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Апстракт: Музички простор, као једна од централних композиторских 
преокупација у 20. веку (нарочито у другој половини), присутан је и у делима 
композитора Антона Веберна (Anton Webern, 1883–1945). Специфичности 
организације музичког простора у његовим делима могу се представити у виду 
широких регистарских распона, наглих промена регистара, осцилирања музичког 
тока између интонационих и тоналних центара и немогућност „укотвљења“ у једном 
стабилном тоналном/интонационом/модалном подручју. Ове карактеристике биће 
приказане кроз анализу његових Варијација за клавир оп. 27 (1936). У анализи ће 
бити примењена методологија произашла из Тарастијеве (Eero Tarasti) семиотике 
музичког простора. Према тој методологији, музички простор појављује се као 
„унутрашњи“ (који се односи на организацију тонских висина) и „спољашњи“ 
(организација регистара, односно фактурна организација). Праћењем кључних 
структурних момената разоткрива се и начин организовања музичког простора у 
том делу. 
Кључне речи: организација музичког простора, семиотика музичког простора, 
унутрашњи музички простор, спољашњи музички простор, Антон Веберн.

У серији предавања одржаних 1932. и 1933. године – а објављених 
неколико деценија касније под називом Пут ка новој музици (Webern, 1963) – 
Антон Веберн (Anton Webern, 1883–1945) заступа идеју о јединству хоризонталног 
и вертикалног аспекта музичког дела, представљајући је као стваралачки и 
поетички императив. Веберново непрестано враћање на ову констатацију – које 
је условљено његовом крајње дифузном разрадом и несистематичним вођењем 
поменуте идеје – можда не побуђује пажњу на „први поглед“; уосталом, зашто би 
се ова идеја имало разликовала од, на пример, његовог темељног описа развоја 
полифоног начина мишљења од једногласја 11. века преко барока и стваралаштва 
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Ј. С. Баха и Г. Ф. Хендла до В. А. Моцарта и Л. ван Бетовена? Међутим, ако се мало 
дубље проникне у језгро Вебернове замисли, тачније у значење онога што идеја 
о јединству хоризонталног и вертикалног у музичком делу подразумева, доћи ће 
се до закључка да се ради не само о идеји тотално организоване музичке форме 
или о синхронизацији свих параметара музичког мишљења у делу, већ ова идеја 
осветљава, заправо, „дубинске слојеве“ организовања једног музичког дела и то у 
димензијама музичког простор–времена. Иако се не може са сигурношћу тврдити 
са коликом освешћеношћу је Веберн приступио овом појму, у његовим делима 
(нарочито од оп. 21) проналазимо и више него убедљиве аргументе за изношење 
тезе о специфичној организацији музичког простора и времена, својственој не 
само Веберну, већ и једној широј скупини композитора предратног модернизма.1

 Поред организације музичког простора дела, што ће бити предмет 
аналитичког сегмента овог рада, неопходно је истаћи оне сегменте Вебернових 
предавања, у којима је он – прилично неконзистентно али аргументовано и 
луцидно – говорио о музичком простору. У том смислу, предочићу шта је Веберн 
сматрао под појмом „музички простор“ и на који начин је овај појам употребљавао 
у оквиру сопствене поетике, али и у оквиру историјског развоја музике западне 
Европе. Касније ћу Веберново тумачење просторности у музици повезати са 
семиотиком музичког простора Ера Тарастија (Eero Tarasti), која има кључну 
улогу у методолошкој поставци анализе организације музичког простора. 

