
In zijn Doktor Faustus levert Thomas Mann de

musicus Adrian Leverkühn over aan de ver-

doeming. Niet slechts aan de eeuwige verdoe-

ming – dat zou niet genoeg zijn – maar aan die

ernstiger vervloeking, die van hem het sym-

bool maakt van het lot van Duitsland, dat ten

onder gaat in de waanzin van het Derde Rijk.

De levensgeschiedenis van Leverkühn volgt vrij

nauwgezet die van Nietzsche; de kunst van

Leverkühn ontleent veel karakteristieken aan

Schönberg. Th. Mann heeft ons overigens over

deze verbanden, die duidelijk zijn, ingelicht.

Wij kennen zijn betrekkingen met de musicus

en de onmin die volgde; wij weten ook dat hij

door Adorno werd ingewijd in de twaalftoons-

muziek; verder weten wij nog door de vertaling

van een al oud boek van Adorno dat deze er

helemaal niet op uit is om Schönberg te ver-

oordelen en nog minder om het lot van de

nieuwe muziek met de nationaal-socialistische

aberratie in verband te brengen. Maar laten we

het werk van Th. Mann terzijde leggen,

beschermd als het is door de ambiguïteit van

het verhalende genre tegen al te simpele con-

clusies. Blijft staan dat het aan de vervloekte

inventiviteit van de musicus toegeschreven

muzikale systeem het seriële systeem is, en dat

zo een vorm die beslissend is voor de hele ont-

wikkeling van de muziek zonder veel scrupules

en zonder veel behoedzaamheid wordt voorge-

steld als een symbolisch symptoom van de

nazistische perversie. Th. Mann schrijft in zijn

dagboek dat achter de geliefde naam van

Adriaan Leverkühn in filigraan de verafschuw-

de naam Adolf Hitler gelezen moet worden.

De Ars nova, waarin alle komende muziek zijn

oorsprong heeft, zou dus hoe langer hoe meer

gekwalificeerd kunnen worden als politiek en

sociaal besmet. Anderen spreken, vanuit de

principes van een ten onrechte socialistisch

genoemde esthetica, van reactionaire muziek.

Hier gebeurt hetzelfde als bij de non-figuratie-

ve kunst. Maar laten we terugkeren naar

Thomas Mann. De motieven van zijn oordeel

zijn complex. Enerzijds houdt zijn verstand-

houding met muziek, zoals hij zelf erkent, op

bij Wagner en heeft hij voor het nieuwe avon-

tuur het wantrouwen en de intolerantie van

een man die nog toegewijd is aan de traditio-

nele vormen van een kunst waar hij van houdt

– een intolerantie vol begrip en belangstelling,

maar daardoor des te geslotener. Daar bevindt

zich een breuk, die hem een breuk met de orde

zelf lijkt. Maar anderzijds voorvoelt zijn listige

geest in de atonale muziek die hang naar ver-

andering en vernieuwing die hij nodig heeft

om aan het genie van Adrian Leverkühn gezag

te geven. Ook suggereert hij dat deze uitvin-

ding, voortbrengsel van de persoonlijke waan-

zin van een man en de algehele waanzin van

het tijdsgewricht, niet een toevallige vergissing

is, maar de waanzin toont, eigen aan de kunst

die aan haar einde is gekomen. Hij zegt in zijn

dagboek dat de muziek van Schönberg hem

alles geeft wat hij nodig heeft om de algemene

crisis van de beschaving en van de muziek te

beschrijven en zo het centrale motief van zijn

boek af te bakenen: de nadering van de sterili-

teit, de aangeboren wanhoop die ontvankelijk

maakt voor het pact met de duivel.

In het vonnis dat door Th. Mann wordt geveld,

een vonnis waarin het woord ‘verdoeming’ het

belangrijkste is, zit het oordeel van een cul-

tuurmens. Als cultuurmens schrikt Th. Mann

van de Ars nova, net zoals – ik geloof dat dat in

alle eenvoud gezegd moet worden – een socia-

listische leider als cultuurmens en niet als poli-

tiek theoreticus een bitter oordeel velt over

non-figuratieve kunst. Dat geldt ook voor

Lukacs, en in het algemeen voor mensen met
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smaak, die, zogenaamd uit naam van het

marxisme, alle vormen van kunst of literatuur

voor reactionair uitmaken die hun van een

lange geschiedenis geërfde cultuur niet toestaat

te begroeten zonder een ongemakkelijk gevoel.

