca także motyw literacki wspomnianego „umarłego ogrodu” 

(przykład 30). 

 

Przykład 30. A. Schönberg, Erwartung op. 17: motyw tercji małej – ostinato, t. 8-9. 

Rodzaj reprezentacji muzycznej krzyku bohaterki sytuuje się pomiędzy 

poziomem mimetycznym i metaforycznym. Taka forma reprezentacji: duży skok 

interwałowy w dół w dynamice ff)  ma, według Klary Móricz, swoje źródła                 

w dramatach muzycznych Wagnera
233

. Jednak to, co u Wagnera było wyrazem 

ekspresji oraz wiązało się ściśle z muzyczną charakterystyką postaci (np. Kundry        

w Parsifalu), u Schönberga, w kontekście nowatorskiego charakteru dzieła, nabiera 
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cech wręcz stereotypowych, konwencjonalnych. Taki sposób uestetyzowanego 

przedstawienia krzyku operowego  spotkamy także w twórczości m.in. Ryszarda 

Straussa i Albana Berga (przykład 31) 

 

Przykład  31. R. Wagner, Parsifal, II akt. 

W Wozzecku Albana Berga (z 1925 roku) w podobny sposób krzyczy Marie w chwili 

swojej śmierci (przykład 32). 

 

Przykład 32. A. Berg, Wozzeck, akt III, scena 2, t. 103. 

Krzyk Kobiety w Erwartung wpisuje się w ten nurt. Woła ona o pomoc w obliczu 

śmierci kochanka. Groza tego momentu jest podkreślona udziałem instrumentów 

perkusyjnych (przykład 33). 

 

Przykład 33. A. Schönberg, Erwartung op. 17, krzyk Kobiety „Hilfe”, t. 190-193. 
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Kulminacje muzyczne są osiągnięte tradycyjnymi środkami, zwłaszcza biorąc pod 

uwagę nowatorstwo przejawiające się w innych aspektach utworu. Fakt ten został 

poddany krytyce przez Theodora Wiesengrunda Adorna, który uważa że taki sposób 

potraktowania kulminacji zaprzecza instynktownemu, skądinąd, sposobowi 

komponowania
234

. Rzeczywiście może się wydawać, że nowatorski charakter 

początkowych scen zostaje przekreślony konwencjonalnym ujęciem kulminacji 

dramatycznej jako estetyzowanego „krzyku” operowego w scenie ostatniej.  

Poziom reprezentacji o charakterze symbolicznym 

1) symbolika o b s a d y  

Sposób reprezentacji świata zewnętrznego i wewnętrznego bohaterki poprzez 

zastosowanie skameralizowanej obsady wymyka się istniejącym interpretacjom, 

tłumaczącym zastosowanie kameralizacji składu wyłącznie predylekcją kompozytora 

do form muzyki kameralnej. Skontrastowanie dwóch „światów” muzycznych 

prowadzi do identyfikacji muzyki kameralnej jako przeżycia intymnego, 

wewnętrznego, natomiast muzyki symfonicznej jako przeżycia patetycznego, 

zewnętrznego. Skład tutti pojawia się zwykle w momentach odniesień do świata 

realnego bohaterki, gdy mowa o zwierzęciu, ciele kochanka, innej kobiecie.  

2) symbolika i n s t r u m e n t ó w 

Zastosowanie w Erwartung połączenia brzmieniowego czelesty i harfy, kojarzonych 

wedle zasad historycznej retoryki muzycznej ze sferą niebiańską (a także kobiecością), 

wskazuje w przypadku kompozytora dodatkowo na odniesienia mistyczno-duchowe 

inspirowane refleksją Emanuela Swedenborga. Nasuwa się skojarzenie z pieśnią 

Herzgewächse op. 20 do słów Maurice’a Maeterlincka, powstałą zaledwie dwa lata po 

monodramie (1911). Marcin Trzęsiok, analizując tę pieśń, zwraca uwagę na 

podobieństwo wysokich rejestrów i palety barw czelesty, harfy i harmonium                

z wyobrażeniem Swedenborgowskiego nieba
235

. Zresztą podobieństwa Erwartung       

z Herzgewächse nie kończą się na instrumentacji. W Erwartung brakuje wysokich 

rejestrów harfy i czelesty (wysoki rejestr pojawia się w skrzypcach solo), natomiast 

                                                           
234

 T.W. Adorno, Prisms, s. 162. 
235

 M. Trzęsiok, wykład wygłoszony 4 maja 2016 roku w Akademii Muzycznej w Krakowie. 
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wspomniane połączenie instrumentów pojawia się w szczególnych momentach, 

związanych z przestrzenią aksjologicznie „wysoką” np. gdy jest mowa o „jasnym 

Księżycu” („der Mond war früher so hell…”). Fakt ten jest szczególnie interesujący   

w kontekście wspomnianych innych barw księżyca, zmieniających się pod wpływem 

stanu psychologicznego bohaterki i stanowi tym samym przykład ujęcia 

zobiektywizowanego, niezależnego od emocji Kobiety (przykład 34). 

 

Przykład 34. A. Schönberg, Erwartung op. 17: Swedenborgowska „światłość”: harfa i czelesta, t. 15-17. 

Użycie tam-tamu jako symbolu strachu i śmierci (według charakterystyki Constantina 

Florosa
236

) pojawia się w dwóch ważkich momentach: gdy Kobieta zmusza samą 

siebie do podjęcia dalszej wędrówki przez las słowami: „So stirb doch hier…” 

(„Zatem umrzyj tutaj…”) – jako wyraz przeczucia śmierci oraz gdy do jej 

świadomości dociera myśl, że oto ma przed sobą ciało kochanka. Obydwa uderzenia 

tam-tamu są utrzymane w dynamice ppp, co wpisuje się w aurę tajemniczości               

i powagi.  

 

 

                                                           
236

 C. Floros, Gustav Mahler. The Symphonies, Pompton Plains and Cambrigde 2000, s. 159. 
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3) symbolika s k a l 

W ostatnich taktach Erwartung pojawia się skala całotonowa w kierunku opadającym 

w kontrabasach pizzicato oraz w klarnecie basowym skontrastowana ze skalą 

chromatyczną w kierunku wznoszącym w pozostałych głosach orkiestrowych. Według 

Constantina Florosa skala chromatyczna (la gamme terrifiante) jest jednym                  

z muzycznych symboli śmierci
237

 (przykład 35). 

 

Przykład 35. A. Schönberg, Erwartung op. 17: zakończenie – skala chromatyczna i całotonowa, t. 426. 

                                                           
237

 C. Floros, Gustav Mahler and the Symphony of the 19th Century, Frankfurt am Main  2014,              

s. 203-206. 
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4 )  reprezentacja symboliczna o d c z u ć  i  s t a n ó w  p s y c h i c z n y c h  

W Erwartung wyodrębniają się pewne fragmenty, w których zasada powtarzalności – 

ostinato – staje się ważna z dramaturgicznego i ekspresywnego punktu widzenia. 

Ostinato występuje w postaci pięciu ugrupowań dźwiękowych (pojawiających się 

także na zasadzie retrospekcji i antycypacji), charakteryzujących się różną materią       

i tworzących pewnego rodzaju „bloki” brzmieniowe. Kategoria ostinato staje się 

najbardziej znaczącym sposobem reprezentacji symbolicznej odczuć i stanów 

bohaterki. Według Charlesa Rosena ostinato wyraża w Erwartung “uwięzioną wolę”   

i “zamrożony ruch”, kreując duże muzyczne i dramatyczne napięcie. Cztery postaci 

ostinato stanowią tym samym rodzaj zaskakującego uporządkowania materiału           

w nieprzewidywalnym pod tym względem utworze. Wszystkie są ściśle powiązane     

z tekstem i pewną szczególną treścią: pierwsza i druga z odczuciem strachu, trzecia ze 

spojrzeniem, czwarta z aktem pocałunku i piąta ze śmiercią.  

Pierwsza postać ostinato wiąże się z przeczuciem, zwiastującym odkrycie 

przez Kobietę ciała kochanka; jest wyrazem jej najgłębszej podświadomości. Owa 

fraza, stanowiąca materiał ostinato, rozpoczyna się od pauzy (szesnastkowej lub 

trzydziestodwójkowej), po której następują trzy analogiczne ugrupowania o falującym 

konturze (przykład 36). Podstawową komórkę tych ugrupowań stanowi modyfikowany 

i transponowany „motyw podstawowy” (des-c-a).  
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Przykład 36. A. Schönberg, Erwartung op. 17: antycypacja fragmentu postaci „głównego ostinato”,      

t. 11-12. 

 

Druga postać ostinato stanowi ramy sceny III. Jest ona zbudowana z dwóch 

interwałów: sekundy wielkiej i tercji małej i powierzona harfie na tle stojącego 

współbrzmienia orkiestry (przykład 37).  

 

Przykład 37. A. Schönberg, Erwartung op. 17: początek sceny III, antycypacja „głównego ostinato”,     

t. 90-95. 
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Owa postać ostinato powraca w zakończeniu sceny III jako tzw. „główne ostinato”, 

stanowiące jednocześnie oś utworu. Jest to złożona struktura składająca się                  

z powtarzającej się pierwszej i drugiej postaci ostinato, symbolizująca „paraliż” 

emocjonalny bohaterki. Jej antycypacje w scenach I i II zapowiadają „eksplozję” 

strachu Kobiety pod koniec sceny III. Dokładne powtarzanie określonej struktury 

interwałowej motywu nie jest tu najistotniejsze, liczy się rozpoznawalny ogólny kontur 

oraz kierunek motywu. Całości towarzyszy „motyw podstawowy”, powierzony fletowi 

piccolo, klarnetowi i trąbce w dynamice ff (przykład 38). 

 

Przykład 38. A. Schönberg, Erwartung op. 17: „główne ostinato”, zmiana sceny III na IV, t. 114-124. 
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Motyw „głównego ostinato” pojawia się także w funkcji reminiscencji w momencie 

znalezienia przez bohaterkę ciała kochanka. Jego postać różni się nieco od oryginału, 

co jest cechą charakterystyczną wspomnienia (przykład 39). 

 

Przykład 39. A. Schönberg, Erwartung op. 17: reminiscencja „głównego ostinato” w scenie IV, t. 145-

148. 

 

 

Trzecia postać ostinato wiąże się z widzeniem (halucynacją) „wielkich żółtych 

oczu”, a zatem z przywoływanym już motywem spojrzenia. Jest ona oparta na 

figuracji trzydziestodwójek skrzypiec i wiolonczeli solo, rozpoczynającej się pauzą      

i z przesunięciem rytmicznym, stanowiącej hemiolę. Crescendo i decrescendo            

w ramach poszczególnych sekcji motywu odzwierciedla prawdopodobnie „jarzenie 

się” oczu, dodatkowo gra na podstawku nadaje całości odrealniony, quasi-oniryczny 

charakter. Wariacja „motywu podstawowego” stanowi bazę tej postaci ostinato 

(przykład 40). 
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Przykład 40. A. Schönberg, Erwartung op. 17: trzecia postać ostinato, t. 104-109. 

Wariant tego ostinato pojawia się także w momencie znalezienia ciała (przykład 41). 

Trzydziestodwójkowe figuracje (tym razem powtarzanie grupy czterech dźwięków)   

w harfie w dynamice ppp w połączeniu z wznoszącą się linią w partii czelesty 
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(wykorzystującą „motyw podstawowy”) towarzyszą słowom „Herrgott im Himmel” 

(„Panie Boże w niebie”). 

 

Przykład 41. A. Schönberg, Erwartung op. 17: moment znalezienia ciała, trzecia postać ostinato,           

t. 172-175. 

 

Czwarta postać ostinato wiąże się z aktem pocałunku. Ma ona strukturę          

3-warstwową, składa się z niezależnych rytmicznie motywów powierzonych fletowi, 

harfie i czeleście. Struktura owa odzwierciedla słowa opisujące ciało ukochanego       

w stanie na pograniczu życia i śmierci, wręcz na zasadzie mimetycznej reprezentacji 

(przykład 42). 
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Przykład 42. A. Schönberg, Erwartung op. 17: czwarta postać ostinato, t. 259-260. 

Motyw czwartej postaci ostinato harfy (jako pochodnej „motywu podstawowego” 

utworu) pojawia się także w zakończeniu utworu wraz z towarzyszącą mu 

reminiscencją motywu „głównego ostinato”. Fragment ten utrzymany jest w niskim 

rejestrze (w tekście jest mowa o ciemności), w dynamice ppp; towarzyszą mu flażolety 

wiolonczeli. W tekście obecne jest nawiązanie do pocałunku (przykład 43). 

 

Przykład 43. A. Schönberg, Erwartung op. 17: czwarta postać ostinato i motyw „głównego ostinato”,   

t. 418-420. 
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Ostatnia, piąta postać ostinato zbudowana jest na interwale tercji małej. 

Wydaje się ona mieć swe źródła w Salome Richarda Straussa, gdzie powtarzający się 

motyw oparty na tym interwale jest skojarzony ze sceną zapowiadającą śmierć 

Jochanaana, towarzysząc słowom „schreckliche Kopf” („straszliwa głowa”, przykład 

44). 

 

Przykład 44. R. Strauss, Salome, scena IV, 2 takty przed numerem 271 w partyturze. 

W Erwartung motyw ten pojawia się przy słowach „da ist der schreckliche Kopf …”. 

Nie sposób stwierdzić czy zastosowanie identycznego motywu do tych samych słów 

jest dziełem przypadku, jednak pamiętając jak wielkie wrażenie wywarła na 

Schönbergu premiera Salome (oraz zważywszy na podobieństwa treściowe) jest to 

możliwe źródło inspiracji. Przykład ukazuje nie tylko tercjowe tremolo czelesty, ale 

także tercjowy motyw dwóch fletów w rytmie punktowanym zawsze z pierwszą           

i ostatnią wartością grupy połączonymi łukiem (przykład 45). 

 

Przykład 45. A. Schönberg, Erwartung op. 17: ostinato tercjowe, t. 159-163. 
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Kolejne pojawienie się tej postaci ostinato wykazuje podobieństwa z jeszcze innym 

fragmentem Salome (przykład 46). 

 

Przykład 46. R. Strauss, Salome, scena IV, numer 306 w partyturze. 

Schönbergowska „interpretacja” zawiera równoległe tercje małe we fletach oraz partię 

harfy (dźwięki a-fis) wykazującą podobieństwo rytmiczne z przywołanym fragmentem 

Salome, pomimo odwrócenia kierunku interwału. Nałożenie się na siebie obydwu 

partii (fletów i harfy) daje współbrzmienia sekund małych, jako istotnego składnika 

„motywu podstawowego” (przykład 47). 
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Przykład 47. A. Schönberg, Erwartung op. 17, motyw tercjowy, t. 355-357. 

 

Warto wspomnieć o jeszcze jednym znaczącym motywie (lub nawet całej 

grupie motywów), reprezentującym gesty przemocy. Jest to tzw. motyw fanfarowy, 

energicznie wznoszący się, zwykle oparty na rytmie triolowym, i zakończony dłuższą 

wartością (często podkreśloną sf lub fp). Klara Móricz trafnie zwraca uwagę na 

występowanie tego motywu także w innym utworze Schönberga traktującym               

o przemocy: A Survivor from Warsaw op. 46
238

. W Erwartung motyw ten jest 

skojarzony ze strachem Kobiety wyrażanym zarówno wprost (słowami), jak                 

i sugerowanym przez motywy w orkiestrze (przykład 48). 

                                                           
238

 Klara Móricz, Jewish Identities… s. 278. 
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Przykład 48. A. Schönberg, Erwartung op. 17: motyw fanfary, t. 10-13. 

 

5) symbolika  a u t o c y t a t u 

Z punktu widzenia kategorii reprezentacji w Erwartung pewnym oryginalnym 

rozwiązaniem jest przywołanie pod koniec utworu autocytatu z własnej pieśni          

Am Wegrand op. 6 nr 6. Jej tematem jest również oczekiwanie i szukanie, 

kontynuowane przez podmiot liryczny aż do „zamknięcia oczu”, rozumianego 

zarówno dosłownie, jak i metaforycznie. Klimat brzmieniowy motywu z pieśni 

odbiega całkowicie od materii utworu ze względu na konotacje tonalne. Może być to 

rozumiane w świetle „wspomnienia” dawnego życia i miłości. Początkowo pojawia się 

czysto instrumentalna (w fagotach) antycypacja motywu pieśni, skojarzona ze słowami 

„Sieh mich doch an, Liebster” („Spójrz na mnie wreszcie, ukochany”), co sugeruje 

związek znaczeniowy między monodramem i pieśnią, traktującą o niemożności 

widzenia właśnie (przykład 49). 
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Przykład 49. A. Schönberg, Erwartung op. 17: antycypacja cytatu pieśni Am Wegrand, t. 230-233. 

Autocytat właściwy stanowi wielowarstwową strukturę słowno-muzycznym: wers 

poematu powierzony zostaje partii Kobiety (opadająca linia melodyczna na słowach 

„Tausend Menschen ziehn vorüber”, „Tysiąc ludzi przeciąga drogą”
239

), natomiast     

w orkiestrze pojawia się zarówno materiał akompaniamentu pieśni (instrumenty 

smyczkowe – kolor czerwony), jak i wywodzące się z niej linie melodyczne (fraza 

początkowa w fagotach, a towarzysząca wersowi „Sehnsucht erfüllt die Bezirke des 

Lebens” [„Tęsknota wypełnia cały obszar życia”
240

] w klarnetach – kolor niebieski). 

Opadająca linia melodyczna partii sopranu zbudowana jest na „motywie 

podstawowym” (przykład 50). 

                                                           
239

 Przekład Fryderyki Waydy, [w:] T.W. Adorno, Filozofia nowej muzyki, przeł. F. Wayda, PIW, 

Warszawa 1974, s. 85. 
240

 Tamże. 
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Przykład 50. A. Schönberg, Erwartung op. 17: autocytat właściwy, t. 408-411. 

Z analizy wynika przeświadczenie, że trudno podtrzymać twierdzenie, iż 

Erwartung jest dziełem atematycznym i nie poddającym się analizie. Skupienie uwagi 

właśnie na aspekcie reprezentacji umożliwiło zaobserwowanie relacji i powiązań 

między niekiedy różniącymi się od siebie nieznacznie motywami, a którym dopiero 

kontekst nadaje kierunek interpretacji. Mogło by się wydawać, ze względu na 

wyjątkowe nasycenie materiału dźwiękowego retoryką i symboliką, że ich rodzaj 

(obecny w Erwartung) jest właściwy tylko temu utworowi. Jednak analiza innych 

utworów Schönberga (nie tylko pochodzących z tego okresu twórczości) prowadzi do 

innych wniosków. Klára Móricz wskazuje na znaczenie w Erwartung muzycznych 

gestów strachu, charakterystycznych dla ekspresjonizmu, a które są także obecne       

w innych utworach kompozytora, szczególnie dodekafonicznych: Vorgefühle 

(pierwszy z Fünf Orchesterstücke op. 16, Begleitmusik zu einer Lichtspielscene op. 34 

i A Survivor from Warsaw op. 46. Móricz trafnie zauważa liczne pokrewieństwa 

między Vorgefühle i Erwartung: motywy fanfarowe, krótkie urywane motywy, nagłe 

zmiany dynamiczne, ostinato, użycie skali całotonowej w zakończeniu. Niektóre         

z nich są także obecne w Begleitmusik, w której dodatkowo „motyw podstawowy” 

Erwartung (sekunda mała, tercja mała) jest obecny w postaci zasadniczej serii 
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dodekafonicznej na przecięciu heksachordów (przykład 51: transpozycja o septymę 

małą). 

 

Przykład 51. Seria w Begleitmusik A. Schönberga: motyw sekundy małej i tercji małej w serii 

dodekafonicznej. 

 

Ten sam motyw rozpoznajemy w heksachordzie serii Moderner Psalm op. 50C 

(przykład 52). 

 

Przykład 52. Motyw sekundy małej i tercji małej w serii Moderner Psalm op. 50C A. Schönberga. 

Nasuwa się wniosek, że predylekcja Schönberga do tego motywu zaznaczyła się już   

w okresie pantonalnym, natomiast metoda 12-tonowa nie przeszkodziła 

kompozytorowi w dalszym wykorzystywaniu tego elementu „idei muzycznej”, jako 

niewątpliwie istotnego. Agnieszka Draus, na określenie figur wynikających jedynie     

z podobieństwa do wcześniej użytych figur w utworze, proponuje termin „figury 

domniemane”, czyli o znaczeniu lokalnym (np. w twórczości danego kompozytora), 

jednak występujące w funkcji retoryczno-symbolicznej
241

. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
241

 A. Draus, Brzmienie i sens. Studia nad twórczością Marka Stachowskiego, Akademia Muzyczna      

w Krakowie, Kraków 2016, s. 460 i 472. 
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3.4 Interpretacja. Labirynt doznań 

Jam jest Twym labiryntem.                                                                                                                                          

Friedrich Nietzsche 

 

Zgaś moje oczy: ja Cię widzieć mogę.                                                                                                               

Rainer Maria Rilke 

 

W oparciu o wnioski wynikające z analizy kategorii reprezentacji w Erwartung 

op. 17, w interpretacji utworu wykorzystana zostanie koncepcja labiryntu, 

zasugerowana przez samego kompozytora (w odniesieniu do dzieła muzycznego        

w ogóle). Przywołane są również uwagi dotyczące struktury labiryntu autorstwa 

Hermanna Kerna, Paolo Santarcangelego, Michała Głowińskiego, a także pojawiają 

się nawiązania do wspomnianych już pojęć: doznania, spojrzenia, wyobraźni                

i pamięci. 

Labirynt  

W Schönbergowskiej literaturze przedmiotu zastosowanie koncepcji labiryntu 

w kontekście Erwartung pojawia się zwykle tylko na poziomie tekstu literackiego. 

Wyjątek stanowi praca Bertholda Hoecknera, w której autor przypomina słowa Karla 

Heinricha Wörnera, nazywającego postać Kobiety w Erwartung „Ariadną z 1910 

roku”
242

. Wydaje się to zrozumiałe - zarówno las, jak i skomplikowana psychika 

Kobiety wykazują cechy zbliżone do struktury labiryntu. Bezimienność bohaterki 

sprawia, że stan jej zagubienia posiada głębszy wymiar, silniejsze staje się zarazem 

podporządkowanie postaci własnemu środowisku społecznemu i jego wymogom. 

Barbara Barry sugeruje dodatkowo, że odczucie strachu czyni Kobietę bezimienną
243

 - 

w obliczu podstawowych emocji wszyscy ludzie reagują w sposób uniwersalny. 

Według Krzysztofa Szwajgiera „labirynt to symbol lasu, poznawania, wędrówki, 

zagubienia i skrajnego zagrożenia dla tego, kto ośmielił się podjąć wyzwanie”
244

. 

                                                           
242

 B. Hoeckner, Programming the Absolute. Nineteenth-Century German Music and the Hermeneutics 

of the Moment, Princeton University Press, Princeton – Oxford 2002, s. 199. 
243

 B.R. Barry, Chronicles and Witnesses: „A Survivor from Warsaw” through Adorno’s Broken Mirror, 

„International Review of the Aesthetics and Sociology of Music”, Vol. 41, no. 2, 2010, s. 258. 
244

 K. Szwajgier, Webern, B-A-C-H, C-A-G-E i Czwórca, [w:] Muzyka w kontekście kultury, red.         

M. Janicka-Slysz, T. Malecka, K. Szwajgier, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2001, s. 751. 
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Arnold Schönberg sam przywołał koncepcję labiryntu w odniesieniu do 

muzyki. Według kompozytora “dzieło sztuki jest labiryntem, w którym odwiedzający 

zawsze wie gdzie znajduje się wejście i wyjście, bez konieczności podążania za 

czerwoną nicią”
245

. Zdanie to wykazuje związek (przynajmniej teoretyczny)                

z koncepcją koherencji, logiki i zrozumiałości muzycznej autorstwa kompozytora (por. 

rozdział II, s. 127 i n. ). Wydaje się jednak, że Schönbergowskie pojęcie koherencji 

opierało się głównie na aspekcie wizualnym, obrazowym (wynikającym z notacji 

muzycznej), nie zaś na aspekcie audytywnym (wynikającym z percepcji słuchowej). 

Mogą o tym świadczyć ulubione przez kompozytora komplikacje kontrapunktyczne, 

technika „wariacji ewoluującej”, teoria Gestalten i Grundgestalten oraz przede 

wszystkim metoda dodekafoniczna. Wszystkie te aspekty, nawet dla najbardziej 

wprawnego ucha, są trudne do wychwycenia (i uchwycenia ich logicznego przebiegu) 

wyłącznie podczas odbioru słuchowego. Stąd wydaje się, że kwestia reprezentacji 

notacyjnej odgrywa istotną rolę w twórczości artysty, który pisał: „Moim zdaniem 

notacja muzyczna nie powinna korzystać z pomocy liter, a nawet słów, na rzecz 

częstszego użycia znaków (a jeśli to możliwe, obrazów), nie mających nic wspólnego 

z literami”
246

. To co w percepcji staje się autentycznym labiryntem bez „czerwonej 

nici”, w notacji posiada cechy wskazane przez kompozytora.  

Zdaniem Hermanna Kerna słowo “labirynt” posiada trzy znaczenia: “metafory,  

labiryntu-maze
247

 (motyw literacki) oraz labiryntu [jednościeżkowego – przyp. 

aut.]”
248

. Labirynt rozumiany jako metafora jest drogą zorientowaną nie tylko             

w kierunku „do centrum”, ale także „w głąb”
249

. Granice między sferą wewnętrzną      

i zewnętrzną są wyraźnie zaznaczone (podobnie jak w mitycznej opozycji 

centrum/peryferie). Labirynt funkcjonuje zatem tylko w kontekście sfery czegoś 

zewnętrznej. Wędrówka przez labirynt może być postrzegana jako rodzaj próby, 

inicjacji, czy też wręcz stawania się umarłym lub ponownie narodzonym, co odbywa 

się w tajemniczym centrum
250

. Wzór klasycznego labiryntu kojarzy się z ruchem 
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wahadłowym (w szerokim tego słowa znaczeniu), który wyraża tu ruch zarówno ku 

życiu, jak i ku śmierci. W tym kontekście warto przypomnieć słowa Charlesa Rosena  

o Erwartung: “Jest tu poczucie ruchu w kierunku absolutnego konsonansu oraz 

odwrotnym, przychodzące w seriach przypływów i odpływów”
251

. Słowa Rosena są 

znamienne - świadczą o przemożnej chęci odwołania się do pojęcia konsonansu przy 

jednoczesnym założeniu przez autora „atematyczności” dzieła. Konsonansu nie należy 

w tym przypadku rozumieć dosłownie, lecz jako pewnego rodzaju zgodności 

wyższego stopnia. Michał Głowiński zauważa, że labirynt posiadając tylko jedno 

wyjście staje się także w oczywisty sposób metaforą śmierci
252

. Przestrzeń labiryntu, 

nawet jeśli wcześniej znana, staje się obca, nieoswojona, niezrozumiała; przytłacza 

zwiedzającego
253

: “labirynt nigdy nie kreuje przestrzeni intymnej, niemniej może 

stanowić wyraz świata wewnętrznego człowieka”
254

. Takie właśnie rozróżnienie 

między intymnością a sferą przeżyć wewnętrznych stanowi istotę budowania napięcia 

w monodramie Erwartung. Intymność dotyczy sfery „ogrodu”: bezpiecznej, znajomej, 

powracającej we wspomnieniach (na poziomie tekstu) oraz za pośrednictwem 

autocytatu wcześniejszej pieśni kompozytora (na poziomie słowno-muzycznym). 

Przeżycia wewnętrzne są kojarzone ze sferą „lasu”: dziką, zaskakującą, niezrozumiałą. 

Reprezentacja stanów i przeżyć wewnętrznych bohaterki stanowi zatem także 

reprezentacją labiryntu.  

