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bullae 
LITERARY POLYPHONY 

A Theoretical Topic and Its Application to a Passage in Thomas 
Mann's Der Erwählte 

Sabine Lichtenstein 

SUMMARY 

This study focuses on literary polyphony. In part I research is conducted to es
tablish the criteria which a work or fragment has to satisfy for it to be character
ised as polyphonic. From a general literature study (1,1) it emerged that musical 
polyphony is characterised by simultaneous voices (parts) which supplement 
each other and consequently harmonise (1,5). They are only able to do so if they 
are independent of each other. 

The simultaneity of the parts or voices (1,4) presents the greatest diffi
culty in attempts to write polyphonic literary texts, since the simultaneous 
sounding of numerous linguistic voices lacks the required harmony. The prob
lem is overcome if a literary voice does not manifest itself as sound. This is the 
case where implications or allusions, the subtexts, are present. (1,2). A conflu
ence of subtexts will not produce a cacophonie result, even during the reciting of 
the manifest text. By regarding an invisible text as a voice, literary polyphony 
has something of the enigmatic character that distinguishes music, which in 
principle does not denote, from language. A voice in literary polyphony does not 
refer in this case to a speaker, but to an unspoken statement. To be able to dis
tinguish many voiced texts from single or non-voiced texts, the presence of 
voices has to be established intersubjectively (1,3). If the voices are to form a 
harmony (1,5), they have to be independent parts of a whole. This they are if 
every voice represents (I, 7 and 8) the same idea or thought in its own way (1,6). 

Part II focuses entirely on an analysis of the polyphonic constellation of a 
literary fragment. The opening passage of Der Erwählte, a late work by Thomas 
Mann-, was selected. In this passage music is described - the ringing of bells -
and 'music is made' (11,1). One of the musical techniques used is the polyphonic 
style of writing. Eight subtexts are distinguished, which have the characteristics 
of polyphonic voices. These are the voices concerned with the storyteller, Cle
mens, with Hans Pfitzner's Palestrina and with Mann, as the former apologist of 
Pfitzner's opera, with Dunstan Bishop of Canterbury, with Richard Wagner, 
Gerhart Hauptmann and with the voices of two themes, that of mercy and that of 
pure prose, which are linked to each other and constitute the idea of the novel 
(11,3-8). Three expected voices, that of Hartmann von Aue's Gregorius der gute 
Sünder, that of Mann himself as the transformer of Aue's text and that of another 
'pretext', Adrian Leverkiihn's doll's opera (11,2 and 9), can be heard elsewhere in 
the novel, but are absent from the opening passage which is the object of this 
study. The text therefore appears to be (at least) eight-part polyphonic. 
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INLEIDING 

Muziektechnische metaforen 

Omstreeks 1760 werden er twee werken geschreven die beide getuigen van een 
belangstelling voor de relatie tussen de kunsten, en die een omslag in de opvat
tingen daarover reflecteren. Gotthold E. Lessings Laokoon; über die Grenzen 
der Malerei und Poesie was de eerste belangrijke filosofische studie op dat ter
rein', maar tevens een der laatste producten van een periode die nog vooral een 
scheiding van de kunsten voorstond. Het tweede werk betreft een roman, die in 
deze studie meerdere malen onderwerp van discussie zal zijn, The life and 
opinions of Tristram Shandy, gentleman. Daarin onderneemt Laurence Sterne 
tezelfdertijd als eerste op grote schaal een artistieke poging tot een integratie van 
muziek en proza. Algemeen wordt aangenomen dat kritische studies die het ro
mantische ideaal van de verbondenheid der kunsten formuleerden, pas vanaf 
1800, met de Fragmente zur Poesie und Literatur van Friedrich Schlegel als 
eerste, het licht zagen. Maar in Engeland hoopten de geleerden al in de acht
tiende eeuw op een verzoening tussen poëzie en muziek. De roman van Sterne 
zal in zijn tijd echter tot de uitzonderingen hebben behoord. Het is pas sedert de 
negentiende eeuw dat er in proza veelvuldig synesthetisch wordt geëxperimen
teerd. 

Daarbij diende soms een muzikale vorm als model of uitte zich de ver
binding met de muziek in de literaire techniek, vaker liet men zich door muziek 
inspireren in thematiek of motieven, en het meest veelvuldig spreken de titels 
over muziek. Aan het laatste nam N. Frye aanstoot: "We are familiar with the 
poet who feels that his poem will look more impressive if he calls it a symphony 
(...) Point counterpoint and Four Quartets may be more deeply significant, but 
the nature of the significance has yet to be established."3 Bezwaren tegen muzi
kale begrippen of namen in titels van literaire kunstwerken zijn - tenzij de be
zwaren natuurlijk betrekking hebben op de artisticiteit - evenwel ongerecht
vaardigd. De kunst is hierin vrij. Anders ligt het wanneer muzikale terminologie 
wordt aangewend in kritische reflecties op kunstwerken, ook wanneer het re
flecties betreft van de kunstenaars zelf. Want het gebeurt niet zelden onvol
doende doordacht. Wanneer Schopenhauer zijn 'organisch' geconstrueerde Die 
Welt als Wille und Vorstellung met een symfonie vergelijkt, past hij een meta
foor toe die zin heeft. Maar in vele andere gevallen waarin muzismen - deze 
term naar analogie van anglicismen, germanismen en dergelijke - worden gehan
teerd, ontbreekt die zin. Want ze beogen vaak meer een esthetisch effect dan dat 
ze verwijzen naar de zeer bepaalde muziektechnische of -theoretische fenome
nen die door de begrippen worden gerepresenteerd. 

Brown 1984:28 
'Schueller 1984:61ff 
'Frye 1984:169 



Men kan zich afvragen of het wel juist is zich teweer te stellen tegen de 
toeëigening van allogène begrippen en hun daaruit voortvloeiende betekenisver
andering en tegenwerpen dat de toeëigening nu eenmaal het natuurlijke resultaat 
is van interdisciplinair onderzoek. Meer algemeen vormt het immers een onder
deel van een onvermijdelijk, zo niet wenselijk proces waaraan taal voortdurend 
is onderworpen, een proces waarin begrippen worden geleend of overgenomen 
en betekenissen veranderen. Deze tolerantie ten aanzien van dit proces waaraan 
een levende taal is onderworpen, is echter eenzijdig wanneer zij zich niet uit
strekt tot het verzet daartegen. Het verzet is immers onlosmakelijk verbonden 
met het vrije taalgebruik zelf, behoort daarmee tot het natuurlijke of historische 
proces en heeft dus recht op dezelfde tolerantie als het open taalgebruik waarte
gen het zich richt. Het is, aldus M. Bachtin, "a force for overcoming this hete-
roglossia, imposing specific limits to it, guaranteeing a certain maximum of 
mutual understanding and crystalizing into a real, although a still relative, unity -
the unity of the reigning conversational (everyday) and literary language, 'cor
rect language'."4 Mijn bedenkingen tegen het onkritisch hanteren van muzismen 
komen dan ook niet voort uit een purisme als doel op zich. De bedenkingen zijn 
niet gericht tegen metaforen in kunstwerken, en evenmin principieel tegen hun 
toepassing in kritische teksten. Integendeel: ik wil hier zoeken naar de moge
lijkheid van correcte toepassing van een bepaald muzikaal concept op literaire 
fictie, in de hoop die mogelijkheid te ontdekken. Uiteindelijk gaat het er om te 
onderzoeken of het muzikale procédé waarnaar de term verwijst literair transpo-
neerbaar is. Echter - juist om dat onderzoek mogelijk te maken, is afgrenzing 
van het concept noodzakelijk. Laat men deze afgrenzing na, dan voegen metafo
ren in het gunstigste geval niets aan een bewering toe. Dat is bijvoorbeeld het 
geval wanneer F. Gundolf Stefan George's poëzie kenschetst als polyfoon, een 
term die refereert naar een nauw omschreven soort van meerstemmigheid, ter
wijl hij er de "schallende" en "gedrungene" stijl mee wil belichten die sedert 
George voor een bepaalde Duitse dichtersschool is gaan gelden.5 

In minder gunstige gevallen staat een te laconiek gebruik van een allo
gène term een goed begrip in de weg. Een opmerking van Paul Gauguin kan dat 
verduidelijken: "Wees er van overtuigd dat de schilderkunst in een muzikale 
fase binnentreedt. Cézanne, om een oude te noemen, speelt voortdurend het 
grote orgel, wat me er toe brengt hem polyfoon te noemen."6 De context maakt 
duidelijk dat Gauguin hier refereert naar de grote registervoorraad van het orgel. 
Hij is de enige niet die bij het concept polyfonie wel een veelstemmigheid (een 
rijke 'instrumentatie' of 'orkestratie') maar geen meerstemmigheid, waarin stem
men gelijktijdig klinken, laat staan een polyfone meerstemmigheid, voor ogen 
staat. Nog verwarrender zijn verwijzingen als die naar het fugatische contrapunt 

"Bachtin 1981:270 
5 Gundolf 1920:63 (zie ook Frobenius 1980:1) 
6 gecit. naar de vertaling van Hess (1956:31) (vgl. Frobenius 1980:2) 

Over de term 'veelstemmigheid' bestaat geen consensus. Muziekencyclopedieën die een 
lemma onder die naam bevatten, lijken echter sterk in de minderheid. Het ontbreken in de 
gezaghebbende Musik in Geschichte und Gegenwart kan helaas niet ter ondersteuning dienen, 
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door O. Kaus. Want hij vergelijkt de fugastemmen, die ombeurten een identiek 
thema inzetten, met de stemmen in de romandialoog van Dostojevski, die naar 
zijn eigen zeggen juist sterk contrasteren.8 Om zijn standpunt te verduidelijken 
had hij naar vele contrapuntische genres kunnen verwijzen, maar uitgerekend 
niet naar de fuga, die zich kenmerkt door imitatorisch contrapunt. 

Bij veelvuldig misbruik van begrippen kan het bovendien gebeuren dat 
hun betekenis verloren gaat. Lezers zouden er aan gewend kunnen raken zelfs de 
meest concreet bedoelde muziektheoretische termen op te vatten als vage, im
pressionistische schilderingen en niet als verwijzingen naar zeer specifieke fe
nomenen. De onderzoeker die een serieuze vergelijking wil trekken, ziet zich 
dan gedwongen er op te wijzen dat zijn begrippen letterlijk moeten worden op
gevat. Aangezien historisch gebruik de betekenis van een term uiteindelijk mede 
bepaalt, zou veelvuldig verkeerde toepassing (overigens ook binnen de musico
logie zelf) op den duur zelfs de thans geldende muziektechnische betekenis on
der druk kunnen zetten. Al dat kan een comparatieve discussie hinderen. Bo
vendien zijn voor vele muzikale metaforen betere alternatieven beschikbaar. Dat 
is bijvoorbeeld het geval wanneer - door Thomas Mann maar ook door anderen -
over een gekrakeel van stemmen wordt gesproken als over polyfonie. Hier ligt 
'kakofonie' meer voor de hand. 