Laten we het nauwkeuriger zeggen: wat zij ver-

werpen en (met recht) vrezen in de ervaring

van kunst is dat wat die vreemd maakt aan alle

cultuur. Er is een a-cultureel deel van de litera-

tuur en de kunst waarnaar men zich niet mak-

kelijk op een gelukkige wijze kan schikken.

Over het onderwerp van de ‘nieuwe muziek’ –

laten we ons aan deze eigenlijk weinig bevredi-

gende aanduiding houden – laat Adorno zich

als volgt uit: “Ook al heeft de atonaliteit haar

oorsprong in de beslissing de muziek te zuive-

ren van iedere conventie, juist daardoor heeft

zij iets barbaars, dat in staat is steeds opnieuw

de kunstig gecomponeerde oppervlakte in

beweging te brengen; het dissonerende

akkoord klinkt alsof het beschavende principe

van de orde er niet geheel meester over is; het

werk van Webern blijft in zijn gebrokenheid

bijna in zijn geheel primitief.”2 Dergelijke

beweringen moet men behoedzaam lezen. De

woorden ‘barbaars’ en ‘primitief ’ zijn slecht op

hun plaats. De poging van de componist om de

totale organisatie van de klankelementen

mogelijk te maken, en in het bijzonder om het

idee van een natuurlijke esthetica te loochenen

(die zegt dat klanken of een systeem van klan-

ken op zich reeds betekenis en waarde heb-

ben), deze poging verhindert en weerspreekt

op beslissende wijze de meest barbaarse opvat-

ting van muziek, zelfs wanneer die barbarij,

zoals altijd, de schijn van een ideaal aanneemt.

En wat betreft de techniek, waarvan het bui-

tensporig gebruik veroordeeld wordt (en ook

dat wordt veroordeeld als iets barbaars, de bar-

barij van een integraal rationalisme), deze geeft

zich allerminst uit voor het geheel van de

muziek, maar moet voorlopig wel de overhand

hebben, om de “blinde dwang van het klank-

materiaal te doorbreken” of om de reeds geor-

ganiseerde zin van het muzikale object op te

schorten, kortom – wij komen hier nog op

terug – om de illusie te vernietigen dat muziek

van nature reeds een schoonheidswaarde zou

bevatten, onafhankelijk van de historische

beslissingen en van de muzikale ervaring zelf.

Vanuit dit gezichtspunt is wat ‘barbaars’ schijnt

aan de Ars nova alles wat juist zou moeten ver-

hinderen haar daarvoor te houden: haar kri-

tisch vermogen, haar weigering  de versleten

vormen van de cultuur voor eeuwig geldig te

houden, en vooral die gewelddadige intentie

om het natuurlijke klankmateriaal te ontdoen

van elke vooraf gegeven zin en zelfs om het leeg

te houden, open voor een nog komende zin.

Een gewelddadigheid die, doordat zij de

natuur geweld aan doet, iets despotisch heeft,

en iets gevaarlijk ongeciviliseerds.

Wanneer Adorno evenzo in het oordeel dat ik

heb geciteerd beweert dat de gebrokenheid van

de klinkende ruimte bij Webern van diens

muziek een bijna geheel primitieve gebeurtenis

maakt, wat betekent dat dan? Zonder nu over

te gaan tot een geleerde analyse, het is duidelijk

dat wanneer de musicus met stugge onbuig-

zaamheid afziet van de continuïteit van het

werk als eenheid of van de vloeiende ontwik-

keling van wat W. Benjamin het ‘auratisch’

kunstwerk noemde, een werk met een bepaal-

de sfeer, hij dat niet doet om iedere coherentie

of de waarde van de vorm te ontkennen, zelfs

niet uit oppositie tegen de opvatting van het

muziekwerk als een georganiseerde samenhang

(zoals het soms lijkt bij Stravinsky), maar, in

tegendeel, omdat hij zich voorbij de esthetische

totaliteit plaatst. Nauwkeuriger gezegd, in de

taal, die eerst onbepaald is gemaakt door de

verwerping van de traditionele conventies, en

die vervolgens van daaruit zo weer is opge-

bouwd dat zij virtueel de essentie bevat van de

latere thematische uitwerking, is het geheel van

de muzikale compositie reeds gegeven (voor-

gevormd), en die zal alleen voort kunnen gaan

door analyse, door een verdeling in steeds fij-

nere structuren, dat wil zeggen door een vorm

van componeren die bestaat uit onderschei-

ding en afscheiding. Wanneer dan de muzikale

taal schijnt te verbrokkelen en zelfs uiteen

schijnt te vallen in steeds kleinere vormen, dan
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is dat in werkelijkheid de creatief geworden