Zarówno w historycznym, jak i mitycznym pojęciu labiryntu obecny jest także 

motyw tańca (wspominany już przez Homera w Iliadzie
255

, a później przez 

Plutarcha
256

), co wyraża się zwykle przez jego cyrkularny wzór. Co ciekawe, motyw 

taneczny pojawia się także w Erwartung: jest to quasi-walc „Nicht tot sein, mein 

Liebster” („Nie bądź martwy mój ukochany”) w scenie IV, zabarwiony nutą ironii, 

szczególnie za sprawą dość absurdalnego połączenia tekstu „Nicht tot sein, mein 

Liebster” z muzyką o charakterze wyraźnie tanecznym. Oryginalna pieśń                  

Am Wegrand, której cytat pojawia się w Erwartung, utrzymana jest także                    

w charakterze walca. Jak zauważa Seth Brodsky powierzenie melodii autocytatu 
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klarnetom w wysokim rejestrze nadaje temu fragmentowi również nieco ironiczną 

wymowę
257

. Ten rodzaj ironii u Schönberga jest istotną zapowiedzią Pierrot lunaire,  

w którym wysuwa się ona na pierwszy plan. 

Doznanie 

Pojęcie doznania, obecne już na poziomie tekstu, pełni szczególnie ważną 

funkcję w reprezentacji muzycznej w Erwartung. Abstrahując od przywołania przez 

samego kompozytora sformułowania „tysiąca doznań” w kontekście utworu, pojęcie to 

ma istotną historię w myśli filozoficznej, począwszy od Barucha Spinozy, poprzez 

Immanuela Kanta, kończąc na Gillesie Deleuze’ie. Henri Bergson, którego refleksja 

była ważna dla Schönberga, rozróżnia doznania afektywne i przedstawiające 

(nazywając te drugie „nabytą percepcją”). Takie rozumienie doznania 

przedstawiającego odpowiada w Erwartung poziomowi reprezentacji o charakterze 

mimetycznym, ale także zastosowaniu autocytatu (jako „percepcji nabytej” bohaterki). 

Pojęcie doznania bywa wiązane z koncepcją labiryntu, ale według innych niż przyjęte 

tutaj założeń. Zdaniem Henri’ego Maldineya
258

 doznanie reprezentuje świat 

chaotyczny (naturę), który pozostaje w opozycji do precyzyjnie zorganizowanej 

struktury labiryntu (kultury). Pojawia się zatem jeszcze jedna możliwość interpretacji, 

w której labirynt staje się synonimem organizacji jako wytwór kulturowy.  

Doznania bohaterki są wyrażone muzycznie za pomocą opozycji 

dynamiczne/statyczne, odpowiadających muzycznie przeciwstawieniu swobodnego 

przebiegu rytmicznego uporządkowanym odcinkom ostinato. Krótkie, urywane 

motywy oddają chwilowość i ulotność doznań, a niepowtarzalność motywów 

odzwierciedla fakt, że doznania nigdy nie są przeżywane w sposób tożsamy. Z kolei 

barwa, artykulacja i dynamika partii orkiestrowych służą charakterystyce rodzaju 

halucynacji: wzrokowych, słuchowych i dotykowych.  
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Pamięć i wyobraźnia 

Pojęcia pamięci i wyobraźni są istotne dla twórczości Schönberga, co sam 

wielokrotnie podkreślał w swoich pismach. Wiążą się one także w szczególny sposób 

z kategorią reprezentacji. Zakres pojęcia wyobraźni zawiera już niejako w sobie słowo 

„obraz”, co sprawia, że literatura przedmiotu wiąże je właśnie z tą kategorią. Nasze 

wyobrażenia są zwykle przede wszystkim obrazowe, a dopiero później słuchowe. 

Pojęcie „obrazu” (jako elementu reprezentacji) w odniesieniu do dzieła sztuki pojawia 

się dość często w historii estetyki. Theodor W. Adorno pisał, że „dzieła sztuki są 

obrazami jako apparition, jako zjawisko, a nie jako kopia”
259

. Susanne K. Langer 

nazywa dzieło sztuki „skonstruowanym obrazem”, przeciwstawiając go wyobrażeniu 

mentalnemu jako zjawisku ściśle osobistemu
260

 (nawiązując w ten sposób do pojęcia 

Ingardenowskiego przedmiotu intencjonalnego). Jaki jest związek między tymi 

przekonaniami a reprezentacją muzyczną? Obraz wykreowany w wyobraźni nosi ślady 

pamięci, prawdziwe lub fałszywe. Jako taki staje się reprezentacją naszego życia 

wewnętrznego. Pamięć „usidla” rzeczy i miejsca, bez względu na ich właściwości 

fizyczne, w wysoce subiektywny sposób. Zatem obraz powstały na bazie literackich 

czy historycznych wydarzeń zostaje „ucieleśniony” w dziele muzycznym jako 

reprezentacja (zwykle w sposób zdeformowany) razem z ekspresją realizowaną 

jedynie w intencjonalnym lub realnym akcie komponowania.  

Analizując warstwę muzyczną Erwartung w świetle omawianych aspektów 

kilka cech zwraca szczególną uwagę: organizacja czasu (rozszerzony czas), quasi-

oniryczna atmosfera (osiągnięta dzięki swobodzie kształtowania formalnego, 

wyciszonej dynamice, „rozmytym” brzmieniom i kameralizacji składu), bezimienność 

bohaterki i jej zagubiona tożsamość, waga spojrzenia. Erwartung posiada strukturę 

quasi-labiryntową nie tylko na poziomie tekstu, ale także na poziomie organizacji 

materiału dźwiękowego. Co prawda w utworze nie istnieje tradycyjna tematyczno-

motywiczna „narracja”, rozumiana jako prowadząca odbiorcę przez dzieło 

Schönbergowska „nić”. Istnieje jednak inny rodzaj takiej „nici”, aczkolwiek 

trudniejszy w percepcji: powracające motywy rytmiczne oraz tzw. Grundgestalten 
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(zwłaszcza w ugrupowaniach ostinato)
261

. Wrażenie atematyczności jest podkreślone 

przez „rozciągnięcie” czasu, o którym wiemy tylko dzięki komentarzowi 

kompozytora, a które inaczej pozostałoby nieuchwytne. Schönberg pisał: “Moim 

celem w Erwartung jest reprezentacja w zwolnionym tempie wszystkiego, co się 

wydarza podczas jednej sekundy maksymalnego duchowego podekscytowania, 

poprzez rozszerzenie czasu trwania tej sekundy do pół godziny”
262

. W konsekwencji 

„ułamki” tej niby-sekundy stają się quasi-statyczne, gdyż zostają rozciągnięte             

w czasie, nie tylko rzeczywistym, ale także muzycznym. Kompozytor „przygląda się” 

każdemu momentowi z osobna z Freudowską dokładnością psychoanalityka. Poczucie 

kontynuacji pojawia się w ostatniej scenie w momencie spełnienia tytułowego 

oczekiwania. Kompozytor osiąga w samym zakończeniu rodzaj Boecjuszowskiego 

efektu totum simul
263

. Michał Głowiński zwracając uwagę na problematykę wymiaru 

czasu wewnętrznego labiryntu pisze: „Jednym z głównych czynników, decydujących  

o labiryntowości czasu, jest to, że niejasny pozostaje jego status ontologiczny. 

Zacierają się przedziały między czasem „obiektywnym” i czasem „subiektywnym”, 

między czasem, w którym bohater żyje, a tym, jaki w danym momencie przeżywa”
264

. 

Dla kwestii pamięci istotne jest pojawienie się pod koniec utworu autocytatu    

z pieśni Am Wegrand (w tonacji d-moll). Berthold Hoeckner interpretuje go jako 

wyraz “stłumionej pamięci”
265

, a Slavoj Žižek jako wyraz “stłumionej 

podświadomości”
266

. Cytat Wegrand w Erwartung (rozumiany metaforycznie jako 

centrum labiryntu) podkreśla w dobitny sposób poczucie samotności Kobiety. Jak 

zauważa Michael Cherlin, jest on rozpoznawalny jako refleks dawnego świata (także 

świata tonalności), co sprawia, że dalsza muzyka Erwartung brzmi jeszcze bardziej 

obco (unhemlich)
267

.  
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Spojrzenie/Blick 

Dla kategorii reprezentacji, rozumianej przez wieki przede wszystkim              

w sposób obrazowy (czy też obrazujący), spojrzenie jest pojęciem podstawowym         

i koniecznym. W Erwartung pierwszy pojawiający się autocytat melodyczny pieśni
268

 

towarzyszy słowom: „Spójrz na mnie, ukochany […] Och, jak drętwe/nieruchome, jak 

straszne są Twoje oczy…”. Tuż po drugim wystąpieniu cytatu (tym razem słowno-

muzycznego) pojawiają się słowa: „Już Ciebie nie widzę”. Jak zauważa Hoeckner, 

„wzrok utracony oznacza raj utracony”
269

. Spojrzenie niosące śmierć jest motywem 

znanym w sztuce: wystarczy wspomnieć mit Narcyza, Orfeusza, Meduzę, czy też 

postać Echa z Doktora Faustusa Thomasa Manna. Niemożność widzenia, rozumiana 

zarówno dosłownie, jak i metaforycznie
270

, staje się jeszcze jedną cechą 

charakterystyczną dla Erwartung
271

. „Oczekiwanie” spełnienia oczekiwania sprawia, 

że Kobieta doświadcza halucynacji, wizji „szerokich żółtych oczu”, innymi słowy 

spojrzenia. W oryginale pieśni Am Wegrand, w ostatnich wersach oczy podmiotu 

lirycznego (również kobiety) zostają oślepione słońcem i zamykają się na zawsze. 

Nasuwa się skojarzenie z malarskimi wizjami Schönberga, zatytułowanymi Blick 

(Spojrzenie), których doświadczanie ma charakter quasi-ostinatowy.  

Schönberg zmienił libretto Marie Pappenheim w celu, jak stwierdza, 

„wyzwolenia muzyki z konieczności imitowania rzeczywistości zewnętrznej”
272

 oraz 

zapewnienia muzyce większej swobody w reprezentacji i ekspresji. Slavoj Žižek 

pisząc o Erwartung zauważa, że w utworze 

Pozostajemy w sferze mimesis, jedyne co ulega zmianie to imitowany obiekt […].     

W przeciwieństwie do sztuki tradycyjnej […] autentyczna sztuka nowoczesna 

powinna ominąć drogę prowadzącą przez rzeczywistość zewnętrzną i funkcjonować 

jako bezpośrednia mimesis życia wewnętrznego, »reprezentacja wewnętrznych 

zdarzeń« – i wówczas wkracza do psychoanalizy
273

. 

W ten sposób mimesis wkracza w sferę ekspresji. Mimo że kompozytor wyraża własną 

ideę muzyczną, reprezentuje on w muzyce także życie wewnętrzne bohaterki, jako 
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„przetworzone” przez własne wewnętrzne doświadczenie. Erwartung bywa nazywane 

w literaturze przedmiotu reprezentacją lub też studium przypadku samotności i/lub 

histerii
274

. Przywołując słowa Adorna o Erwartung, „ten sejsmograficzny zapis 

wstrząsu urazowego staje się jednak zarazem techniczną zasadą formy muzycznej”
275

. 

Polaryzacja języka muzycznego w skrajnościach może dowodzić, że pomiędzy 

opisem, ilustracją, mimesis i symboliczną transformacją istnieje także cała gama 

niuansów i wymiarów reprezentacji dotyczących czasowości, pojęcia labiryntu, 

doznania, spojrzenia. Są to typy reprezentacji opisane przez Paula Ricoeura, Petera 

Kivy’ego i Kendalla L. Waltona jako „reprezentacje abstrakcyjne”: poprzez asocjacje, 

nie uwzględniające czystego fizycznego podobieństwa. Jedynie znajomość szerokiego 

kontekstu dzieła ułatwia, czy też wręcz umożliwia ich zrozumienie. 
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Tabela 13. A. Schönberg, Erwartung op. 17  

Sceny   SCENA 1                        Verwandlung   SCENA 2                        Verwandlung SCENA 3                          Verwandlung SCENA 4 

Tekst 

Hier hinein?...                            Ich will singen…          

Man sieht den                            dann hört er                                  
Weg nicht…                               mich… 

Ist das noch der Weg?...                  nur schnell,                    

Hier ist es eben…                           nur schnell…                                                             

 

Da kommt ein Licht!...                 

Ach! Nur der Mond…                             ------- 
wie gut… 

Er ist auch nicht da…                                                                                                                                           

Auf der ganzen, langen                                                                                                                                     
Strasse nichts lebendiges…                                                                                                                                   

und kein Laut… 

Momenty 

szczególne  

w tekście 

literackim 

Ich fürchte mich        

STRACH 

                                                       Ein Körper…     

                                                        nein, nur ein 
                                                        Stamm…     
                                                            
                                                          ANTYCYPACJA       

                                                            ZNALEZIENIA 

                                                                    CIAŁA               

                      Gelbe, breite Augen…;  

                      Wie es glotzt… 

                      HALUCYNACJE - OCZY 

Blut;              Hilfe;          die Augen;   Nun küβ ich mich an dir zu Tode…;   die Hexe, die Dirne; “Tausend Menschen ziehn vorüber…” 

KREW;      CIAŁO            OCZY                     POCAŁUNEK                                INNA                            CYTAT 

                                                                                                                                  KOBIETA; 

 

                                                                                   D E R  M O N D ( k s i ę ż y c )  

Forma 

 
A B C D 

Melodyka: 

głos 

orkiestra 

 

Quasi-recytatyw 

Krótkie, urywane motywy,         motywy kantyle- 

tryle                                             nowe (Vn solo, 

                                                    Tb. b.)                 

 

Quasi-arioso               quasi-recytatyw 

Krótkie motywy, kantylena,                      

repetycje 

liryzm 

 

Quasi-arioso 

Repetycje, “stojące” nuty, krótkie motywy 

                                                           Cytat – antycypacja (Fg.)                                           CYTAT słowno-muzyczny 

Quasi-arioso/quasi-recytatyw 

„Stojące nuty”   Krótkie, urywane motywy       Motyw                         Duże zróżnicowanie motywiczne; kantylena 

                                                                    podstawowy des-c-a 

                                                                (transformacje, polifonia) 

Materiał 

dźwiękowy 

Atonalność, tryton, współb. kwartowo-sekundowe, 
ciągła oscylacja między 3m i 3w, 

dominujące współbrzmienie: d f cis, ostinato 

                                                                                                                                               Skala chromatyczna 

                                                                                                                                                     i całotonowa 

Metrorytmika 
Polirytmia, dominacja krótkich wartości; 

zmienne metrum (3/4, 4/4, 2/4); ostinato 
Polirytmia, synkopy, dłuższe wartości, ostinato Ostinato    rozdrobnienie wartości        

OSTINATO 

Ostinato           Quasi-walc                              Ostinato                     Zmienne metrum, polirytmia 

Zmienne metrum 

Agogika 

Mäβige  (48); zmienne tempo Wieder etwas langsamer ( = 52),  

wieder viel rascher ( = 84) 

Mäβig ( = 60), langsamer, viel rascher              

rit. 

 

Ruhig, aber flieβend     zmienne tempo do końca  

Artykulacja Con sord., pizz., flażolety, legato i staccato 
jednocześnie, spiccato, marcato, am Steg, tremolo, 

col legno (Verwandlung) 

Legato, col legno, con sord., am Steg, frullato, 
staccato, pizz.,tremolo,  flażolety 

Legato, am Steg, tremolo, na strunie G, C, D, 
frullato,  staccato, col legno, marcato, con sord. 

Legato, con sord.   Non legato          Am Steg, flażolety, tremolo i tremolando, col legno            Flatterzunge 

                                                                                                                                                           glissando 

Faktura 
Przejrzysta, ażurowa faktura;   polifonizująca Krótkie fragmenty o fakturze quasi-

homofonicznej 

Zagęszczenie faktury (ff); quasi-homofoniczna Ażurowa faktura,  zagęszczanie (quasi-homofonia)                    

Instrumentacja 
Kameralizacja obsady, instr. solo, divisi 
(instr. dęte drewniane, harfa, czelesta) 

Kameralizacja obsady, divisi, instr. solo 
(Fl. Ob. Tr. Vn. II) 

Dęte drew., harfa, Vl. solo, Vc. solo;  divisi; 

stopniowe zwiększanie obsady (ff) 
Kameralizacja, tutti                                                  „Bloki” brzmieniowe na  zmianę z kameralizacją 
(dęte drew., harfa, smyczki) 

Ekspresja 
 

Zögernd; in plötzlicher Angst; angstvoll 
 

Ohne espress, trocken; sehr sanft, 

ruhig; sehr innig und ausdrucksvoll; 

molto espressivo 
 

Espressivo, molto espressivo, im 

Ausdruck, entsetzt   

Ohne espress, sehr aufgeregt    Sehr traurig   Sehr zart, espressivo       Ohne Leidenschaft    Molto espressivo                
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4. 

Różnica i powtórzenie                                         

w Variationen für Orchester op. 31                          

na orkiestrę symfoniczną 
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Data powstania: 1928 

Obsada: 4 flety (w tym flet piccolo), 4 oboje (w tym rożek angielski), klarnet Es,        

3 klarnety B (także A), klarnet basowy, 4 fagoty (w tym kontrafagot), 4 waltornie F,   

3 trąbki C, 4 puzony, tuba basowa, kotły, perkusja (talerze, wielki bęben, mały bęben, 

tam-tam, triangel, dzwonki orkiestrowe, ksylofon, fleksaton), 2 harfy, czelesta, 

mandolina, I skrzypce, II skrzypce, altówki, wiolonczele, kontrabasy  

Zamówienie: Wilhelm Furtwängler 

Czas trwania: ok. 22’ 
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4.1 Geneza utworu 

Dwa impulsy walczą ze sobą w człowieku:                                                                                  

żądanie powtórzenia przyjemnych bodźców                                                                                                          

i przeciwne mu pragnienie różnorodności, zmiany, nowych stimuli. […]                                                   

Stojąc twarzą w twarz z dylematem czy powtórzenie                                                                               

bodźców czy też innowacja jest uprzywilejowana,                                                                                        

umysł ludzki zdecydował […] „wziąć w posiadanie”; stworzył system.                                                     

Arnold Schönberg 

 

 Lata 1914-1923 były dla Schönberga z jednej strony okresem kształtowania się 

i dojrzewania „metody komponowania za pomocą dwunastu dźwięków”, z drugiej zaś 

czasem ograniczenia wypowiedzi artystycznej. Wybuch I wojny światowej nie 

sprzyjał komponowaniu (twórca był dwukrotnie powoływany do armii austriackiej),   

z kolei na lata 1917-1920 przypada wzrost zainteresowania prowadzonym przez 

Schönberga „seminarium kompozycji”, któremu musiał w związku z tym poświęcić 

sporo czasu. Pojawiła się także idea skomponowania oratorium Die Jakobsleiter, 

wiążąca się z koniecznością napisania tekstu inspirowanego religijno-mistycznymi       

i etycznymi rozważaniami kompozytora
276

.  

Pierwszym utworem, w którym skrystalizowana metoda dodekafoniczna pojawia się 

na większą skalę jest Fünf Klavierstücke op. 23 z 1923 roku. W październiku 1925 

roku Schönberg został mianowany profesorem kompozycji w Pruskiej Akademii Sztuk 

Pięknych w Berlinie (w miejsce zmarłego Ferruccio Busoniego); zasiadał również      

w Senacie uczelni. Ze względu na stan zdrowia kompozytor rozpoczął tę pracę dopiero 

z początkiem 1926 roku, przygotowując się jednocześnie do zastosowania metody 

dodekafonicznej w dużej formie orkiestrowej. Początkowo miała to być Passacaglia, 

która pozostała ostatecznie nieukończona; w międzyczasie powstała także Suita op. 29 

oraz szereg szkiców do wariacji, datowanych na maj 1926 roku
277

. Variationen für 

Orchester op. 31 powstawały etapami: pierwszy etap (do piątej wariacji włącznie) 

przebiegał bez zakłóceń, później nastąpiła przerwa aż do 1928 roku (poświęcona na 

opracowywanie tekstu Der biblische Weg), wreszcie ostatecznego impulsu do pracy 

nad dziełem dostarczyło zamówienie złożone przez Wilhelma Furtwänglera. 

                                                           
276

 L. Rognoni, dz. cyt., s. 88. 
277

 T. Muxeneder, Arnold Schönberg, Variationen für Orchester op. 31, 

http://www.schoenberg.at/index.php/en/joomla-license-sp-1943310036/variationen-fuer-orchester-op-

31-1926-1928 [dostęp: 02.08.2017]. 

http://www.schoenberg.at/index.php/en/joomla-license-sp-1943310036/variationen-fuer-orchester-op-31-1926-1928
http://www.schoenberg.at/index.php/en/joomla-license-sp-1943310036/variationen-fuer-orchester-op-31-1926-1928
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Variationen zostały ukończone 21 sierpnia 1928 roku podczas wakacji w Roquebrune-

Cap Martin we Francji. Mimo trudności technicznych, w jakie obfitowało dzieło, 

Furtwängler zaplanował tylko trzy próby, w związku z czym prawykonanie utworu     

2 grudnia 1928 roku w Berlinie okazało się zupełnym fiaskiem. Variationen doczekały 

się sukcesu dopiero podczas wykonania we Frankfurcie w lutym 1931 roku, które 

zostało poprzedzone autorskim wprowadzeniem kompozytora. W wyemitowanym 

niedługo później wykładzie radiowym Schönberga na temat utworu (w marcu 1931 

roku), zostaje przywołanych aż 70 przykładów muzycznych, liczne nawiązania do 

kryterium zrozumiałości, koherencji, logiki muzycznej oraz wyjaśnienia odniesień do 

tradycji. Jak pisze Therese Muxeneder, 

Variationen für Orchester zbliżają się bez wątpienia do symfonicznego sposobu 

projektowania, […] są rodzajem albumu zawierającego w i d o k i  m i e j s c  lub 

r o d z a j e m  k r a j o b r a z u , ukazującego indywidualne aspekty. Jednak symfonia jest 

rodzajem p a n o r a m y , umożliwiającej oddzielne spojrzenie na każdy obraz, choć               

w rzeczywistości obrazy te są silnie wzajemnie powiązane i stopione ze sobą
278

.   

Powracają tu znów pojęcia miejsca i krajobrazu w kontekście twórczości Schönberga, 

co świadczy o silnym wrażeniu percepcyjnym w zetknięciu z utworem, a także 

stanowi nawiązanie do aspektu obrazowości i przestrzenności, istotnych dla kategorii 

reprezentacji. 

4.2 Muzyczne środki reprezentacji. Powtórzenie, refren      

i różnica 

Zarzut „matematycznej abstrakcji” stawiany często dodekafonicznym dziełom 

Schönberga przy bliższym poznaniu autorefleksji twórcy i idei, stojących za jego 

twórczością, staje się bezzasadny. Problem ten podsumował w celny sposób Julian 

Johnson (przede wszystkim w odniesieniu do muzyki Antona Weberna, ale nie tylko):  

Muzyka nigdy nie jest redukowalna do poziomu abstrakcji występującego w matematyce, 

częściowo dlatego, że istnieje w materialnej (słyszalnej) postaci, ale przede wszystkim 

dlatego, że materiał, którym się posługuje jest historycznie ukształtowany i rezonuje rzeczami 

materialnymi. Abstrakcja w muzyce jest, być może, lepiej zrozumiała nie jako nieobecność 

treści materialnej, lecz jako szczególna jej transformacja
279

.  

                                                           
278

 Tamże. Wyszczególnienia autorki. 
279

 J. Johnson, dz. cyt., s. 215-216. 
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Powtórzenie i różnica są pojęciami pozostającymi tradycyjnie w relacji opozycji. 

Dopiero ich XX-wieczna reinterpretacja przyniosła „uwolnienie” różnicy od roli 

podrzędnej wobec powtórzenia. W analizie muzycznej wciąż jednak zwraca się 

większą uwagę na elementy unifikujące, syntetyzujące, niż na różnicujące                    

i sprawiające, że dzieło (lub jego fragmenty) wykazuje indywidualną i oryginalną 

relację z rzeczywistością muzyczną i pozamuzyczną. Michael Cherlin, wyliczając tego 

rodzaju „błędy” analityczne, podejmuje istotne kwestie dotyczące m.in.: 1) braku 

zadowalającego podkreślania opozycji kontrastów w muzyce; 2) dążenia do syntezy 

jako unifikującej opozycje; 3) dążenia do znalezienia momentu kadencyjnego za 

wszelką cenę, umniejszając wagę prowadzących do niego akordów
280

. 

Marginalizowane są w ten sposób metody, dzięki którym opozycja jest kreowana lub 

intensyfikowana w myśli muzycznej.  

Akt powtórzenia stanowi fundament reprezentacji rozumianej zarówno jako 

ponowne przedstawienie, uobecnienie, jak i mimesis z koniecznym udziałem aktu 

kreacji (por. rozdział III, s. 161 i n.). Należy zaznaczyć, że chodzi tu o estetyczno-

filozoficzną, nie zaś typowo muzyczną interpretację pojęcia „powtórzenie”. Z kolei 

różnica, według Deleuze’a, jest podstawą „stawania się” (devenir), co oznacza 

zerwanie jakichkolwiek więzów z reprezentacją opartą na powtórzeniu. Według 

niektórych badaczy to właśnie w refleksji Deleuze’a doszło do „ruiny reprezentacji” 

jako takiej (m.in. Dorothea Olkowski i Elisabeth Grosz
281

), inni natomiast (np. Eric 

Prieto
282

) uważają, że reprezentacja stanowi tak fundamentalny element wszelkiej 

ludzkiej aktywności, iż nie ma od niej ucieczki oraz że to Deleuzjańska koncepcja 

„refrenu” przemawia za możliwością istnienia reprezentacji, pomimo różnicy
283

.  

Variationen für Orchester zostały potraktowane w tej rozprawie w odmienny 

sposób niż pozostałe utwory – nie ma tu wyznaczonych poziomów reprezentacji, choć 

można by je wyróżnić. Tak więc formy serii, lustrzane zestawienia heksachordów lub 

cząstek/motywów serii, „gra” kilkoma zaledwie dźwiękami serii i komplikacje 

kontrapunktyczne mogłyby sugerować poziom reprezentacji o charakterze 

                                                           
280

 M. Cherlin, Dialectical Opposition in Schoenberg's Music and Thought, „Music Theory Spectrum”, 

Vol. 22, Issue 2, 1 October 2000, s, 165. 
281

 Por. wprowadzenie, s. 28, przyp. 51. 
282

 Por. wprowadzenie, s. 26, przyp. 45. 
283

 Por. rozdział I, s. 71-72. 
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„mimetycznym”, refleksywnym (podobnie jak w przypadku Kammersymphonie), 

natomiast motyw B-A-C-H, interwał trytonu i kwinty czystej – poziom reprezentacji   

o charakterze metaforyczno-symbolicznym. Jednak ze względu na wyjątkową 

adekwatność wariacji jako formy z pojęciami powtórzenia i różnicy, a także ze 

względu na obecność refleksji teoretycznej Schönberga w kwestii powtórzeń                

i „wariantów”, uwaga zostanie skupiona na tych właśnie dwóch aspektach. 

4.2.1 Forma 

 Utwór ujęty jest w cykl dziewięciu wariacji z introdukcją, tematem                    

i rozbudowanym finałem. Introdukcja i finał wiążą cały cykl poniekąd w formę łuku, 

dzięki obecności motywu/cytatu B-A-C-H oraz istotnych strukturalnie interwałów 

kwinty czystej i trytonu. Tworzą się w ten sposób trzy w pewnym sensie niezależne 

płaszczyzny brzmieniowo-semantyczne: seria dodekafoniczna, cytat oraz dialektyka 

interwałów trytonu (jako pierwszego interwału serii) i kwinty czystej. Co interesujące, 

o ile temat jest punktem wyjścia dla dziewięciu wariacji, to finał stanowi rodzaj 

wariacji podwójnych, w których jednak tematem uprzywilejowanym staje się motyw 

B-A-C-H. Pojawia się w nim także nowy motyw, na którego rolę wskazuje Maria 

Benič Zovko
284

. Obecność w introdukcji półtonu b-a zapowiada pojawienie się cytatu 

B-A-C-H; jest rodzajem antycypacji, a jednocześnie „odsłonięcia” motywu, 

pozostającego w ukryciu w temacie. Interwał trytonu stopniowo ewoluuje w motyw 

początkowy tematu, czyli następuje stopniowe „rozwijanie” serii w sposób linearny 

(pojęciowo, jak i czasowo). Motyw/kryptogram występuje po raz pierwszy w pełnej 

formie w taktach 24-25, w partii pierwszego puzonu, pp dolce.  