Toepassing van muzikale terminologie op technieken of vormen in litera
tuur, en het onderzoek daarnaar, lijken mij niet bij voorbaat twijfelachtig, zoals 
D. Müller-Hennig meent. Structuren zijn, zo gelooft hij, onlosmakelijk met hun 
materiaal verbonden en verliezen bij een realisering in ander materiaal "ihren 
Sinn, ihre Qualität, ihren strukturellen Zusammenhang, ja sogar ihre Funktion 
als äußere Formhülse die (...) den Vergleich mit der Dichtung doch noch er
möglichen soll." W. Freedman denkt er anders over. Hij meent dat de kunsten, 
en in het bijzonder poëzie en muziek, ongeacht het feit dat sommige ons via ver
schillende zintuigen bereiken, vergelijkbare effecten sorteren.10 Al zouden de 
effecten verschillen en Müller-Hennig gelijk hebben met zijn stelling dat de re
sultaten verschillen, of de door hem genoemde verliezen altijd plaatsvinden, kan 
nu juist alleen vergelijkend onderzoek verduidelijken. Bovendien hebben som
mige procédés van terrein gewisseld, zonder zich te laten intimideren door het 
veranderde materiaal. Een verschijnsel als het leidmotief kan dat verduidelijken. 
De term is in de literatuurtheorie een metafoor, overgenomen uit het muzikale 

aangezien daar zelfs het lemma 'Polyphonie' ontbreekt. Maar ook Das große Lexikon der 
Musik van Honegger-Massenkeil (1982) vermeldt geen 'Vielstimmigkeit". Het Musikalische 
Conversations-Lexikon van Mendel-Reissman (1887) verwijst bij 'Vielstimmigkeit' zowel naar 
polyfonie als algemeen naar meerdere stemmen. Andere (niet muzikale) samenstellingen met 
'veel-' duiden eveneens op een kwantiteit zonder noodzakelijkerwijs een gelijktijdigheid te 
behelsen. Ik sluit mij met mijn onderscheid tussen meer- en 'veelstemmigheid' hierbij aan en 
wordt daarin gesteund door het verschil tussen het Engelse 'polyphony' en het 'many-voiced' 
dat evenmin op een simultaneïteit doelt. (Van Dale N-E, W. Martin en G. Tops, red Utrecht 
1986) 

8 Otto Kaus 1923:67-68 (vgl. Bachtin 1970:52) 
''Müller-Hennig 1984:313,314 
10 Freedman 1978:7 



discours; daar refereert zij echter naar een compositieprocédé dat is geïnspireerd 
door een literaire techniek. 

Maar waar de geboorteplaats van een muzikaal fenomeen ook ligt - de 
vraag of het literair kan worden toegepast, wijst misschien al op een niet-mu-
ziekgebonden kwaliteit. De vraag zelf impliceert dan dus het bevestigende ant
woord, namelijk dat zo een fenomeen zich niet per se tot muziek hoeft te beper
ken. Dit neemt natuurlijk niet weg dat, wil dat antwoord iets meedelen over de 
aard van de literaire toepassing, het dient te worden onderbouwd. Bovendien 
bepaalt, zoals gezegd, het historisch gegroeide gebruik voor een belangrijk deel 
de betekenis van een term. 'Meerstemmigheid' is dus (anders dan 'veelstemmig
heid') een muzikaal begrip. Dat geldt ook voor polyfonie, dissonantie en derge
lijke. Maar hun toepassing op literatuur komt mij daarom nog niet bij voorbaat 
ongerechtvaardigd voor, hoe verschillend ook het materiaal dat beide kunsten ter 
beschikking staat. Volstrekt identieke fenomenen sluiten een vergelijking even
zeer uit als volstrekt andersoortige dat doen. Vergelijkingen tussen muzikale en 
literaire fenomenen veronderstellen dus zowel verschillen als overeenkomsten. 
De vergelijkingen dienen echter, wil men zinvol over mogelijke literaire toe
passingen van muzikale procédés kunnen discussiëren, niet te berusten op vage 
impressies maar op analogieën tussen karakteristieke eigenschappen van deze 
fenomenen. 

Het onderzoek; werkwijze en beperkingen 

Het is geen toeval dat bovenstaande voorbeelden vrijwel alle het concept poly
fonie betroffen. In deze studie zal worden gezocht naar analogieën tussen muzi
kale en literaire polyfonie en worden getracht de vraag te beantwoorden onder 
welke condities het begrip polyfonie op literatuur kan worden toegepast. 

In deel I buig ik mij over de vraag aan welke kenmerken literaire polyfo
nie zou moeten voldoen. Met het daaruit voortvloeiende voorstel wordt in deel II 
de opening van Thomas Manns Der Erwählte op haar polyfonie onderzocht. 
Voor dat fragment werd gekozen omdat het vele stemmen rijk is (waarvan een 
aantal bovendien zelf is ontleend aan muziek of muziekleven), omdat het zowel 
klank beschrijft als formeel in sterke mate 'muzisch' is, omdat bij alle overstel
pende aandacht in de wetenschap voor de rol van muziek in het werk van Mann 
speciaal deze roman is onderbedeeld", en niet in de laatste plaats uit een door 
mij al lang gevoelde bijzondere fascinatie voor bedoeld fragment en zijn con
text, Der Erwählte. 

Het is niet alleen denkbaar maar zelfs aan te nemen dat teksten van ande
re auteurs eveneens, en misschien wel andersoortige, voorbeelden van literaire 
polyfonie opleveren. Alleen grondig onderzoek door kenners van dat werk kan 

Zelfs Zmegac, die een studie wijdt aan de functie van muziek in het werk van Mann 
(1959), besteedt wel gedetailleerd aandacht aan de beschrijving van het klokgelui uit Pfitzners 
Palestrina in Manns Betrachtungen, maar besteedt geen woorden aan de 'parafrase' van die 
beschrijving in Der Erwählte. 
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dat duidelijk maken. Hoewel hier teksten van anderen dan Thomas Mann aan de 
orde komen, kunnen de beschouwingen daarom over het algemeen niet anders 
dan kort zijn. (Daar waar langer op teksten wordt ingegaan, betreft de discussie 
niet de fictie zelf maar besprekingen daarvan.) Voorts resulteert de persoonlijke 
fascinatie voor genoemd fragment in een tweevoudige benadering binnen dit 
onderzoek. Enerzijds dient het fragment als middel aan de hand waarvan het 
fenomeen van literaire polyfonie wordt geïllustreerd. Anderzijds fungeert de 
polyfonie-analyse als middel om de complexe betekenis van het fragment voor 
het voetlicht te brengen. Aan de stemmen daarin wordt daarom soms meer aan
dacht besteed dan misschien noodzakelijk zou zijn om de polyfone structuur er
van aan te tonen. 

Het eerste, theoretische deel van de studie zal zich dus concentreren op 
het fenomeen van de literaire polyfonie. Andere muzikale verschijnselen komen 
in principe alleen aan de orde als element of ter afbakening van polyfonie. In dit 
deel wordt een poging ondernomen om de criteria voor een adequaat literatuur
theoretisch gebruik van de term vast te stellen, althans met betrekking daartoe 
een voorstel te doen. Daarvoor is eerst een korte belichting van het muziektheo
retische gebruik geboden. Nadat de daaruit gedestilleerde criteria zijn bespro
ken, wordt getracht hen literair te transponeren, vooral naar het werk van Tho
mas Mann. 

Het tweede deel van deze studie concentreert zich op Manns Der Er
wählte en is meer analytisch van aard. Met de bedoeling het risico van 'Hineinin
terpretierung' te verkleinen, gaf ik bij het zoeken naar literaire stemmen de 
voorkeur aan een inductieve werkwijze. Het merendeel van de stemmen werd op 
deze wijze gevonden; elementen in het onderhavige tekstfragment zelf gaven 
aanleiding tot aanname van hun aanwezigheid. Externe teksten werden dan al
leen te hulp geroepen om de aanwezigheid te bevestigen. Het leek echter over
dreven en onvruchtbaar om stemmen die op andere wijze werden gevonden, 
buiten beschouwing te laten. Een enkele stem, de 7e, werd toevallig via een ex
terne tekst ontdekt. Daarbij vond eveneens een externe bevestiging plaats. Naar 
vier stemmen werd zelfs op grond van externe teksten, die hun aanwezigheid 
deden verwachten, gezocht. Van deze vier werden er twee (4e en 5e) ook in het 
polyfone fragment 'gehoord'. De externe teksten hebben betrekking op Manns 
(muziek)esthetica, die onmogelijk buiten beschouwing kon blijven. Maar een 
onderzoek naar zijn visie op kunst in het algemeen en muziek (en poëzie) in het 
bijzonder, vormt hier geen hoofddoel. Daarom zal Manns muziekvisie - die zich 
kenmerkt door een ambivalente houding, namelijk door zowel melofobie als 
melofilie, (en door het feit dat zij eindeloos vaak onderwerp van discussie is 
geweest) - niet uitputtend worden behandeld. Ook de wat uitgebreidere bespre
king in Hoofdstuk 11,6 (Manns muziekesthetica) is niet meer dan een samenvat
ting. Manns gedachten over muziek komen alleen daar waar nodig, dat wil zeg
gen herhaaldelijk en verspreid over de diverse hoofdstukken, aan de orde. Het 
plaatsen van deze gedachten in een historisch verband valt eveneens buiten het 
bestek van dit onderzoek. Maar het zal duidelijk worden dat de kern van Manns 
problematiek allerminst nieuw is. En ook zijn oplossingen zijn dat in wezen niet. 

11 



Eenmalig is alleen de vorm die Thomas Mann aan zijn kunstfilosofische 
gedachten gaf - expliciet ïn zijn fictie (in sterke mate in Fiorenza), en impliciet 
mèt zijn fictie (bijvoorbeeld Joseph und seine Brüder). Het meest onverbloemd 
spreekt Mann zich desbetreffend uit in en met zijn laatste roman, Der 
Erwählte. 