analyse, net zoals de variatie niet langer de

methode is om een thema dat verrijkt moet

worden te ontwikkelen, maar een principe van

uit elkaar halen, waardoor de totaliteit die in de

keuze en het voorbereidende werk van de reek-

sen virtueel reeds aanwezig is, zich op eigen

kracht bevrijdt door zich uit te leveren aan een

werkelijk pijnigende kwestie, die probeert door

de hardnekkige terugkeer van het identieke een

onophoudelijke vernieuwing te bewerkstelli-

gen, zoals Adorno nog preciseert. Wanneer

men ten slotte zegt dat de laatste werken van

Webern zelfs de contrapuntische organisatie

zouden hebben ‘geliquideerd’, dan denk ik dat

het beter zou zijn te zeggen dat Webern zich

helemaal niet bevrijdt van een rigoureus con-

trapunt, maar dat hij besluit ons er nog slechts

de merktekens of de sporen van te laten horen,

als gedenkteken voor een strengheid, die voor

ons zich nog slechts laat gelden als een herin-

nering of als afwezigheid, en die ons in ons

begrip vrij laat (op een gevaarlijke wijze vrij).

Het fragmentarisch werk – de eis tot fragmen-

tering die het werk stelt – heeft dus een geheel

andere betekenis, al naar gelang het verschijnt

als een afzien van de daad van het componeren,

dat wil zeggen als een agressieve imitatie van

een voor-muzikale taal (zoals dat met raffine-

ment geprobeerd is door het expressionisme)

of integendeel als het zoeken naar een nieuwe

manier van schrijven, die het afgeronde werk

problematiseert, niet omdat het zich tegen vol-

tooiing verzet, maar omdat het – voorbij de

opvatting van het verenigde en in zichzelf

besloten werk, dat de waarden via de traditio-

nele kennis organiseert en overbrengt – de

oneindige ruimte van het werk exploreert, met

een onverbiddelijke strengheid, maar onder-

worpen aan een nieuw postulaat, namelijk dat

de verhoudingen in deze nieuwe ruimte niet

noodzakelijkerwijs aan de concepten van een-

heid, totaliteit of van continuïteit tegemoet zul-

len komen. Het probleem dat het fragmenta-

risch werk stelt, is een probleem van uiterste

rijpheid, in de eerste plaats bij de kunstenaars

maar ook in de maatschappij. W. Benjamin

merkt op dat in de kunstgeschiedenis de laatste

werken catastrofes zijn.“Voor de grote meesters

wegen de voltooide werken minder zwaar dan

die fragmenten waaraan zij hun hele leven wer-

ken. Zij trekken hun magische cirkel in het

fragmentarische werk.” Waarom? Omdat het

werk waaraan zij zich wagen geen globaal ant-

woord kan krijgen, of liever: voor hen geldt dat

zij moeten beginnen terwijl de ‘compositie’ zelf

in zekere zin al beëindigd is, en hen slechts het

lijden van een ogenschijnlijk negatieve arbeid

overlaat, de pijn van een dis-locatie die toch

alleen leegte van betekenis is omdat zij belofte

van betekenis is, of niet onderworpen is aan de

orde van de betekenis.

Deze opmerkingen zijn bedoeld om een eind te

maken aan een dubbelzinnigheid door er aan te

herinneren dat als er tussen kunst en cultuur

een essentieel verschil bestaat, dat niet komt

doordat de kunst naar het verleden gekeerd zou

zijn, waarmee ik een primitiviteit zonder cul-

tuur bedoel, of aangetrokken zou zijn door

nostalgie naar een oorspronkelijke natuurlijke

harmonie, maar doordat zij altijd voorbij iede-

re verworven vorm van cultuur is, zozeer dat

het eerder passend is haar als post-cultureel te

kwalificeren. Wat Thomas Mann in de Ars nova

afschrikt (en niet minder de heren van het

Derde Rijk heeft afgeschrikt, toen zij zich haast-

ten de atonale werken te verbieden, de voorkeur

gevend aan een esthetiek van de grandeur, één

van monumentaliteit en van pretentieuze vol-

maaktheid), is inderdaad afschrikwekkend,

door de oneindige eis waaraan de ervaring van

de kunst ons vraagt te voldoen, een ervaring die

alleen tot stand kan komen in fragmentarische

werken, waarvan het bestaan alleen al voldoen-

de is om de hele toekomst van de cultuur en

elke utopie van een gelukkige verzoening aan

het wankelen te brengen.