Temat wariacji zawiera całą serię (ukazaną w sposób linearny, jako melodię     

z towarzyszeniem akompaniamentu) w partii wiolonczeli solo, a następnie także 

pierwszych skrzypiec w postaci zasadniczej, inwersji ruchu raka, ruchu raka i inwersji. 

Jak zauważa Hartmut Krones, frazy tematu układają się w odcinki 5-dźwiękowy,       

4-dźwiękowy, 3-dźwiękowy itd
285

. Jednak przeważa trzyczęściowe odczucie formy:   

                                                           
284

 M. Benič Zovko, Twelve-Tone Technique and Its Forms: Variation Techniques of Arnold 

Schoenberg's "Variations for Orchestra Op. 31", „International Review of the Aesthetics and Sociology 

of Music”, Vol. 38, No. 1 (June, 2007), s. 44. 
285

 H. Krones, dz. cyt., s. 98. 
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A B A’. Możliwa jest także inna interpretacja, podążająca za postaciami serii, jako 

cztery odcinki naprzemiennie 5-taktowe i 7-taktowe (przykład 53).  

 

Przykład 53. A. Schönberg, Variationen für Orchester op. 31, temat wariacji, t. 34-57,                       

[w:] A. Schoenberg, Composition with Twelve Tones (1), [w:] tegoż, Style and Idea, University of 

California Press, Berkeley 2010, s. 236. 

 

Większość wariacji (podobnie jak introdukcja i temat) wykazuje formę 

trzyczęściową: A B A’. Finał stanowi niemal 1/3 całego utworu i jest rodzajem 

podwójnych wariacji: na temat i cytat B-A-C-H. Wykazuje budowę trzyczęściową:    

A (Mäβig schnell) B (Grazioso) C (Presto), w której części B i C zawierają 

kombinację wszystkich motywów/tematów. Pojawiające się pod koniec finału Adagio 

jest nieco nostalgicznym powrotem tematu. W finale temat wariacji nie stanowi 

głównego celu techniki wariacyjnej – obydwa motywy są traktowane jak tematy quasi-

przetworzenia. 

Szczegółowa analiza współdziałania wybranych elementów muzycznym wraz             

z wykresem dynamiczno-ekspresyjnym została ukazana w tabeli 14 (s. 337-338). 
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4.2.2 Między reprezentacją i antyreprezentacją  

Uważam, że kiedy Ryszard Wagner wprowadził                                                                                          

motyw przewodni – w tym samym celu, w którym                                                                                               

ja wprowadziłem postać zasadniczą serii – mógł był                                                                          

powiedzieć: „Niech się stanie jedność”.                                                                                                       

Arnold Schönberg  

 

Powtórzenie i refren jako media reprezentacji 

Lawrence Kramer wskazuje źródła zróżnicowania sposobu pojmowania pojęcia 

powtórzenia (czysto muzycznego) w twórczości romantycznej:  

Dopiero […] u Wordswortha i Beethovena, pojawia się w pełni rozwinięta odmiana repetycji 

nie skodyfikowanej i zakłócającej (disruptive uncodified repetition), repetycji przejrzystej 

pod względem swej ekspresji i krytycznej (critical) wobec struktury wielkowymiarowej, 

która ją otacza. W utworze o tego rodzaju rytmie strukturalnym – możemy go nazwać 

„repetycją romantyczną” (Romantic repetition) – repetycja „niepotrzebna” („unnecessary”) 

frazy, gestu, fragmentu narracji, odcinka wchodzącego w skład większej całości itp., ma 

status umysłowego „zająknięcia się” (stammer), jest oznaką zablokowania normalnego 

funkcjonowania świadomości. Potencjalnie nie podlega ono kontroli i „zająknięcia” tego nie 

można „wykurować”, jeśli pozwoli się mu iść swoim biegiem lub przeistoczyć się w coś 

innego
286

. 

Z kolei dwoma głównymi problemami powtórzenia filozoficznego są, zdaniem Eugene 

W. Hollanda, trwanie i mimesis (jako imitacja)
287

. Cykliczna reprezentacja czasu była 

typowa dla prymitywnych i wczesnoreligijnych społeczeństw, a także dla sfery 

mitu
288

. Powtórzenie nigdy nie oznaczało czegoś nowego, lecz raczej coś statycznego, 

aż do jego reinterpretacji w filozofii Kierkegaarda, Nietzschego, Derridy i Deleuze’a 

jako „siły, która symultanicznie odtwarza jedną rzecz i tworzy inną rzecz na nowo”
289

. 

Zarówno dla Derridy, jak i dla Deleuze’a powrót identycznego jest teoretycznie 

niemożliwy, gdyż sam fakt powrotu „tego Samego” już sprawia, że jest ono inne
290

. 

Co więcej, Holland uważa, że koncepcja „oryginału” jest możliwa tylko ze względu na 

potencjalne powtórzenie, które „waha się pomiędzy ‘re-prezentacją’ (tzw. modelem 

                                                           
286

 L. Kramer, Powtórzenie – w twórczości romantycznej, przeł. A. Buchner, „Muzykalia XIII/Judaica 

4”, s. 4 (fragment książki Music and Poetry. The Nineteenth Century and After, University of California 

Press, Berkeley 1984). 
287

 E.W. Holland, Deleuze and Guattari’s A Thousand Plateaus, Bloomsbury, London – New York 

2014, s. 3-30. 
288

 Tamże, s. 3. 
289

 Tamże, s. 6. 
290

 Tamże, s. 19. 
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Platońskim) i pre-prezentacją […], poddaje w wątpliwość ‘absolutne’ i ‘podstawowe’ 

pojęcia „oryginału’ i ‘źródła’”
291

.  

Zrozumienie wagi powtórzenia jest kluczowe dla interpretacji twórczości 

Schönberga. Warto przypomnieć, że dla kompozytora „powtórzenie jest zasadą 

strukturalną koherencji”
292

, co oznacza przede wszystkim ustalenie reguł powtarzania 

motywu muzycznego
293

. Jedynym sposobem rozpoznania kombinacji wariantów jest 

podążanie za zasadami logiki i posiadanie zrozumienia formy muzycznej
294

. 

Warunkiem podstawowym zrozumienia jest pamięć, natomiast warunkiem wstępnym 

pamięci jest rozpoznanie. Pamięć jest blisko powiązana ze wspomnieniem, niemniej 

wspomnienie czyni moment teraźniejszy statycznym, „wykrada” go obecności, 

podczas gdy pamięć działa w sposób synchroniczny. Schönberg uważa, że 

„powtórzenie jest pierwszym etapem muzycznej techniki formalnej, natomiast 

wariacja i przetworzenie – stadiami wyższymi”
295

. Kompozytor podaje jako przykład 

formę ronda, w której myśl muzyczna – główny temat ronda – jest powtarzana, jednak 

z innego powodu niż refren. Powtórzenie jest tutaj jedynym sposobem na rozwijanie 

tematu, podczas gdy np. w poemacie literackim sama idea jest rozwijana                     

w niepowtarzających się strofach – to one potwierdzają trafność refrenu i nadają wyraz 

sednu jego znaczenia: faktowi, że różne rzeczy mogą być równe, podobne lub 

powiązane. Powtórzenie w muzyce, zwłaszcza w wariacjach, pokazuje że r ó ż n e  

rzeczy mogą powstać z j e d n e j , poprzez rozwój i przetwarzanie, poprzez 

generowanie nowych figur
296

: „Definiuję wariację jako zmianę pewnej liczby cech 

fragmentu, podczas zachowania innych w niezmiennym kształcie”
297

, pisał Schönberg. 

Taka wariacja jest formą powtórzenia i służy osiągnięciu koherencji. To co 

kompozytor nazywa „wariantami” i „wariacją ewoluującą” jest w istocie rezultatem 

myślenia Deleuzjańską „czystą” różnicą. Schönberg miał poczucie, że pojęcie 

powtórzenia rozumiane w sposób ogólny nie przystaje do jego dzieł, gdyż odnosi się 

do pewnej cechy o charakterze statycznym. 
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292
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296

 Tamże, s. 266. 
297
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 Powtórzenie i refren przejawiają się w charakterze mediów reprezentacji         

w wielu różnych aspektach utworu, zarówno technicznych, jak i symbolicznych. 

Należą do nich przede wszystkim: 

1) m a t e r i a ł  d ź w i ę k o w y   

Temat wariacji stanowi seria dodekafoniczna w postaci zasadniczej oraz jej 

przekształcenia (inwersja ruchu raka, ruch raka, inwersja). Postać zasadnicza jest 

skonstruowana, jak zwykle u Schönberga, w sposób wskazujący od razu na 

uprzywilejowanie pewnych interwałów (przykład 54).  

 

Przykład 54. Postać zasadnicza serii Variationen für Orchester op. 31 A. Schönberga (w ramce),       

[w:] A. Schoenberg, Composition with Twelve Tones (1), [w:] tegoż, Style and Idea, University of 

California Press, Berkeley 2010, s. 236. 

 
 

Jak zauważa Marija Benič Zovko, temat jako główna melodia pojawia się                   

w wariacjach: I, II, III, VIII, IX, natomiast w wariacjach: IV, V, VI, VII stanowi część 

akompaniamentu (zwłaszcza w V, VI, VII jest „wchłonięty” przez materiał 

dźwiękowy całego przebiegu muzycznego)
298

. Zdaniem Carla Dahlhausa, temat jest 

zaledwie „symbolizowany” w tych wariacjach, a sam materiał dźwiękowy zyskuje 

nowe znaczenie
299

.  

                                                           
298

 M. Benič Zovko, dz. cyt., s. 44-45. 
299

 C. Dahlhaus, Meisterwerke der Musik / Schönberg - Variationen für Orchester, Wilhelm Fink 

Verlag, München 1968, s. 17.  



315 

 

Wbrew poglądowi Wolfganga Rihma, że kryptogram B-A-C-H nie jest zawarty 

w samej serii bezpośrednio
300

, warto przedstawić jaką ujawnia ona konstrukcję 

wewnętrzną (schemat 4): 

 

 

B e fis es f A d cis g gis H C 

 B C A H      Tryton 

           Tryton 

Schemat 4. Wewnętrzna konstrukcja interwałowa serii dodekafonicznej w Variationen für Orchester  

op. 31 A. Schönberga.  

 

 

Dodatkowo uwagę zwraca obecność kwint czystych: „pośrodku” serii, na przecięciu 

heksachordów (a-d, w inwersji) oraz wynikających z drugich, w kolejności od 

początku i od końca, dźwięków serii (e-h). Zawiera się w tej budowie pewien 

szczególny rodzaj symetrii, mimo że nieoczywistej, to wpływającej na konstrukcję 

całego cyklu. Taka interpretacja jest uprawomocniona cytowaną już uwagą samego 

kompozytora o jedności przestrzeni muzycznej
301

, która umożliwia uwzględnienie nie 

tylko relacji linearnych, ale także właśnie przestrzennych między dźwiękami serii. 

Podkreślony zostaje nie tylko cyrkularny charakter serii, ale całej trójwymiarowej 

konstrukcji ideowo-muzycznej: serii, motywu B-A-C-H oraz interwałów kwinty 

czystej i trytonu. Zatem już na poziomie samej postaci zasadniczej serii istnieją dwie 

wersje motywu/cytatu, dwa interwały trytonu i dwie kwinty czyste. Takie 

symultaniczne ujęcie zróżnicowanego (także pod względem symbolicznym) 

wyjściowego materiału dźwiękowego skłania do rozważań na temat powtórzenia          

i różnicy, a także tożsamości. Jednoczesna sukcesywność i symultaniczność przebiegu 

serii przyczynia się do specyficznej „gry” czasów: płynącego, zawieszonego                 

i skondensowanego. Konstrukcja serii sprawia, że mogą z niej powstawać motywy      

o zróżnicowanym, a jednocześnie rozpoznawalnym charakterze. Jednak główną zaletą 

pozostaje postulowana przez kompozytora przestrzenna unifikacja materiału 
                                                           
300

 W. Rihm, Wolfgang Rihm on Schönberg’s Variations Op. 31, https://www.universaledition.com/ue-

magazine/wolfgang-rihm-on-schoenberg-s-variations-op.-31 [dostęp: 25.11.2016]. 
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dźwiękowego
302

. Zatem seria Schönbergowska nie jest tożsama z „uszeregowaniem”, 

jak pisał o serii dodekafonicznej w kontekście twórczości Antona Weberna Krzysztof 

Szwajgier
303

.  

Introdukcja posiada charakter ostinatowy, dla którego istotne jest 

doświadczenie zatrzymania, zawieszenia czasu (technika znana z Erwartung op. 17). 

Warto wspomnieć, że wzorem dla Variationen był szkic utworu Passacaglia für 

Orchester, nad którym Schönberg zaczął pracować w 1920 roku. Ethan Haimo 

sugeruje, że to właśnie wzorzec passacaglii jest charakterystyczny dla pierwszych 

ośmiu wariacji
304

. Temat pojawia się np. w wariacji I jako rodzaj cantus firmus         

(w klarnecie basowym, fagotach i kontrafagocie), w wariacji II w podobny sposób, 

lecz w zmodyfikowanej inwersji (w skrzypcach solo). Występuje zatem na jednej 

płaszczyźnie w niezmienionej postaci, natomiast drugą płaszczyznę stanowi 

zróżnicowany materiał motywiczny wywiedziony z serii. Jak zauważa Haimo taka 

wielowymiarowa wersja serii (6-składnikowa) obecna jest także w wariacji V: seria 

pojawia się horyzontalnie (w partii klarnetu basowego i fagotów), ale jej składniki są 

jednocześnie zestrojone wertykalnie
305

. Podstawowymi interwałami są sekunda mała 

oraz septyma wielka i nona mała. Kantylenowy temat pierwszych i drugich skrzypiec 

oparty jest na dźwiękach motywu B-A-C-H w transpozycji i w zmienionej kolejności  

(przykład 55). 

                                                           
302
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Przykład 55. A. Schönberg, Variationen für Orchester op. 31: wariacja V, t. 178-180. 

2 )  f a k t u r a  p o l i f o n i c z n a  

W utworze przeważa faktura polifoniczna, zwłaszcza w wymiarze przestrzennym. 

Technika polifoniczna dotyczy nie tylko form (serii) wywiedzionych z materiału 

dodekafonicznego, ale także motywu B-A-C-H i motywu trytonu, który zyskuje dzięki 

temu pewną samodzielność i niezależność. W przypadku polifonii Schönbergowskiej 

powstaje pytanie, na ile ten rodzaj techniki jest unifikujący, a na ile różnicujący. 

Wydaje się, że polifonia ma tu charakter jednoczący; dzięki niej różne płaszczyzny 

utworu mogą współistnieć w sposób nie podważający ich tożsamości (także 
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symbolicznej). Jednym z nielicznych przykładów odstępstwa od zasady polifonii jest 

motoryczna, ostinatowa wariacja VIII (przykład 56). 

 

Przykład 56. A. Schönberg, Variationen für Orchester op. 31: wariacja VIII, t. 262-273. 

3) „ m u z y k a  w  m u z y c e ” 

Zagadnienie „muzyki w muzyce” zostało podjęte przez polskich muzykologów w dość 

szeroki sposób m.in. podczas Spotkań Muzycznych w Baranowie Sandomierskim
306

. 

Wśród wielu badaczy wypowiadających się na temat tego zagadnienia, Mieczysław 

                                                           
306

 Nie są brane pod uwagę definicje „muzyki w muzyce” proponowane przez m.in. narratologię, jako 

zbyt różniące się pod względem metodologicznym od proponowanego w tej pracy ujęcia; por.              

K. Berger, Diegesis and Mimesis: The Poetic Modes and the Matter of Artistic Presentation, „The 

Journal of Musicology”, Vol. 12, No. 4, Autumn, 1994. 
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Tomaszewski zwrócił uwagę na pierwszoplanowy aspekt relacji, wyrażający się         

w myśleniu bardziej interwałem niż dźwiękiem
307

. Taki sposób myślenia jest 

charakterystyczny dla Schönbergowskiej dodekafonii w ogóle. Tomaszewski zwraca 

także uwagę na wkroczenie w pola napięć „między tym, co dane i przejęte a tym, co 

dodane, wymyślone samodzielnie”
308

. Autor widzi w tych napięciach przede 

wszystkim rys dialektyczny, opozycyjny, wyrażający się m.in. w parach: cudze – 

własne, pierwotne – wtórne, ustalone, zapisane – zmienne, oddane improwizacji, 

dawne – współczesne, dalekie – bliskie, przynależne gatunkowi, rodzajowi, stylowi     

i formie – przynależne indywidualnemu dziełu
309

. Motyw B-A-C-H pełni w dziele 

funkcję cytatu dosłownego, który Tomaszewski definiuje jako „przytoczenie              

w utworze własnym muzyki cudzej dokonane po pierwsze – w pełni świadomie, po 

drugie zaś w pełni jawnie, czyli uczynione w sposób wyróżniony, ułatwiający 

słuchaczowi identyfikację ora zrozumienie celu i sensu owego przytoczenia”
310

. 

Krzysztof Szwajgier uważa, że struktura B-A-C-H nie jest właściwie ani tematem, ani 

motywem, lecz raczej metaforą:  

Uszeregowanie, a więc szereg, czyli seria – kieruje nas to w stronę myślenia strukturalnego, 

właściwego dla muzyki dodekafonicznej i serialnej. Seria? Tak, jeśli układ ten zostanie użyty 

w technice seryjnej. Większość opracować tematu B-A-C-H jest jednak tonalna i do tego – 

tematyczna
311

.  

Wybór w konstruowaniu serii i n t e r w a ł u  z n a c z ą c e g o  jest typowy dla 

Schönbergowskiej dodekafonii. Jak zostało wykazane wcześniej, postać zasadnicza 

serii jest przeniknięta motywem B-A-C-H za sprawą odpowiedniego układu 

interwałowego. Motyw ten pojawia się zatem w dwojaki sposób: jako część składowa 

oryginalnego materiału dźwiękowego oraz jako cytat, w formie znanej                          

i rozpoznawalnej. O ile obecność motywu jako „muzyki w muzyce” ma miejsce         

w introdukcji i w finale, o tyle w wariacjach jest on użyty jako element konstrukcyjny, 

a zatem ulegający przekształceniom (przykłady 57 i 58).  
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Przykład 57. A. Schönberg, Variationen für Orchester op. 31: pierwsze wystąpienie motywu B-A-C-H 

w introdukcji, t. 22-25. 
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Przykład 58. A. Schönberg, Variationen für Orchester op. 31: aluzyjne potraktowanie motywu            

B-A-C-H w wariacji II, t. 98-101. 

 

 

 

Różnica jako antyreprezentacja? 

Podstawę niniejszych rozważań o możliwości negacji reprezentacji za pomocą 

pojęcia różnicy stanowi myśl Gillesa Deleuze’a, że „różnica może być wewnętrzna,    

a jednak nie pojęciowa”
312

. Filozof rozwija swoje spostrzeżenie: „Istnieją różnice 

wewnętrzne, które dramatyzują Ideę, zanim dokonają przedstawienia przedmiotu. 

Różnica jest tutaj wewnętrzna wobec Idei, chociaż jest zewnętrzna wobec pojęcia jako 

przedstawienia przedmiotu”
313

. Tak zdefiniowana różnica stanowi, według Deleuze’a, 

przyczynek do zastanowienia się nad relacją materii i formy.  

1) M a t e r i a  i  f o r m a  

Deleuze pisze: „Forma różni się od materii […], lecz nie na odwrót, ponieważ samo 

odróżnianie się jest formą”
314

. Różnica doskonała i jednocześnie największa to 
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r ó ż n i c a  g a t u n k o w a (inaczej jest jedynie zwykłą odmiennością lub rozmaitością). 

Jako taka, jest ona zawsze p r z y c z y n ą  formalną
315

. Filozof nie ma oczywiście na 

myśli gatunków muzycznych, jednak sam proces „odróżniania” jest podobny.            

W przypadku metody dodekafonicznej momentem czystej różnicy jest powstanie 

nowej, niepowtarzalnej serii (czym dodekafonia różni się od tonalności) z wirtualnej
316

 

materii dźwiękowej. Następnie ulega ona dalszemu różnicowaniu pod postacią formy 

konkretnego utworu. Zatem zarówno forma, jak i konkretny, unikalny sposób 

organizacji materiału dźwiękowego przyczyniają się do podkreślenia różnicy. Jak 

pisze Deleuze, różnica stawia opór, niczym wyjątek
317

, nie poddaje się syntezie, 

uogólnieniu. Filozof nawiązuje do odróżnienia władzy od mocy – tym, co daje moc 

jest w muzyce ekspresja. Zbyt ogólne traktowanie pojęcia różnicy powoduje, że jest 

ono widziane zawsze przez pryzmat reprezentacji, podlega mediacji podobnie jak sam 

przedmiot przedstawienia. Tak rozumianym rodzajem reprezentacji jest już choćby 

sam sposób zastosowania serii w utworze, istotne jest zatem uchwycenie różnicy i jej 

potencjału już na poziomie materiału. 

Różnica jest jednak także tym, co powoduje, że przedmiot odcina się od swego 

podłoża. W Variationen za „podłoże” można uznać serię, można też za nie uznać 

temat, rozważając w jaki sposób „odcina” się on w wariacjach od „podłoża”,               

a następnie powraca do niego. Zovko trafnie zauważa, że już sam temat jest wariacją 

serii
318

. Elementami kotwiczącymi są motyw B-A-C-H (w postaci oryginalnej)             

i kwinta czysta (aczkolwiek trudna w percepcji w dalszym przebiegu utworu).  

Zróżnicowanie wynika zatem z samej formy dzieła, jednak to odchodzenie od tematu 

jest podkreślone bardziej niż powracanie do niego, co ma związek z ulubioną techniką 

Schönberga, techniką „wariacji ewoluującej”. 

2) Idea „ w a r i a c j i  e w o l u u j ą c e j ”  (entwickelnde Variation) jako przejaw 

„stawania się” (devenir)
319

 

Carl Dahlhaus zauważa, że „wariacja ewoluująca” różni się od pracy motywiczno-

tematycznej przede wszystkim wyższym stopniem abstrakcji, na który pozwala            

                                                           
315
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i którego wręcz wymaga
320

. Rdzeń Schönbergowskiej idei muzycznej zawiera się, 

zdaniem badacza, w interwale, natomiast inne elementy (harmonia, rytm) służą jedynie 

prezentacji tej idei, co nie oznacza, że są ignorowane
321

. Dahlhaus uważa, że z tego 

właśnie powodu prawdziwą substancję muzyki Schönberga stanowi diastematyczność, 

zwłaszcza w kontekście twórczości dodekafonicznej. Według badacza w pojęciu 

„wariacja ewoluująca” (czy też „postępujące różnicowanie”) wariacja oznacza 

namacalny aspekt techniki kompozytorskiej, natomiast ewolucja (rozwój) stanowi 

formę interpretacji estetycznej
322

. Kiedy drugi motyw powstaje z pierwszego, a trzeci  

z drugiego, nie oznacza to, że trzeci i pierwszy motyw posiadają wciąż jakąś cechę 

wspólną. Na tym właśnie polega różnica, jako opozycja koncepcji rozwoju z jednego 

ziarna, który jest możliwy do prześledzenia wstecz w każdym momencie. Dahlhaus 

odwołuje się do Arystotelesowskiej koncepcji entelechii, czyli „ucelowienia” procesu 

rozwoju, nadającemu rzeczom jedność
323

. Istotne jest, że technika „wariacji 

ewoluującej” była jedną z nielicznych, którym kompozytor pozostał wierny do końca 

życia
324

.  

Forma wariacji bywa określana jako „muzyka o muzyce”
325

. W przypadku 

Schönbergowskich Variationen można mówić bardziej o „stawaniu się” niż 

cyrkularności (jako powrotu, apoteozy tematu na końcu utworu – apoteozie ulega 

raczej cytat). „Stawanie się” jest, według Deleuze’a i Guattariego, procesem ciągłym, 

dynamicznym, w którym wykształcona tożsamość jest chwilowa i prowadzi do 

kolejnego etapu. Tak rozumiane „stawanie się” odpowiada w pewien sposób technice 

„wariacji ewoluującej”, którą Dahlhaus nazywa i d e ą  „wariacji ewoluującej”, a którą 

na potrzeby tej analizy autorka proponuje nazwać techniką „postępującego 

różnicowania”
326

. Temat zostaje w kolejnych wariacjach tak oddalony od oryginału 

przez różnicowanie, że jego powrót jawi się jako reminiscencja, ślad, relikt, a nie 

element konstytutywny i napędowy struktury. Należy pamiętać, że temat to także 

seria, a seria powinna być obecna w całym materiale dźwiękowym. Kompozytor 
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jednak zawiesza sformułowaną przez siebie zasadę (nie po raz ostatni), że żaden 

dźwięk serii nie powinien się powtórzyć przed jej całkowitym ukazaniem. Zatem seria 

w poszczególnych wariacjach także odcina się od swego wirtualnego „podłoża”, 

uprzywilejowuje różnicę. Jak pisze Zovko, technika „wariacji ewoluującej” zapewnia 

jedność i koherencję szczególnie w tych wariacjach, w których temat został 

„wchłonięty” przez materiał dźwiękowy
327

, nie jest już rozpoznawalny słuchowo,        

a jedynie w zapisie nutowym. Dla Deleuze’a wieczny powrót jest bytem, ale 

wyłącznie bytem stawania się: „Powracanie jest […] jedyną tożsamością, ale 

tożsamością jako mocą wtórną, tożsamością różnicy”
328

.  

Wariacja I następuje attaca po temacie i brzmi quasi-konsonansowo za sprawą 

równoległych tercji i decym, techniki pochodzącej, według samego kompozytora, od 

podwójnego kontrapunktu decym i undecym i pozwalającej na dodanie równoległych 

tercji do każdej partii
329

. Jest pod tym względem niejako rodzajem kontynuacji 

lirycznego charakteru tematu, który pojawia się tu jako cantus firmus (przykład 59). 
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Przykład 59. A. Schönberg, Variationen für Orchester op. 31: wariacja I, t. 58-60. 

Podstawową rolą kontrapunktu w utworze jest różnicowanie lirycznego tematu, 

zarówno poprzez nadanie mu energicznego, jak i statycznego charakteru. W wariacji 

IV temat zostaje „otoczony” 4-głosowym kontrapunktem, który paradoksalnie wysuwa 

się pod względem melodycznym i ekspresywnym na pierwszy plan i jest motorem 

całego przebiegu. Między głosami samego kontrapunktu nie ma jednak hierarchii.      

Z kolei wariacja VII (jedna z najbardziej rozbudowanych; metrum 4/4) jest rodzajem 
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impresji dźwiękowej wynikającej z techniki kontrapunktycznej (utrzymana w tempie 

Langsam, w dynamice pp i ppp) i rozgrywa się w przeważającej mierze w wysokich 

rejestrach instrumentów. Na niedookreślony charakter brzmienia wpływa dodatkowo 

zróżnicowana artykulacja (przykład 60). 

 

Przykład 60. A. Schönberg, Variationen für Orchester op. 31: wariacja VII, t. 238-239. 

Sposób w jaki temat zostaje poddany „różnicowaniu” w kolejnych wariacjach 

obejmuje nie tylko zmiany metrorytmiczne, agogiczne i dynamiczne, ale także nastrój 
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wynikający z rodzaju ekspresji i „tonu”. Obrazuje to zestawienie incipitów 

poszczególnych wariacji dokonane przez Carla Dahlhausa
330

 (przykład 61). 

 

Przykład 61. A. Schönberg, Variationen für Orchester op. 31: wersje tematu w kolejnych wariacjach, 

cyt. za: C. Dahlhaus, Schönberg: Variationen für Orchester, op. 31, Munich 1968, s. 33. 