Polyfonie of contrapunt 

Al op deze plaats wil ik verduidelijken waarom ik bij mijn onderzoek heb geko
zen voor het concept 'polyfonie' en niet voor 'contrapunt'. Een uitvoerig histo
risch-technisch overzicht van de wisselende muzikale betekenissen van beide 
begrippen is hier niet aan de orde en de volgende geserreerde uiteenzetting zal 
moeten volstaan. De twee termen werden vooral vanaf de negentiende eeuw 
vaak (en worden soms nog) willekeurig voor elkaar ingezet. Zo kon Wagner in 
Oper und Drama (1851) spreken over de stemmen in het "Kontrapunkt als erste 
Regung des immer klarer auszusprechenden Individualismus"13. Hierin gebruikt 
hij het woord contrapunt in de betekenis waarvoor in het muzikale discours te
genwoordig eerder de term polyfonie wordt gehanteerd. Want de verschillen 
tussen 'contrapunt' en 'polyfonie' vertonen de tendens zich gaandeweg te stabili
seren. 'Contrapunt' refereert vaker aan de techniek terwijl 'polyfonie' meestal 
betrekking heeft op de stijl. 

Dat wordt door diverse auteurs bevestigd. Ik geef vier voorbeelden. W. 
Frobenius illustreert, behalve het willekeurig wisselend gebruik van de twee 
termen, de overheersende toepassing van de term contrapunt voor de composi
torische werkwijze en van 'polyfonie' voor het resultaat. Ook J. Schucht respec
teert dit verschil: in Bachs Orgelwerken "ist die Contrapunktik wesentlicher Be
standteil des polyphonen Stils. Es wird keine Fuge ohne Bildung von contra-
punktischen Unkehrungen geschrieben." W. Krützfeld definieert contrapunt als 
"die Technik der Kombination gleichzeitig erklingender musikalischer Linien." 
Van polyfonie zou men dan kunnen zeggen dat zij de combinatie zelf is. C. 
Dahlhaus vat het bondig samen en noemt contrapunt een technische categorie en 
polyfonie een stilistisch concept.14 Aangezien een comparatieve vraagstelling te 
maken krijgt met verschillend materiaal dat verschillende technieken vereist, en 
de bijzondere contrapuntische technieken - omkeringen, kreeftgangen, stretto's 
enzovoorts - zelden of niet naar niet-muzikaal materiaal te transponeren zijn, 
zou de keuze voor het begrip contrapunt dus de minst logische zijn. In deze stu
die wordt daarom het begrip polyfonie gebezigd. 

In het muzikale discours is de term polyfonie ook wel in ruimere zin ge
hanteerd. Vooral het Angelsaksische gebruik lijkt soms te zijn uitgegaan van de 

" Der Erwählte is althans de laatste voltooide roman. Daarna hernam Thomas Mann zon
der veel overtuiging zijn werk aan Felix Krull, dat hij niet afmaakte. 

L1Wagner(1851):161ff 
14 Frobenius 1980; Schucht in 1880 (vgl. Frobenius 1980:17); Krützfeldt 1996; Dahlhaus 

1995 
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letterlijke betekenis; men hanteerde de term wanneer (de mogelijkheid tot) een 
afwisseling van vele klanken bestond. Alleen zo is het te begrijpen dat Amy 
Lowell haar proza, waarin een soepele en frequente wisseling van versmetra 
plaatsvindt, betitelde als polyfoon proza.15 Pierre Boulez gebruikte de term 
polyfonie ook wel voor een combinatie van verschillende structuren en Heinz 
Werner Zimmermann zelfs voor een simultaneïteit van diverse muziekstukken. 
Dergelijke bijzondere functies laat ik buiten beschouwing. De term polyfonie 
wordt hier toegepast in haar tegenwoordig gangbare betekenis. Zij refereert naar 
de bijzondere vorm van meerstemmigheid die zich in de muziek van het avond
land vanaf de vroege middeleeuwen heeft ontwikkeld, haar bloei vond bij de 
'Nederlanders' tijdens de renaissance-période en een tegenstelling vormt tot ho-
mofonie. 

Het ligt voor de hand dat een voorstel waarin het allogène gebruik van 
een muziektheoretisch begrip aan banden wordt gelegd, door een musicoloog 
wordt gedaan, zoals hier gebeurt. Daarin schuilt evenwel ook een gevaar. Be
geeft de musicologisch geschoolde auteur, die een muziektechnisch concept op 
de literatuur gaat toepassen, zich niet op een even hellend vlak als de boven be
doelde literatuurtheoretici die zich met muzismen op literair terrein bewogen? 
Zo zullen begrippen als thema en motief in deze tekst niet altijd worden gebruikt 
in literatuurwetenschappelijke zin en wijkt de betekenis van het concept 'stem' -
in deze context een 'uitspraak', zoals nog zal worden beargumenteerd - af van 
wat de literatuurwetenschap onder een stem verstaat, de 'uitspreker'. Ook het 
zwaar beladen woord harmonie bezit hier een beperkte functie. Maar deze ter
men kunnen geen van alle - en daarmee verschillen ze van de term polyfonie -
door een der vakgebieden als typische vaktermen worden geclaimd. Begrippen 
als motief, harmonie of stem zijn in muziek- en literatuurwetenschap evenzeer 
of even weinig metafoor. De afwijkende betekenissen die ze op de diverse ter
reinen bezitten, vloeien meestal voort uit de materiaalverschillen tussen literaire 
en muzikale kunst. En wil men de term 'polyfonie', die refereert aan een bijzon
dere vorm van muzikale meerstemmigheid, op talige teksten toepassen, dan zal 
men met de muziektheoretische betekenissen van de begrippen 'stem' en 'har
monie' rekening moeten houden. Het onderzoek vraagt nu eenmaal om een 
transponering van muzikale concepten naar het gebied van de literatuur. Maar in 
deze studie blijft het een musicoloog die aan het woord is. 

15Preminger 1975:655-656 
16 Vgl. Frobenius 1980:12 
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DEEL I 

POLYFONIE 

"Alle in einem verschlungen, 
Jeder im eigenem Klang, 

Mächtig durchs Ganze geschwungen, 
Eilet der Geister Gesang" 

(uit Clemens Brentano's Simphonie) 





Hoofdstuk 1,1 

MUZIKALE POLYFONIE 

Er bestaat geen consensus over wat onder een polyfone of contrapuntische lite
raire tekst moet worden verstaan, noch over de hoedanigheid van de polyfone 
stemmen. De muziektheoretische betekenis van het concept polyfonie zal het 
richtsnoer moeten vormen. De muziektheorie verstaat onder polyfonie een be
paalde vorm van meerstemmigheid. Kan de term veelstemmigheid verwijzen 
naar een afwisseling van stemmen, in meerstemmigheid klinken de stemmen 
simultaan. In polyfone meerstemmigheid zijn de stemmen bovendien zelfstan
dig. Dat wil zeggen dat ze geprononceerde en aan elkaar gelijkwaardige profie
len bezitten, waardoor hun samenhang zich onderscheidt van homofonie of van 
een accoordenreeks. De profilering vereist een horizontaal verloop, waarmee 
polyfonie zich onderscheidt van een accoord. Bovendien dienen de zelfstandige 
profielen, ongeacht hun gelijkwaardigheid, onderling te verschillen, willen ze 
elkaar niet bedekken in een unisono. Ondanks deze verschillen is hun samen
klank synthetisch. Het zijn juist de verschillen die de synthese tot een polyfone 
harmonie bestempelt. Hierna volgt een korte bespreking van deze eigenschap
pen, die in de muziektheorie als definiërend worden beschouwd. 

Simultaneïteit 

De letterlijke betekenis van het woord polyfonie duidt op de aanwezigheid van 
meerdere klanken. Het muziektheoretische gebruik neemt al genoegen met een 
hoeveelheid van twee, verschaft de klanken bovendien de betekenis van grafisch 
of akoestisch aanwijsbare vocale of instrumentale partijen ofwel 'stemmen' en 
voegt daaraan een simultane manifestatie van deze stemmen toe. Tot de acht
tiende eeuw bleef het hierbij en vatte men polyfonie in het algemeen op als sim
pelweg elke vorm van meerstemmigheid. Homofonie duidde dan op eenstem
migheid.' Daarbij klonk dus slechts één stem of zongen meerdere stemmen 
unisono, dat wil zeggen dezelfde partij: 

Sadie 1995. L. Mendel-Reissmann in 1877: "(...) in alter Zeit wurde das Wort 
[Polyphonie] nie anders gebraucht als im Gegensatz zur Homophonie, zur Einstimmigkeit." 
(Vgl. Frobenius 1980:4) E. Schilling in 1837: "(...) obschon das Polyphonische im Allge
meinen dem Homophonischen (...) entgegensteht, oder die Polyphonie (Vielstimmigkeit) der 
Homophonie (Einstimmigkeit)". (Id.) Nog tot in deze eeuw lijkt de term soms naar eenstem
migheid te verwijzen. E. von Hornborstel in 1908: "Aus der reinen Einstimmigkeit 
(Homophonie) (...) enwickeln sich (...)." (Ibid.: 10) 
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Ich bin Got - tes Sohn. 

Ich. hin Got- tes Sohn. 

Ioh bin Got - tes Sohn. 
¥fr-

Ich bin Got- tes Sohn, 

muziekvoorbeeld 

Leipzig) 

Johann Sebastian Bach. Uit: Matthäus Passion, dl.2 (Edition Peters, 

De ontwikkeling van de christelijke kerkzang, de terugdringing van de een
stemmigheid en de groeiende complexiteit van de meerstemmigheid, deden in de 
loop van de achttiende eeuw de mogelijkheid en de behoefte ontstaan om de 
termen homo- en polyfonie op diverse vormen van meerstemmigheid toe te pas
sen.2 Het belangrijkste verschil bestaat er uit dat in homofonie hooguit (en 
meestal) één stem, in het algemeen de bovenste, een geprononceerd melodisch 
profiel bezit en de overige stemmen vooral voor passende harmonieën zorgen: 

2 L. Mendel-Reissmann (vgl. Frobenius 1980:4) 

18 



Hoofdstuk 1.1 

Moderato. 
Serbisch. 

Mel. aufgez.v. Ludvik Kuba') 

muziekvoorbeeld 2: "Wenn ich doch wüßte. Herr mein Gott!" (anoniem Servisch lied) Uit: 
Südslawische Volkslieder. (H. Möller, red. Schott, Mainz) 

Voor eenstemmigheid ging toen veelal de term monofonie dienst doen. 
O. Tiersch merkt terecht op, en veel muziek laat horen dat de grenzen 

tussen polyfonie en homofonie vaag zijn.3 Stemvoeringsregels tonen aan dat ook 
homofone stemmen een zekere mate van polyfone profilering en polyfone 
stemmen een homofone harmonie nastreven. Zo merkt T. Adorno op dat in alle 
meerstemmigheid de verticale (i.e. harmonische) problemen voortkomen uit de 
eisen van de horizontale (i.e. geprofileerde) stemvoering en de horizontale pro
blemen uit de verticale eisen.4 De graduele verschillen tussen de beide meer
stemmige structuren ontstaan door de verschillende compositorische uitgangs
punten. Deze bepalen de dominantie van poly- of homofone eigenschappen en 
de uiteindelijke classificering. Wat G. Adler in 1911 over homo- en polyfone 
stemvoering opmerkte - namelijk dat de tussen- en overgangsvormen eindeloos 
veelvuldig zijn5 - blijkt dus uit de praktijk. Theoretisch accentueert men echter 
juist deze verschillen en spreekt men over polyfonie en homofonie als over twee 
antonieme zettingswijzen die alleen de meerstemmige simultaneïteit gemeen 
hebben. De verschillen worden hier besproken. 