De nieuwe muziek bewijst ons de dienst op een

bijna onmiddellijke manier de kloof tussen de

artistieke en de culturele uiting te laten horen.

Zij compromitteert het begrip oeuvre, terwijl

de cultuur voltooide werken wil, die men als

volmaakt kan bewonderen en in hun onbe-

weeglijkheid van eeuwige dingen met aandacht

kan beschouwen in de reservaten van de

beschaving, zoals musea, concerten, acade-
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mies, discotheken en bibliotheken. Zij werkt

aan het ‘gevoelloos’ maken van de taal, aan het

zuiveren van de taal van alle bedoelingen en

betekenissen die haar tot een soort natuurlijk

weten maken. Zij is rigide, hard, streng, zonder

de geest van het spel, zonder nuance, en wil

geen enkele concessie doen aan dat ‘menselij-

ke’, dat de maatschappij altijd direct eist, als

alibi voor haar eigen onmenselijkheid. Het

humanisme is de dragende eigenschap van de

cultuur, de idee dat de mens zich op natuurlij-

ke wijze moet herkennen in zijn werken, en dat

hij nooit echt van zichzelf gescheiden is, dat er

een constante beweging van vooruitgang is,

een onmogelijk te onderbreken continuïteit,

die de verbinding verzekert van het oude met

het nieuwe, waarbij cultuur en accumulatie

samengaan. Daaruit volgt deze consequentie:

de cultuur vraagt antwoorden aan de kunst en

aan het woord, omdat alleen antwoorden

opgeslagen kunnen worden in de grote voor-

raadkamers van de cultuur, met als gevolg dat

een problematische kunst, die zich aandient als

zuivere vraag, en die ook de mogelijkheid zelf

van de kunst ter discussie stelt, slechts gevaar-

lijk kan schijnen, vijandig en op een kille

manier gewelddadig. Koud, gevoelloos,

onmenselijk, steriel, formalistisch, abstract,

deze aan de Ars nova gerichte verwijten verra-

den steevast de cultuurmens, die ze formuleert

en ze met des te meer kracht en oprechtheid

formuleert naarmate hij zich bedreigd voelt in

wat hij inderdaad aan ‘goeds’ ‘waardevols’ en

gelukkigs bezit, en die zich in aanwezigheid

gesteld voelt van zijn echte ontreddering, die

hij niet wil erkennen. Want de cultuur is ‘goed’

– hoe zou dat ontkend kunnen worden? – en

het is legitiem aan haar groei te werken. Welke

schrijver is niet ook cultuurmens? Wij zijn het

allemaal, wanneer wij niet schrijven en zelfs,

niet schrijvend, schrijvend. Wanneer Alban

Berg spreekt over de vreugde die hij ervoer

toen de reeks door het toeval (door strengheid)

tonale relaties bleek te produceren, is in die

vreugde zeker de troost te vinden die de terug-

keer tot de gevestigde cultuur biedt: plotseling

is de ballingschap afgelopen, men is weer thuis,

de verloren zoon is terug in de schoot van de

familie van het geheel en de eenheid.

De nieuwe muziek – en daar is haar onderzoek

het beslissendst voor de andere kunsten en

voor het woord zelf, de muziek die door de cul-

tuurmens veroordeeld wordt – is tegelijk

rigoureus geconstrueerd en toch zo, dat zij zich

niet rondom een centrum construeert, en dat

zelfs het idee van centrum en van eenheid als

het ware verdreven is uit het gebied van het

werk, dat zo uiteindelijk oneindig geworden is.

Pijnlijke verplichting, scandaleus voor iedere

cultuur en voor elk begrip. “In muziek waarin

elke afzonderlijke klank op transparante wijze

bepaald wordt door de constructie van het

geheel verdwijnt het verschil tussen essentieel

en bijkomstig”. En Adorno voegt daaraan toe:

“Op al haar momenten is een dergelijke

muziek dicht bij het centrum, en de formele

conventies, die vroeger nabijheid en verwijde-

ring van het centrum regelden, verliezen daar-

door hun betekenis.” Omdat alles zich uitgeeft

voor essentieel, zijn er geen niet-essentiële

overgangen tussen de sterke momenten meer,

zoals er ook geen ontwikkeling meer is, geen

thema meer om te ontwikkelen, maar in plaats

daarvan een eeuwige variatie, die niets varieert,

een vermogen tot niet-herhaling, dat slechts in

staat is zich te realiseren door een bevestiging,

die onbepaald herhaald wordt in het verschil

zelf.