У својој примарној намени, музички простор, према Веберновом мишљењу, 
„уоквирује“ музичко дело – музички простор представља „рам“ унутар којег се 
излаже и развија музичка идеја (Webern, 1963: 23). Учешћем било којих средстава 
– а превасходно композиционо–техничких – параметри који учествују у изградњи 
музичког дела бивају обликовани према принципу јасноће. Иако је јасноћа 
поетички принцип који важи са све историјске епохе, Веберн увиђа да су током 
историје европске музике постојале неколике тенденције и аспирације у начину 
манифестовања и организовања музичког простора. У појединим тренуцима 
било је потребно проширити музички простор, јер је то захтевала музичка идеја; 
у другима, пак, било је неопходно сузити музички простор, поново зарад већег 
степена јасноће музичке идеје. На пример, у средњoвековној музици постојала је 
тенденција за униформним простором који је постигнут захваљујући једногласју. 
Тиме се музичка идеја могла исказати у целости само путем једног гласа (Webern, 
1963: 20). У том смислу, идеја се могла лако разумети и перципирати, јер је била 
истоветна са мелодијом.2 Са друге стране, са развојем вишегласја јавила се потреба 
1  Ова теза представљена је у прелиминарном обличју и свакако захтева шире и дубље бављење 

контекстом и тенденцијама карактеристичним за музику до Другог светског рата. Но, због 
обима и теме рада, нећу се бавити њеном детаљнијом разрадом. 

2  Као пример оваквог третмана музичког простора Веберн наводи грегоријански корал, уз опаску 
да је у грегоријанском коралу једино овај начин био довољан за исказивање музичке идеје. 
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за проширењем музичког простора, јер претходно наслеђени, униформни простор 
грегоријанике није више могао да пружи изражајност и јасноћу у презентовању 
музичке идеје. Стога се, према Веберну, јавила помисао да се музичка идеја може 
разделити кроз неколико сегмената, што имплицира чињеницу да се не мора 
презентовати само хоризонтално/линеарно. Полифонија је омогућила дубину 
музичког простора, захваљујући истовремености звучања неколико деоница. 
Сегментација музичке идеје и њена дистрибуција у различитим деоницама нису 
нужно означавале и некохерентност музичког дела. Напротив, из Веберновог 
исказа би се могло закључити да је управо полифона (у неком смислу вертикална) 
презентација музичке идеје омогућила већи степен кохерентности неголи што је 
то био случај са хоризонталном презентацијом идеје у грегоријанском коралу. 
Међутим, није било довољно да музичка идеја буде спроведена кроз више гласова/
полифоно, већ је знатну улогу у њеној кохерентности имала и композициона 
техника, посебно имитациона, са својим варијантама (инверзија, рачје кретање, 
промена ритма...) (Webern, 1963: 32).
 Дистрибуција музичке идеје кроз ниво мелодије и ниво пратње јесте 
још један вид просторности у музици (Webern, 1963: 34). Резултат овакве 
просторне организације јесу музичке форме, и то оне – закључује Веберн – које 
у себи садрже клицу полифоније. Реафирмација полифоног начина организовања 
музичког простора заслуга је композитора епохе класицизма, нарочито Бетовена. 
У овој организацији музичког простора кључну улогу имао је тематизам, који је 
настао као последица ширења мотива у музичком простору (додавањем тонова, 
различитим техникама рада са мотивом...), да би се касније пренео на целокупност 
музичког дела и тиме постао превалентни метод композиције. Осим тога, тема 
(као својеврстан дериват тематизма) се могла јавити и хоризонтално и вертикално, 
што је јасан показатељ реафирмације полифоног начина организовања музичког 
простора.
 Међутим, на који начин Веберн види реализацију музичког простора 
у музици ХХ века? Кроз јединство хоризонталног и вертикалног, односно кроз 
прожимање музичког материјала у хоризонтали и у вертикали (Webern, 1963: 
35). С обзиром на то да је музичка идеја једна, треба постићи максимално 
јединство приликом њене презентације, а то је могуће једино путем интерсекције 
хоризонталног и вертикалног аспекта дела: све произлази из једног, чиме се 
обезбеђује највиши степен јединства у музичком делу.3 Јединство, заједно 
са кохерентношћу музичких параметара и њиховом узрочно–последичном 
организацијом, обезбеђује јасноћу музичком делу. 
3  Ова идеја имплицира Вебернов органицистички приступ музичком делу, који је у великој 