'Tiersch 1880:283 
4 Adorno 1975:81,82 
5 Adler 1911:246 

19 



Hoofdstuk 1,1 

Zelfstandigheid 

In de achttiende eeuw werden door F.W. Marpurg (1759) en H.C. Koch (1782) 
bij polyfone stemmen een "Gleichberechtigung" en een "gleichwertige Indivi
dualisierung" geconstateerd. In de eeuw daarna was het bijvoorbeeld Richard 
Wagner (1851) die sprak van hun "individuelle Kundgebungen".6 Polyfoon 
componeren is dus, zoals Arnold Schönberg het in deze eeuw (1911) formu
leerde, "Komponieren mit selbstständigen Stimmen".7 De zelfstandigheid mani
festeert zich op drie manieren. De eerste is de melodische profilering van alle 
stemmen, de tweede hun uiterlijke verscheidenheid in het samengaan en de 
derde hun gelijkwaardigheid. 

De profilering komt er op neer dat geen van de stemmen 'neventhema's', 
maar alle stemmen 'hoofdthema's' laten horen. Ze zijn, zoals J.C. Lobe het in 
1851 omschreef, dus "melodisch bedeutend". Anton Webern noemde dit in 1933 
de essentie van "polyphones Denken".8 Is geen of slechts één stem melodisch 
geprofileerd, dan spreekt men van homofonie.9 De middenstemmen zijn daarin 
gewoonlijk 'vulstemmen' met een overwegend verticale functie en de basstem 
dient meestal ter ondersteuning van die functie. (Zie muziekvoorbeeld 2.) Zou 
geen der stemmen hoofdthema zijn, dan brachten ze samen 'nietszeggende' mu
ziek voort; we hoorden dan een accoordopeenvolging waarin hooguit sprake is 
van een harmonische spanning, zoals het geval zou zijn in een koraalharmonise
ring zonder koraalmelodie. 

Naarmate de uiterlijke verscheidenheid van de profielen - men spreekt 
ook wel van hun onafhankelijkheid10 - ontbreekt, zal de simultaneïteit meer en 
meer in de richting gaan van een unisono; dat zou de spanning van het samen
gaan niet oplossen maar bij voorbaat elimineren. In 1862 kende H. Bellermann 
de onafhankelijkheid van de stemmen zo veel belang toe dat hij polyfonie ermee 
onderscheidde van contrapunt (punctum contra punctum), waaronder hij een 
ritmisch identieke beweging van de stemmen verstond, zoals muziekvoorbeeld 1 

"Wagner z.j. (1851): 161 
Schönberg schreef het fragment Das Komponieren mit selbständigen Stimmen in 1911. 

* Webern 1933:37 
Onder homofonie wordt ook wel een weefsel verstaan waarin de stemmen zich ritmisch 

gelijk bewegen. (Zie muziekvoorbeeld 3) In deze studie werd voor de duidelijkheid vastge
houden aan de betekenis van een weefsel met één sterk geprofileerde stem, terwijl voor de 
andere betekenis het begrip homoritmiek is gehanteerd. 

10 Vgl. Frobenius 1980; Krützfeldt 1996:596 
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234 

muziekvoorbeeld 3: Heinrich Schütz: uit de 5e psalm: Herr höre mein Wort (Neue Ausgabe 
sämtlicher Werke bd.27: Einzelpsalmen I. W. Breig, red., Bärenreiter Verlag, Kassel 1970) 
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of in: 

ri - de, ma ri.de ben, ri.de ben „chi ri . de la ri sa ta fi 

4 • •? • . • ' • # ' • . •? • /• •? . f . .1 , 
« — É — n i i : — à — « — « — * — Ä — v ~ ~P~ M 1 _ . # " Ä - ' ' i « • • ! « - * • • ~ - * > 

ma ri.de ben.ri.de ben .. chi ri _ de la r i . s a . ta f i . 

muziekvoorbeeld 4: Giuseppe Verdi, Falsraff, III. (G. Ricordi, Milaan) 
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Hoewel deze ritmisch identieke voortbeweging - ze wordt veelal homoritmiek 
genoemd - (volgens de hier gehanteerde betekenissen) een bepaalde vorm van 
homofonie betreft , heeft Bellermann in zoverre gelijk dat het in polyfonie 
idealiter niet bij ritmische contrasten blijft. In onderstaand voorbeeld bewegen 
de stemmen zich niet alleen overwegend in respectievelijk 16en met puncterin-
gen, 4en en 8en, maar wijken hun karakters ook door een divergerend melos van 
elkaar af: 

muziekvoorbeeld 5: Guido (veertiende eeuw). Uit: Dieu gart. Polyphonie Music of the four
teenth century, Vol VXIII. (K.v. Fischer, red., L'oiseau-Lyre, Monaco 1981) 

E. Schilling riep in 1837 een metafoor te hulp om de wederzijdse onafhankelijk
heid te preciseren; zij zorgt ervoor dat "gleichsam die Empfindungen mehreren 
Personen zugleich ausgedrückt werden".12 De noodzaak verschillen tussen de 
stemmen aan te brengen, werd zo sterk gevoeld dat sommigen in onze eeuw 
overgingen tot polytonaliteit, waarbij elke stem zelfs in een andere toonsoort 
werd gecomponeerd. Misschien was die behoefte aan divergentie tussen de 
stemmen des te groter doordat polyfonie in de praktijk frequent imitatorisch is. 
In imitatorische polyfonie ontbreekt de verscheidenheid van de stemmen; zij 
laten een (soms volstrekt) identieke melodie horen. Men kan twee methoden 
onderscheiden waarmee ondanks de imitatie diversiteit wordt gegarandeerd en 
een unisono wordt voorkomen. In het eerste geval klinkt het thema samen met 
zijn eigen 'omkering' (waarbij elk stijgend interval daalt en vice versa), met zijn 
eigen 'vergroting' of 'verkleining' (waarin elke notenwaarde wordt verdubbeld 
respectievelijk gehalveerd) of met zijn 'kreeft' (waarbij de melodie van achter 
naar voren klinkt). Zo worden verschillend klinkende componenten verkregen, 
met behoud van het materiaal. De tweede methode om een unisono te voorko-

' Sadie 1995:Homorhythmic 
12 Vgl. Frobenius 1980:4 
1 H. Zimmermann spreekt in dit geval van homogene (versus heterogene) polyfonie, (vgl. 

Frobenius 1995 en 1990:12) 
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men is de desbetreffende melodie op te bouwen uit contrasterende motieven en 
er zorg voor te dragen dat juist deze contrasterende motieven samenvallen. Hier 
zijn de verschillende stem- of themaprofielen dus vervangen door verschillende 
motief-profielen. Een canon berust op dit principe, evenals een stretto. (Zie 1,4 
muziekvoorbeeld 7.) 

De imitatietechnieken lenen zich er, ten slotte, goed toe om te illustreren 
dat de melodische profilering van polyfone stemmen resulteert in hun gelijk
waardigheid. Een stem met een duidelijk eigen profiel bezit per definitie meer 
dan alleen de steunende of begeleidende functie van homofone stemmen die ge
zamenlijk slechts één geprofileerde melodie begeleiden. In het ideale geval ver
tonen polyfone stemmen ten opzichte van elkaar geen dienend noch een domine
rend karakter. Daaraan dachten ook de genoemde theoretici wanneer ze spraken 
van "gleichwertig" en "gleichberechtigt". 

Harmonie 

Uit de genoemde polytonaliteit blijkt duidelijk dat de zelfstandigheid van de 
stemmen een gevaar voor de harmonie in zich bergt, namelijk een dissonant sa
mengaan dat resultaat is van toeval. Adler meende zelfs dat de zelfstandigheid 
van de stemmen dissonante samenklanken rechtvaardigt. Sommige theoretici 
gingen zo ver te stellen dat ware polyfonie per definitie dissoneert. Een voor
beeld vormt E. Stein die in 1934 opmerkte dat Schönbergs polyfonie juist om 
die reden pas werkelijk polyfoon is. De consensus verlangt echter, naast en on
danks de verscheidenheid, een synthese die de spanning van de simultaneïteit 
oplost. W. Rein formuleerde de spanning tussen verscheidenheid en synthese 
bijzonder plastisch: "Jede Stimme wird Träger der Idee und schreitet in aller 
Selbstherrlichkeit vorwärts. Welch ungeahntes Leben erschließt sich damit! Hart 
stößt auf Hart! Der Kampf der Stimmen entbrennt. Die Dissonanz ist die leben
dige Kraft, die alles in Bewegung bringt und die Konsonanz erst in ihrem wah
rem Werte, als Ruhe, als Erlösung erscheinen läßt. In kalmere bewoordingen: de 
dissonanten dienen geen onbedoeld gevolg van de samenklinkende zelfstandige 
stemmen te zijn, maar beoogde harmonische effecten die steeds opnieuw uit
monden in consonante oplossingen. Schönberg zelf bevestigde dit criterium in 
de versie uit 1922 van zijn Harmonielehre. Daar stelt hij namelijk dat alleen in 
de zeer oude en de zeer nieuwe polyfonie "die Zusammenklänge Ergebnis der 
Stimmführung" [dat wil zeggen zuiver van het melos] zijn."14 Dat hij zich ver
giste met betrekking tot de oude muziek doet hier niet ter zake. Het gaat om zijn 
constatering dat tijdens de lange tussenliggende periode de samenklank niet op 
toeval berustte maar de stemmen dusdanig waren ontworpen dat hun simulta
neïteit in een harmonische synthese zou resulteren. 