 

 

3) trzy p ł a s z c z y z n y  b r z m i e n i o w e  

W utworze współistnieją trzy istotne motywy: tryton, kwinta czysta i antycypacja 

cytatu B-A-C-H. Poprzez swoją powtarzalność i trwanie tworzą one rodzaj płaszczyzn 

zarówno brzmieniowych, jak i symbolicznych, niejako na zasadzie palimpsestu,         

w którym to, co dawniejsze splata się z tym, co nowsze. Obecność tych płaszczyzn jest 
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dominująca zwłaszcza w introdukcji i w finale (czyli w ogniwach tworzących ramy 

całego cyklu), choć interwał kwinty czystej umyka percepcji słuchowej (przykład 62). 

 

Przykład 62. A. Schönberg, Variationen für Orchester op. 31: trzy płaszczyzny w introdukcji: kwinta 

czysta (kolor czerwony), tryton (kolor niebieski) i pierwsza część motywu B-A-C-H (kolor zielony),     

t. 5-12. 
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Płaszczyzny te dowodzą myślenia przestrzennego kompozytora (na sposób 

Swedenborgowski), ale przywołują także na myśl Deleuzjańską wersję przestrzeni 

rhizomatycznej. Nie zakłada ona obecności jakiegokolwiek centrum; jest pod tym 

względem niehierarchiczna i jednorodna (aczkolwiek zróżnicowana wewnętrznie). 

Kojarzy się bardziej z formą otwartą, jednak to nie stanowi jej najważniejszego 

aspektu. Seria dodekafoniczna zakłada równy status wszystkich dźwięków (poprzez 

eliminację powtórzeń), zatem także nie hierarchizuje (także przestrzennie, co jednak  

w przypadku Schönberga często pozostaje jedynie teorią). Przestrzeń 

Swedenborgowska zakłada natomiast swobodny ruch w każdym kierunku i brak 

opozycji przestrzennych, wykazując pewne podobieństwo z rhizome (kłączem). Ma 

ona niebagatelny wpływ na sposób prezentacji „idei muzycznej”. Jak pisał 

kompozytor: 

Mimo że elementy […] myśli pojawiają się oddzielnie i niezależnie dla oka i ucha, odsłaniają 

one swoje prawdziwe znaczenie jedynie przez wzajemną współpracę.  Wszystko to, co się 

wydarza w jakimkolwiek punkcie tej przestrzeni muzycznej, ma znaczenie nie tylko lokalne. 

Funkcjonuje […] we wszystkich kierunkach i płaszczyznach oraz nie pozostaje bez wpływu 

nawet na odległe punkty
331

. 

 

 

4.3 Interpretacja. Deleuzjańska koncepcja różnicy               

i powtórzenia 

Refren jest Wiecznym Powrotem.                                                                                                                        

Gilles Deleuze 

 

Brian Hulse, podejmując zagadnienie „stosowalności” Deleuzjańskiej 

koncepcji różnicy w muzyce, zwraca szczególną uwagę na rolę kontrastu i opozycji
332

 

– dwóch istotnych aspektów twórczości Schönberga w ogóle. Sam Deleuze uważał, że 

prawdziwa opozycja to nie maksimum różnicy, lecz minimum powtórzenia. Różnica 

występuje jako opozycja wobec siebie samej, nie zaś „zewnętrza” (nie tylko 
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pozamuzycznego); pozostaje w ciągłym ruchu, jako proces „stawania się”. Ulegając 

jednak porównaniu (a występuje ono w każdym myśleniu opozycjami
333

) traci część 

swojej niezależności. Dlatego tak istotne wydaje się przywołanie przez Schönberga 

Swedenborgowskiej przestrzeni w kontekście dodekafonii. Ponieważ nie istnieje        

w niej żadna hierarchia ani uprzywilejowanie kierunku, np. interwały nie powinny być 

porównywane ze sobą. Swobodny ruch we wszystkich kierunkach zakłada także 

pojęcie refrenu Deleuze’a i Guattariego. Taką rolę pełni w Variationen motyw           

B-A-C-H, stanowiąc swego rodzaju kotwicę, czy też wspomnianą przez 

Tomaszewskiego przystań, do której się ucieka lub powraca
334

.  

Powtórzenie i różnica  

Deleuze uważa, że „powtórzenie nie jest ogólnością”
335

, gdyż ogólność ma dwa 

porządki: jakościowy porządek podobieństw i ilościowy porządek ekwiwalentów. 

Jednak w ramach ogólności jedno pojęcie może zostać zastąpione innym. Natomiast 

„powtórzenie jest konieczne i usprawiedliwione tylko w relacji do tego, co nie może 

zostać zastąpione”
336

 pisze filozof. Skoro nie można znaleźć ekwiwalentu, substytutu, 

można tylko dokonać powtórzenia (jak w przypadku motywu B-A-C-H                       

w Variationen). Stąd tak silny związek powtórzenia z pojęciem oryginalności,             

a w dalszej kolejności z reprezentacją (zwłaszcza rozumianą jako refleks czy echo). 

Tak jak nie sposób dokonać substytucji duszy
337

, tak nie sposób zastąpić istoty dzieła 

(reprezentowanego). Deleuze zwraca uwagę na fakt, że powtórzenie i podobieństwo są 

ekstremalnie różne w rodzaju: podobieństwo może „reprezentować” powtórzenie, ale 

wciąż będzie zawierać różnicę
338

. Filozof krytykuje w gruncie rzeczy zasadę 

tożsamości: wszelkie koncepcje mogą podlegać czystej różnicy lub złożonemu 

powtórzeniu.  

Różnica sama w sobie ma niepostrzegalny status ontologiczny, gdyż pozostaje 

w ciągłym ruchu i ulega zmianom. Gdy tylko osiągnie cel, przestaje być różnicą. 

Deleuze uważał, że Arystotelesowska niemożność pojmowania różnicy bez 
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odniesienia do tożsamości zaciążyła na całej zachodniej tradycji myślenia 

racjonalnego
339

. Fakt ten zaważył także w istotny sposób na postrzeganiu 

reprezentacji. To właśnie reprezentacja pozwalała na obecność podobieństwa, 

tożsamości, powtórzenia. Dlatego czasami nazywa się refleksję Deleuze’a “ruiną 

reprezentacji”
340

. Jednak, jak zauważa Eric Prieto, kwestionowanie reprezentacji 

prowadzi filozofa (wspólnie z Félixem Guattarim) do powrotu do niej za pomocą 

pojęcia refrenu
341

.  

Taka interpretacja pojęć powtórzenia i różnicy poddaje w wątpliwość wszelkie 

ujęcia dialektyczne. Nacisk jest położony na dynamikę zmian, podkreślanie  zmian, 

identyfikację siły napędowej zdarzeń i przekształceń. W muzyce taki sposób 

komponowania wiąże się ze zmianą paradygmatu myślenia o powtórzeniu i różnicy, 

czego zarówno twórczość, jak i autorefleksja Schönberga są najlepszym przykładem. 

Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że najbardziej doniosłym osiągnięciem 

dodekafonii była nie tyle zmiana sposobu traktowania materiału dźwiękowego, co 

zerwanie z ideą opozycji dialektycznych w procesie kształtowania dzieła. 

Refren 

Punktem wyjścia dla sposobu myślenia o refrenie jest dla Deleuze’a                  

i Guattariego śpiew ptaków. Wiąże się on ściśle z pojęciami terytorializacji, 

deterytorializacji i reterytorializacji
342

. Terytorium jest swego rodzaju dynamicznym 

aktem, który wpływa na tworzące go środowisko (identyfikowane przez filozofów      

z szeroko pojętym zjawiskiem rytmu) i „terytorializuje” je
343

. Aby doszło do aktu 

terytorializacji, rytm (nie tylko muzyczny) musi stać się ekspresywny. Deleuze             

i Guattari zwracają przy tym szczególną uwagę na zasadę wariacji w muzyce, która od 

czasów epoki romantyzmu stawała się dominującym sposobem kształtowania formy 

jako „ciągłego rozwoju” oraz organizacji materiału dźwiękowego jako będącego      

„w ruchu i ulegającego ciągłym przekształceniom”
344

. 
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Wskazując na formę wariacji Schönberg wyraził swoje zdanie na temat 

ambiwalencji czysto muzycznej różnicy i powtórzenia: 

Cokolwiek wydarza się w utworze muzycznym nie jest niczym innym, niż niekończącym się 

kształtowaniem na nowo podstawowego kształtu. Lub, innymi słowy, nie ma w muzyce nic 

innego niż to, co pochodzi z tematu, wyrasta z niego i może być z powrotem do niego 

sprowadzone; formułując to jeszcze dobitniej, nic poza samym tematem. Wszelkie kształty 

pojawiające się w utworze są przewidziane w „temacie”
345

.  

Temat służy zatem jako punkt wyjścia i zawiera potencjalne (wirtualne, jak by 

powiedział Deleuze) możliwości „przyszłego wykorzystania podstawowego 

materiału”
346

. Materiał dźwiękowy utworu jest dodekafoniczny i to seria jest 

elementem, który przynosi różnicę. W introdukcji słyszymy powtarzającą się 

antycypację materiału tematycznego. Motyw B-A-C-H i temat wariacji sugerują 

doświadczenie „podwójnego czasu” – zakotwiczenie i ruch jednocześnie; różne tempo 

przebiegu ale w zunifikowanym przepływie. O antycypacji dowiadujemy się 

spoglądając wstecz, co pozostaje w ścisłej relacji z Schönbergowską przestrzenią jako 

jednością i z Deleuzjańskim pojęciem refrenu – ruch w każdą stronę jest możliwy. 

Seria ukazuje się zatem zarówno wertykalnie, jak i horyzontalnie bez 

uprzywilejowania żadnego wymiaru. 

Wydawałoby się, że w formie wariacji temat może występować w roli refrenu 

(w rozumieniu filozoficznym, nie muzycznym). I tak w klasycznych wariacjach bywa. 

Jednak u Schönberga następuje zderzenie dwóch przeciwstawnych sił: tematu 

poddanego „stawaniu się” oraz cytatu-tematu jako rodzaju zakotwiczenia, nie 

pozwalającego „prawdziwemu” tematowi wariacji się wyzwolić. Co ciekawe, motyw 

B-A-C-H pojawia się w długich wartościach, na wzór cantus firmus, natomiast           

w wariacjach to temat właściwy jest prezentowany w ten sposób. Zatem odsłania się tu 

pewna zasada konstrukcji. Bogumiła Mika zalicza motyw B-A-C-H do cytatów-

sygnatur w funkcji indeksykalnej
347

. Mika jednak niefortunnie interpretuje ten motyw 

w Variationen Schönberga jako temat przypadkowy, incydentalny
348

, czemu zaprzecza 

przeprowadzona tutaj analiza. Z kolei Krzysztof Szwajgier tak definiuje symbolikę 

motywu B-A-C-H (w odniesieniu do muzyki Antona Weberna):  
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Dośrodkowy układ tercji małej, otoczonej dwiema małymi sekundami, jest silnie nasycony 

ekspresywną symboliką. Kondensacja tego ukształtowania porównywalna jest – wśród 

czterodźwiękowych tematów – jedynie z „motywem losu” Beethovena. Tutaj smutek, 

melancholia, wyraz żalu, błaganie, łkanie, przygnębienie – to kategorie, które należałoby tu 

przywołać przede wszystkim, czy to wychodząc od reguł alegorii muzycznych, czy też od 

powszechnego doświadczenia. Całość w sposób naturalny dzieli się na dwie części, przez co 

otrzymujemy motyw zapytania i odpowiedzi, która jest tym samym (zapytaniem). To nie 

dialog, lecz rozmyślanie człowieka samotnego
349

.  

Interesujące, że w utworze Schönberga motyw ten zostaje niemal zupełnie pozbawiony 

wyrazu smutku i żalu. Rodzi się pytanie, czy te aspekty są zatem immanentne dla 

motywu B-A-C-H czy też pojawiają się tylko w odpowiednim kontekście? Pewną 

wskazówką może być fakt, że Schönberg (w przeciwieństwie do Weberna) podejmuje 

dialog z przeszłością, czego najdobitniejszym przykładem jest finał wariacji. Charakter 

tego dialogu odpowiada wyróżnionym przez Mieczysława Tomaszewskiego trzem 

sposobom funkcjonowania cytatu w muzyce, spośród których Variationen obejmuje 

zarówno sytuację cytatu jako punktu odniesienia dla muzyki nowej, jak i sytuację 

wzbogacenia muzyki nowej poprzez cytat (jako muzyka inkluzywna)
350

.  

Taki sposób funkcjonowania cytatu odpowiada pojęciu refrenu w interpretacji 

Deleuze’a i Guattariego. Jak pisze Eric Prieto:  

Deleuze i Guattari nie uznają muzyki za sztukę abstrakcyjną, beztreściową czy też  

niereprezentującą. Wręcz przeciwnie, nalegają na fakt, że każda muzyka posiada zawartość 

tematyczną nierozerwalną z jej formą i nie różniącą się w żaden istotny sposób od rodzajów 

zawartości obecnych w literaturze. Identyfikują oni tę zawartość z muzyce z refrenem
351

.  

To właśnie pojęcie refrenu czyni reprezentację możliwą. Deleuze nazywa go wręcz 

wiecznym powrotem jako cyklem lub cyrkulacją; jako momentem największej 

stabilności w pieśni
352

. Muzyka jednak czyni wszystko aby refren zdestabilizować, 

„zdeterytorializować”, gdyż ogranicza on ze swej natury procesy muzycznego 

przetwarzania. Pojęcie Wiecznego Powrotu, metempsychozy ma, zdaniem Marcina 

Trzęsioka,  długi rodowód w tradycji europejskiej: „wędrówka dusz, tzw. gilgul (od 

hebr. hitgalgel, dosł. ‘turlać się, toczyć’), należy do podstawowego repertuaru wątków 

kabalistycznych. Tradycja żydowska zna też pojęcie ciał duchowych, celem – 
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odpowiednika ‘ciał astralnych’ z teorii teozoficznej”
353

. Choć Trzęsiok pisze te słowa 

w kontekście Die Jakobsleiter, jednak odnoszą się one do źródeł całej formuły 

dodekafonicznej Schönberga.  

Dzięki obecności refrenu w Variationen für Orchester dokonuje się swego 

rodzaju „terytorializacja” określonej tradycji. Schönberg wykorzystuje w introdukcji 

trzy różne elementy, tworzące płaszczyzny muzyczno-symboliczne                              

w wielowymiarowej przestrzeni: kwintę czystą (jako reprezentację „natury”), motyw 

B-A-C-H (jako reprezentację „kultury”) i interwał trytonu (jako reprezentację 

„symbolu”). Każda z tych płaszczyzn dokonuje zatem w pewien sposób aktu 

t e r y t o r i a l i z a c j i  już na początku utworu.  W finale sposób traktowania cytatu    

B-A-C-H sprawia, że krąg dotychczasowych odniesień ulega reterytorializacji, 

przenosząc się w sferę dodekafonii. 

„Stawanie się” 

 

Pojęcie „stawania się” jest wiązane z kategorią antyreprezentacji. Dotyczy ono 

przede wszystkim uchwycenia „istoty” i subiektywności, zamiast podobieństwa           

i analogii
354

.  Nie wyklucza ono jednak zastosowania zredefiniowanej kategorii 

mimesis, jako aktu kreacji, nie wymagającego podobieństwa z oryginałem. Najbardziej 

charakterystycznym przejawem procesu „stawania się” jest w twórczości Schönberga 

technika tzw. „wariacji ewoluującej”. O ile można przyjąć, że traktowanie w ten 

sposób materiału dodekafonicznego nie jest niczym zaskakującym, o tyle w stosunku 

do cytatu B-A-C-H takie rozwiązanie może świadczyć o głębokiej zmianie sposobu 

myślenia. 

Schönberg używa cytatu B-A-C-H jako motywu, powtarzającego się w czasie, 

lecz o statycznej naturze (w introdukcji), która zapewnia mu rozpoznawalność nawet 

w skomplikowanej fakturze. Motyw ten jawi się jako relikt świata zewnętrznego        

w dziele, używając sformułowania Mieczysława Tomaszewskiego
355

. Z kolei w finale 

wariacji motyw ten pełni funkcję strukturalną, a nie tylko skojarzeniową. Według 
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Deleuze’a, powtarzać oznacza nie znajdować ekwiwalentu, stąd jeśli coś jest 

niezastępowalne może być tylko powtórzone
356

. Louis Marin pisze: „[…] cytat, 

poprzez wydobycie pewnego tekstu i umieszczenie go poza jego systemem                   

i przemieszczenie do innego tekstu należącego do innego systemu, stanowił ostateczne 

spełnienie się procesu mimetycznego czy przedstawieniowego”
357

. W finale utworu 

cytat ulega zarówno procesowi reterytorializacji, jak i aktowi „stawania się”. 

Reterytorializacja dotyczy zmiany kręgu odniesień muzyczno-symbolicznych, 

natomiast „stawanie się” jest związane z prawdziwie Deleuzjańskim „przymierzem” 

(alliance)
358

 między Schönbergowską interpretacją tradycji i nowoczesności               

w muzyce.  
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358

 Por. rozdział I, s. 73. 



336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



337 

 

 

Forma   

makro 

 

Introdukcja 

 

 

 

Temat 

 

 

 
Wariacja 

I 

 

 

 

Wariacja II 

 

 

W
a

r
ia

cj
a

 

II
I 

 

  

 

Wariacja 

IV 

 

 

 

Wariacja V 

 

 

 

Wariacja 

VI 

 

 

 

Wariacja VII 

 

 

W
a

r
ia

cj
a

 

V
II

I 

 
W

a
ri

a
cj

a
 

IX
 

 

Finał 

 

 

Forma 

mikro 

A      B      C A  B  A’    A  B  A’ A       B      A’ ABA’ A    B    A’ A       B       A’ Coda A     B     A’ A    B    A’ A  B A B A’ A                      B                                 C 
wariacje podwójne 

Melodyka 

Tryton, 

kwinta 

czysta, 

B-A-C-H 
(Trbn.) 

Kantylena Temat 

jako 

cantus 

firmus     

w basie; 
równoległe 
tercje i 

seksty 

          B-A-C-H 

T
em

at
 w

 C
o

r.
 Temat – 

repetycje; 

wielogłos 

Motyw 

przypominający 

motyw  

B-A-C-H (Vn.) 

Kantylena Nawiązanie  

do introdukcji, 

polimotywiczność 

Repe-
tycje 

Polime-

lodycz-

ność 

B-A-C-H, tryton, kwinta czysta    Synteza motywów 

 

                                                                     TEMAT 

Seria 
P0, I3       RI1 P0, RI3, 

R0, I3 

P0, P3, I3 I6, R3, RI6, P3 P0, I3 P0 I8, I0, P6, RI3 I6 RI5, RI4, I4 I3, 

R0, 

RI3, 

P0 

P0, U3, 

R0, RI3, 

P0, I3 

P0, R, I3             P6      I6, R3, RI3        R0, P0, I5, I3, I3, RI3 

Metro-

rytmika 

2/2, 6/4, 12/8 

Puls 

ósemkowy, 

triolowy 

3/4 3/4 

puls 

szesnast-

kowy 

9/8 

puls ósemkowy 

3/4 

rytm 

punk-

towa-

ny, 

puls 

szes-

nast-

kowy 

3/4  3/2 

transformacje 

rytmiczne: 

inwersja, diminucja 

4/8 (powrót 

metrum 

dwudzielnego) 

4/4 2/2 

osti-

nato 
 
moto-

ryka 

(2/2) 3/4                  2/4; 3/4; 5/8, 9/16, 6/16;  2/4      3/4       2/4 

Agogika 

Mäβig, ruhig Molto 

moderato 

Moderato Langsam Mäβig Walzertempo, 

gracioso 
Bewegt          Ruhig, 

                    pesante 

Andante Langsam Sehr 

rasch 

L’istesso 

tempo,             
aber 

etwas 
langsa-

mer 

Mäβig schnell     Grazioso                 Presto  Adagio  Presto 

Artykulacja 

Legato, pizz., 

flażolety 

Legato, 

arpeggio 

(Arp.) 

Staccato/ 

legato 

Legato, non 

legato 

Pizz., 

non 

legato 

Staccato/ 

legato; 

am Steg 

Legato, sf Legato, pizz., 

saltando 

Legato  staccato  am Steg 

                            flażolety 

Molto 

stac-
cato, 

mar-
cato 

Legato/ 

staccato 

marcato 

Flażolety, tremolo, pizz.  Molto staccato 

Spiccato, non legato 

Instrumen-

tacja 

Tutti    Trbn. Vc., Vn. 

(temat) 

Tutti Vn., Vc. solo Tutti Harfa, 

czelesta, 

mandolina 

(temat) 

Tutti 3 Vc. solo, 2 Vl. 

solo, kameralna 
obsada instr. 

dętych 

Tutti/soli,   

Cel. Glsp. 

Tutti Kamera-

lizacja 
Sekcje kameralne/tutti 

Faktura 

Homofonia/ 

polifonia 

Homofonia 

 
Przejrzysta,

kameralna 
faktura 

Polifonia  Polifonizująca, 

 

kameralizacja 

składu 

Quasi-

homo-

fonicz-

na; 

kontra

punkt 

Polifonia 

(5-głos), 

 

kamerali-

zacja 

Heterogeniczna Polifoniczna, 

imitacje 

swobodne, 

 

kamerali- 

zacja 

Przestrzenna, 

heterogeniczna 

H
o

m
o

fo
n

ia
 Przest-

rzenna 
Polifonia 

Ekspresja                  dolce        

.         (B-A-C-H) 
Zart Cantabile, 

dolce 
Dolce, cantabile, 

espress 
 Poco 

espressivo 

ma dolce 

                dolce Dolce, espress Sehr zart       espress                                      Molto espress                          dolce 

W
y

k
r
e
s 

d
y

n
a

m
ic

z
n

o
-

e
k

sp
r
e
sy

jn
y

 

 

Tabela 14. A. Schönberg, Variationen für Orchester op. 31 
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5. 

„Doświadczenie Zagłady”:                                    

A Survivor from Warsaw op. 46 na narratora, 

chór męski i orkiestrę 
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Data powstania: 1947 

Obsada: 2 flety piccolo, 2 flety, 2 oboje, 2 klarnety, 2 fagoty, 4 waltornie, 3 trąbki,     

3 puzony, tuba basowa, kotły, perkusja (mały bęben, wielki bęben, talerze, triangel, 

tamburyn, tam-tam, kastaniety, ksylofon, dzwony, dzwonki), harfa, recytator, chór 

męski, I skrzypce, II skrzypce, altówki, wiolonczele, kontrabasy  

Zamówienie: Fundacja Muzyczna Sergiusza Kusewickiego 

Czas trwania: ok. 8’ 
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5.1 Geneza utworu - Schönberg, religia i polityka 

Ty, którego nie mogłem ocalić, 

Wysłuchaj mnie. 

Czesław Miłosz 

 

A Survivor from Warsaw op. 46 jest, po Mojżeszu i Aronie i Drabinie 

Jakubowej, rodzajem rozliczenia się kompozytora nie tylko z kwestią własnej wiary, 

ale także z nieodległymi wydarzeniami wojennymi. W 1898 roku Schönberg został 

ochrzczony w austriackim kościele luterańskim
359

. Nie dysponujemy wieloma 

dowodami jego przekonań religijnych z młodzieńczego okresu życia, z wyjątkiem listu 

miłosnego napisanego w wieku 16 lat do kuzynki Malwiny Goldschmied: 

[…] w Biblii nie znajdziemy żadnego nonsensu. Gdyż wszystkie najważniejsze kwestie 

dotyczące moralności, prawodawstwa, przemysłu i medycyny są tam rozwiązane w możliwie 

najprostszy sposób […]; generalnie Biblia zapewnia nam naprawdę fundamenty wszelkich 

instytucji państwowych (z wyjątkiem telefonu i kolei)
360

. 

Nastroje antysemickie narastające w Europie lat 20. XX wieku uwrażliwiły 

kompozytora na kwestie światopoglądowe. Rok 1923 był naznaczony kryzysem jego 

przyjaźńi z Wasylem Kandyńskim (trwającej od 1911 roku) z powodu antysemickich 

komentarzy czynionych rzekomo przez malarza. W liście do Kandinskiego z 20 

kwietnia 1923 roku Schönberg pisał: 

Wreszcie zrozumiałem naukę, którą wtłaczano mi siłą w ciągu tego roku, i nigdy jej nie 

zapomnę. Oznacza to, że nie jestem Niemcem, ani Europejczykiem, w rzeczywistości 

zaledwie nawet istotą ludzką […], lecz jestem Żydem. […] Dotarło do mnie, że nawet 

Kandinsky widzi jedynie zło czynione przez Żydów a w ich złych uczynkach jedynie 

żydowskość. I to mnie zmusza do porzucenia nadziei na osiągnięcie zrozumienia. To był sen. 

Stanowimy dwa rodzaje ludzi. Nieodwołalnie!
361

 

Kolejny list przynosi jeszcze bardziej dramatyczne przewidywania kompozytora: 

Lecz do czegóż doprowadzi antysemityzm, jeśli nie do aktów przemocy? Czy tak trudno to 

sobie wyobrazić? Jesteś być może usatysfakcjonowany odebraniem Żydom ich cywilnych 

praw. W takim razie z pewnością Einstein, Mahler, ja i wielu innych zostanie 

unicestwionych
362

. 

                                                           
359

 M. DeVoto, Arnold Schoenberg and Judaism: The Harder Road, 

http://emerald.tufts.edu/~mdevoto/Schoenberg.pdf, s. 2 [dostęp: 10.11.2015]. 
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 Tamże. 
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W 1925 roku Schönberg przeprowadził się z Wiednia do Berlina, w którym wraz         

z nadejściem lat 30. sytuacja polityczna robiła się coraz bardziej napięta. W 1932 roku 

napisał w liście do Albana Berga: „Wbijano mi to do głowy tak głośno i tak długo, iż 

musiałbym być głuchy, żeby nie zrozumieć. I już od dłuższego czasu nie jestem z tego 

powodu rozżalony. Dzisiaj z dumą nazywam siebie Żydem”
363

. Jeszcze przed 

emigracją do Stanów Zjednoczonych kompozytor obmyślał odważny projekt                

i naszkicował plan z intencją 

[…] zaangażowania propagandy na dużą skalę wśród Żydów w Stanach Zjednoczonych,        

a później w innych krajach, przede wszystkim z myślą o zdobyciu środków finansowych 

wystarczających na opłacenie stopniowej emigracji Żydów z Niemiec. Proponuję poruszyć 

głęboko żydowską społeczność poprzez graficzne przedstawienie tego, co czeka niemieckich 

Żydów, jeżeli nie otrzymają pomocy w ciągu najbliższych dwóch lub trzech miesięcy
364

. 

W przytoczonych słowach zwraca uwagę niezwykła przenikliwość spojrzenia 

dotycząca spraw politycznych oraz słuszne obawy kompozytora o przyszłość narodu 

żydowskiego. 

24 lipca 1933 roku, tuż przed wyjazdem do Ameryki, Schönberg wstąpił 

ponownie do gminy żydowskiej w Paryżu, składając formalną deklarację wiary
365

. 

Świadkami byli Dimitri Marianoff i Marc Chagall. Akt ten miał dla kompozytora 

znaczenie symboliczne, jako forma solidaryzowania się z ofiarami rosnących 

nastrojów antysemickich w Europie. Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych 

Schönberg próbował obudzić w różnych środowiskach świadomość dramatycznej 

sytuacji europejskich Żydów, jednak bez większych sukcesów z uwagi na „generalną 

obojętność Ameryki w stosunku do ponurych wydarzeń w Niemczech”
366

. 

Kompozytor pisał: „Zdecydowałem się poświęcić wszystkie poprzednie formy 

aktywności, jako kompozytor, pisarz, teoretyk i tak dalej, aby od teraz zająć się tylko 

jedną sprawą: pracą zmierzającą do uratowania Żydów”
367

. W 1934 roku Schönberg 

napisał nawet do Rabina Stephena Wise’a, stojącego na czele Amerykańskiego 

Kongresu Żydowskiego: 
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 A. Schoenberg, Letters, przeł. E. Wilkins, E. Kaiser, New York 1965, s. 167. 
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 M. Strasser, ‘A Survivor from Warsaw’ as Personal Parable, „Music & Letters” 1995, Vol. 76,     
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 S. Feisst, Schoenberg’s New World. The American Years, Oxford 2011, s. 86. 
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Nie mam żadnych ambicji politycznych: moje ambicje byłyby zupełnie zaspokojone na 

papierze w pięciolinie, gdybym w ogóle jakieś miał. Dążę jedynie do niesławnego honoru 

poświęcenia mojego życia dla ocalenia egzystencji Żydów. I tylko wtedy, gdy nie znajdzie 

się bardziej odpowiednia osoba, przede wszystkim młodsza i zdrowsza ode mnie, tylko 

wtedy, aby nie wymigać się od oczywistego obowiązku, będę skłonny uczynić krok 

naprzód
368

. 