мери подстакнут Гетеовим (Johan Wolfgang von Goethe) идејама и свакако заслужује детаљнију 
разраду.
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Ако бисмо покушали да прецизније дефинишемо шта се под организацијом 
музичког простора у Веберновој поетици подразумева, могли бисмо рећи да је 
организација музичког простора дела – остварена било којим средствима, јер 
се методе презентовања идеје мењају с временом и стилом (Webern, 1963: 21) – 
подређена  искључиво јасноћи, што доводи и до ултимативног јединства музичког 
дела. Дакле, музички простор у којем обитава Вебернова музика пружа „оквир“ 
за јасније презентовање музичке идеје, док су остали параметри организације 
музичког простора – попут организације тонских висина, артикулације ритма, 
динамике, тембра, регистара и фактуре – у служби јасноће музичке идеје. 

Манифестацијом и организовањем музичког простора на један други 
начин бавио се и Еро Тарасти. У оквиру своје теорије музичке семиотике (Tarasti, 
1994) Тарасти посвећује пажњу и питању музичке просторности. За њега је 
музички простор, поред музичког времена и музичке акторијалности, једна 
од основних компоненти музичке семиозе. Стога у анализи и интерпретацији 
музичког простора Тарасти полази од чињенице да је просторност крајње 
метафорична категорија, која се тако мора и схватити (Tarasti, 1994: 77). Међутим, 
и поред метафоричне природе простора у музици, Тарасти успева да конкретизује 
музички простор путем идеје „реалног музичког простора“. Одредница „реалан“ 
имплицира на чињеницу да се ради о укупном тонском простору музичког дела, 
што – без обзира на феноменолошке примесе простора у музици – чини музички 
простор реалним у оној мери уколико се тај простор може визуелно проверити. То 
се може захваљујући партитури музичког дела, која конзервирајући музичко дело 
у запису омогућава његову проверљивост као објекта музичке анализе.
 У Тарастијевој интерпретацији, реалан музички простор манифестује се на 
два нивоа – унутрашњем и спољашњем. Унутрашњи музички простор подразумева 
организацију тонских висина што се, у традицији класичарско–романтичарске 
музике која је у фокусу Тарастијеве анализе, манифестује као тоналност. Према 
Тарастијевој поставци организације унутрашњег музичког простора, тонални 
односи су кључни за разумевање и анализу организације унутрашњег музичког 
простора. Са друге стране, тонални односи нису једина преференца унутрашњег 
музичког простора. Нужно је обратити пажњу и на ритмичку компоненту, затим 
на динамички и тембровски аспект, а коначно и на енергетски потенцијал тона. 
Дакле, унутрашњи музички простор може се схватити и као организација музичке 
материје per se, односно као организација оних параметара који су од виталне 
важности за идентитет музике као такве.
 Спољашњи музички простор означава топографију музичке материје, 
односно регистарски опсег који та материја заузима у музичком делу. С обзиром 
на то, пише Тарасти, да је сваки акустички заснован материјал могуће повезати 
са одређеним звучним регистром, спољашњи музички простор би се могао 
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разумети као рам у којем се одвијају дешавања у унутрашњем музичком простору. 
Осим регистарских распона и начина на који се музички материјал дистрибуира 
кроз различите регистре, спољашњи музички простор подразумева и фактурну 
организацију музичког материјала. Од посебног значаја за фактурну организацију 
јесу односи мелодија/пратња (који реферирају на постојање предњег и задњег 
плана у музичком простору, односно на димензију дубине) и односи који указују 
на истакнутност једног сегмента музичког простора у односу на неки други 
сегмент (односно, на наглашене/ненаглашене делове музичког тока).4 

Музички простор, било спољашњи или унутрашњи, може се артикулисати 
кроз следеће димензије:   

1. хоризонтална (односи пре/после), 
2. вертикална (горе/доле), 
3. димензија дубине (испред/иза) и 
4. разликовање центра и периферије, што се може објаснити 

чињеницом да музички материјал може бити окружен (surrounded 
by) или окруживати (surrounding) неки други материјал.