Een pijnlijke verplichting, en inderdaad: alles

wat op een dergelijke manier tot stand is

gebracht is echt als een pijn, een pijn om te

horen en een pijn die zich laat horen, en toch

ongevoelig, de beproeving van het denken zelf,

dat zich tracht te onttrekken aan de macht van

de eenheid. Ongeveer in dezelfde tijd waarin

Schönberg zichzelf begint te ontdekken wijzen

Worringer en sommige Duitse schilders aan de

beeldende kunst de taak toe te zoeken naar een

veld zonder privilege, dat geen enkele oriënta-

tiemogelijkheid biedt, en dat zichzelf realiseert

door bewegingen waarvan alle punten dezelfde

waarde zouden hebben. Later droomt Klee van

een ruimte waarin het weglaten van elk cen-

trum tegelijkertijd elk spoor van vaagheid en

onbeslistheid zou uitwissen. Later... maar laten

we niet aan de vergelijking van de verschillen-

de kunsten vragen wat de eigenschappen zijn

van een gemeenschappelijk zoeken: gemeen-

133

tijdschrift voor muziektheorie

tijdschrift 2006 #11-2-7  27/4/06  18:15  Pagina 133



schappelijk precies daarin dat elk van hen ver-

banden bevestigt zonder eenheid en die daar-

door onttrokken zijn aan iedere gemeenschap-

pelijke maat. Toch vroeg ik mij af, bij het lezen

van het boek van Georges Poulet3, waarin alle

lotgevallen van het woord en het denken in

verband worden gebracht met de macht van de

cirkel, zich steeds plaatsend in die verhouding

tussen een middelpunt en een omtrek, waarbij

zij zich voortdurend inspannen die te doorbre-

ken om er beter mee samen te vallen, waarom

dit boek, waarin de meest eenvoudige, want

meest volmaakte figuur het mogelijk maakt

zich meester te maken van alle waarden en alle

rijkdommen, hoe divers ook, zonder verande-

ring, zonder monotonie – toen ik het boek

gesloten had, vroeg ik mij af waarom met dat

boek ook de geschiedenis van de kritiek en van

de cultuur gesloten werd, en waarom die met

een melancholieke rust afscheid van ons

scheen te nemen en ons tegelijkertijd scheen

toe te staan een nieuwe ruimte binnen te tre-

den. Welke ruimte? Zeker niet om daarop een

antwoord te geven, maar om te laten zien hoe

moeilijk het is een dergelijke vraag te benade-

ren, zou ik een beroep willen doen op een

metafoor: men is het er bijna wel over eens dat

het Universum krom is, en vaak is veronder-

steld dat deze kromming positief zou zijn, van-

daar het beeld van een sfeer, eindig en zonder

grenzen. Maar niets staat toe de hypothese uit

te sluiten van een niet-voorstelbaar Universum

(voortaan een bedrieglijke term) dat ontsnapt

aan elke optische vereiste, dat ook ontsnapt

aan de beschouwing van het geheel, wezenlijk

niet voltooid, niet verenigd, discontinu. Hoe is

het gesteld met het Universum? Laten we deze

vraag met rust laten. En laten we die andere

stellen: hoe zou het met de mens gesteld zijn

op de dag dat hij zal aanvaarden dat hij het

hoofd moet bieden aan het idee dat de krom-

ming van de wereld, en zelfs van zijn wereld,

van een negatief teken voorzien moet worden?

Maar zal hij ooit bereid zijn een dergelijke

gedachte op zich te nemen, die, terwijl zij hem

bevrijdt van de fascinatie voor de eenheid, hem

misschien wel oproept voor de eerste keer de

maat te nemen van een niet-goddelijk buiten,

van een ruimte die geheel vraag is, die zelfs de

mogelijkheid van een antwoord uitsluit, omdat

elk antwoord noodzakelijk weer zou gaan val-

len onder de jurisdictie van de figuur der figu-

ren? Het komt er misschien op neer dat wij ons

moeten afvragen: is de mens in staat tot een

radicale vraagstelling, wat uiteindelijk wil zeg-

gen: is de mens in staat tot literatuur, wanneer

die zich afwendt naar de afwezigheid van het

boek? Precies de vraag die de Ars nova, in zijn

neutraal geweld, hem reeds stelt (in dat opzicht

duivels – uiteindelijk had Thomas Mann dus

toch gelijk).

Vertaling: Gerard Broers
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