Jednak nie pojmowano wówczas, z braku wiedzy, grozy sytuacji i nie podjęto żadnych 

działań. Dla Kongresu Żydowskiego, który reprezentował przede wszystkim 

amerykańskich „zasymilowanych Żydów”, takie działania wobec nazistów w latach 

30. Były nie do pomyślenia
369

. W grudniu 1938 roku Schönberg ukończył 

Czteropunktowy program dla Żydów, przygotowywany od wielu lat. Po pierwsze 

nawoływał do podjęcia próby zdobycia przez naród żydowski własnej ziemi za 

wszelką cenę, zamiast kontynuowania walki przeciwko antysemityzmowi, kosztującej 

jedynie utratę cennego czasu i energii
370

. Kompozytor ostrzegał w początkowym 

paragrafie, że miliony europejskich Żydów znajdują się w niebezpieczeństwie i pytał: 

„czy znajdzie się miejsce dla prawie 7 000 000 ludzi? Czy są oni skazani na zagładę? 

Wyginą? Zostaną zagłodzeni? Zmasakrowani?”
371

. Konkluzja brzmiała: „czas słów się 

skończył i jeżeli nie zostaną natychmiast podjęte działania, może być za późno”
372

. 

Nie było mu jednak dane, mimo wielu starań, opublikować tekstu Programu. Jedynym 

marzeniem Schönberga, którego spełnienia doczekał, było powstanie państwa 

izraelskiego. Poświęcił tej okazji utwór (nieukończony) do własnego tekstu Israel 

exists again, komponowany w 1949 roku. 

Ostateczna wersja A Survivor from Warsaw powstała w dość krótkim czasie 

między 11 a 23 sierpnia 1947 roku, jednak praca nad utworem rozpoczęła się już kilka 

miesięcy wcześniej. Pomysłodawczynią dzieła była Corinne Chochem, tancerka 

rosyjskiego pochodzenia
373

, która przysłała Schönbergowi muzykę i słowa „pieśni 

partyzanckiej, śpiewanej w wileńskim getcie”
374

. Około trzech tygodni później 

kompozytor odpowiedział na list, podając kilka szczegółów planowanego dzieła: 
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[…] 6–9 minut na małą orkiestrę i chór, być może także jednego lub więcej solistów do 

melodie, którą mi dałaś. Planuję umieścić tę scenę – którą opisujesz – w warszawskim getcie, 

gdzie skazani na zagładę Żydzi zaczynają śpiewać, tuż przed śmiercią
375

. 

Kilka tygodni później Fundacja Muzyczna Kusewickiego zwróciła się do niego           

z zamówieniem dzieła orkiestrowego. Schönberg odpisał 14 lipca 1947 roku: 

Trochę więcej niż miesiąc temu zacząłem pracować nad kompozycją na orkiestrę […]. 

Chciałbym oznajmić, że jeszcze nie zdecydowałem o ostatecznym kształcie tego utworu. 

Moim oryginalnym planem była kompozycja na małą grupę około 24 muzyków, jednego lub 

dwóch »recytatorów« i chór męski o odpowiedniej obsadzie. Wciąż jeszcze jestem w stanie 

uczynić ten utwór »poematem symfonicznym« na standardową orkiestrę bez recytatora          

i chóru – jeżeli zamówienie tego wymaga
376

. 

Po otrzymaniu od Fundacji swobody decyzji kompozytor napisał 24 sierpnia 1947 

roku co następuje: 

Jest mi miło poinformować, że zamówiony utwór […] jest gotowy. Nie mogłem przekształcić 

kompozycji w poemat symfoniczny, tak jak miałem nadzieję to zrobić. To by nie było to, co 

chciałem wyrazić. Ale, pomimo że uwzględniłem jednego recytatora i chór męski, mogłem 

przynajmniej wyeliminować drugiego recytatora – wymagało to wielu zmian!
377

 

Na skutek niedomówień pomiędzy artystą a Fundacją prawykonanie dzieła odbyło się 

nie w Bostonie, lecz w niewielkim mieście Albuquerque w Nowym Meksyku             

(4 listopada 1948 roku), odnosząc wielki sukces. 

 

5.2 Tekst literacki. Analiza i interpretacja 

Schönberg napisał tekst do A Survivor from Warsaw sam, dodając na końcu 

utworu jedną z najważniejszych modlitw żydowskich w języku hebrajskim, Shema 

Yisroel. Nie wiadomo z ilu i z jakich źródeł czerpał inspiracje. René Leibowitz donosi, 

że kompozytor oparł tekst na historii opowiedzianej mu przez młodego mężczyznę 

ocalałego z warszawskiego getta
378

. Sam Schönberg zaznaczył tajemniczo                  

w partyturze, że tekst został stworzony „częściowo na podstawie świadectw, które 

otrzymałem bezpośrednio lub pośrednio”. Michael Strasser zaznacza, iż „precyzyjne 

odniesienia czasowe zostały usunięte […]”
379

 z tekstu. We wczesnych szkicach dzieła 
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tekst wskazuje na „ostatni dzień” przed ukryciem się Narratora w kanałach. W wersji 

ostatecznej tej wzmianki już nie ma
380

. Byłaby ona, jak wykaże dalsza analiza tekstu, 

nielogiczna z historycznego punktu widzenia, z czego kompozytor najwidoczniej 

zdawał sobie sprawę. Dlaczego zatem pozostał przy oryginalnym tytule? Nie bez 

znaczenia jest fakt, że  

powstanie w warszawskim getcie miało szczególne znaczenie dla Schönberga, tak jak i dla 

wszystkich Żydów – gdyż tam stawili opór. […] Powstanie w warszawskim getcie było 

największą i najbardziej znaną rewoltą i stało się uniwersalnym i inspirującym symbolem 

niezniszczalności ludzkiego ducha
381. 

mimo że wydarzyło się prawie rok po największej eksterminacji, tak zwanej 

Großaktion Warschau (na przełomie lipca i sierpnia 1942 roku). Sam kompozytor 

komentował tekst utworu w następujący sposób: 

Teraz, oto co oznacza dla mnie tekst A Survivor from Warsaw: przede wszystkim oznacza 

ostrzeżenie dla wszystkich Żydów, aby nigdy nie zapomnieli co im wyrządzono i nigdy nie 

zapomnieli, że nawet ludzie, którzy nie zrobili tego osobiście, wyrazili na to zgodę i uznali za 

konieczne potraktować nas w ten sposób. Nie powinniśmy nigdy tego zapomnieć, nawet 

jeżeli odbyło się to w inny sposób niż opisuję w A Survivor. To nie ma znaczenia. 

Najważniejsze jest, że widziałem to w mojej wyobraźni
382

. 

Tekst utworu jest poniekąd rodzajem tekstu autobiograficznego, na którego 

określenie Florian Znaniecki wprowadził pojęcie „dokumentu osobistego”, a które      

z kolei ewoluowało dzięki Romanowi Zimandowi w stronę terminu „literatura 

dokumentu osobistego”
383

. Jacek Leociak pisze: 

Specyfikę literatury dokumentu osobistego wyznaczają trzy podstawowe właściwości: po 

pierwsze – płynność granic międzygatunkowych i łatwość ich przekraczania, mająca swe 

źródło w spersonalizowanej narracji; po drugie – rozmycie opozycji między »prawdą«           

a »zmyśleniem«, którego źródłem jest gra między referencyjnością tekstu a kompozycyjnymi 

regułami opowiadania; po trzecie – wielka różnorodność gatunków i odmian
384

. 
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 J. Leociak, Literatura dokumentu osobistego jako źródło do badań nad zagładą Żydów. Rekonesans 

metodologiczny, cyt. za: K. Koprowska, Podmiotowość wobec doświadczenia granicznego                    

w świadectwach ocalałych muzułmanów, „Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ” 2013, nr 3 (17), 

s. 6–7. 
384

 Tamże, s. 7. 
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5.2.1 Świat przedstawiony. Struktura tekstu 

Tekst dzieła jest zapisem chaotycznej narracji, opisującej pełne przemocy 

wydarzenia z getta czy obozu, gdzie powtarzający się nakaz odliczania więźniów         

i groźba wysłania do komory gazowej doprowadzają do ich symbolicznego buntu – 

odśpiewania modlitwy Shema Yisroel. Należy podkreślić, że większość badaczy nie 

zwróciła uwagi na zawarte w tekście wskazówki pozwalające na potencjalne 

uwzględnienie przynajmniej dwóch (a nawet trzech) różnych miejsc akcji: 

warszawskiego getta i obozu koncentracyjnego (gdyż dopiero tam dokonywana była 

selekcja). Można także podejrzewać, że sytuacja odliczania więźniów miesza trzy 

różne miejsca: regularne odliczanie podczas codziennego porannego apelu w getcie, 

odliczanie do transportu z getta (Umschlagplatz) i odliczanie przed wysłaniem do 

komory gazowej w obozie
385

. Możliwym wyjaśnieniem takiego konglomeratu byłaby 

postać drugiego recytatora, o którym Schönberg wspomina w pierwotnych szkicach. 

Rzeczywistość przywoływana przez Narratora ma charakter quasi-oniryczny. Zgodnie 

z wieloma świadectwami ocalałych sceny z obozu często powracają w snach
386

. 

Doświadczenie czasu ulega wówczas zniekształceniu. Jak pisze Giorgio Agamben: 

Auschwitz oznacza nieodwołalny kryzys właściwej czasowości, samej możliwości 

»zdecydowania« o rozdzieleniu. Obóz jako sytuacja absolutna oznacza zniesienie wszelkiej 

możliwości źródłowej czasowości, czyli czasowego ugruntowania jakiejś określonej sytuacji 

w przestrzeni, w Da
387

. 

W A Survivor from Warsaw łączą się dwa rodzaje doświadczenia: realnego 

świadka i kompozytora współdoświadczającego przeszłości za sprawą swojej 

wrażliwości, współczucia i wyobraźni muzycznej. Doświadczenie Zagłady przenika 

doświadczenie zmierzenia się z nią poprzez muzykę. Trzeba zaznaczyć, że Narrator 

jest tutaj podwójnym świadkiem: najpierw przywołując wspomnienie przeszłości,       

a następnie przeżywając je na nowo. Amy Lynn Wlodarski posługuje się terminem 

„świadka drugiego stopnia” (secondary witness) na określenie pozycji kompozytora
388

. 

Należy pamiętać, że Schönberg nie tylko nie uwzględnił pełnego, oryginalnego 

                                                           
385

 Mimo że poza wspomnianym świadectwem ocalałego z Warszawskiego getta nie mamy żadnych 

dowodów na to, że Schönberg posiadał szczegółową wiedzę o obozach koncentracyjnych, to samo 

użycie słów „komora gazowa” w tekście A Survivor… wyraźnie na to wskazuje. 
386

 Zob. P. Levi, Se questo è un uomo, Turyn 1988, s. 254–255.  
387

 G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek (Homo sacer III), przeł. S. Królak, Sic!, 

Warszawa 2008, s. 131. 
388

 A.L. Wlodarski, Musical Witness and Holocaust Representation, Cambridge 2015, s. 18. 
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świadectwa ocalałego z Zagłady, lecz, zainspirowany takimi świadectwami, opracował 

tekst w artystyczny sposób, zgodnie ze swoimi estetycznymi i ideologicznymi 

przekonaniami. W związku z tym A Survivor już na poziomie tekstu nie może być 

uznany za reprezentację historyczną. Jak zauważa Wlodarski, „świadek muzyczny 

uosabia […] relację dialogiczną między sztuką, historią i pamięcią […]”
389

. 

 Tekst utworu można podzielić na trzy części: reminiscencje bezimiennego 

Narratora w języku angielskim, jego opis akcji w czasie teraźniejszym w języku 

angielskim wraz z użyciem mowy niezależnej w języku niemieckim (osoba sierżanta) 

oraz modlitwę więźniów w języku hebrajskim. W pierwszej części Ocalały (jako 

Narrator) wskazuje na ograniczoną rolę pamięci w relacjonowaniu traumatycznych 

przeżyć i zaznacza, że jedynym zapamiętanym wydarzeniem było odśpiewanie 

modlitwy Shema Yisroel, jako zapomnianego wyznania wiary. Część druga rozgrywa 

się w czasie teraźniejszym, mamy zatem do czynienia z cofnięciem się w czasie. 

Jedynie Narrator opisuje odczucia i emocje więźniów, oni sami nie wypowiadają się. 

Nawet odliczanie dokonywane przez więźniów zostaje wplecione w narrację 

protagonisty jako jego własne słowa. Na dramatyzm akcji niebagatelny wpływ ma 

przywołanie przez Narratora rozkazów i komentarzy niemieckiego sierżanta (w języku 

niemieckim) w mowie niezależnej. Ostatnia część to modlitwa Shema w języku 

hebrajskim, w której więźniowie dochodzą do głosu. 

 

5.3 Muzyczne środki reprezentacji 

„nieprzedstawialnego” 

5.3.1 Forma muzyki wobec tekstu 

Forma muzyki podąża za swobodną strukturą tekstu literackiego, dzieląc się 

wewnętrznie na części: 

Introdukcja A B B
1
 C 

 

                                                           
389

 Tamże, s. 2. 
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Orkiestrowa introdukcja antycypuje szereg motywów pojawiających się w dalszym 

przebiegu utworu. Po instrumentalnym wstępie Narrator rozpoczyna swoją opowieść 

słowami: „I cannot remember ev’rything” („Nie mogę sobie wszystkiego 

przypomnieć”). W części A powraca materiał muzyczny z introdukcji z przenikliwą 

fanfarą trąbki, wyrywając Narratora z chwilowego zamyślenia. Część ta obrazuje 

muzycznie przebieg dnia więźniów, ich emocje i doświadczenia przemocy. W części  

B pojawia się po raz pierwszy motyw odliczania więźniów, prowadzący do kulminacji 

dramatyczno-wyrazowej w części B1. Część ostatnią (C) stanowi udźwiękowienie 

modlitwy Shema Yisroel. Istotną rolę w kształtowaniu formy odgrywają słowa-klucze 

związane z rolą pamięci, aktami przemocy i wiarą.  

Szczegółowa analiza współdziałania elementów muzycznych została zawarta w tabeli 

17 (s. 375-376). Dodekafoniczny materiał traktowany jest dość swobodnie; seria 

pojawia się w całości dopiero na końcu utworu (w postaci zasadniczej). Wcześniej 

kompozytor operuje różnymi zestawieniami heksachordów i fragmentów serii, przy 

czym dominują transpozycje postaci zasadniczej i inwersji (por. tabela 17). Liczne 

motywy o charakterze onomatopeicznym i retorycznym, reprezentujące przede 

wszystkim akty przemocy, wywierają wpływ na kształtowanie formy w wymiarze 

mikro. 

  

5.3.2 Poziomy reprezentacji muzycznej 

Reprezentacja o charakterze mimetycznym 

1) elementy m i m e t y z m u  b e z p o ś r e d n i e g o  (malarstwo dźwiękowe           

o charakterze mimetycznym, ilustracyjność o charakterze onomatopei). 

Nie tylko obecność, ale także charakter elementów mimetyzmu bezpośredniego          

w utworze skłaniają do zastosowania jednej z koncepcji Mieczysława 

Tomaszewskiego. W pracy Wprowadzenie do teorii utworu słowno-muzycznego 

proponuje on dwa sposoby relacji niesionej przez dzieło sztuki: jako reakcję podmiotu 

na przedmiot (człowieka na rzeczywistość) i reakcję podmiotu na podmiot (człowieka 

na człowieka)
390

. W pierwszym rodzaju reakcji „nie potrzeba słów”
391

 – reakcję 

                                                           
390

 M. Tomaszewski, Wprowadzenie do teorii…, s. 133. 
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dźwiękową i ruchową stanowią tu: onomatopeja, motoryka, mimika i gestyka. Właśnie 

na dramatyczny impuls gestyki obecny w tematach Tomaszewski wyznacza także trzy 

podstawowe wymiary przestrzenne, w których „bytuje” człowiek
392

, z których wymiar 

pionowy, „otwarty w górę i w dół”, odpowiada temu, co chwilowe, momentowe           

i nagłe. Jest metaforą stopni, schodów, drabiny
393

. W muzyce kojarzy się on                 

z „działaniem dynamiki i akcentuacji, wyraża się motywem lub akordem bardziej niż 

tematem; nagłą pauzą generalną”
394

. Jak pisze autor, „w ostatecznej instancji przynosi 

rozróżnienie na tematykę sacrum i profanum; obraca się między sferą biblii i mitologii 

a sferą życia prywatnego i najgłębszego tabu”
395

. Taki rodzaj reakcji podmiotu 

(wyrażonej muzycznie) na otaczającą rzeczywistość można zaobserwować                  

w A Survivor from Warsaw w sposobie muzycznej ilustracji tekstu, rozumianej jako 

jedno z „narzędzi” reprezentacji.  

 imitacja na zasadzie o n o m a t o p e i  

Ten rodzaj mimetyzmu odzwierciedlają motywy, zwłaszcza te kojarzone z ilustracją 

przemocy fizycznej,  np. „motyw przemocy” stanowiący gwałtowną, energiczną 

repetycję dźwięków, dwudźwięków i akordów na podobieństwo uderzania, bicia 

(przykład 63). 

 

Przykład 63 A. Schönberg, A Survivor from Warsaw op. 46: motyw przemocy, t. 34. 

Znaczącą rolę ilustracyjną pełni w A Survivor from Warsaw i n s t r u m e n t a c j a ,        

a zwłaszcza instrumenty perkusyjne towarzyszące wypowiedziom sierżanta                  

                                                                                                                                                                        
391

 Tamże. 
392

 K. Kiwała, Dzieło symfoniczne w perspektywie polskich koncepcji fenomenologicznych. Lutosławski, 

Górecki, Penderecki, Kraków 2013, s. 389. 
393

 Tamże, s. 391. 
394

 Tamże. 
395

 M. Tomaszewski, Wprowadzenie do teorii..., s. 151. 
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i podkreślające opisy aktów przemocy fizycznej. Kolejnym elementem muzycznym 

pełniącym ważką rolę ilustracyjną jest artykulacja. Jej ogromne zróżnicowanie jest 

doskonale rozpoznawalne dzięki skameralizowaniu obsady orkiestrowej i obejmuje 

całą gamę środków: col legno, col legno battuto, col legno tratto, ponticello, con 

sordino, saltando, pizzicato, frullato. Podobnie jak pozostałe elementy artykulacja 

służy ilustracji tekstu słownego, np. szybkim, chaotycznym krokom więźniów 

towarzyszą uderzenia smyczkiem col legno, natomiast ze wszelkimi momentami 

strachu i niepewności wiąże się artykulacja sul ponticello. 

  imitacja inspirowana g e s t y k ą  

W ten sam nurt wpisują się imitacje dotyczące gestyki, powiązanej z reakcją ruchową, 

a nie tylko dźwiękową. Przykłady tego rodzaju obejmują także przede wszystkim akty 

przemocy (gesty uderzeń, szarpnięć, kopania, ale także zerwania się na dźwięk fanfary 

trąbki). Tekst słowny stanowi konieczne dopełnienie takiej ilustracji, jak np. we 

fragmencie do słów „who could not stand up were then beaten over the head” („kto nie 

mógł stać, był bity po głowie”) (przykład 64). 
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Przykład 64. A. Schönberg, A Survivor from Warsaw op. 46: przykład gestyki słowno-muzycznej,         

t. 47-51. 

 

 imitacja inspirowana m o t o r y k ą  

Ten rodzaj imitacji obejmuje szczególnie kategorię ostinato, a także repetycje 

dźwięków i motywów rytmicznych, zwłaszcza synkopowanych, np. „motyw 

odliczania”, który oparty jest na powtarzającym się jednostajnym rytmie trioli, 
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nadającym mu ostinatowy charakter i pojawia się w trakcie całego utworu jako 

antycypacja końcowego odliczania (przykład 65). 

 

Przykład 65. A. Schönberg, A Survivor from Warsaw op. 46: motyw odliczania, t. 71-73. 

 

Reprezentacja o charakterze metaforycznym 

1) g e s t y  p r z e m o c y  

Klara Móricz wskazuje na obecność w utworach Schönberga (zwłaszcza w Erwartung 

op. 17 i A Survivor from Warsaw; por. rozdział III, s. 292) tzw. gestów przemocy, 

czyli ugrupowań charakteryzujących się pokrewną strukturą motywiczną. Schönberg 

wykorzystuje w utworze grupę rozpoznawalnych i powtarzających się motywów 

dźwiękowo-rytmicznych, podkreślających uporczywość powracania przeżytych 

wydarzeń w pamięci Narratora. Większość z nich jest skojarzona z obecnymi             

w tekście odniesieniami do przemocy, upokorzenia, cierpienia, strachu. Tabela 

przedstawia wybrane najważniejsze motywy semantyczno-muzyczne w utworze 

(tabela 15).  
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NAJWAŻNIEJSZE MOTYWY SEMANTYCZNO-SYMBOLICZNE 

Stany, odczucia, 

emocje 
Warstwa tekstowa 

Warstwa muzyczna (poziom 

metaforyczny i symboliczny) 

Przemoc 

Pobudka w ciemności: “Get out!”; separacja 

z rodziną; słowa “Too much noise, not fast 

enough”; “Should I help you with the rifle?”;  

uderzenia: słowa “I had been hit very hard”, 

“We all […] were beaten over the head”;  

odliczanie: słowa “Abzählen!”;  krzyk 

sierżanta 

Fanfara trąbki;                               

repetycje dźwięków 

Groźba (śmierci) Słowa “Should I help you with the rifle?”; 

“How many I will send to the gas-chamber” 
Cisza “udźwiękowiona” 

Poniżenie “They came out very slow: the old ones, the 

sick ones”; “They hurry as much as they 

can”; “It was painful to hear them…” 

Dynamika p i pp, artykulacja 

legato, motywy westchnieniowe 

Strach 
Troska o rodzinę; brak wiadomości              

o rodzinie; słowa “Nervous agility”; starch 

przed sierżantem; słowa “It had become very 

still…” 

Tryle i tremola 

Rozpacz Bezsenność; słowa “It was painful to hear 

them…” 

Motywy westchnieniowe, 

dynamika p i pp, ażurowa faktura 

Jedność Pobudka; odliczanie; strach; modlitwa         

Konstrukcja serii; Ostinato 

crescendo przed modlitwą;          

śpiew unisono; akord subito ppp 

po słowach “komora gazowa” 

Nadzieja Modlitwa Shema Yisroel Seria dodekafoniczna w całości, 

w postaci zasadniczej 
 

Tabela 15. wykaz najważniejszych motywów semantyczno-symbolicznych w A Survivor from Warsaw 

op. 46 A. Schönberga.  

 

 

Mimo że motywy muzyczne w A Survivor from Warsaw nie są określane w literaturze 

przedmiotu motywami przewodnimi (przede wszystkim na ich lokalne znaczenie 

onomatopeiczne i retoryczno-symboliczne), to jednak wykazują taki charakter ze 

względu na ich rozpoznawalność, wynikającą nie tylko z kształtu dźwiękowego, ale 

także z asocjacji semantycznych. Tabela ukazuje najczęściej powtarzające się motywy 

o charakterze przewodnim. Nazwy motywów oznaczonych gwiazdką zostały 

zaczerpnięte z artykułu Beata A. Föllmiego
396

 (tabela 16). 

 

 

 

                                                           
396

 B.A. Föllmi, s. 38-45. Pozostałe motywy, mimo że posiadają takie same nazwy, jak proponuje 

Föllmi, jednak zostały zidentyfikowane muzycznie w odmienny sposób. 
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Motywy muzyczne (przewodnie) w A Survivor from Warsaw op. 46 

Motyw fanfary* 

 

Motyw strachu Tryle i tremola (często półtonowe) 

 

Motyw bólu* Motyw westchnieniowy 

 

Motyw przemocy Repetycje dźwięków, dwudźwięków, akordów 

 

Motyw wspomnienia* Sekwencja półtonów 

 

Motyw odliczania Ósemki przedzielone pauzami, ostinatowy charakter 

 
 

Tabela 16. Motywy muzyczne (przewodnie) w A Survivor from Warsaw op. 46 A. Schönberga. 

Gwiazdką zostały oznaczone motywy, których nazwy pochodzą od B.A. Föllmiego, [w:] tegoż,             

‘I Cannot Remeber Ev’rything’. Eine narratologische Analyse von Arnold Schönbergs Kantate             

‘A Survivor from Warsaw’ op. 46, „Archiv für Musikwissenschaft”, 55. Jahrg., H. 1., 1998, s. 38-45. 
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Jednym z charakterystycznych wystąpień motywu przemocy jest fragment do słów: 

„Oder soll Ich mit dem Jewehrkolben nachhelfen?” („Czy raczej powinienem pomóc 

kolbą strzelby?”). Został on umuzyczniony za pomocą tremola w przenikliwie 

brzmiącej partii fletu piccolo oraz kostycznie brzmiącego ksylofonu w wysokim 

rejestrze i dynamice ff, po których następuje „odpowiedź” podobnego motywu            

w fagotach i niskim rejestrze harfy (przykład 66). 

 

Przykład 66. A. Schönberg, A Survivor from Warsaw op. 46: jeden z motywów przemocy, t. 39-42. 
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2) sposób wyrażania s t a n ó w  e m o c j o n a l n y c h   

Wyrażaniu stanów emocjonalnych służą przeważnie motywy przypisane przeżyciom 

więźniów, wykazujące korzenie retoryczne. Do motywów odgrywających szczególnie 

istotną rolę należą: motyw bólu i motyw strachu. Motyw bólu - półtonowy, o kierunku 

opadającym (westchnieniowy), pojawia się za każdym razem, gdy Narrator opisuje 

cierpienia więźniów (przykład 67). 

 

Przykład 67. A. Schönberg, A Survivor from Warsaw op. 46: motyw bólu, t. 43-46. 



357 

 

Wywodzący się bezpośrednio z niego motyw strachu zbudowany jest na interwale 

sekundy małej i utrzymany w artykulacji tremolando. Nie tylko ilustruje on słowa 

tekstu, ale także pełni rolę komentarza orkiestry (przykład 68). 

 

Przykład 68. A. Schönberg, A Survivor from Warsaw op. 46: motyw strachu, t. 61. 

 

3) r e l a c j e  s ł o w o - d ź w i ę k  (także o charakterze symbolicznym) 

Obecność trzech języków: angielskiego, niemieckiego (pruskiego) i hebrajskiego       

w dziele Schönberga stanowi wyjątek w jego twórczości (poza A Survivor… w języku 

hebrajskim został napisany jedynie tekst Psalmu 130 De Profundis op. 50B). Angielski 

jako język protagonisty ma w utworze status stosunkowo neutralny. Niemiecki zostaje 

wprowadzony do narracji za pomocą przywołania w pamięci Narratora postaci 

sierżanta, którego kwestie wyrażone w czasie teraźniejszym (w mowie niezależnej) 

przyczyniają się do powstania wrażenia pewnej „izolacji lingwistycznej”
397

 (przykład 

69).  

                                                           
397

 D.I. Lieberman, Schoenberg Rewrites His Will. A Survivor from Warsaw, Op. 46, [w:] Political and 

Religious Ideas in the Works of Arnold Schoenberg, red. Ch.A. Cross, R.A. Berman, New York – 

London 2000, s. 215. 
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Przykład 69. A. Schönberg, A Survivor from Warsaw op. 46: język angielski i niemiecki, t. 61-67. 