Центар музичког простора појављује се као значајна категорија Тарастијеве 
семиотике музичког простора и означава тачку уз помоћ које је могуће пратити 
две врсте музичког кретања: покрет ка центру (engagement) и одлажење од центра 
(disengagement). Смер и врста кретања у простору условљавају још један аспект 
организације музичког простора. Taj аспект је предуслов Тарастијеве прелиминарне 
класификације музичких простора на тачкасте просторе, транзиционе просторе и 
музичка поља (Tarasti, 1994: 84). Тачкасти простори подразумевају појединачне 
тонове и њихове међусобне релације, при чему постоји једна централна тачка/
тачка са најснажнијим гравитационим пољем, док су јој остале хијерархијски 
подређене. Транзициони простори рефлектују идеју циљаног кретања, из тачке А 
у тачку Б, док музичка поља представљају мање–више хомогене целине у којима 
се могу уочити три врсте покрета: према, насупрот и од центра, или од другог 
сегмента музичког простора.
 Методолошки посматрано, Тарастијев модел музичког простора, 
проистекао из његове теорије музичке семиотике, базиран је на организацији 
тонских висина и регистара, као и на динамици њиховог организовања како на 
нивоу целокупног дела (или појединачног става), тако и на нивоу одређених 
сегмената дела. 

Аналитички сегмент овог рада обухватиће анализу првог става 
Варијација оп. 27. У макроформалном смислу, реч је о троделној форми АБА1 (т. 
1–18, 19–36 и 37–54). Даља сегментација условљена је појавом серије и њених 
варијанти (о чему ће бити више речи приликом анализе организације унутрашњег 
4  Овде се реферира на теорију означавања Роберта Хатена (Robert Hatten).
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простора става). У погледу анализе организације спољашњег музичког простора, 
интересантно је приметити да музички материјал истовремено окупира сва 
три регистра – ниски, средњи и високи. Оваква дистрибуција постигнута је 
регистарским преламањем материјала кроз ова три (доминирајућа) регистра, што 
је у партитури означено путем честе промене кључа. Опсег у који су смештене 
тонске висине простире се од тона Д, што уједно представља најнижу, до тона 
ес3, као највише регистарске тачке става. Дакле, у питању је распон од велике 
до треће октаве. Спољашњи музички простор овог става широко је постављен, 
а интересантно је да се дистрибуција тонских висина у почетном сегменту става 
(т. 1–18) врши подједнако у великој, малој, првој и другој октави. То значи да 
се тонске висине које се појављују у овом сегменту могу лоцирати у неком од 
ових „микропростора“, што је заправо показатељ регистарске хомогености, без 
обзира на регистарске преломе и распоред тонских висина унутар појединачних 
„микропростора“. 

У наредном сегменту става (т. 19–36) доња граница спољашњег музичког 
простора се помера ка великој октави, док горња граница остаје претежно у 
домену друге октаве (у т. 28–29 додирује се доња граница треће октаве, али то не 
утиче битно на организацију спољашњег музичког простора у овом сегменту). 
У финалном сегменту става (т. 37–54) спољашњи музички простор се поново 
„шири“, али сада у правцу треће октаве. То је праћено и напуштањем дубоког 
регистра (велике октаве), што представља извесно „сужење“ простора у овој 
равни. Ипак, укупан звучни утисак у последњим тактовима дела (т. 51–54) указује 
на отворен спољашњи музички простор.
 Организација спољашњег музичког простора првог става остварена је 
захваљујући истовременом присуству музичког материјала у сва три регистра 
клавира, са јасно профилисаним, појединачним „микропросторима“ (октавама) 
унутар којих се материјал креће. Распон спољашњег музичког простора протеже 
се од велике до треће октаве, са ширењем простора у доњем сегменту у т. 19–36 и 
истовременим ширењем простора у горњем сегменту и сужењем истог у т. 37–54. 
 Оно што се може приписати утицају композиционе технике у обликовању 
спољашњег музичког простора огледа се у чињеници да се не може говорити 
о „регистарској празнини“ између деоница, јер – парадоксално! – празнина не 
постоји. Наиме, постоје „пукотине“ унутар одређених сегмената музичког 
простора (т. 20–21, 24–25 и 28–29) које настају када се једна деоница налази у 
домену треће октаве, а друга у домену мале октаве. Иако ови случајеви, који 
су ипак спорадични у односу на макроплан става, могу навести на закључак да 
су разлике у регистрима толике да проузрокују својеврстан јаз у простору (јер 
се музички материјал „сели“ из једне октаве у другу, уз нужно преплитање и 
укрштање деоница), спољашњи музички простор је заправо врло хомогене 
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структуре. Управо због серијализације тонских висина и одсуства тематизма у 
традиционалном смислу речи (тачније, одсуства теме која је имала својеврсну 
контуру и „шару“) нестаје могућност појаве празнине између деоница. Празнина 
се попуњава оног тренутка када се мотиви или појединачни тонови премештају 
из једне октаве у другу на такав начин да се добија утисак да се све време ради о 
једном једином регистру.
 Организација унутрашњег музичког простора директно је условљена 
композиционом техником. Да бисмо уопште говорили о унутрашњем музичком 
простору морамо представити серију и све њене варијанте, а потом и начин њиховог 
дистрибуирања у конкретним микросегментима овог става (Табеле 1 и 2). 