Schönberg stond daarin niet alleen. Ferruccio Busoni sprak in hetzelfde 
jaar over de nieuwe "äußerst kultivierte Polyphonie" met haar "vollends ab-

1 Schönberg 1922:466 
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sichtslose" samenklanken. En ook voor Charles Ives onderscheidde de nieuwe 
samenklank zich door het toevallig-ongeorganiseerde. Volgens Busoni en Ives 
zou de verticale samenklank dus pas in de nieuwe muziek op toeval berusten. 
Overigens relativeerde Adorno zelfs dat. Hij ontkende de toevalligheid van de 
moderne samenklank, beschreef de stemmen in de dodecafonische simultaneïteit 
als complementair en beschouwde deze complementaire samenklank als een 
historische consequentie van de harmonie bij Debussy en in het Tristan-ac-
coord'.15 Ook P. Bekker wilde in 1921 niet geloven in de toevalligheid van de 
moderne samenklank. Hij wenste de dissonante resultaten in de nieuwe muziek 
zelfs te zien opgevat als een nieuwe eenstemmigheid en in die zin als perfecte 
harmonie. Het is een interessante visie, maar een waarin de eis van de comple
mentariteit misschien te ver wordt gedreven. Want Bekkers tot harmonie ge
transcendeerde heterofonie heft in de praktijk niet zozeer zich zelf op als wel de 
betekenis van de concepten. Verschillen tussen hetero- en polyfonie, zowel als 
tussen eenstemmigheid en harmonie komen in Bekkers opvatting vrijwel te ver
vallen.16 (En de verwarring wordt nog groter wanneer we bedenken dat de een
stemmigheid ooit juist homofonie werd genoemd.) 

Het doet in dit verband niet ter zake wie er gelijk had met zijn visie op de 
dodecafonische samenklank - Schönberg die haar toevallig of Adorno die haar 
berekend achtte. En evenmin dat Schönberg het, zoals opgemerkt, niet bij het 
rechte eind had met zijn stelling dat de toevallige samenklank evenzeer gold 
voor de oudste meerstemmigheid. Ook de veronderstelling van H. von Helm-
holtz, die in 1862 de toevalligheid niet alleen hoorde in de muziek van de tiende 
eeuw maar haar bleef horen tot maar liefst in de zeventiende eeuw, staat hier 
niet ter discussie. (De werken van Dufay, Palestrina, Sweelinck en vele andere 
componisten spreken voor zich, en tegen Helmholtz.) Wat ons tot steun dient, is 
de implicatie van de beweringen van Schönberg en genoemde tijdgenoten. Zij 
constateerden dus dat de verticale synthese in de muziek uit de lange periode 
tussen de vroegste meerstemmigheid en de serialiteit niet toevallig ontstaat. In 
deze discussie dienen we ons te richten naar die tussentijdse polyfonie omdat 
deze het concept zijn huidige betekenis heeft verschaft, en kunnen we de bij-

15 Adorno 1975:80. Dodecafonische muziek is opgebouwd uit een voor elke compositie 
nieuw ontworpen serie of reeks van twaalf verschillende tonen. Indien de stemmen deze 
twaalf simultaan laten horen, completeren ze elkaar serieel. 

16 Ook over de betekenis van het begrip heterofonie heerst tot op heden geen eendracht. 
(Schumacher 1996:274) Ik doel niet op het samengaan van variaties maar hanteer het begrip in 
de door G.Adler in 1909 gegeven betekenis van "rudimentäre, ungeregelte Verschieden-
stimmigkeit (...) als dritte Stilkategorie neben der Homophonie und Polyphonie". (Schumacher 
1996:275). Ook bijvoorbeeld Krützfeldt (1996:596) verstaat onder heterofonie een 
"überwiegend zufällige Kombination von Stimmen, die nicht durch ein vorbedachtes Ver
fahren verknüpft sind", terwijl ook Harburger de onaanvaardbare wrijvingen die in een con-
trapuntische zetting kunnen ontstaan in 1926 "willkürliche heterophonie" noemt. Deze om
schrijvingen komen het meest overeen met de door Schumacher (1996:276) als tweede 
aangevoerde van de vier door C. Sachs genoemde betekenissen, namelijk "alle Formen von 
Anderstönigkeit. aber mit Ausschluß der 'gelehrten' Polyphonie und Harmonie des nach
mittelalterlichen Westens". 
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zondere betekenis - polyfonie als (al dan niet toevallige of tot eenstemmigheid 
getranscendeerde) heterofonie - daarom naast ons neerleggen. 

Polyfone melodiek mag kortom niet, zoals H. Mersmann in 1928 ver
langde, "absolut" zijn en "jede rhythmische oder harmonische Bezogenheit" tus
sen de stemmen vermijden. Al lijken de stemmen als autonome eenheden, "ohne 
harmonische Rücksicht erfunden" (Marpurg e.a.) te zijn, toch is de samenklank 
slechts "anscheinend zufällig" (A. Ambras in 1868). De componist heeft, aldus 
Pierre Boulez in 1958, wel degelijk te zorgen voor een "responsabilité d'une 
note à une autre". De stemmen dienen in harmonie samen te klinken. Het is de 
moeilijkheid die schuilt in het combineren van zelfstandige stemmen met een 
harmonisch resultaat, die voor het polyfone componeren zulk een grote vaardig
heid verlangt. Wagner: "Hier jedoch wird es die notwendige Aufgabe des Ton
dichters bleiben, der Anteil der dramatischen Individualitäten (...) nicht als bloße 
harmonische Unterstützung der Melodie kundzugeben, sondern - gerade auch im 
harmonischem Zusammenklange - die Individualität des Beteiligten in 
bestimmten, wiederum melodischer Kundgebung sich kenntlich machen zu las
sen." Anders gezegd: de zelfstandigheid van de stemmen mag niet aan hun 
harmonisch samengaan worden opgeofferd. 

Dank zij de zelfstandigheid van polyfone stemmen is de harmonie in 
sterke mate complementair, en daarmee pas waarlijk polyfoon. Want hoewel het 
muzikale begrip harmonie ook wordt toegepast op de samenklank in homofone 
muziek, is haar complementariteit daar relatief zwak. Slechts één stem is er 
zelfstandig en wordt harmonisch gecompleteerd. De andere beperken zich tot 
completeren. Overigens wijzen deze zettingswijzen erop dat complementariteit 
niet alleen eigen is aan polyfone harmonie, maar dat zij eigen is aan harmonie 
überhaupt. In polyfonie is de complementariteit (idealiter) evenwel absoluut. 

En ten slotte: uit de stellingen van Schönberg, Adorno en Bekker kan 
men opmaken dat de vereiste synthese zich niet beperkt tot de functionele, to
nale harmoniek die de westerse muziek op zijn laatst vanaf 1700 voor het over
grote deel tot op heden kenmerkt. Wanneer de samenklank niet op toeval berust, 
kan van synthese worden gesproken. Daaraan zijn ook de begrippen con- en dis
sonant gerelateerd. Harmonie sluit geen dissonanten uit, maar gebruikt ze, of zet 
ze bewust in, om ze op te lossen in consonanten. 

Samenvatting 

Ooit, in het antieke Griekenland, paste men de term polyfonie ook toe op talige 
uitingen die een grote diversiteit aan expressie vertoonden.18 In onze cultuur is 
polyfonie echter een muzikaal concept waarin de gelijktijdigheid niet mag ont
breken. Bovendien dient het om een harmonische simultaneïteit van zelfstandige 
elementen te gaan. Zoeken we thans naar een op literatuur toepasbare formule
ring van 'polyfonie', dan zullen we aan deze synthese van minstens twee zich 

17 Wagner z.j. (1851):164 
lsFrobenius 1980:1 en 1995 
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gelijktijdig manifesterende, min of meer zelfstandige - te weten duidelijk en 
onderscheiden maar gelijkwaardig geprofileerde - partijen recht moeten doen. 

Onderstaand fragment kan polyfonie, en enkele verschijnselen die poly
fonie hinderen of relativeren, adstrueren. Alle stemmen klinken simultaan; de 
laatste maat toont dat de kortstondige afwisselingen binnen de solostemmen tij
delijk zijn. De samenklanken beperken zich tot twee vertrouwde accoorden; en
kele doorgangstonen worden opgelost. Alle vocale stemmen zijn even sterk ge
profileerd. Maar het schort aan hun onderscheidenheid. We horen drie of vier 
profielen bij dertien stemmen. De solostemmen delen een profiel (dat eventueel 
in twee profielen onder te verdelen zou zijn), zo ook de alt met de lage eerste en 
tweede tenoren, evenals de bassen met de hoge eerste en tweede tenoren. Het 
verloop binnen deze groepen is namelijk homoritmisch en melodisch sterk gelij
kend, terwijl Vogelsang en Eißlinger zelfs vrijwel unisono zingen. R. de Groot 
zou het weefsel van elk der drie groepen contrapuntisch homofoon noemen.19 

De groepen samen vormen een groepspolyfonie: 

•IE 

muziekvoorbeeld 6: Richard Wagner. Uit Die Meistersinger von Nürnberg, 111,5 (Peters Ver
lag, Leipzig) 

De Groot 1989:35 
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In dit hoofdstuk zijn drie kenmerken van polyfonie geformuleerd. In de 
volgende hoofdstukken zullen een vierde en een vijfde element worden bespro
ken: de verborgenheid van een stem en de intentionaliteit van een stem. Aan een 
literaire transponering van alle elementen zal vanaf Hoofdstuk 1,4, en aan de 
polyfonie in het werk van Thomas Mann vanaf Hoofdstuk 1,7 aandacht worden 
besteed. 
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VERBORGENHEID 

Denoterende muziek 

De taal is, aldus K. Mandelkow, "bei Joyce weitgehend der Mitteilungsfunktion 
enthoben und zum reinen Träger unmittelbaren Ausdrucks geworden". Deze 
onmiddellijkheid verleidde ertoe om, zoals Mandelkow vervolgt, de compositie-
vorm van Ulysses vaak met muzikale begrippen te omschrijven.' Hieruit, en uit 
vele van dergelijke opmerkingen door anderen, blijkt de opvatting dat muziek 
onder meer van taal verschilt door haar onvermogen concrete informatie te 
geven. Wil ze toch iets concreets meedelen, dan moet ze zich verbinden met 
buitenmuzikale fenomenen. Als met de muziek een tekst of impliciet een context 
of (muzikale) pretekst meeklinkt of wanneer ze (geluiden) imiteert, dan kan met 
behulp daarvan aan bepaalde muzikale elementen, waaronder motieven of the
ma's, een concrete betekenis worden verleend. Op dit principe berust bijvoor
beeld het leidmotief (Zie 11,6). Wil men nog verder gaan en in instrumentale 
muziek met een pretekst vertellende passages onderscheiden van dramatische, 
dan vereist dat een ingenieuze analyse, zoals die van Paul Dukas' orkestwerk 
L'apprentice sorcier door C. Abbate. 