Tekst w języku angielskim i niemieckim przekazywany jest wyłącznie za pomocą 

Sprechstimme, techniki wykorzystywanej przez Schönberga szczególnie znacząco      

w utworach o wydźwięku religijnym i politycznym (Drabina Jakubowa, Mojżesz         
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i Aron, Psalm 130, Modern Psalm, Oda do Napoleona). Jak pisze Mark P. Risinger, 

Sprechstimme staje się tutaj środkiem ekspresji utożsamionym z ideą Boga
398

. Jednak 

wydaje się, że punkt ciężkości spoczywa bardziej na poszukiwaniu niż potwierdzaniu, 

o czym może świadczyć fakt, że fragmenty modlitewne są z kolei śpiewane, jak np. 

modlitwa Shema Yisroel w A Survivor from Warsaw utrzymana w języku hebrajskim 

(nazwana przez Camille Crittenden „ideą czystego Boga”
399

). Nie bez znaczenia jest tu 

problem niewypowiadalności i niewyrażalności Stwórcy, tak mocno zaznaczony        

w Mojżeszu i Aronie – wszak „reprezentacja zniekształca Ideę już w samym akcie 

nadawania jej kształtu”
400

. Wspólna modlitwa w A Survivor… jest wyrazem uznania 

wyższości pojednania w wierze (w obliczu Zagłady) wobec osobistych wątpliwości 

kompozytora. Wprowadzenie języka hebrajskiego rozsadza niejako ramy narracyjne 

dzieła
401

, co uzewnętrznia się również w warstwie muzycznej jako zderzenie 

motywicznej fragmentaryczności z linearnością. Shema Yisroel wyłania się z pamięci 

Narratora, aby zająć miejsce nie tyle aktualne, co ponad- i pozaczasowe
402

. 

4) m i m e t y z m  p o ś r e d n i  (retoryka według Mieczysława 

Tomaszewskiego)
403

. 

 

Wśród figur retorycznych pojawiają się: figura patopoja (jako „motyw bólu”), figura 

saltus duriusculus (w partii orkiestry, jako wyraz smutku i żalu), figura exclamatio   

(w modlitwie, jako zawołanie do Boga) oraz szczególna interpretacja figury 

aposiopesis (pauzy, ciszy jako symbolu śmierci), o której będzie jeszcze mowa. 
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Reprezentacja o charakterze symbolicznym 

1) symbolika s e r i i  

O sposobie, w jaki seria dodekafoniczna może ujawniać charakter symboliczny była 

mowa przy omawianiu Variationen für Orchester op. 31 (por. rozdział III, s. 315).     

W A Survivor from Warsaw symbolika serii przejawia się w nieco odmienny sposób. 

Schönberg unika w trakcie całego utworu ukazania pełnej postaci serii, czyniąc to 

dopiero w momencie pojawienia się modlitwy (przykład 70). Seria staje się zatem nie 

tylko środkiem materiałowym, technicznym, lecz także, w pewnym sensie, symbolem 

wyzwolenia. Ukazanie modlitwy w formie podstawowej serii może świadczyć             

o podkreśleniu jedności w wierze i solidarności kompozytora zarówno z ofiarami 

Zagłady, jak i z samym sobą. 

 

Przykład 70. A. Schönberg, tabela serii do A Survivor from Warsaw op. 46. Postać zasadnicza 

zaznaczona ramką, źródło: www.schoenberg.at  

 

2) symbolika i n s t r u m e n t a c j i  

Jednym z ważniejszych motywów, który jednocześnie otwiera dzieło, jest 

fanfara trąbki
404

 jako ilustracja bezwzględnej obozowej pobudki. Zdaniem Davida 

Isadore Liebermana jej charakter  nasuwa skojarzenia nie tylko z symfoniami Gustawa 
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Mahlera, ale także z „niemieckim heroizmem” dramatów muzycznych Ryszarda 

Wagnera, wykorzystywanych w III Rzeszy do celów propagandowych
405

. Lieberman 

sugeruje wręcz, że powiązanie motywu trąbki z nazistami stanowi symboliczne 

odcięcie się Schönberga od tradycji niemieckiej, a poprzez udźwiękowienie Shema 

Yisroel za pomocą postaci zasadniczej serii dodekafonicznej (życiowego osiągnięcia 

twórcy)
406

, tym mocniejsze podkreślenie swojego żydowskiego pochodzenia. Wydaje 

się to jednak nadinterpretacją, gdyż motyw fanfary wywiedziony jest w całości            

z początku serii (w transpozycji), a zatem ma identyczną strukturę interwałową co 

Shema… (z wyjątkiem zmiany skoku kwarty w górę na skok kwinty w dół). 

Wspomniane „odcięcie się” od tradycji przejawiałoby się zatem wyłącznie w warstwie 

brzmieniowo-kolorystycznej, która, choć miała dla Schönberga niebagatelne 

znaczenie
407

, nie znajduje się w spektrum rozważań Liebermana (przykład 71). 

 

Przykład 71. A. Schönberg, A Survivor from Warsaw op. 46: fanfara trąbki, t. 1. 

Szczególną uwagę zwraca powierzenie antycypacji melodii modlitwy              

w Introdukcji oraz dublowanie Shema Yisroel na końcu utworu przez puzon, 

instrument kojarzony za sprawą przekładu Biblii dokonanego przez Marcina Lutra      

z wezwaniem na Sąd Ostateczny – nie tylko w historii muzyki, ale i w całej 

niemieckiej tradycji kulturowej. Luter użył w tłumaczeniu słowa die Posaune, nie 

mając jednak na myśli współczesnego puzonu, lecz średniowieczną trąbkę wojskową 

(busine, buccina)
408

. Jak pisze David M. Guion: „dla niemieckiego umysłu […] puzon 

był jednoznaczny z głosem samego Boga”
409

. Taki rodzaj symboliki zdaje się 
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potwierdzać pewna historia związana z powstaniem A Survivor from Warsaw. Druga 

żona Schönberga, Gertrud (z domu Kolisch), będąc już wcześniej autorką kilku sztuk 

teatralnych i librett, m.in. do jednoaktowej opery męża Von heute auf morgen, napisała 

jesienią 1943 roku (zaledwie kilka miesięcy po powstaniu w warszawskim getcie) 

scenariusz filmowy opowiadający historię dwojga dzieci ocalałych z Zagłady, którym 

po śmierci rodziców udało się dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. Jedno z nich 

występuje w charakterze narratora, a ponadto opowieść rozpoczyna się żarliwą 

modlitwą o ocalenie. Jednak najbardziej uderzającym podobieństwem między 

obydwoma tekstami (scenariuszem i librettem A Survivor…) jest opis dźwięku 

organów rozbrzmiewających w kościele niczym puzon w dzień Sądu Ostatecznego
410

 

(przykład 72). 

                                                           
410

 C. Crittenden, dz. cyt., s. 239–240. 
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Przykład 72. A. Schönberg, A Survivor from Warsaw op. 46: puzon towarzyszący modlitwie Shema 

Yisroel, t. 79-81. 

 

 

Innym instrumentem o wyraźnych konotacjach symbolicznych jest tam-tam.              

W utworze podejmującym w tak bezpośredni sposób tematykę śmierci, jego rola 

symboliczna nie ulega wątpliwości. Wszelkie momenty zagrożenia życia są 

podkreślone właśnie dźwiękiem tego idiofonu. Szczególnie istotnym momentem jest 

końcowe ostinato (odliczanie więźniów), które jest budowane również w oparciu        
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o repetycje tam-tamu. Kończą się one w momencie wybuchu Shema Yisroel, co 

oznaczałoby przejście od wymiaru ziemskiego, cielesnego, którego dotyka śmierć do 

wyższego, duchowego, w którym już ona nie zagraża.  

3) symbolika c i s z y  „ u d ź w i ę k o w i o n e j ”  

Ten rodzaj symboliki można rozpatrywać jako szczególną interpretację figury 

retorycznej aposiopesis. Gisèle Brelet pisze o ciszy w muzyce tak: „Cisza […] chroni 

muzykę przed wszelkimi odgłosami zewnętrznymi, które są zdarzeniami zwykłego 

świata”
411

. Mówiąc, że w ciszy otaczającej muzykę zamieszkują uwaga i oczekiwanie, 

Brelet zwraca uwagę na rolę przygotowania się do słuchania, do narodzin dźwięku 

jako wydarzenia mistycznego, wręcz religijnego. Taki rodzaj ciszy powraca później   

w samej muzyce
412

. Cisza jest, według badaczki, symbolem możliwości i wolności.    

Z kolei „cisza, która zakłóca dźwiękowość bez przerywania jej, jest natychmiastowym 

manifestem […] i jest nierozdzielna z niepokojem”
413

. Z takim właśnie rodzajem 

ciszy, którą proponuję nazwać ciszą „udźwiękowioną”, mamy do czynienia                

w momencie kulminacji ekspresywnej A Survivor from Warsaw. Ma ona wymiar 

głęboko symboliczny – jako „udźwiękowiona” wnosi do muzyki „zdarzenie zwykłego 

świata”, widmo realnej śmierci zapowiedzianej przez sierżanta. Jest to współbrzmienie 

instrumentów smyczkowych zatrzymane fermatą, w dynamice ppp, grane na 

podstawku, co nadaje mu odrealniony charakter. Zostaje ono zestawione z krańcowo 

kontrastującymi słowami „Abzählen!” („Odliczyć!”). Jak zauważa Brelet, „w ciszy 

człowiek zostaje zidentyfikowany ze swoją czystą wolnością”
414

. Wolnością wyboru. 

Ten rodzaj ciszy „ucieka” notacji, jej trwanie zależy od wrażliwości wykonawcy, jej 

percepcja – od wrażliwości odbiorcy (przykład 73). 
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Przykład 73. A. Schönberg, A Survivor from Warsaw op. 46: przykład ciszy „udźwiękowionej”,             

t. 68-73. 
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(Przykład 73. A. Schönberg, A Survivor from Warsaw op. 46: przykład „ciszy udźwiękowionej” cd.). 
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5.4 Interpretacja. „Doświadczenie Zagłady” 

Wymiary przestrzenne według Mieczysława Tomaszewskiego 

Mieczysław Tomaszewski wyznacza trzy podstawowe wymiary przestrzenne, 

w których „bytuje” człowiek
415

: podłużny, poprzeczny i pionowy, jako „punkt wyjścia 

dla zarysowania struktury elementarnych odpowiedniości”
416

 ponownego zejścia się 

słowa i muzyki. Wymiar podłużny oznacza ciągłość, kontynuację: imitującą lub 

przekształcającą; odpowiada mu metafora drogi
417

. W literaturze odpowiada bardziej 

biegowi prozy, narracji. W myśleniu metaforycznym kojarzy się z historią ludzkości    

i biografią człowieka, w przeciwieństwie do geografii kultury czy układu 

społecznego
418

. Wymiar poprzeczny oznacza zawieszenie czasu i wyraża się poprzez 

metaforę domu
419

. I wreszcie wymiar pionowy, „otwarty w górę i w dół”, odpowiada 

temu, co chwilowe, momentowe i nagłe. Jest on metaforą stopni, schodów, drabiny
420

. 

W muzyce kojarzy się on z „działaniem dynamiki i akcentuacji, wyraża się motywem 

lub akordem bardziej niż tematem; nagłą pauzą generalną”
421

. Jak pisze autor,           

„w ostatecznej instancji przynosi rozróżnienie na tematykę sacrum i profanum; obraca 

się między sferą biblii i mitologii a sferą życia prywatnego i najgłębszego tabu”
422

.  

W A Survivor from Warsaw te dwie sfery zostają sobie przeciwstawione właśnie za 

pomocą dwóch wymiarów: pionowego i podłużnego. Fragmentaryczna, lapidarna 

struktura rytmiczno-motywiczna oraz recytacja i narracja utrzymana w Sprechstimme 

symbolizują wymiar pionowy i tematykę profanum. Z kolei linearność, ciągłość           

i kontynuacja (rozumiana również metaforycznie) śpiewanej modlitwy symbolizują 

wymiar podłużny i tematykę sacrum. Na obecność wymiarów pionowego                     

i podłużnego wskazują także dwie przeciwstawne wyrazowo (aczkolwiek obydwie 

silnie ekspresywne) kulminacje: wyciszona i narastająca. Pierwsza z nich jest 

rodzajem antykulminacji – stanowi akord subito ppp przedłużony fermatą, na którego 

tle padają słowa groźby wysłania do komory gazowej. W warstwie muzycznej 
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powstaje efekt całkowitego zatrzymania, „zamrożenia” ruchu, natomiast w warstwie 

semantycznej – wycofania, „zapadnięcia się” w sobie wobec ogromu przemocy            

i poniżenia. Ów bezruch przedstawia sugestywnie groźbę wiecznej nieobecności, 

unicestwienia, zagłady. Drugą kulminację, narastającą, stanowi „eksplozja” modlitwy 

Shema Yisroel z poprzedzającego, narastającego rytmicznie i brzmieniowo odliczania 

więźniów (ostinato). Momentowość i tendencja do odchodzenia w niepamięć historii 

ulega zderzeniu z wiecznością i nieśmiertelnością wiary.  

„Doświadczenie, którego nie ma”
423

 

Doświadczanie świata przez kompozytora, ujawnione następnie w muzyce, 

odsyła nie tylko do genezy dzieła i szczegółów biograficznych. Jest rodzajem 

oświadczenia, świadectwa „przetworzonego” przez sztukę. Jednym z najbardziej 

dramatycznych „doświadczeń” XX wieku, uzewnętrznionym w sztuce na rozmaite 

sposoby, było doświadczenie Zagłady – jak pisze Ryszard Nycz „doświadczenie, 

którego nie ma”, gdyż „ma prawo nasunąć się wątpliwość, czy mamy tu jeszcze         

w ogóle do czynienia z doświadczeniem?”
424

 Mimo to, doświadczenie Zagłady silnie 

uzewnętrzniło się nie tylko w twórczości kompozytorów, którzy byli świadkami         

II wojny światowej, ale także późniejszych, którzy nie przeżyli tego doświadczenia 

„bezpośrednio” i dla których stanowiło właśnie rodzaj rozrachunku z przeszłością. 

Estetyczne doświadczenie muzyki ustąpiło miejsca etycznemu. 

Gdy Paul Ricoeur zadaje pytanie: „czyż stosunek do przeszłości nie może być 

odmianą mimēsis?”
425

, wydaje się, że ma na myśli trudność uchwycenia prawdziwej 

tożsamości przeszłych wydarzeń oraz dokonania rozróżnienia pomiędzy pamięcią        

i wyobraźnią. Ernst van Alphen uważa, że „problem nie leży w naturze wydarzenia, 

ani w nieodłącznych ograniczeniach reprezentacji; stanowi raczej rozłam między 

przeżywaniem wydarzenia i dostępnymi formami reprezentacji, poprzez które może 

być doświadczony”
426

. Fakt, że Schönberg rozważał początkowo gatunek poematu 

symfonicznego i ostatecznie nie zdecydował się na tę formę wyrazu, oddaje jego 

wątpliwości natury zarówno formalnej i ekspresywnej, jak i przedstawieniowej. 
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Zagłada jest często nazywana doświadczeniem niereprezentowalnym lub 

niewyobrażalnym
427

, doświadczeniem „udaremnionym” (a ‘failed’ experience), 

używając sformułowania van Alphena, które „wyklucza możliwość dobrowolnie 

kontrolowanej pamięci wydarzenia”
428

. Czy istnieją w związku z tym jakieś granice 

reprezentacji Zagłady? Van Alphen uważa, że reprezentacja może wyrazić nawet 

ekstremalne doświadczenia:  

[…] doświadczenie nie jest tak bezpośrednie i niezapośredniczone jak się zwykle uważa, lecz jest 

fundamentalnie dyskursywne. […] Formy doświadczenia nie zależą tylko od wydarzenia czy 

historii, która jest doświadczana, ale także od dyskursu, w którym to wydarzenie jest 

wyrażone/pomyślane/określone
429

. 

Oczywiste wydaje się mówienie raczej o reprezentacji doświadczenia Zagłady 

w A Survivor from Warsaw, niż o reprezentacji Zagłady jako takiej. Dla Narratora, 

jako świadka i ocalałego, powracające motywy muzyczne oraz „mimetyczny dialog 

pomiędzy wydarzeniami tekstowymi i muzycznymi”
430

 oznaczają przeżycie 

przeszłości raz jeszcze. Jednak w Introdukcji, w której Narrator nie wszedł jeszcze     

w swoją rolę świadka, są one muzycznie immanentne
431

. Introdukcja ukazuje 

wszystkie motywy muzyczne, w tym również instrumentalną antycypację modlitwy 

Shema Yisroel, co daje wrażenie wysłuchania całej historii w przyspieszeniu 

(przypomina się tutaj odwrotny efekt – slow motion w Erwartung op. 17). Elementy 

onomatopeiczne stają się dźwiękami przetworzonymi przez umysł i pamięć Narratora, 

jako że nie pamięta on wszystkiego (I cannot remember ev’rything). Jego 

doświadczenie jest doświadczeniem „udaremnionym”. Berel Lang zauważa, że          

„z definicji musi istnieć różnica między reprezentacją a jej przedmiotem nie-

reprezentowanym, polegająca na dodaniu przez tą pierwszą własnej wersji do 

reprezentowanego »oryginału«”
432

. 
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I cannot remember ev’rything
433

: rola pamięci 

W utworze pamięć zyskuje szczególny status, nie tylko w tekście, ale                

i w warstwie muzycznej. W swoich pismach Schönberg wielokrotnie kładł nacisk na 

rolę, jaką odgrywa ona w zrozumieniu i przyswajalności każdego dzieła 

muzycznego
434

. Zarówno zasady formy muzycznej, jak i techniki wariacyjnych 

powtórzeń służą uzyskaniu koherencji i zrozumiałości, które są według kompozytora 

najważniejszymi właściwościami dzieła z punktu widzenia odbiorcy. Powtórzenia, 

tekst w dużych dziełach atonalnych, seria w dodekafonii, decyzja o użyciu 

dysonansów i konsonansów – to wszystko jest podyktowane zrozumiałością dzieła 

muzycznego. Schönberg pisał, nawiązując do Henriego Bergsona: „Rozumienie opiera 

się na pamiętaniu. Pamiętanie opiera się na zdolności do zatrzymania wrażenia i jego 

świadomego przywołania, dobrowolnie lub niedobrowolnie”
435

. Zagadnieniem idącym 

w parze z omawianymi kwestiami jest koncepcja powtórzenia, gdyż jest ono 

„strukturalną zasadą koherencji”
436

 i pełni rolę czynnika jednoczącego                         

w rozbudowanych formach muzycznych, zapewniając relacje pomiędzy częściami. 

Według kompozytora nie wynaleziono dotąd innego fundamentalnego sposobu 

nadawania kształtu muzyce
437

. Grupa motywów dźwiękowo-rytmicznych                    

w A Survivor from Warsaw jest tak doskonale rozpoznawalna właśnie ze względu na 

zastosowanie przez kompozytora wspomnianych technik: ażurowej faktury 

sprzyjającej zrozumiałości, krótkiego czasu trwania utworu mającego wpływ na 

koherencję i częstego powtarzania motywów, dzięki czemu zostają one rozpoznane      

i zatrzymane w pamięci. Motywy wykazują ponadto cechy charakterystyczne dla 

pamięci posttraumatycznej, w której wydarzenia powiązane z silnymi emocjami stają 

się dominujące i jednocześnie statyczne w swojej powtarzalności (fanfara trąbki), 

natomiast inne zacierają się w pamięci Narratora. Mając na uwadze znaczenie, jakie 

Schönberg przypisywał technice „wariacji ewoluującej”, można zauważyć silną 

opozycję elementu statycznego i dynamicznego w utworze. Narracja za sprawą 

motywów niepoddawanych wariacyjnym przekształceniom pozostaje statyczna (jako 
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wspomnienie przeszłości). Zastosowanie powtarzających się brzmień, instrumentacji, 

artykulacji, ostinato prowadzi do pewnej przewidywalności przebiegu muzycznego. 

Właściwie całe opowiadanie Ocalałego rozwija się muzycznie pomiędzy dwoma 

sferami: motywiczną – niezmienną, i rytmiczną, wprowadzającą wariantowość i ruch. 

Statyczny charakter przebiegu ulega zdynamizowaniu wraz z pojawieniem się 

modlitwy Shema Yisroel – seria ulega wtedy pełnemu rozwinięciu, a motywika            

i instrumentacja wyzwalają się spod tyranii repetycji. Głównym powodem tej 

dynamizacji jest zmiana czasu narracji z przeszłego na przeżywany tu i teraz, 

nieograniczony pamięcią. 

Jak podkreśla Agamben: „powołaniem ocalałego jest pamiętanie, ocalały nie może nie 

pamiętać”
438

. Primo Levi przyznaje: „Wspomnienia o mojej niewoli są o wiele żywsze 

i bardziej szczegółowe niźli jakiekolwiek inne wspomnienia o tym, co wydarzyło się 

wcześniej i później”
439

. Spostrzeżenie to dobrze oddaje specyfikę tekstu utworu 

Schönberga. Zapamiętane momenty kluczowe stanowią rodzaj kompasu                      

w zdeformowanej czasoprzestrzeni. Pamięć Narratora nawiguje pomiędzy 

konkretnymi zdarzeniami, pozostałe sytuacje są niewyraźne, zamazane. Ernst van 

Alphen uważa, że taki sposób doświadczania Zagłady jest typowy dla pewnej kategorii 

ocalałych; badacz wskazuje na „brak fabuły lub ramy narracyjnej, dzięki której 

wydarzenia mogą być zrelacjonowane jako sensowna całość”
440

. Poczucie bezładu 

staje się silniejsze, na zasadzie kontrastu, za sprawą pojawienia się jednoczącej 

modlitwy. Jej symboliczna wartość w zakończeniu utworu nabiera w tym świetle 

zupełnie nowego wymiaru. Podążając za myślą Agambena (a także Szymona Laksa, 

autora Gier oświęcimskich), w „odartych z człowieczeństwa” warunkach obozu 

prawdopodobieństwo zaistnienia takiej sceny było bliskie zeru. Jednak istnieją 

świadkowie, którzy przywołują obraz odmawiania przez więźniów modlitwy Shema 

Yisroel tuż przed wejściem do ciężarówek służących jako mobilne komory gazowe
441

. 

Podobna scena miała miejsce w Auschwitz, gdy grupa czeskich Żydów odmówiła 

wykonania rozkazu rozebrania się przed wejściem „pod prysznic” i zaczęła śpiewać 

czeski hymn narodowy oraz Hatikvah (Nadzieja)
442

. Posługując się terminologią 
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Tomaszewskiego, możemy uznać modlitwę w A Survivor za rodzaj ex-tasis – 

„moment oderwania się od rzeczywistości realnej […] i przeniesienia w nowy 

wymiar”
443

, „moment wyzwolenia się z aktualnego »tu i teraz«, z historii i z miejsca 

na ziemi”
444

.  

Etyczne granice reprezentacji. Postawa humanistyczna 

W ostatnich dekadach nastąpiła reinterpretacja kategorii reprezentacji jako 

„przesłania” lub uobecniania (nie zakładającego odrębnego statusu ontologicznego)
445

, 

która nie wydaje się właściwa dla analizy i interpretacji dzieł wcześniejszych. Co 

więcej, element dystansu pociąga za sobą problem wymiaru etycznego reprezentacji 

(możliwa versus niemożliwa, zakazana), na który zwracali szczególną uwagę m.in. 

Theodor W. Adorno, Jean-Luc Nancy czy Berel Lang, zwłaszcza w kontekście 

Zagłady. Granice reprezentacji mogą być ustanowione świadomie lub nieświadomie 

przez kompozytora, należą one również w związku z tym do samej istoty 

reprezentacji. Mogą być też wyznaczane przez różnorodne uwarunkowania: technikę 

kompozytorską, element zrozumiałości dzieła, dosłowność reprezentacji, postawę 

estetyczną i etyczną twórcy. 

Reprezentacja w muzyce absolutnej mylona jest często, według Rogera 

Scrutona, z ekspresją, czyli obecnością przedmiotu bez jego opisu. Zdecydowane 

rozdzielenie kategorii reprezentacji i ekspresji przez Scrutona skutkuje jednak 

postawieniem pod znakiem zapytania istnienia problematyki ekspresji w utworach      

z tekstem literackim i programowych. O granicach postawy etycznej Theodor           

W. Adorno pisał w dość kontrowersyjny sposób: 

Tak zwane artystyczne przedstawienie nagiego fizycznego bólu tych, którzy byli bici kolbami 

karabinów zawiera, jakkolwiek zawoalowaną, możliwość czerpania z niego przyjemności. 

Moralność, która zabrania sztuce o tym zapomnieć, na sekundę osuwa się w otchłań swojego 

przeciwieństwa
446

. 

Zarówno Adorno, jak i Lang zauważają, że „reprezentacja lub ukazanie w formie 

narratywnej doświadczenia Holocaustu z konieczności implikuje możliwość 
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alternatywnej reprezentacji lub kontrnarracji”
447

. Anna Richardson uważa, że              

w świetle zaprzeczania Holocaustu taka reprezentacja jest nie tylko moralnie 

dozwolona, ale i konieczna
448

. Lydia Goehr wręcz postuluje przejście od reprezentacji 

do ekspresji w przypadku utworów nawiązujących do ekstremalnych doświadczeń 

ludzkich
449

. 

Co różni autentycznego świadka Zagłady od kompozytora dającego 

świadectwo lub będącego po prostu „muzycznym świadkiem drugiego stopnia”
450

? 

Według Agambena mamy tu do czynienia z dwoma wymiarami doświadczenia – jako 

dawaniem świadectwa i przeżyciem (jako przetrwaniem)
451

. Filozof twierdzi, że 

przetrwanie czasami uzależnione było od determinacji, aby dać świadectwo. Pisze on 

również, iż to, czemu niepodobna dać świadectwa, zwie się w obozowym żargonie der 

Muselmann, muzułmanem
452

: „Muzułman jest nie tylko i nie tyle granicą między 

życiem a śmiercią, wyznacza raczej próg między człowiekiem a istotą nieludzką. […] 

Istnieje zatem punkt, w którym człowiek, choć zachowuje jeszcze pozór bycia 

człowiekiem, przestaje nim być”
453

. Agamben twierdzi ponadto, że „Auschwitz 

oznacza kres i upadek wszelkiej postaci etyki godności i stosowania się do normy. 

Nagie życie, do którego sprowadzona została istota ludzka, niczego nie wymaga, ani 

do niczego się nie dostosowuje. Samo jest jedyną normą, jest całkowicie 

immanentne”
454

. Nawet cierpienie nie ma już głębi, gdyż nie istnieje dla niego 

odpowiedni kontekst czy przestrzeń. Agambenowskie rozumienie pojęcia homo sacer, 

człowieka świętego i przeklętego jednocześnie, wydaje się mieć odległe korzenie       

w filozofii Fryderyka Nietzschego: 

Nagimi widziałem kiedyś obu, największego i najmniejszego człowieka, nazbyt podobni do 

siebie obaj – nazbyt ludzki nawet ten największy! Nazbyt mały ten największy – to był mój 

przesyt człowiekiem! I wieczny powrót tego najmniejszego! – to był mój przesyt wszelkim 

istnieniem!
455
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W A Survivor from Warsaw różnica między świadkiem a muzułmanem ujawnia się    

w kilku momentach. To dlatego modlitwa na końcu utworu ma tak ważkie znaczenie 

symboliczne – „utracone wyznanie wiary” nagle rozbrzmiewa i nie tylko zaświadcza  

o tożsamości więźniów, ale także stanowi przesłanie od wszystkich ocalałych: 

pamiętamy, kim byliście. Muzyka „kulminująca” i „zamykająca” łączą się tu              

w jedno
456

. Poprzez modlitwę Shema Yisroel Schönberg przywraca nie tylko godność 

ofiarom Zagłady, przywraca im przede wszystkim człowieczeństwo. Na obecność      

w twórczości Schönberga kategorii „apelu do ludzkości” zwraca uwagę Constantin 

Floros
457

. Ze względu na sposób potraktowania zarówno tekstu, jak materiału 

dźwiękowego A Survivor from Warsaw można uznać za przykład tzw. musica vera, 

czyli, według Mieczysława Tomaszewskiego, wyraz twórczości autentycznej, 

powstałej „jako wyraz hołdu osobistego i szczerego dla wartości 

niekwestionowanej”
458

. Nacisk położony przez kompozytora na fakt, że 

przywoływany proces dehumanizacji w obozach odnosi się nie tyle do ich więźniów, 

ile do katów ma ogromne znaczenie. Schönberg użycza głosu tym wszystkim, którzy 

nie mogą już ani przemawiać, ani śpiewać. W tym sensie w A Survivor pojawia się 

moment przesłania, jako niezaprzeczalna wartość artystyczna i etyczna.  
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TEKST (Orkiestra)           I cannot remember 

                             ev’rything                                                                                                           
The day began as usual. Then I heard the sergeant shouting: 

„Abzählen!”    