Табела 1: Серија и њене варијанте у првом ставу Варијација оп. 27 за клавир А. 
Веберна

Серија (основни низ) е-еф-цис-ес-це-де-гис-а-бе-фис-ге-ха
Инверзија е-ес-ге-еф-ас-фис-це-ха-бе-де-цис-а

Ретроградни низ ха-ге-фис-бе-а-гис-де-це-ес-цис-еф-е
Ретроградна инверзија а-цис-де-бе-ха-це-фис-ас-еф-ге-ес-е

Табела 2: Организација унутрашњег музичког простора у првом ставу Варијација 
оп. 27 за клавир А. Веберна

Макроформа 
првог става

Микроформа 
првог става

Структура унутрашњег 
музичког простора по 

микросегментима

А (т. 1–18)

а (т. 1–7)
основни низ 

ретроградни облик 

б (т. 8–10)

инверзни облик транспозиције 
основног низа 

ретроградна инверзија 
транспозиције основног низа

а1 (т. 11–15) ретроградни облик
основни низ 

б1 (т. 15–18) 

инверзни облик транспозиције 
основног низа 

ретроградна инверзија 
транспозиције основног низа
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Б (т. 19–36)

а (т. 19–22) 

инверзни облик транспозиције 
основног низа (фис)

ретроградна инверзија 
транспозиције основног низа

б (т. 22–26)
транспозиција основног низа (бе)

ретроградни облик ове 
транспоноване серије

ц (т. 27–30)
инверзија основног низа

ретроградна инверзија основног 
низа

д (т. 30–32) транспозиција основног низа (ес)
ретроградни облик ове серије

ф (т. 32–34)
инверзија транспозиције 

основног низа (а)
ретроградни облик ове серије

г (т. 34–36)
транспозиција основног низа 

(гис)
ретроградни облик ове серије

А1 (т. 37–54)

а (т. 37–43)
транспозиција основног низа 

(гис)
ретроградни облик транспозиције

б (т. 43–47)
ретроградна инверзија 

транспозиције основног низа (бе)
инверзија истог низа

а1 (т. 47–51)
ретроградна инверзија 

транспозиције основног низа (ес)
инверзија истог низа

б1 (т. 51–54)

транспозиција основног низа 
(цис)