De pretekst van Dukas' compositie is Goethe's dramatische ballade Der 
Zauberlehrling. Bij haar zoektocht naar de "unsung voice" van de verborgen 
verteller in het instrumentale werk, slaagt Abbate zowel in een betekenisverle
ning aan het muzikaal dramatische deel als in een afbakening van dit mimetische 
gedeelte ten opzichte van de laatste tien maten, die in haar ogen diëgetisch ofwel 
narratief zijn. Zij redeneert, samengevat, als volgt. De laatste woorden van de 
ballade zijn (zoals gezegd zuiver orkestraal) ten tonele gevoerd. Dan volgt de 
slotpassage, waarin de muzikale motieven die deze woorden representeerden, 
sterk gevarieerd worden herhaald. De variatie wijst erop dat de voorafgaande 
muzikale uitbeelding ten einde is en er in het slotfragment een muzikale verteller 
klinkt/ Daar de herhaling van de motieven sterk is gevarieerd, kan de epiloog 
worden geïnterpreteerd als een betoog in indirecte rede en verleden tijd. 

1 Mandelkow 1962:53 
2 Abbate:30-60 

De aanhalingstekens waarin de teksten van Goethe's twee sprekers - leerling en tovenaar -
telkens zijn vervat, wijzen er, aldus Abbate, op dat de teksten worden geciteerd. Zij maakt 
daaruit op dat er achter de schermen een verteller aanwezig is en de aanhalingstekens het 
drama afbakenen ten opzichte van een onzichtbaar maar geïmpliceerd vertellend gedeelte. Op 
de mogelijkheid dat de aanhalingstekens niet van een verteller maar van de auteur afkomstig 
zijn, dat wil zeggen dienen om de twee stemmen onderling af te bakenen, gaat zij niet in. Lo
gischerwijze zou Abbate moeten concluderen dat in Goethe's ballade Epiphanias, waar de 
dialogen niet in aanhalingstekens zijn gevat maar wel afwisselen met vertellende passages, 
juist een verteller ontbreekt. 
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Deze redenering steunt op de juiste aanname dat aan muzikale motieven 
een betekenis kan worden verleend, die zij na de verlening behouden. Merk
waardigerwijze laat Abbate deze aanname los, wanneer zij vervolgens stelt dat 
de talige inhoud van de epiloog, dus dat wat ter afsluiting van het stuk wordt 
'verteld', altijd verborgen zal blijven. Hier zou sprake zijn van - zij benut een 
aforisme van Adorno - een "Erzählen ohne Erzähltes".4 Deze stelling roept de 
vraag op waarom de motieven, die in het dialogiserende deel van Dukas' com
positie een duidelijke (aan Goethe's tekst ontleende) betekenis kregen toege
schreven, hun betekenis aan het narratieve slot hebben verloren. Waarom met 
betrekking tot dit slot wel spreken van modi als indirecte rede of verleden tijd, 
en niet ook vaststellen dat het bij de inhoud, gezien het feit dat de betekenisvolle 
motieven worden herhaald, dus moet gaan om een samenvatting of conclusie 
van het voorafgaande? Juist Abbate's gedachtengang verduidelijkt dat muziek 
niet alleen kan vertellen, maar wel degelijk ook iets bepaalds kan vertellen wan
neer zij intra- of intertekstueel naar een ander stuk tekst of een context verwijst. 
Het kan daarbij ook gaan om een andere notentekst, dus - door Abbate op niet 
geheel overtuigende wijze ontkend - om een citaat uit een muziekstuk. 

Verborgen uitspraken 

Maar het is waar dat men met het aanwijzen van vertellers en het verstaan van 
beweringen in muziek niet de vinger heeft gelegd op een intrinsieke eigenschap 
van muziek. Deze muzikale essentie zal de zogenoemde abstracte muziek - dat 
wil zeggen muziek waarin niet wordt gestreefd naar een verbinding met een 
tekst, pre- of context - moeten demonstreren. De uitdrukking van dergelijke 
muziek lijkt onmiddellijk, zoals Mandelkow het formuleert, dus zonder tussen
komst van het verklarende woord. (Zie het citaat waarmee dit hoofdstuk aan
vangt.) Deze onmiddellijkheid wordt duur betaald. Want doordat het woord ont
breekt, blijft hetgeen wordt uitgedrukt, de inhoud, verborgen. J. Neubauer stelt 
dat "instrumental music cannot alternate between showing and telling, cannot 
speak in first or third person, distinguish between external and internal narrators, 
speak in indirect and free indirect discourse, distinguish between public and pri
vate voices, narrate or focalize on different levels."5 Deze stelling is, zoals bleek 
uit Abbate's analyse, niet van toepassing op alle instrumentale composities maar 
specificeert, evenals de opmerking van Mandelkow, de essentie van wat muziek 
(dat wil zeggen: muziek zonder kennelijke buitenmuzikale referenties) in het 
algemeen onderscheidt van letterkunde - een ontbreken van metaforiek of mi-
mese. 

Althans de indruk van zulk een ontbreken. Want 'zegt' abstracte muziek 
werkelijk niets? Een uitvoerige muziekesthetische verhandeling over de histori
sche ontwikkeling van de visie op muziek en haar betekenis, is hier niet op zijn 
plaats. Ik beperk mij tot enkele opvattingen van muziek als een semantische 

4 Abbate 1991:60 
'Neubauer 1997:118,115 
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functie. Albert Roussel is een van de velen die muziek een taal noemen en 
daarmee een betekenis impliceren. De toevoeging dat deze taal, zoals hij zegt, 
min of meer onbegrijpelijk is, doet daar niets aan af; daarmee wordt slechts 
erkend dat de betekenis verborgen blijft. Aron Copland meent dat muziek een 
betekenis heeft maar het probleem er in schuilt dat die betekenis niet onder 
woorden te brengen is. D. Cooke concludeert uit deze twee uitspraken dat men 
het nooit eens zal zijn over wat Beethoven, Berlioz en Mahler nu precies hebben 
"gezegd". Hij geeft daarmee eveneens te kennen niet aan een verborgen maar 
aanwezige betekenis te twijfelen.6 Zoals we zagen, spreekt Mandelkow van een 
"onmiddellijke uitdrukking". Ook dat roept de vraag op naar wat wordt 
uitgedrukt en lijkt de romantische opvatting tegen te spreken dat muzikale pro
ducten slechts "tonend bewegte Formen" zouden zijn. Laten we goed luisteren 
naar E. Hanslick, van wie dit vaak geciteerde woord uit 1854 afkomstig is. Hij 
probeert er zijn lezers - met name Richard Wagner es. - er honderd pagina's 
lang met grote stelligheid en in briljante bewoordingen (niet als eerste) van te 
overtuigen dat muziek niets anders dan zich zelf betekent.7 Zelfs Hanslick krab
belt namelijk aan het slot van zijn betoog, voorzichtig maar theoretisch door
slaggevend, terug: muziek mag dan wel geen andere "Inhalt" hebben dan haar 
eigen tonen en de verbindingen daartussen, zij heeft wel een "geistiger Gehalt". 
Dit gehalte bewerkstelligt een verbinding met buitenmuzikale ideeën, waardoor 
muziek dus toch meer is dan absolute vorm en mooi, namelijk een klinkende 
afbeelding van de "Bewegungen im Weltall".8 Wat hij hiermee op zijn minst 
aangeeft, is dat muziek misschien geen denotaties maar in elk geval wel conno
taties biedt. 

Dit voorbeeld toont aan dat muziek zelfs door een van de strengste apo
logeten van haar "absolute" aard wordt opgevat als - zoals S. Bruhn het formu
leert - "carrying a message from another realm".9 Thomas Mann viel de muziek 
vaak aan op haar inhoudsloosheid. Maar wanneer hij muziek "gesprochene 
Unausgesprochenheit" noemt, verraadt ook hij zijn gevoel dat zij weliswaar niet 
uitspreekt maar wel spreekt. Noemde Robert Schumann tonen "höhere Worte", 
Mann belichtte dezelfde verhevenheid vanuit het omgekeerde standpunt, toen hij 
muziek door een van zijn personages - Jaakobs kleindochter Serach - liet ken
schetsen als "höheres Schweigen".10 Zo brengt ook Serach minder het niet-spre-
ken dan het niet-uitspreken van muziek onder woorden. 

Muziek wordt dus, ook als zij 'absoluut' is, door velen beschouwd als een 
verzameling 'uitspraken' of een 'uitspraak'. Dat geldt niet alleen voor een com
plex stuk muziek in zijn geheel, maar ook voor eenstemmige muziek of een stem 
in meerstemmige muziek. Wel blijft de betekenis van zo een muzikale uitspraak 

"Cooke 1959:ix,xi 
7 Hegel bracht de visie van de identiteit van muzikale vorm en inhoud met stelligheid onder 

woorden, (vgl. Dahlhaus 1988:140,141) 
8 Hanslick 1991:32,104. In latere uitgaven schrapte de auteur de laatste passage, vermoe

delijk uit tactische overwegingen. 
'Bruhn 1997:48 

U:JB;JE:436 

31 



Hoofdstuk 1,2 

inderdaad onuitgesproken, althans verborgen en vatbaar voor velerlei interpreta
ties, waarvan er geen enkele falsifieerbaar is. Adorno noemt dit de vloek van de 
meerduidigheid. "Was [muziek] sagt, ist als Erscheinendes bestimmt zugleich 
und verborgen", zo stelt hij. (Zijn opvatting van muziek als een poging de god
delijke Naam tot klinken te brengen, moet als een verwijzing naar die verborgen 
bepaaldheid worden opgevat.)" Hij doelt op het ontbreken van een ondubbel
zinnige inhoud, dus op het muzikale enigma. Een analyticus die absolute muziek 
op stemmen aftast, is aangewezen op klank die suggereert slechts te verwijzen 
naar klank. Hij kan (en zal) dus niet verwachten eenduidige uitlatingen te vin
den. 

Stemmen 

Men kan zich bij het zoeken naar polyfonie in literatuur beperken tot de ken
merken van polyfonie: gelijktijdigheid en zelfstandigheid van de stemmen en 
harmonie tussen hen. Maar gaat men op zoek naar literaire polyfonie met de be
doeling de vinger te leggen op een wezenlijk muzikaal aspect van een stuk proza 
(of poëzie), dan zal met de verborgenheid rekening moeten worden gehouden. In 
dat geval doet men er dus logischer aan niet te steunen op concrete semantische 
mogelijkheden van muziek waarin het woord, of een ander buitenmuzikaal fe
nomeen, ex- of impliciet is opgenomen, zoals in L'apprentice sorcier. Het is 
zuiverder om zich te beperken tot het typisch muzikale en dus in de talige tekst 
op zoek te gaan naar verborgen elementen. Want een literaire uitspraak die we
zenlijk muzikaal is, zou iets van dat muziek-immanente enigma dienen te bezit
ten. 