(They began again, first 

slowly: one, two, three, 

four…) 

Shema Yisroel 

                 

SŁOWA-

KLUCZE 

                           REMEMBER 

                             (pamiętać) 

     GET OUT!                                                       HIT 

   (Wychodzić!)                                                 (uderzać) 

 

ABZÄHLEN!              GASKAMMER 

(Odliczyć!)                (komora gazowa) 

 

Stampede of wild horses 

(stado dzikich koni) ADONOY (Bóg)                                     UVQÛMEḪO 

                                                                   (powstać)                                                                      

FORMA: 

Makro 

Mikro 

Introdukcja 

a                         b                       c               

A 

a
1   

                           d                                e                        f 

B 

b
1    

     

(B
1) 

b
2 

C 

g                                     h                                  g
1
      

SERIA 

P8, I1                            P8, I1, P0,     I1,  P0 

                           I5, P4, I8 

P8, I1, P5, P4, I0                 I5, P8, P11, P2, I4            I9, RI9, R4,        P0, I8, P8,  

                                                                   P8, I4, P0, I8,      I9, I0 

                                                                   P4, I0, P8     

I5, P9, I10, I6, P11, P4                                      R2 R2, RI6, I5, P8, I11,                 P2 P0, I5,                              P4, RI9,                         P8            

(niepełna;     

wertykalnie                                                                                                                                                                                 

i horyzontalnie 

HARMO-

NIA 
Skala            tryton, 7w, 3w, trójdźw. ˂ 

całotonowa 
7w, tryton, trójdźw. ˂                                    Skala 

                                                                       całotonowa 

7w, tryton, trójdźw. <       Nałożenie          

.                                    dwóch akordów: 

                                    g-moll i dis-moll               

.                                            z 6w   

 
SERIA DODEKAFONICZNA 

METRO-

RYTMIKA 
  Repetycje dźwięków,                                              

.                       krótkie motywy, triole 

 
                                                 

OSTINATO 

Puls triolowo-sekstolowy (orkiestra) 

Rytm anapestowy (chór) 

AGOGIKA 

*colla 

parte 

 ♩ = 80            cp*, accel.; meno mosso 

                                                           cp                                                          

a tempo, piu mosso,    cp    Più mosso;   a tempo;          rit.  a tempo 

♩ = 112                                              cp  ♩ = 50 cp         cp 

a tempo, più mosso          cp Tempo I;  Poco meno mosso, 

♩ = 80      accel. ( ♩ = 160) 

Meno mosso sub.,,  poco rit.  a tempo             Tempo I 

( ♩ = 80) 

ARTYKU-

LACJA 

frullato,            col legno battuto, 

col legno          molto staccato,  

ponticello         saltando 

pizzicato, legato,     col legno battuto,        legato, staccato,   

col legno tratto 
legato, pizzicato, sul ponticello,  

frullato 
pizzicato, non legato akcenty, saltando   legato,  pizzicato,    saltando,   akcenty 

FAKTURA Kameralizacja, solistyczne traktowanie 

instr., faktura poligeniczna 
Quasi-punktualistyczna Quasi-homofoniczna kameralizacja  ➡   tutti quasi-homofoniczna, dwuwarstwowa 

INSTRU-

MEN-

TACJA 

Tr., werbel        recytator        Cor. solo, 

                            Trbn.                  Arp. 

Tr.       Ob., Fg.,      Cor., Tr., werbel   Vl., Vc., Fg., Trbn.  Arp.,     

            Vn., Vl.       Tam-tam, Xyl.                                      Cl., Fg.                                                      

Vl., Vc., Picc.                           smyczki (smyczki) Tutti + chór męski 

(Trbn.) 

EKSPRES-

JA 
                 molto  

                espressivo 
                       pesante,  dolce 

KULMI-

NACJE 
  

                                 DRAMATYCZNO- 

                                        WYRAZOWA 
 DYNAMICZNA 

W
Y

K
R

E
S

 

D
Y

N
A

M
IC

Z
N

O
-

E
K

S
P

R
E

S
Y

J
N

Y
 

 
Takty 1-24 25-60 61-70 71-80 80-99 

Tabela 17. A. Schönberg, A Survivor from Warsaw op. 46 
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IV. 

Ekspresja i reprezentacja.                           

W stronę syntezy 
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 […] wszystko co ma najwyższą wartość w sztuce                                                                                                 

musi odzwierciedlać zarówno serce jak i umysł.                                                                                                     

[…] prawdziwemu geniuszowi twórczemu                                                                                                              

nie sprawia trudności mentalne kontrolowanie swoich uczuć;                                                                      

podobnie umysł nie musi tworzyć jedynie rzeczy suchych                                                                                          

i odpychających, podczas gdy koncentruje się na poprawności i logice.                                                         

Arnold Schönberg 

 

Nie przestałem komponować w tym samym stylu                   

i w ten sam sposób jak na początku.                           

Różnica jest tylko taka, że teraz robię to lepiej; jest to 

bardziej skoncentrowane, bardziej dojrzałe.                                                                        

Arnold Schönberg 

 

1. Ekspresja i toposy 

Zajmując się kategorią reprezentacji muzycznej nie sposób pominąć aspektu 

ekspresji. Wydaje się, że rozdzielanie reprezentacji i ekspresji (jak tego chce np. Roger 

Scruton
1
) jest niemożliwe i niepotrzebne, nie tylko na poziomie interpretacji dzieła, ale 

już na poziomie analizy. Typ reprezentacji implikuje częściowo rodzaj ostatecznej 

ekspresji utworu: może ją zarówno osłabić – w przypadku np. zbyt dosłownej imitacji 

dźwięków czy obiektów pochodzących ze sfery pozamuzycznej, jak i wzmocnić –          

w przypadku reprezentacji głęboko symbolicznej, niosącej dodatkowe przesłanie. 

Podobnie typ ekspresji założonej przez kompozytora może wpływać na dobór środków 

muzycznych, a także na percepcję reprezentacji u odbiorcy. Obie te kategorie są zatem 

nierozdzielne i wpływają na siebie wzajemnie. Ekspresja w utworze muzycznym wiąże 

się zwyczajowo z wyrażaniem emocji i stanów wewnętrznych, a przeżywający czy 

wyrażający te stany podmiot jest zwykle utożsamiany z twórcą. Już Wasyl Kandyński    

(a za nim Schönberg), rozpatrując ekspresjonizm niemiecki, mówił o nadrzędności 

ekspresji i reprezentacji „wewnętrznej konieczności” nad tradycyjną strukturą formalną. 

Jednak dopiero pojawienie się w XX-wiecznych teoriach reprezentacji koncepcji takich 

autorów jak Kendall L. Walton, Slavoj Žižek czy Mieczysław Tomaszewski
2
, 

włączających w zakres reprezentacji muzycznej również „rzeczywistość wewnętrzną” – 

                                                           
1
 Por. R. Scruton, Aesthetics of Music, Oxford University Press, Oxford 2009; tegoż, Representation in 

Music, „Philosophy”, vol. 51, no. 197, 1976. 
2
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czyli reprezentację przeżyć i uczuć bohaterów, nie kompozytora, postawiło rozdzielenie 

reprezentacji i ekspresji pod znakiem zapytania.  

Mieczysław Tomaszewski o potrzebie badania ekspresji pisze: „Nie da się […] 

pomijać milczeniem sfery ekspresji muzycznej, oddanej przez muzykologię 

subiektywistycznej felietonistyce i metaforycznemu pisarstwu. Historia i teoria ekspresji 

czekają na opracowanie i włączenie w muzykologii nurt główny”
3
. Ekspresja, według 

Tomaszewskiego, nie tylko nadaje dziełu sztuki życie, ale także wnosi w sztukę osobistą 

prawdę twórcy, daje wyraz jego reakcji na świat
4
. W tej rozprawie jest ona rozumiana 

jako wyrażanie, uzewnętrznianie przeżyć duchowych, nie ograniczające się wyłącznie do 

emocji, jak w przypadku koncepcji Susanne K. Langer, Carrolla C. Pratta, czy Stephena 

Daviesa. Peter Kivy uważa, że muzyka może wyrażać rzeczy i stany inne niż emocje: 

idee, punkty widzenia
5
. Ekspresja jest także pewną ogólną siłą wyrazu, nie ograniczoną 

do wyrażania konkretnych uczuć; Beethovenowskim oddaniem „ducha utworu”
6
, jak 

pisze Tomaszewski. W twórczości Schönberga panuje pewna równowaga między 

wyrazem a doborem środków technicznych i formalnych, co potwierdza postulat samego 

kompozytora o równych prawach serca i umysłu w muzyce. Warto zaznaczyć, że nie 

sposób analizować ekspresji metodą porównawczą (np. liryzmu Schönberga nie sposób 

zestawić z liryzmem Schumanna
7
), należy zawsze brać pod uwagę osobowość 

kompozytora, a także cechy jego stylu
8
. W przypadku Schönberga zwykle nie znajduje 

zastosowania zasada tzw. ekspresji apriorycznej
9
 – rodzaj muzyki nie determinuje jej 

wyrazu w określony sposób, jak to się dzieje np. w przypadku toposu zniekształconego 

walca, czy w ogóle taneczności. Dominującą kategorią jest u Schönberga e k s p r e s j a  

p o s t e r i o r y c z n a , wynikająca z charakteru użytych form i środków ekspresywnie 

                                                           
3
 M. Tomaszewski, Muzykologia wobec współczesności, „Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, 

Dokumentacje”, nr 8/9, 2016, s. 414. 
4
 M. Tomaszewski, Wokół piękna i prawdy, fantazji i ekspresji, „Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, 

Dokumentacje”, nr 8/9, 2016, s. 487. 
5
 P. Kivy, The Corded Shell. Reflections on Musical Expression, Princeton University Press, New Jersey 

1980, s. 15. 
6
 Cyt. za: M. Tomaszewski, Ekspresja utworu muzycznego jako przedmiot badań, [w:] Interpretacja 

integralna…,  s. 41. 
7
 Na tzw. katalogi repertuarów określeń ekspresywnych kompozytorów zwraca uwagę Mieczysław 

Tomaszewski, por. tegoż, Ekspresja utworu muzycznego…, s. 43. 
8
 Chodzi o tzw. ekspresję immanentną w rozumieniu Romana Ingardena; por. T. Malecka, Wokół ostatnich 

dzieł Henryka Mikołaja Góreckiego. Styl późny a styl ostatni, [w:] Styl późny w muzyce, literaturze              

i kulturze, red. E. Knapik, W. Stępień, J. Szurman, A. Woźniakowska, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego, Katowice 2016, s. 183. 
9
 M. Tomaszewski, Ekspresja utworu muzycznego…, s. 42-43. 
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niejednoznacznych
10

. Zastosowanie znajduje natomiast rozróżnienie Tomaszewskiego na 

ekspresję słownie dookreśloną i domyślną, wymagającą „wczytania się w utwór”
11

. Co 

ciekawe u kompozytora ulegają zderzeniu zarówno określenia, które w koncepcji badacza 

stanowią „dobro wspólne” danej ery, fazy, czy nurtu stylistycznego, jak i te, tworzące     

w zestroju z poprzednimi „specyficzną i niepowtarzalną aurę ekspresywną danego 

kompozytora”
12

. Zderzają się w ten sposób dwa typy ekspresji: dzieła tożsamego              

z zapisem partyturowym oraz dzieła w fazie percepcji słuchowej, jako przedmiotu 

psychofizycznego
13

. Jest to moment, w którym reprezentacja i ekspresja stają się 

nierozdzielne i wzajemnie uwarunkowane.  

  Mieczysław Tomaszewski zwraca uwagę na rolę określeń ekspresywnych 

zawartych w partyturze, jednak w przypadku Schönberga należy wyciągać w tym 

zakresie ostrożne wnioski. Podczas gdy utwory wczesnego okresu twórczości 

kompozytora obfitują w takie określenia, to już w dziełach okresu dodekafonicznego są 

one bardziej oszczędne. W związku z tym podjęta została próba określenia ekspresji 

dominującej w każdym z omawianych utworów. Jej zdefiniowanie jest możliwe              

w oparciu o zaproponowany „katalog” toposów i tonów Schönbergowskich, inspirowany 

koncepcją symboli i charakterów muzycznych Constantina Florosa
14

. Tabela przedstawia 

toposy charakterystyczne dla omawianych w pracy utworów (tabela 18).  

Toposy Schönbergowskie w omawianych utworach 

Topos śmierci Tam-tam (Floros); interwał tercji 

małej (Salome R. Straussa) 

Erwartung, A Survivor from 

Warsaw 

Topos nocy Niski rejestr, ciemna barwa, 

kameralizacja obsady, dynamika 

pp, figura retoryczna katabasis, 

kontur motywu/melodii 

Verklärte Nacht, Erwartung 

Topos strachu La gamme terrifiante (w refleksji 

Liszta i Florosa) 

Verklärte Nacht, 

Erwartung, A Survivor from 

Warsaw 

Topos natury Głos ptasi (ptak nocy zwiastujący 

śmierć, nietrwałość świata 

Erwartung 

                                                           
10

 Tamże, s. 43. 
11

 Tamże. 
12

 Tamże, s. 43-44. 
13

 Tamże, s. 45. 
14

 C. Floros, Gustav Mahler and the Symphony of the 19th Century, Frankfurt am Main 2014;                 

R.D. Golianek, dz. cyt., s. 112-124. 
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doczesnego – umierający ogród) 

Topos przemocy – fanfara Fanfara strachu 

(Schreckensfanfare) wg Florosa, 

jako brzmienie przewodnie 

(Leitklang) i rytm przewodni 

(Leitrhythmus). Jest zwiastunem 

jakiegoś niepokojącego 

wydarzenia 

Erwartung, A Survivor from 

Warsaw 

Topos kobiety Rozumiany jako opozycja 

„wiecznej kobiecości” (w oparciu 

o Charakter und Geschlecht        

O. Weiningera, które to dzieło 

Schönberg podziwiał).                 

W Verklärte Nacht – gwałtowność 

i dramatyzm linii melodycznej, 

krótkie urywane motywy, 

komplikacje fakturalne;                

w Erwartung – postać patetyczna  

i nieprzewidywalna 

Verklärte Nacht, Erwartung 

Topos upadku Opadająca linia melodyczna 

(Floros), sekwencje w ruchu 

zstępującym 

Verklärte Nacht, A Survivor 

from Warsaw 

Topos powstawania Wznosząca linia melodyczna 

(Floros), sekwencje w kierunku 

wstępującym 

Verklärte Nacht, 

Kammersymphonie,              

A Survivor from Warsaw 

Topos światłości W Verklärte Nacht – wysoki 

rejestr, flażolety, pizzicato, 

dynamika pp, gra na strunie D i G; 

w Erwartung zniekształcony –

harfa, czelesta, ale w niskim 

rejestrze 

Verklärte Nacht, Erwartung 

Topos oniryczności Pewna swoboda formalna; 

wyciszona dynamika; 

kameralizacja składu; wrażenie 

bycia w „innym czasie” 

muzycznym. Może wynikać          

z charakteru tekstu słownego 

Erwartung, A Survivor from 

Warsaw 

Topos „chłodu duchowego” Przestrzenna, pusta faktura; 

abstrakcja; przeciwieństwo 

„zwierzęcego ciepła” 

Kammersymphonie, 

Variationen für Orchester 

Topos (zniekształconej) taneczności Walc lub quasi-walc                      

o zabarwieniu ironicznym 

Erwartung, Variationen für 

Orchester 
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Topos ciszy „udźwiękowionej”/czasu 

zawieszonego  

Ostinato, akord z fermatą, cezura 

(fermata na kresce taktowej) 

Erwartung, 

Kammersymphonie, 

Variationen für Orchester,   

A Survivor from Warsaw 

Topos dążenia Technika „wariacji ewoluującej”; 

wznosząca linia melodyczna 

Kammersymphonie, 

Variationen für Orchester 

Topos konfliktu Opozycje dialektyczne  Verklärte Nacht, 

Kammersymphonie 

Topos przeszłości/pamięci Reminiscencje muzyczno-

tekstowe; w Erwartung                  

i Variationen – cytat; w A Survivor 

– modlitwa i pamięć Ocalałego: 

reminiscencje i antycypacje 

motywów 

Erwartung, Variationen für 

Orchester, A Survivor from 

Warsaw 

Topos wiary W A Survivor – modlitwa; seria 

dodekafoniczna; śpiew                

(w opozycji do Sprechstimme) 

A Survivor from Warsaw 

Akord kwartowy  O charakterze realistycznym, nie 

mistycznym (jak u Skriabina); 

wiąże się z toposem dążenia 

Kammersymphonie 

Akord „zakazany” Leitklang wg Florosa – 

wielodźwięk dysonujący, 

symbolizujący „upadek” Kobiety 

Verklärte Nacht 

 

Tabela 18. Toposy Schönbergowskie w omawianych utworach 

Tony są pomocne w określaniu typu ekspresji dominującej, bądź w całym 

utworze, bądź też w jego fragmencie; swego rodzaju wyciągnięcie jej przed nawias. 

Inspiracją dla określenia tonów Schönbergowskich była klasyfikacja zaproponowana 

przez Tomaszewskiego w odniesieniu do dramatu Stanisława Wyspiańskiego Wesele
15

 

oraz w interpretacjach pieśni romantycznej Od wyznania do wołania. Studia nad pieśnią 

romantyczną
16

. Tonami, przynależnymi najpierw poezji, nazywa badacz repertuar 

wyrazistych kategorii ekspresywnych w muzyce, charakterystycznych dla danego twórcy 

lub konkretnego dzieła
17

. Tomaszewski pisze: „odczytywanie utworu muzycznego 

zgodne z założeniami interpretacji integralnej warto zacząć od intuicyjnego uchwycenia 

                                                           
15

 M. Tomaszewski, „Wesela” Wyspiańskiego tony, rytmy i echa, [w:] Muzyka w dialogu…, s. 111-117. 
16

 M. Tomaszewski, Od wyznania do wołania. Studia nad pieśnią romantyczną, Akademia Muzyczna        

w Krakowie, Kraków 1997, s. 151 i n. 
17

 Tamże, s. 115. 



383 

 

jego charakteru ogólnego i wysłyszenia tonu podstawowego”
18

. Jak przypomina badacz, 

„w dziejach muzyki […] tony i ich kontrapunkty istnieją jako „rzeczywistości” –            

w poszczególnych dziełach i genre’ach, skonkretyzowane, tyle że pozostające w postaci 

jedynie kategorialnej, nie posiadające szczegółowszych dookreśleń”
19

. W omawianych 

dziełach Schönberga można wyróżnić, oprócz toposów, także zespół podstawowych 

tonów, charakterystycznych także dla pozostałych dzieł kompozytora. Tabela przedstawia 

propozycję katalogu tonów, który wymaga z pewnością dalszego uzupełniania (tabela 

19).  

Tony Schönbergowskie w omawianych utworach 

Liryczny Główną rolę odgrywa w nim 

melodyka o śpiewnym 

charakterze, niewielkim 

ambitusie, zwykle legato 

Verklärte Nacht, Erwartung, 

Variationen für Orchester 

Dramatyczny Główną rolę odgrywa w nim 

rodzaj struktury melodyczno-

rytmicznej, charakteryzującej 

się dużym ambitusem, skokami 

interwałowymi, dużą 

zmiennością harmoniczną          

i polifonizacją faktury 

Verklärte Nacht, Variationen 

für Orchester 

Skupiony W dynamice p i pp, 

charakteryzuje się kameralizacją 

obsady i ażurowością oraz 

przestrzennością brzmienia 

Verklärte Nacht, Variationen 

für Orchester 

Nostalgiczny Czasami wręcz quasi-

sentymentalny; często 

przywołuje wspomnienie 

przeszłości w postaci cytatu lub 

figur retorycznych 

Verklärte Nacht 

Ironiczny i quasi-ironiczny Według Tomaszewskiego jest to 

najtrudniejszy do osiągnięcia 

ton w muzyce; zakłada 

sprzeczność między znaczeniem 

dosłownym a właściwym, lecz 

ukrytym. 

Erwartung, Variationen 

                                                           
18

 M. Tomaszewski, Odczytywanie dzieła muzycznego. Od kategorii elementarnych do fundamentalnych      

i transcendentnych, „Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje”, nr 1, 2012,  s. 47.  
19

 M. Tomaszewski, „Wesela” Wyspiańskiego…, s. 117. 
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Nasycony emocjonalnie Podobny w charakterze do 

dramatycznego, lecz                  

o zabarwieniu zmysłowym, 

czemu sprzyja zestrój środków 

harmonicznych, fakturalnych     

i artykulacyjnych 

Verklärte Nacht, 

Kammersymphonie, Erwartung, 

A Survivor from Warsaw 

Wzniosły Wiąże się Kantowską kategorią 

estetyczną wzniosłości jako 

dopełniającą tam, gdzie pojęcie 

piękna staje się 

niewystarczające. Cechuje się 

pewnym dystansem 

emocjonalnym i stanowi            

o rodzaju ekspresji dzieła lub 

jego fragmentu (ton 

charakterystyczny dla utworów 

religijnych) 

Verklärte Nacht, A Survivor 

from Warsaw 

Poważny Cechuje się oszczędną 

emocjonalnością, spokojnym 

przebiegiem muzycznym. 

Pojawia się w momentach 

ważnych i ostatecznych 

Kammersymphonie, Erwartung, 

Variationen für Orchester,         

A Survivor from Warsaw 

 

Tabela 19. Tony Schönbergowskie w omawianych utworach 

 

Kategorie ekspresywne i toposy w wybranych utworach  

W Verklärte Nacht op. 4 spotykają się przeciwstawne rodzaje ekspresji. 

Gwałtowna, rozpaczliwa i dramatyczna przynależy do postaci Kobiety i jest określona    

w partyturze za pomocą zwrotów: mit schmerzlischem Ausdruck, leidenschaftlich, wild. 

Spokojna, delikatna i serdeczna charakteryzuje postać Mężczyzny i jest określona           

w partyturze za pomocą słów: weich, zart, innig. Charakterystyczne dla utworu jest 

ostateczne osiągnięcie pewnej wspólnej ekspresji wyższego stopnia, które można nazwać 

wprost dążeniem ku transfiguracji, ku mistycznemu „światłu”. Obecność w innych 

utworach ukształtowanego t o p o s u  ś w i a t ł o ś c i  skłania do nazwania tej tendencji     

w Verklärte Nacht zmierzaniem w stronę tego toposu. Wywodzi się on, jak zauważa 

Julian Johnson (a za nim Marcin Trzęsiok), ze specyficznego Mahlerowskiego typu 

„instrumentacji i barwy jako symbolu świata transcendentnego. Wprowadzony zostaje 

m.in. przez harfę, czelestę, mandolinę i fisharmonię oraz przez wysoki rejestr”
20

.            

W utworze, ze względu na obsadę smyczkową, nie występuje żaden z wymienionych 

                                                           
20

 M. Trzęsiok, Narodziny dodekafonii…, s. 46-47. 
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instrumentów, niemniej artykulacja smyczków (flażolety, pizzicato, gra na strunie D i G) 

i barwa wynikająca z zastosowania wysokiego rejestru oddają ten sam charakter 

światłości i przełamują ciążący ku ziemi charakter początkowej figury katabasis.  

Kształtowanie ekspresji w Kammersymphonie op. 9 dokonuje się poprzez napięcia 

dialektyczne obecne nie tylko w warstwie  harmonicznej i fakturalnej, ale także 

ekspresywnej. W utworze dominuje więc kategoria d r a m a t y c z n o ś c i  

d i a l e k t y c z n e j . Na jej strukturę wpływ mają toposy dążenia
21

, konfliktu, a także 

pewnego „chłodu duchowego”
22

, wyrażającego się przestrzennością, „pustką” faktury      

i organizacją materiału dźwiękowego o charakterze bliskim abstrakcji, typowej dla okresu 

„pantonalnego” Schönberga. Nie jest to, jak zarzucał utworowi Adorno, antyekspresja 

czy też jej brak, lecz przeciwieństwo „zwierzęcego ciepła” utożsamianego z prymitywną  

i banalną emocjonalnością. Mimo to, jednym z dominujących (wśród nielicznych) 

określeń ekspresywnych w utworze jest zwrot sehr ausdrucksvoll. Istotną rolę                 

w budowaniu ekspresji odgrywa dramatyczny impuls gestyki muzycznej, na co zwraca 

uwagę Hartmut Krones
23

. Marcin Trzęsiok nazywa wyrazowość Kammersymphonie 

ekspresją oczyszczoną
24

. 

Wydaje się, że dominującą ekspresją w Erwartung op. 17 jest poczucie 

wyobcowania i samotności. Jest to jednak ekspresja bogata w niuanse ze względu na 

nasycenie utworu toposami symbolicznymi. W scenie pierwszej i trzeciej dominuje 

ekspresja o charakterze ekstrawertycznym, co znajduje także odzwierciedlenie                

w określeniach słownych, natomiast w scenie drugiej – ekspresja o charakterze 

introwertycznym, co zostaje podkreślone określeniami ohne espress, trocken. Scena 

czwarta, ostatnia ukazuje pełne spektrum wyrazu. Monolog wypowiedziany przez 

bohaterkę staje się eksterioryzacją jej świata wewnętrznego (co oddaje muzyka pełen 

nagłych zwrotów, urywanych motywów i reminiscencji), natomiast fragmenty ostinato 

(jako topos czasu zawieszonego, wstrzymanego) są prawdziwym monologiem 

wewnętrznym, ukrytym; są muzycznym wyrazem jej wypełnionej strachem 

podświadomości. Schönberg zawarł w utworze także osobiste przesłanie – cytat 

wcześniejszej pieśni może być rozumiany jako pamięć dawnego systemu tonalnego. 

                                                           
21

 A. Draus, dz. cyt., s. 471. 
22

 M. Trzęsiok, Narodziny dodekafonii…, s. 46, przyp. 19. 
23

 H. Krones, Arnold Schonberg…, s. 76. 
24

 M. Trzęsiok, Krzywe zwierciadło…, s. 11. 
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Istotna rola ekspresyjna przypada takim efektom jak: dźwięk tam-tamu, głos ptaka nocy, 

quasi-walc o ironicznym zabarwieniu, które są kojarzone z muzycznymi zwiastunami 

śmierci i przemijania. Powiązanie partii harfy i czelesty z toposem światłości ulega 

zniekształceniu – zaskakująco niski rejestr zamiast wysokiego może oznaczać zaburzenia 

percepcji Kobiety, podobnie jak kolor światła księżyca zmienia się pod wpływem jej 

nastroju.  

Utrzymane w technice dodekafonicznej Variationen für Orchester także wykazują 

obecność aspektu ekspresywno-symbolicznego. Sposób podejścia kompozytora do 

samego materiału dźwiękowego jest punktem wyjścia dla rodzaju ekspresji. W przypadku 

dodekafonii Schönbergowskiej można mówić o zasadzie k o m p o n o w a n i a  s e r i i ,  

dzięki której już na początku ustalone zostają relacje interwałowe jako kluczowe dla 

koncepcji idei muzycznej. Tak skomponowana seria posiada także wymiar symboliczny, 

przede wszystkim za sprawą motywu/cytatu B-A-C-H, który Krzysztof Szwajgier nazywa 

wprost „prototypem serii, wczesną zapowiedzią m.in. techniki dodekafonicznej”
25

. 