ретроградни облик 
транспонованог низа

Организација унутрашњег музичког простора, дакле, састојала би се у 
проналажењу сегмената који су у погледу дистрибуције дванаесттонске серије 
константни, односно променљиви. Другим речима, анализа унутрашњег музичког 
простора састоји се у праћењу композиторског рада са основним низом, који се 
мора схватити као „тема“ и полазиште овог става. Основни низ је почетна тачка 
унутрашњег музичког простора, тачније његов центар. Организација унутрашњег 
музичког простора састоји се у сагледавању степенa удаљености од основног 
низа употребом различитих ретроградних, инверзних и ретроградно–инверзних 
облика низа, као и његовим транспоновањем. Може се рећи да је унутрашњи 
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музички простор стабилан у оним микросегментима у којима се појављује 
основни низ (јер је то упоришни звучни објекат става), док је у микросегментима 
у којима се сусреће нека од варијанти основног низа унутрашњи музички простор 
нестабилан.
 Почетни микросегмент унутрашњег музичког простора става уједно је 
и његов нулти простор (Божанић, 2012: 35–36). Основни низ праћен је његовим 
ретроградним обликом. У овој тачки унутрашњи музички простор је центриран 
(има своје интонативно упориште у основном низу) и интонационо заокружен. 
Прва промена у организацији унутрашњег музичког простора долази са појавом 
нових микросегмената, тачније са променама у третману основног низа. Реч је 
о транспозицијама основног низа које су праћене инверзним, ретроградним или 
ретроградно–инверзним облицима основног низа. Тако се од седмог такта може 
пратити ширење унутрашњег музичког простора: музички ток се креће према 
звучном простору првог става без назнака смера кретања (јер се исти не може 
предвидети, с обзиром на одсуство циљаног кретања које је омогућавао тоналитет). 
Све док се музички ток не врати у нулту тачку (основни низ), унутрашњи музички 
простор остаје децентриран и високо нестабилан.

Повратак на нулту тачку одвија се у микросегменту а1, у којем се појављује 
основни низ. Међутим, овај повратак је кратког даха, јер се већ у наредном 
микросегменту музички ток преусмерава од поменутог центра ка новим звучним 
просторима. Одлажење од нулте тачке унутрашњег музичког простора трајаће 
све до т. 27–30, када се поново сусрећемо са основним низом. У том смислу, ови 
тактови представљају место поновног сужења унутрашњег музичког простора 
и место успостављања почетног стања „равнотеже“, након чега се простор 
непрекидно шири, све до краја става (јер се основни низ не појављује од т. 27–30. 

Примећујемо да је унутрашњи музички простор центриран само у три 
микросегмента, између којих се уочава децентрираност унутрашњег музичког 
простора. То је осмишљено на један поступан начин: први талас децентрираности 
обухвата микросегмент б (т. 8–11), други талас је мало снажнији и обухвата 
простор од 15. до 27. такта, да би последњи талас у потпуности „савладао“ 
центрираност унутрашњег музичког простора, остављајући за собом крупан 
сегмент децентрираног простора (т. 30–54). У суштини, може се говорити о 
тенденцији унутрашњег простора ка децентрализацији и одвајању од нулте тачке 
која се градуално спродови током првог става. Укупан утисак може се описати 
као отварање унутрашњег музичког простора ка укупном звучном простору 
композиције.

Међутим, на који начин серијализација тонских висина утиче на 
организацију унутрашњег музичког простора? За разлику од тоналне музике која 
тоновима хроматске лествице додељује сасвим друга значења и функције, јер у 
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суштини третира ове тонове као „вантоналне“, додекафонска музика оперише са 
чињеницом да је слушалац спреман да се суочи увек и „само“ са дванаест тонова 
хроматске лествице. Међутим, слушалац не може предвидети распоред који ће 
ових дванаест тонова заузети у музичком току. У томе је, заправо, и суштина 
додекафонске технике: начин на који су тонови хроматске лествице организовани 
увек је нов и неочекиван, без могућности да се та организација предвиди или 
наслути. Она се открива у самом процесу слушања и након њега, у процесу 
анализе. У том смислу, организација музичког простора у, конкретном случају, 
првом ставу Варијација оп. 27 за клавир подразумева идентификовање основног 
низа, који функционише као централно звучно упориште става и установљење 
других облика основног низа (инверзије, ретроградног облика и ретроградне 
инверзије) и његових транспозиција. Након тога, потребно је посматрати на који 
начин се врши дистрибуција серије и њених варијанти кроз став, што води ка 
исцртавању мапе организације унутрашњег музичког простора става. 