Echter, zoals muziek zich kenmerkt door verborgenheid en niet door de
notatie, zo wordt taal omgekeerd, getypeerd door denotatie en niet door ondui
delijkheid. De primaire functie van (omgangs)taal is juist een onverborgen bete
kenen. Anders dan in muziek is dat wat wordt gezegd gewoonlijk relatief dui-

- delijk. Het is waar dat de duidelijkheid in de literaire praktijk vaak bewust wordt 
vermeden. Maar in die gevallen wordt de taal dan ook in haar primaire, denote-
rende functie aangetast. De verborgenheid kan dus niet liggen in de betekenis 
maar moet het teken zelf betreffen. Het uitspreken zelf zal verborgen moeten 
zijn. Met andere woorden - terwijl verborgen uitspraken door (of in) muziek 
zich uitsluitend kunnen openbaren in (klinkende of genoteerde) tekens, schuilt 
de verborgenheid van literaire uitspraken juist in het ontbreken van (klinkende 
of genoteerde) tekens. 

In Hoofdstuk 1,1 werd geconstateerd dat polyfonie een simultane mani
festatie van stemmen verlangt. Nu kan bij een niet genoteerde (i.e. verborgen) 
uitspraak moeilijk worden gesproken van een manifestatie van een stem. Deze 
zal anderszins 'hoorbaar', althans percipieer- of verneembaar moeten zijn. De 
vereiste simultane manifestatie van stemmen in meerstemmige muziek zal zich 

Adomo 1984:139 
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bij literaire meerstemmigheid dus moeten vertalen in een simultane verneem-
baarheid. Dit is een gevolg van het materiaalverschil tussen muziek en literatuur. 
Ik zou zo een verneembare stem vanwege haar verborgenheid 'in muzikale zin 
hoorbaar' willen noemen. Zij kan worden beschouwd als het omgekeerd even
redige equivalent van de wel genoteerde (of noteerbare) maar inhoudelijk onbe
paalde stem of partij in muziek. Daarom versta ik onder een stem in literaire 
meerstemmigheid een niet genoteerde of niet klinkende, ofwel een verborgen 
uitspraak. Het vernemen van zo een niet manifeste uitspraak lijkt alleen moge
lijk wanneer zij verborgen ligt in een uitspraak die wel manifest is. De verbor
gen uitspraak zelf is niet manifest maar 'spreekt' mee. Het enigmatische van een 
literaire stem betreft dus niet klinkende verborgenheid of "gesprochene Unaus
gesprochenheit" maar, omgekeerd, niet-klinkende hoorbaarheid, 'unausgespro
chenes Sprechen'. 

Ik vat samen. Menigeen hoort ook in zuiver instrumentale 
(meerstemmige) muziek zonder (pre)tekst of context een discursieve functie, dat 
wil zeggen een stem (of stemmen) die verwijst (verwijzen) naar iets dat buiten 
de muziek zelf is gelegen. Deze verwijzing is onbepaald: de betekenis blijft ver
borgen. Sluit men zich bij deze opvatting aan, dan biedt de literatuur een equiva
lent. Een verborgen stem in proza doet het omgekeerde van een stem in muziek. 
Ook zij is 'veelzeggend' maar blijft, in plaats van inhoudelijk onbepaald, 
"unsung" ofwel ongeschreven. Zij, dat wil zeggen haar betekenis, ligt verborgen 
in of achter een onverborgen tekst. Toch is zo een ongeschreven literaire stem te 
verstaan, want ook zij 'klinkt', zij het in stilte. Ze is verneembaar, ofwel in muzi
kale zin hoorbaar. Om deze muzikale hoorbaarheid noem ik haar hier een stem. 
Alleen deze stille stem lijkt deel uit te kunnen maken van een muzikale meer
stemmigheid in literatuur. In deze gedachtengang wordt literaire polyfonie dus 
gevormd door een simultaan samengaan van impliciete uitspraken. 

Net als een stem in muziek spreekt een literaire stem dus wel toe maar 
niet uit. De term 'uitspraak' (of 'uitlating' en 'uiting') is daarom in dit verband een 
weinig gelukkige. 'Inspraak' of 'toespraak' zouden logische alternatieven zijn, als 
deze begrippen zouden verwijzen naar uitspraken en niet naar een conditie voor 
een uitspraak respectievelijk een reeks uitspraken. Ook de meeste synoniemen 
van 'uitspraak' (bewering, verklaring, mededeling, verkondiging enzovoorts) 
bewerkstelligen associaties met een bepaalde inhoud of toon van hetgeen wordt 
uitgesproken. Die associaties dienen hier te worden vermeden. Bovendien ont
breekt in deze begrippen het aspect van de verborgenheid. De term 'het verzwe-
gene' - de aanwezige maar onuitgesproken gedachte - zou weliswaar correct 
zijn, maar legt te veel het accent op het onuitgesprokene en te weinig op de 
aanwezigheid en verneembaarheid. De term 'het gezegde' verwaarloost daaren
tegen de verborgenheid en heeft bovendien de betekenis van redekundig predi
kaat. Daarom gebruik ik in het vervolg van deze discussie, in plaats van 'uit
spraak', de term subtekst. Onder omstandigheden worden ook 'aanduiding' of 
'implicatie', en 'zinspeling' of 'toespeling' gehanteerd. De onverborgen, geschre
ven tekst waarin de subtekst meeklinkt, noem ik de manifeste tekst of supra-
tekst. 
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Niet-stemmen 

We moeten vaststellen dat vrijwel elk literair kunstwerk min of meer muzikaal 
is. Een dergelijke werk pleegt immers gelaagd te zijn, waarmee het, zoals Tho
mas Mann zegt, "immer gleichsam auf verschiedenen Ebenen spielt, und es sich 
also um einen musikalischen Komplex von Reizen und Absichten handelt 
(...)"'2 Beperkt de tekst zich tot twee niveaus, namelijk de manifeste tekst of 
supratekst en de verborgen meeklinkende stem of subtekst, dan betreft het mu
zikale eenstemmigheid. De supratekst zelf ligt immers niet verborgen en is dus 
geen stem. Zij presenteert zich expliciet in de geschreven woorden en soms 
hardop door een voorlezer. (Teksten van Thomas Mann en anderen tonen vaak 
een complexere vorm van "hoger zwijgen". Het wemelt soms van stemmen (i.e. 
zinspelingen) die, bij afwezigheid van een eigen verwoording, in stilte meeklin
ken.) De manifeste tekst vormt in deze redenering, hoewel een uitspraak, zoals 
opgemerkt geen stem. Wat hij wel is, dat wil zeggen met welk element in mu
ziek de manifeste tekst te vergelijken is, zal in Hoofdstuk 1,6 worden besproken. 
Zoals we constateerden, is de manifeste tekst echter nodig om een verborgen, 
i.e. ongeschreven maar verneembare uitspraak te doen. De manifeste tekst leent 
zijn woorden aan de verborgen uitspraak. De laatste kan dus, anders dan een 
stem in muziek, niet geïsoleerd bestaan; zij kan slechts mee'klinken'. 

Moeten we inderdaad de consequentie trekken en de niet-muzikale uit
spraken - het vertelde, de dialogen, de citaten die als zodanig worden ontman
teld enzovoorts - dus van een literaire meerstemmigheid uitsluiten? Ik merkte op 
dat de enigmatische inhoud in muziek strikt genomen geen bijzonder kenmerk 
vormt van een polyfone stem, maar dat de verborgenheid behoort tot het wezen 
van muziek überhaupt. En hoewel polyfone literatuur aan de kenmerken van 
polyfonie moet voldoen, hoeven we er niet van te eisen dat zij wezenlijk muzi
kale verschijnselen vertoont. Het zou dus aanvaardbaar zijn af te zien van het 
kenmerk van de verborgenheid. Dat zou ook de genoteerde uitspraken tot stem
men bestempelen. Dat ik mij bij literaire meerstemmigheid inderdaad zal beper
ken tot verborgen stemmen, komt voort uit de wens niet alleen te tonen dat lite
raire polyfonie theoretisch denkbaar is, maar ook dat zij wezenlijk muzikaal kan 
zijn. 

Anders geformuleerd - de muzikaliteit van een stuk prozatekst kan liggen 
in de typisch muzikale verborgenheid van zijn stem(men). Muzikale parameters 
die met de kwaliteit van de toon te maken hebben (toonhoogte, toonduur, timbre 
enzovoorts) zijn in taal niet weg te denken. Dat onderscheidt hen van de verbor
genheid. Aangezien dergelijke elementen dus zowel taal- als muziek-immanent 
zijn, zijn ze minder typisch muzikaal dan de verborgenheid. Kortom: alleen als 
een aanwezige uitspraak schittert in verborgenheid is zij (muzikaal) hoorbaar en 
noem ik haar een stem. Later zal blijken vaak wordt gezocht en zelfs gestreefd 

" Ein Wort zuvor: mein Joseph und seine Brüder. In RuA:99 (accent, si) 
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naar een simultaneïteit van manifeste 'stemmen'. Het betreft dan geen samen
gaan van betekenissen maar een van klanken. Een dergelijke poging tot vertalen 
naar de literatuur van een klankprocédé uit de muziek, blijkt gedoemd te mis
lukken. Het resultaat van een simultaneïteit van klinkende teksten is een 
heterofonie of, bij een te grote gelijkenis van de klanken, een unisono. Deze ver
schijnselen zullen opnieuw ter sprake komen in de volgende hoofdstukken, tij
dens de discussies naar aanleiding van concrete voorbeelden. Reeds de volgende 
paragraaf biedt de gelegenheid tot enkele opmerkingen over een heterofone si
multaneïteit. 

Voorbeelden 

Zoals gezegd, merkt Mandelkow op dat de experimentele wijze waarop aan de 
nieuwe roman gestalte wordt gegeven, aanzet tot muzikale vergelijkingen. " Dat 
geldt ook voor experimentele poëzie, bijvoorbeeld het volgende fragment uit 
Paul van Ostaijens bundel Music Hall (1916). Om te beginnen wekt de dichter 
met zijn grafische notatie de indruk muzikale taal te willen laten horen. (Zoals 
hierna blijkt, verwijst zij zelfs naar bestaande muziek.) Ik merkte hiervoor op 
dat het niet de klank is die muziek wezenlijk onderscheidt van taal. De muzikali
teit van het fragment schuilt dan ook niet zozeer in deze klank-evocerende 
vormgeving van de losse woorden en in de wisseling van de taaiklank 
(Nederlands, Frans, Italiaans). Wat hier wel aan muziek doet denken, zijn de 
onder elkaar geschreven Franse regels. Want ze zijn door een accolade verbon
den op dezelfde wijze als simultaan klinkende stemmen tot een zogenoemd sys
teem in een partituur. 