Można zaryzykować twierdzenie, że praca kompozytora nad serią, której proces można 

prześledzić dzięki zachowanej dokumentacji (w postaci rozpisywania serii i jej 

rozmaitych form na tabele, rolki i okręgi) miała za zadanie nie tylko ułatwienie samego 

procesu twórczego, ale także dawała pogląd na obecność wszelkich możliwych relacji, 

także tych nacechowanych symbolicznie. Nieobecność tradycyjnej harmonii została 

zrekompensowana wrażliwością twórcy na brzmieniowy i semantyczno-symboliczny 

charakter interwałów oraz wynikających z ich następstwa konturów melodii. Dominujące 

w początkowych wariacjach metrum ¾ nawiązuje w pewien sposób do kategorii 

taneczności, osiągając apogeum w wariacji IV o charakterze walca, wprowadzającej 

pewien dystans. Jednocześnie temat pojawia się w partii harfy, czelesty i mandoliny,        

a więc instrumentarium związanym ze Swedenborgowską światłością. Partie te są na tyle 

wtopione w muzyczny krajobraz wariacji, że nie przywodzą na myśl „muzyki w muzyce” 

czy nawet nie mają charakteru aluzji. Doznaniu ekspresji Variationen towarzyszy 

poczucie p e ł n i  wykorzystania materiału dźwiękowego i jednocześnie jego 

przestrzenności, rozumianej na sposób Swedenborgowski. Ekspresja dzieła jest na swój 

sposób dialektyczna, obejmuje bowiem zarówno pewien „chłód duchowy” 

                                                           
25

 K. Szwajgier, dz. cyt., s. 743. 



387 

 

dodekafonicznie zorganizowanego materiału, jak i nasycenie emocjonalne wynikające     

z toposu przeszłości i pamięci o niej, a którego ucieleśnieniem jest cytat B-A-C-H. 

W A Survivor from Warsaw mamy do czynienia z ekspresją d o ś w i a d c z e n i a  

g r a n i c z n e g o
26

, która (ze względu na tematykę) nie podlega ocenie estetycznej. 

Odbiorca dzieła doznaje pewnego zażenowania, spowodowanego uczestniczeniem          

w rodzaju „zakazanego misterium” – zakazanego dla tych, którzy nie byli świadkami i dla 

tych, którzy nie czują ciężaru ogólnoludzkiej winy. Jak pisze Tomaszewski, nawiązując 

do słynnych słów Adorna
27

, „Można […] zrozumieć tezę, iż w czasach po Holokauście 

trudno znaleźć w utworze miejsce dla czystego, klasycznego piękna”
28

. To odczucie 

najpełniej wyraża topos „ciszy udźwiękowionej”. Doświadczenie przemocy i upokorzenia 

wykracza poza przyjęte w owych czasach ramy estetyki dzieła sztuki, choć Schönberg 

stosuje środki wyrazu w sposób dość oszczędny. Z tego też względu wymagająca, jak 

wiadomo, jest partia Narratora, w której powinna dominować ekspresja stonowana, 

charakteryzująca się brakiem wszelkiej teatralizacji. Istotny jest wymiar religijny 

ekspresji utworu, przejawiający się w rozpaczliwym poszukiwaniu sensu w wierze,         

w modlitwie (motyw obecny w różnych utworach Schönberga), przekonywaniem siebie 

samego: „modlę się, mimo wszystko”. Odwołanie się do retoryki może być 

zinterpretowane jako szukanie oparcia w tradycji, jako rodzaj próby zniwelowania 

cierpienia. Mimo to, A Survivor from Warsaw jest jednym z tych dzieł, które nie 

przynoszą katharsis. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Pojęcie sytuacji granicznych wprowadził do psychologii Karl Jaspers, por. tegoż, Sytuacje graniczne, 

przeł. M. Skwieciński, [w:] R. Rudziński, Jaspers, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978. 
27

 Chodzi o frazę „Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch” („Pisanie wierszy po 

Auschwitz jest barbarzyństwem”). 
28

 M. Tomaszewski, Wokół prawdy…, s. 488. 
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2. Refleksje i wątpliwości 

Wbrew wszelkim autotelistom dzieło sztuki                                                                                                     

nie jest tworem per se.                                                                                                                                   

Ono niesie jakąś prawdę,                                                                                                                             

która dociera do nas dzięki pięknu.                                                                                                              

Staje się wyznaniem, wołaniem, objawieniem, darem.                                                                             

Przynosi jakieś przesłanie – natury                                                                                                

emocjonalnej, racjonalnej, metafizycznej.                                                                                        

Mieczysław Tomaszewski 

Prawdziwe dzieło sztuki powstaje „z artysty”                                                                                                   

w sposób tajemniczy, zagadkowy, wprost mistyczny.                                                                                

Wasyl Kandyński 

 

Przedstawiona w pracy problematyka nie wyczerpuje w całości zagadnień 

związanych z kategoriami mimesis i reprezentacji w odniesieniu do twórczości Arnolda 

Schönberga. Jednak rozważania nad tymi kategoriami wydają się potwierdzać, że są one 

nie tylko obecne w dziełach kompozytora, ale także, że ich badanie może wpłynąć na 

wydobycie pewnych cech jego twórczości, pozostających w ukryciu. Zaproponowane 

narzędzia badawcze (poziomy reprezentacji, zastosowanie koncepcji różnicy                     

i powtórzenia) stanowią próbę wskazania zarówno na istotne źródła tradycjonalizmu 

kompozytora (obecność retoryki, symboliki, przywiązanie do technik polifonicznych), jak 

i na cechy jego postępowej postawy (atonalność, „emancypacja dysonansu”, metoda 

dodekafoniczna, otwartość formy, nowatorskie traktowanie powtórzenia).  

Rozważania doprowadziły do stwierdzenia, że konieczne jest zbadanie 

zagadnienia ekspresji, jako nierozdzielnie związanej z reprezentacją. Prace dotyczące tej 

kategorii w twórczości Schönberga nie należą do licznych w literaturze przedmiotu, 

natomiast wydaje się, że są one wręcz konieczne; nie tylko dlatego, że ekspresja stanowi 

wartość niezbywalną jego dzieł, ale też dlatego, że dzięki niej można ukazać inny wymiar 

tej twórczości – mistyczny, metaforyczny, symboliczny, a nie tylko wynikający                

z chłodnej kalkulacji. Refleksja ta doprowadziła do sformułowania „katalogu” toposów    

i tonów Schönbergowskich, charakterystycznych dla wybranych utworów, aczkolwiek 

znajdą one zastosowanie także w pozostałej twórczości kompozytora.  

 Omawiane w pracy koncepcje reprezentacji charakteryzują się często 

rozpatrywaniem tej kategorii w dość wąskim ujęciu, zwykle ograniczonym ramami danej 
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dyscypliny czy też nurtu estetyczno-filozoficznego. Dlatego też wydaje się, że potrzebny 

jest dialog między dyscyplinami i wzajemne korzystanie z osiągnięć poszczególnych 

dziedzin, prowadzące do pewnego pluralizmu metod, do ukształtowania ich 

„zestrojonego splotu”
29

. O takiej potrzebie świadczy „Wieczny Powrót” kategorii mimesis 

i reprezentacji w sztuce, polegający na niemożliwej do przezwyciężenia konieczności 

ulegania im, ciągłej fascynacji nimi i ich reinterpretacji. Wiąże się z tym jeszcze jeden 

aspekt mimesis, na który zwracają uwagę jej wybitni badacze (m.in. Jacques Derrida, 

Phillippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy), że nie sposób jednoznacznie opisać istoty 

tej kategorii, ponieważ fenomen ten nieustannie się zmienia. To, co dostępne obserwacji 

to jedynie przejawy, warianty, które same ulegają zmianom w trakcie opisu. Należy 

zatem przebadać mimesis w jej życiu, a nie w abstrakcyjnym pojęciu
30

. Droga twórcza 

Schönberga, zarówno w swym wymiarze technicznym i ideowym (postromantyczne 

uniesienia, ekspresjonistyczno-pantonalny eksperyment), jak i w zakresie zmagań            

z wiarą, na którą nie bez wpływu pozostawały wydarzenia wojenne, wydaje się 

odzwierciedlać owo „życie” mimesis. Nie sposób oddzielić tego, co ludzkie, osobiste, 

indywidualne od muzyki tworzonej, komponowanej, przeżywanej.  

 Analiza wybranych utworów i próba wykazania w nich obecności kategorii 

mimesis oraz reprezentacji przyczyniły się do wydobycia na pierwszy plan aspektów 

dzieł, zwykle pozostających poza główną sferą zainteresowania badaczy: wszechobecnej 

symboliki, elementów retoryki muzycznej, reprezentacji o charakterze metaforycznym. 

Zaproponowana w rozdziale III próba autorskiego ujęcia metodologii służącej badaniu 

trzech poziomów reprezentacji w wybranych dziełach Schönberga: mimetycznego (lub 

quasi-mimetycznego), metaforycznego i symbolicznego, ukazała bogactwo                       

i różnorodność tej problematyki. Sformułowanie warunków reprezentacji muzycznej 

(jako kategorii ogólnej) i zreinterpretowanej mimesis (jako podkategorii reprezentacji) 

pozwoliło na stwierdzenie, że w trzech utworach związanych z tekstem słownym 

(Verklärte Nacht, Erwartung i A Survivor from Warsaw) można mówić o mimesis (lub 

nawet neomimesis), ze względu na sposób odniesienia się kompozytora do rzeczywistości 

zewnętrznej, pozamuzycznej. Uwaga została zwrócona na czynnik kreacji i reakcji          

                                                           
29

 M. Tomaszewski, Nad analizą i interpretacją…, s. 35. 
30

 Z. Mitosek, "Mimesis : des articulations", Silviane Agacinski, Jacques Derrida, Sarah Kofman,            

Ph. Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, Bernard Pautrat, Paris 1975; "Mimologiques: voyage en Cratylie", 

Gérard Genette, Paris 1976 [recenzja], „Pamiętnik Literacki”, 74/4, 1983, s. 387. 
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w działaniu mimetycznym, rodzaj podobieństwa (mimesis dosłowna i metafizyczna) oraz 

kwestie dynamiki, ruchu i procesualności. Zostały one unaocznione poprzez wyróżnienie 

trzech poziomów reprezentacji. Ilustracyjność, elementy malarstwa dźwiękowego, 

mimetyczne relacje słowo-dźwięk są typowe dla poziomu mimetycznego. Poziom 

metaforyczny charakteryzują: sposoby wyrażania stanów emocjonalnych, sposoby 

wyrażania znaczeń ukrytych, retoryka o charakterze metaforycznym, charakter motywów 

przewodnich (o ile występują). Poziom symboliczny obejmuje: retorykę o charakterze 

symbolicznym, symbolikę tonacji, symboliczny charakter motywów przewodnich, 

symboliczną reprezentację uczuć i stanów, przestrzenność muzyczną, odniesienia 

mistyczno-duchowe. W dwóch dziełach instrumentalnych (Kammersymphonie, 

Variationen für Orchester) można natomiast mówić o reprezentacji rozumianej               

w specyficzny sposób, jako kategorii refleksywnej, samozwrotnej. Mamy tu do czynienia 

z rzeczywistością pozadziełową, różną od konkretnego dzieła, jednak nie pozamuzyczną. 

Taka interpretacja reprezentacji ma oczywiście charakter niedosłowny, niemniej sprzyja 

ukazaniu dialektyki elementów tradycyjnych i postępowych w twórczości kompozytora. 

Punktem wyjścia dla analizy i interpretacji Kammersymphonie op. 9 były opozycje 

dialektyczne, natomiast dla Variationen für Orchester op. 31 – koncepcja różnicy, 

powtórzenia, „stawania się” i refrenu. Ujęcie to pozwoliło na ukazanie silnego rysu 

tradycjonalnego tych dzieł przy jednoczesnym podkreśleniu ich nowatorskiego 

charakteru. 

Innym istotnym rezultatem badawczym jest wykazanie silnego wpływu 

określonych idei filozoficzno-literackich i mistycznych na twórczość Schönberga, 

zarówno teoretyczną, jak i kompozytorską. Mimo że takie rozpoznania istnieją
31

, to 

wybrane w pracy dzieła zwykle nie są analizowane w tym kontekście i związki te nie 

zostały jasno nakreślone. Dotyczy to zwłaszcza utworów okresu atonalnego                      

i dodekafonicznego, aczkolwiek tendencje zmierzające w kierunku np. toposu światłości 

są już widoczne w Verklärte Nacht op. 4. Bliższe zapoznanie się z autorefleksją 

kompozytora sugeruje, że myśl filozoficzna Henri’ego Bergsona miała wpływ na ideę 

„wariacji ewoluującej” Schönberga oraz na jego rozumienie czasowości; koncepcja 

przestrzeni Emanuela Swedenborga (znana twórcy z interpretacji Balzackowskiej) – na 

wielowymiarowość dodekafonii; nacisk położony na rolę woli w refleksji Arthura 

                                                           
31

 Por. wprowadzenie, s. 25-26, przyp. 42. 
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Schopenhauera – na interpretację twórcy jako „Stwórcy”, demiurga; pierwiastki 

pozazmysłowe i metafizyczna teoria Anschauung Johanna Wolfganga von Goethe’go 

jako intuitywnej kontemplacji – na Schönbergowskie podkreślanie roli intuicji                 

w komponowaniu. Wydaje się, że wszystkie te inspiracje wywarły wpływ na 

kształtowanie najważniejszej koncepcji kompozytora – idei muzycznej, której sam nie 

zdołał ostatecznie sformułować. Nie sposób jednak traktować tego pojęcia jako 

odnoszącego się wyłącznie do fenomenu dźwiękowego, bez uwzględnienia aspektu 

ideologicznego, mistycznego, a nawet magicznego. Jak pisze Marcin Trzęsiok,  

Nie da się zaprzeczyć, że w idei dodekafonii zawiera się pierwiastek magiczny – nie tylko 

poprzez zewnętrzne podobieństwo tabeli serii i magicznego kwadratu, lecz przede wszystkim    

w wierze, że układ liczb, dźwięków, ze sama formuła serialna niczym zaklęcie ustanowi nowy 

porządek dźwiękowy. Kompozytor wywodzi dzieło z układu serii podobnie jak Bóg                   

w spekulacjach Kabały stwarza świat z liter alfabetu hebrajskiego składających się na Torę
32

. 

Określenie kompozytora przez Williego Reicha „konserwatywnym 

rewolucjonistą”
33

 wynikało z postawy ideologiczno-artystycznej twórcy. Wydaje się ono 

właściwe, gdyż zarówno przywiązanie do tradycji, jak i podążanie za ideą postępu 

stanowiły istotny aspekt twórczości Schönberga. Hartmut Krones wśród tradycyjnych 

cech jego twórczości wymienia: zasadę pracy motywiczno-tematycznej, obecność 

retoryki i ekspresjonistycznych gestów w „mowie dźwiękowej”
34

. Zwraca także uwagę na 

charakter tematyczny serii dodekafonicznych, a ponieważ „temat” oznaczał dla 

Schönberga zaledwie element konstrukcyjny, służący przedstawieniu idei muzycznej, 

podobnie seria miała za zadanie stanowić jedynie budulec
35

. Istotne w pracy jest 

przypomnienie w tym świetle faktu, że zarówno myśl, jak i twórczość kompozytora 

wykazują cechy bliskie późniejszym Deleuzjańskim ujęciom poststrukturalistycznym, 

zwłaszcza w zakresie problematyki różnicy, powtórzenia, „stawania się” i refrenu (mimo 

że postaci Schönberga i Deleuze’a nie mogła łączyć żadna osobista ani twórcza więź). 

Pewną cechą wspólną dla poglądów obu postaci jest niemożność ucieczki od myślenia 

dialektycznego oraz od kategorii reprezentacji.  

                                                           
32

 M. Trzęsiok, Krzywe zwierciadło…, s. 83. 
33

 W. Reich, Arnold Schönberg oder der konservative Revolutionär, Wien 1968. 
34

 H. Krones, Arnold Schönberg…, s. 151. 
35

 Tamże, s. 152. 
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Twórczość okresu pantonalnego i dodekafonicznego Schönberga można zestawić 

z rozwijającym się równolegle nurtem abstrakcyjnym w malarstwie tego czasu
36

. Jednak 

w przypadku dzieł kompozytora „abstrakcja” nabiera nowego sensu właśnie dzięki 

kategoriom reprezentacji i ekspresji – to, co nieprzedstawiające może być niefiguratywne, 

ale nie jest tożsame z tym, co niereprezentujące i niewyrażające. Szerokie potraktowanie 

pojęcia reprezentacji nadaje tej kategorii wyższą rangę i pozwala na postawienie             

w jednym szeregu z ekspresją. Zamiast być jedynie jedną z właściwości dzieła 

muzycznego, reprezentacja staje się nośnikiem znaczeń
37

. Reprezentacja rozumiana w ten 

sposób przestaje być ograniczona do banalnej imitacji, wykluczającej jakikolwiek 

pierwiastek twórczy. Taką wykładnię reprezentacji można przyjąć zarówno                     

w Kammersymphonie, jak i w Variationen für Orchester, czyli dziełach bez tekstu 

literackiego, który zwykle obecność reprezentacji zakłada. Wilhelm Worringer, jako 

pierwszy, w pracy Abstraktion und Einfühlung (Abstrakcja i empatia) z 1907 roku pisze, 

że sztuka jest czymś więcej niż tylko grą w imitację
38

. Zaspokaja ona głębokie potrzeby 

psychologiczne człowieka, z którego to względu Worringer porównuje ją do religii. 

Według badacza, sztuka rodzi się albo z potrzeby empatii, albo z potrzeby abstrakcji. 

Pierwsza z nich odpowiada pełnej szczęśliwości panteistycznej relacji człowieka ze 

światem zewnętrznym, druga – poczuciu wyobcowania i zagubienia we wszechświecie.  

Z związku z tym dążenie do abstrakcji jawi się jako proces przekształcania 

zatrważającego świata w coś koniecznego i pozbawionego przemocy, w „wartość 

absolutną”
39

.  

Przedstawione w pracy studia są także wyrazem przekonania, że warto wciąż 

stawiać pytania o prawdę, humanizm i wynikające z nich piękno muzyki. Znajomość 

rezultatów analiz wpływa na pogłębienie refleksji nad wartością w twórczości 

Schönberga. Niezaprzeczalnie istotne wydają się nie tylko kategorie ekspresywne, 

symbolika jego muzyki, dążenie do prawdy w sztuce, ale także postawa twórcy, a przede 

wszystkim przekonania przejawiające się w działaniu. Należy wziąć pod uwagę aspekt 

ideowy, gdyż światopogląd kompozytora został ukształtowany w dużej mierze pod 

wpływem literatury, filozofii i malarstwa, zarówno jego epoki, jak i wcześniejszych. Nie 

                                                           
36

 Za pierwszy obraz abstrakcyjny uważa się dzieło Wasyla Kandyńskiego Akwarela abstrakcyjna z 1910 

roku (powstała w tym samym czasie co praca teoretyczna malarza O duchowości w sztuce). 
37

 Por. rozdział III, tabela 5, s. 159-160. 
38

 Cyt. za: K. Móricz, dz. cyt., s. 276. 
39

 Tamże. 
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sposób też pominąć faktu, że ostatni okres twórczości kompozytora upłynął pod znakiem 

„życia po Zagładzie”. Pojawia się w związku z tym potrzeba badań delikatnych, 

wyczulonych na kwestie etyczne, moralnie kryształowych. Zagadnienie muzyki jako 

reprezentacji Zagłady stanowi zawsze wyzwanie natury moralnej, tak dla kompozytora, 

jak i dla odbiorcy i badacza. Jest to moment, w którym do kategorii fundamentalnych 

dzieła muzycznego chciałoby się dodać właśnie wymiar etyczny. W pracy, przy okazji 

analizy i interpretacji A Survivor from Warsaw, zostały ukazane sposoby konfrontacji      

z dziełem o takiej tematyce. Koncepcja kompozytora jako „świadka drugiego stopnia” 

(według Amy Lynn Wlodarski
40

) w połączeniu z Agambenowskim pojęciem homo sacer 

pozwoliła na interpretację utworu jako niosącego ważkie i ponadczasowe przesłanie – 

przywrócenie ofiarom Zagłady nie tylko godności, ale i człowieczeństwa. Wyrażona       

w utworze jedność w modlitwie i towarzyszące jej poczucie wyzwolenia wpływa na 

wydźwięk przesłania dzieła, jako wartości artystycznej i etycznej jednocześnie.  

Na koniec warto zwrócić uwagę na aspekty nie podnoszone w pracy lub 

nakreślone w sposób niewystarczający. Są to przede wszystkim: kwestia wiary w sensie 

religijnym, pełnej wahań i ambiwalencji, o czym świadczyć mogą liczne nieukończone 

dzieła o tematyce religijnej, a także związana z nią pewna próba rehabilitacji poprzez 

działania na rzecz ocalenia narodu żydowskiego oraz sformułowania praw człowieka. 

Pominięte zostały (niejako za sprawą doboru utworów) zagadnienia numerologii i Kabały 

oraz ich roli w życiu w twórczości kompozytora a także szczegółowe omówienia technik 

i stylów kompozytora oraz rola Klangfarbenmelodie i jej związek ze znanymi 

Schönbergowi teoriami koloru (m.ni. Swedenborga, Goethego, Kandyńskiego). Kwestie 

te, jako związane z problematyką reprezentacji, mogą stanowić punkt wyjścia dla 

dalszych rozważań.  

Być może nie zostało także przypomniane explicite przekonanie kompozytora      

o konieczności wartości w sztuce, o bezwarunkowej obecności w niej piękna i prawdy, 

serca i umysłu. Otwartego umysłu, gdyż tylko takiemu dostępna jest szczególna 

Schönbergowska wykładnia piękna. Warto przypomnieć, że Wasyl Kandyński uważał 

kompozytora za jednego z nielicznych twórców, którzy rezygnując z piękna „banalnego” 

odkryli „złotą żyłę nowego piękna”
41

. Piękno wewnętrzne staje się w takim ujęciu 

                                                           
40

 A.L. Wlodarski, Musical Witness and Holocaust Representation, Cambridge 2015, s. 18. 
41

 W. Kandyński, dz. cyt., s. 48. Pisownia oryginalna. 
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duchową koniecznością. Może być trudne, niewdzięczne, nieoczywiste, ale jest                

z pewnością prawdziwe. Jak zauważa Mieczysław Tomaszewski: „Tęsknota za pełnią 

piękna i prawdy w dziele sztuki zdaje się być wkomponowana w strukturę ludzkiego 

umysłu, psychiki  tego, co do niedawna nazywano powszechnie duszą”
42

. Stwierdzenie to 

wydaje się być bliskie Schönbergowi, który pisał, że  

Piękno […], zakładając, że istnieje, jest nieuchwytne, ponieważ jest obecne tylko tam, gdzie jest 

tworzone przez czyjąś siłę intuicyjną… To inne piękno, które można posiąść za pomocą reguł     

i ścisłych formuł, jest tęsknotą umysłów nietwórczych… A jednak piękno ujawnia się tylko 

artyście, który go nie szukał, ponieważ szukał tylko prawdy. Tylko prawdy!
43

  

 

 

Ilustracja 39. Arnold Schönberg w 1949 roku. Fot. Fred Stein. 

                                                           
42

 M. Tomaszewski, Wokół muzycznej reprezentacji…, s. 488. 
43

 A. Schönberg, Harmonielehre, s. 393, cyt. za: L. Rognoni, dz. cyt., s. 308. 
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Spis tabel i schematów 

Tabela 1. Zestawienie terminów użytych przez Awicennę w tłumaczeniach dzieł Arystotelesa, ich 

łacińskie odpowiedniki oraz polskie tłumaczenie terminów; źródło: Representation and Objects of 

Thought in Medieval Philosophy, red. H. Lagerlund, Routledge, London 2017. 
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Tabela 4. Osiem dróg (avenues) afektu muzycznego według Arniego Coxa, [w:] tegoż, dz. cyt., s. 198. 
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Tabela 10. Opozycje binarne w Verklärte Nacht op. 4 A. Schönberga.  

Tabela 11. Pozostałe opozycje binarne w Verklärte Nacht op. 4 A. Schönberga. 
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ekspresyjny na podstawie wykonania Los Angeles Symphony Orchestra pod dyrekcją Zubina Mehty, 

London 1969, za pomocą programu komputerowego Audacity 2.0.6. 

Tabela 13. A. Schönberg, Erwartung op. 17. Wykres dynamiczno-ekspresyjny na podstawie wykonania 
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podstawie wykonania Los Angeles Symphony Orchestra pod dyrekcją Zubina Mehty, London 1969, za 

pomocą programu komputerowego Audacity 2.0.6. 

Tabela 15. wykaz najważniejszych motywów semantyczno-symbolicznych w A Survivor from Warsaw 

op. 46 A. Schönberga. 

Tabela 16. Motywy muzyczne (przewodnie) w A Survivor from Warsaw op. 46 A. Schönberga. 
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Schemat 1. Związki kategorii reprezentacji i narracji w XX i XXI wieku. 

Schemat 2. Analiza poematu Verklärte Nacht Richarda Dehmela. 

Schemat 3. A. Schönberg, Erwartung op. 17, punkty węzłowe wędrówki Kobiety. 



424 

 

Schemat 4. Wewnętrzna konstrukcja interwałowa serii dodekafonicznej w Variationen für Orchester  
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Ilustracja 6. A. Schönberg, Karikaturen meiner selbst (Autokarykatury), tusz na papierze, po 1933. 

Ilustracje 7-8. A. Schönberg: Blick (Spojrzenie), olej na kartonie, maj 1910 (po lewej); Blick, olej na 
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lewej); Tränen (Łzy), olej na płótnie, przed październikiem 1910 (po prawej). 

 

Ilustracje 13-14. A. Schönberg: portrety drugiej żony, Gertrud Schönberg: ołówek i akwarela na 

papierze 1930 (po lewej); akwarela i gwasz na papierze, 24 września 1925, Mödling (po prawej). 

 

Ilustracje 15-16. A. Schönberg: portret Albana Berga, olej na płótnie, prawdopodobnie kwiecień 1910 

(po lewej); portret Helene Nahowski (Berg), olej na płótnie, kwiecień 1910 (po prawej). 

 

Ilustracje 17-18. A. Schönberg: portret syna, Georga Schönberga, olej na sklejce, luty 1910 (po lewej); 

portret Alexandra von Zemlinsky, olej na kartonie, 1910 (po prawej). 

 

Ilustracje 19-20. A. Schönberg: Nachtstück (Nokturn), gwasz na papierze, kwiecień 1911 (po lewej); 

Nachtstück III, olej na sklejce, 1911 (po prawej). 

 

Ilustracja 21. A. Schönberg, Begräbnis von Gustav Mahler (Pogrzeb Gustava Mahlera), olej na płótnie, 

po 22 maja 1911. 

 

Ilustracja 22. A. Schönberg, Winterszene (Scena zimowa), olej na kartonie, 1910. 

Ilustracja 23. A. Schönberg, szkic do Erwartung op. 17, ok. 1911. 

Ilustracja 24. A. Schönberg, szkic do Erwartung op. 17 (scena III), 1911. 

Ilustracja 25. A. Schönberg, szkic do Erwartung op. 17 (scena III), ok. 1911. 

Ilustracje 26-27. A. Schönberg: szkice do Erwartung op. 17 (scena II), ok. 1911. 

Ilustracje 28-29. A. Schönberg: szkice do Erwartung op. 17, ok. 1911. 

Ilustracje 30-31. A. Schönberg, karykatury: Der Sieger (Zwycięzca), ołówek i akwarela na papierze, 

Mödling 22 kwietnia 1919 (po lewej); Der Besiegte (Pokonany), ołówek i akwarela na papierze, 

Mödling, kwiecień 1919 (po prawej). 

 



425 

 

Ilustracje 32-33. A. Schönberg, karykatury: Kunstmäcen (Mecenas sztuki), olej na kartonie, przed 

październikiem 1910 (po lewej); Kritiker I (Krytyk muzyczny I), olej na sklejce, 1909/1910? (po prawej). 

 

Ilustracja 34.  Richard Dehmel. 

 

Ilustracja 35. Pierwsza strona z notatnika A. Schönberga, cyt. za: W. Frisch, The Early Works of Arnold 

Schoenberg, 1893-1908, University of California Press 1997, s. 123-126. 

 

Ilustracja 36. Układ sceniczny Kammersymphonie op. 9, zaproponowany przez kompozytora,            

[w:] A. Schönberg, Kammersymphonie op. 9, partytura, Universal Edition, Wien – Leipzig 1912. 

 

Ilustracja 37.  Marie Pappenheim. 
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