Ако се за тренутак вратимо на почетак овог рада, тачније на Вебернову 
идеју музичког простора као јединства хоризонталног и вертикалног принципа, 
можемо закључити да је организација музичког простора у првом ставу 
Варијација оп. 27 у знатној мери вођена овом идејом. Са једне стране, линеарна 
презентација основног низа и његових варијанти (и то искључиво као модел 
звучања основног низа и његове ретроградне варијанте и као модел звучања 
инверзног и ретроградно–инверзног облика основног низа) омогућава јединство 
на хоризонталном плану. У сваком тренутку звучи неки од дванаест тонова 
хроматске лествице, чиме се имплицитно постиже јединство у структури музичког 
материјала. Једино је облик у којем ће се поменутих дванаест тонова појавити увек 
нов, што обезбеђује минимум различитости у структури музичког материјала. 
Интересантно је приметити да и ритмичка компонента има значајну улогу у 
структурисању музичког материјала. Применом симетричног принципа, најчешће 
ритмичких палиндрома, осигурана је кохерентност музичког тока – испоставља се 
да је сваки мотив одслик већ присутног мотива, односно да целокупна ритмичка 
(као, уосталом, и тонска) структура почива на једном ритмичком језгру које се 
транспонује, преноси и варира из деонице у деоницу. 

Са друге стране, вертикално јединство у овом ставу остварено је 
захваљујући јасно одређеном регистарском простору у којем се позиционира 
музички материјал. Дакле, тонови дванаесттонске скале јављају се у сва три 
регистра истовремено, у распону од велике октаве до треће октаве. На тај 
начин се исцртава „звучна мапа“ читавог става која слушаоцу омогућава јасну 
оријентацију у спољашњем музичком простору става. Јединство хоризонталног 
и вертикалног аспекта даје тонално децентриран, али регистарски хомоген 
музички простор, који није заокружен већ је отворен према звучном простору 
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целокупне композиције. Начин на који Веберн постиже ово јединство реализован 
је захваљујући додекафонској техници, коју композитор користи на строго уређен 
и крајње униформан начин. 

Могло би се, такође, закључити да је формални исход става последица 
примене додекафонске технике. Односно, да начин организације тонске материје 
захтева традиционалну форму каква је троделна форма АБА.  
 Још један аспект организације музичког простора доприноси јединству 
хоризонталног и вертикалног. У питању је однос између тона и тишине, 
односно у њиховој равномерној дистрибуцији током става. Тишина (у музици 
материјализована као пауза) има подједнако важну улогу у Веберновој музици као 
и било који од тонова хроматске лествице. Распоред паузa у оквиру појединачних 
деоница, па и става у целини (дакле, и у хоризонталној и у вертикалној димензији) 
осмишљен је тако да се слушалац несметано креће по музичком простору овог 
става. То значи да паузе имају улогу не само регулатора музичког тока, тачније 
регулатора збивања и кретања у музичком току, већ омогућавају и просторни 
доживљај музике као такве, кроз равномерну пулсацију и структурисано време 
овог става. А то јединство временског и просторног омогућава постојање музичког 
дела у свести слушаоца.  
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Musical space organisation exemplified by 
Variations for piano Op. 27 by Anton Webern

Abstract: Musical space, as one of the focal preoccupations of composers in the 20th 
century (especially in its second half), is also present in the works of the composer 
Anton Webern (1883-1945). Specificities of musical space organisation in his works 
can be presented as broad register ranges, sudden changes in register, oscillations of 
the musical flow between intonational and tonal centres and inability to ‘anchor’ to 
one stable tonal/intonational/modal area. These characteristics will be viewed through 
the analysis of his Variations for piano, Op. 27 (1936). The analysis will apply the 
methodology adapted from Eero Tarasti’s semiotics of musical space. According to this 
methodology, musical space can be “inner” (refers to the organisation of tonal pitches) 
and “outer” (organisation of registers, i.e. textural organisation). Following the key 
structural moments, the manner of musical space organisation is revealed in the piece. 
Keywords: musical space organisation, semiotics of musical space, inner musical space, 
outer musical space, Anton Webern