L u ' l g i n i drama in volle slag 

filmtoeschouwer let op de muziek en 

|e weet hoever de film is 

leer het woordeboek van de filmmuziek 

zonder magie 

je hoeft niet naar de film te kijken 

muziek vertelt precies 

Wat de muziek "precies vertelt", betreft de "lente van de zieke jongeling". Dat 
wordt dan als volgt genoteerd: 

13 Mandelkow 1962:53 
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I 
Lente van de zieke jongeling 

minnesmarlrayon 

Pourquoi me R E V E I L L E R 

souffle du 

printemps 0 » 

Misschien dienen de Franse regels dus synchroon te worden gelezen of verstaan. 
In dat geval brengen ze geen harmonie voort maar klinkt er, dank zij de onver-
borgenheid van de 'stemmen', een heterofonie. Maar ook als de accolade geen 
muziektechnische betekenis bezit, schijnt er hier sprake te zijn van simulta-
neïteit. M. Reynebeau wijst er namelijk op dat de dichter overal streefde naar 
sonoriteit, waaronder hij "de resonantie van een woord in het onderbewustzijn" 
verstaat. In deze onderbewuste resonantie verenigen zich, aldus Reynebeau, de 
klank en de betekenis van het woord.14 Men zou in dat geval van een 'twee
stemmigheid' kunnen spreken, ware het niet dat elk verstaanbaar uitgesproken 
woord een samengaan van klank en betekenis, dus een "resonantie", vertoont, 
waardoor de term 'meerstemmigheid' aan betekenis zou inboeten. Bovendien -
en daarom gaat het hier - staat de eis van verborgenheid de benaming stem, en 
dus meerstemmigheid, in de weg. De 'stemmen', klank en betekenis, treden - al 
ervaren we hun samengaan misschien alleen onbewust - onverborgen aan het 
daglicht. 

Een stem die hier wel verborgen blijft, is die van Werthers aria "Pourquoi 
me réveiller", uit de opera Werther. In tegenstelling tot een aantal andere opera's 
worden Jules Massenet, zijn werk noch de titelheld in het gedicht genoemd. Wat 
zich onverborgen presenteert, is de onverborgenheid van bepaalde filmmuziek 
die door de manifeste tekst van dit fragmentje wordt gereflecteerd. Het fragment 
lijkt de rollen te willen omdraaien. Het gedraagt zich als muziek door inhoud 
(Massenets muziek) te verzwijgen, en geeft ondubbelzinnig te kennen dat be
paalde muziek in staat is iets "precies te vertellen". 

Een gebrek aan verborgenheid dat enigszins vergelijkbaar is met de hier
voor genoemde onverborgenheid van woordkJank en -betekenis, treffen we aan 
in wat door R. Ingarden polyfonie wordt genoemd. Dat is namelijk het samen
gaan van talige laag en beschreven wereld in literaire, of optische laag en object 
in beeldende kunst.15 Noch bij de materiële lagen noch bij de representaties gaat 
het echter noodzakelijkerwijs om verborgen componenten. Ze zijn niet hoor-
respectievelijk zichtbaar, maar gehoord respectievelijk gezien. 

Ostaijen 1989: Inleiding:27. het gedichtfragment: 155 
15 Ingarden 1931:26,56ff; Ibid. 1962:32; vgl. ook Frobenius 1980:12 
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AANWEZIGHEID EN INTENTIONALITEIT 

Verborgenheid en onverborgenheid 

Aan een verborgen stem kleeft een risico, en wel de subjectiviteit van haar per
ceptie. Daardoor roept de verborgenheid een aantal vragen op. De eerste vraag is 
die naar de grens tussen verborgenheid en onverborgenheid. 

Meestal onderscheidt een verborgen (is ongeschreven) stem zich duide
lijk van een niet verborgen stem. Dat is zeker het geval in de tekst die in Deel II 
van deze studie aan een stemmenanalyse wordt onderworpen, het begin van 
Thomas Manns Der Erwählte. De verborgenheid van de stemmen blijkt daar 
alleen al uit het feit dat het er grotendeels om tekst-externe referenties gaat, voor 
het identificeren waarvan kennis van die externe teksten nodig is. Maar er zijn 
teksten denkbaar waarin de grens tussen openlijke denotatie en verborgen zin
speling op externe (tekst)elementen discutabel is. Wat de ene lezer als een ver
holen toespeling ervaart, kan voor een ander een primaire, ondubbelzinnige be
tekenis zijn. Alleen een lezer die de betekenis zonder het te merken ontgaat, zou 
een aanwijzing opleveren dat het om een (verborgen) zinspeling gaat. 

Deze lezer kan ons daarentegen niet helpen bij het bepalen van de grens 
tussen verborgen en onverborgen verwijzingen wanneer deze verwijzingen 
tekstintern zijn. In Hoofdstuk 1,7 wordt een hoofdstuk uit Thomas Manns 
Doktor Faustus besproken, waarin manifeste tekstelementen beurtelings op el
kaar zinspelen. In die bespreking zal blijken dat de grens tussen verborgen en 
onverborgen in dergelijke gevallen soms niet te trekken of aan verschuiving on
derhevig is. De verteller zelf vertoont daar bijvoorbeeld de neiging de verbor
genheid door denotatie teniet te doen. Hij wijst namelijk onverborgen op de ver
borgen aanwezigheid. 

Niet gehoorde aanwezigheid 

De tweede vraag die zich met betrekking tot de verborgenheid kan voordoen, is 
die naar de grens tussen verborgenheid en afwezigheid. Zij splitst zich op, of 
laat zich op twee manieren stellen. We kunnen te maken hebben met aanwezige 
maar niet gehoorde stemmen, ofwel gemiste subteksten, en met gehoorde maar 
afwezige stemmen, ofwel 'hineininterpretatie' van subteksten. In deze paragraaf 
bespreek ik het probleem van de niet gehoorde maar wel degelijk aanwezige 
stemmen. Daartoe moet ik terugkeren naar de lezer. Is een verborgen stem wel 
aanwezig wanneer zij door het gros van de lezers, of zelfs maar door één lezer, 
over het hoofd wordt gezien en voor deze lezer(s) ongehoord blijft? Thomas 
Mann bijvoorbeeld, rekende op en schreef voor een vast lezerspubliek van aan
zienlijke omvang. Deze lezers zouden wel vele, maar beslist niet alle door de 
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auteur verwerkte stemmen vernemen. Hoewel hij in reflecties op zijn werk al
gemene invloeden en verwijzingstechnieken besprak en soms op gebruikte (en 
zelfs als stem verwerkte) bronnen attent maakte, rekende hij bij het identificeren 
van stemmen meestal op de exegese van de lezer. Hij nam daarmee dus het ri
sico dat aanwezige stemmen onopgemerkt zouden blijven. 

Soms was die onopgemerktheid, althans geheimzinnigheid, half en half 
zijn bedoeling. Dat is bijvoorbeeld het geval met de identiteit van de protagonist 
in Doktor Faustus, bij wie Mann met name aan Friedrich Nietzsche dacht. Diens 
"kaum einem Leser bemerklichen" dieet', dat dienst deed als Leverkühns dieet 
in Pfeifering, wordt door Mann in de tekst zelf bewust niet geïdentificeerd. Had 
hij namelijk de aanwezigheid van de filosoof geopenbaard door zijn naam te 
noemen, in een ontmaskering van het dieet of in een beschrijving van Lever
kühns uiterlijk, dan had hij diens symbolische belang in gevaar gebracht. Want 
zoals de muziek in deze roman paradigma is voor de cultuur, zo vatte de auteur 
de protagonist en de verteller niet zozeer op als "Romanfiguren im pittoresken 
Sinn", maar vooral als symbolen. Ze representeren een nationale toestand, een 
"seelische Lockerung" die de auteur, behalve op Nietzsche, op hun tijdsgewricht 
van toepassing achtte. Deze personages aanschouwelijk maken, was dus 
"geheimnisvoll unzulässig", want had hun symbolische betekenis ondermijnd.2 

Doordat hun identiteit (bijvoorbeeld die van Nietzsche) enigmatisch blijft, kan 
de stem van de hysterische cultuur waarvan zij deel uitmaken en waarvoor zij 
model staan, meeklinken. Anders gezegd: dank zij het verbergen van hun identi
teit wordt een belangrijkere stem, die van hun cultuur, hoorbaar. Dit feit (dat het 
niet-gehoord-worden van een stem de hoorbaarheid van een andere stem kan 
genereren) wijst erop dat verborgenheid niet gelijk kan staan aan afwezigheid. 
De met elkaar samenhangende betekenissen van de beschreven onderdelen heb
ben baat bij de onontdektheid van een stem. De aanwezigheid van dergelijke 
stemmen te ontkennen, zou betekenissen verloren doen gaan. 

De verborgenheid levert dus soms semantische voordelen op. Deze we
gen op tegen haar schaduwzijde, namelijk het risico dat stemmen die (anders 
dan de stem van Nietzsche) wel gehoord willen worden, ongehoord blijven. Dat 
kan dus ook het geval zijn bij de analyse in Deel II van deze studie. Zij kan on
volledig zijn. Een analyse van een tekst op polyfonie is niet betrouwbaarder of 
vollediger dan enige andere tekstanalyse. Dat is een gevolg van het feit dat een 
tekst meerdere betekenissen kan bevatten. Adrian Leverkühn noemde dit het 
diepste geheim van muziek, het "Geheimnis der Identität". 

Ook een vergelijking met de muziekpraktijk kan verduidelijken dat het 
eventuele gemist worden van stemmen geen argument is om een stem niet als 
zodanig te erkennen. Zou het anders zijn, dan moest men er ook van afzien bij
voorbeeld Bachs Kunst der Fuge meerstemmig te noemen. Er zullen immers 
vele luisteraars zijn die de stemmen in een dergelijk stuk complexe polyfonie 
niet als zodanig percipiëren. En het zou, om Adorno's woord te gebruiken, zelfs 

Die Entstehung des Doktor Faustus; Roman eines Romans. In RuA: 151 
! Ibid.: 150,189 
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"inhuman utopistisch"J zijn dat te verwachten bij Weberns dodecafonisch con
trapunt. Dat neemt natuurlijk niet weg dat deze muziek wel degelijk stemmen 
bevat. Hetzelfde geldt voor muzikale stemmen in de zin van betekenissen. Er 
bestaan luisteraars die in Tsjaikovski's Ouverture 1812 de verwijzing naar de 
Franse Revolutie ontgaat. Moeten wij daaruit nu concluderen dat de verwijzing 
ontbreekt? Het lijkt me niet, want de verwijzing (via de melodie van de 
Marseillaise) is wel hoorbaar. Om een hoorbaar element daadwerkelijk tot een 
gehoord element te maken, zijn nu eenmaal 'competente' luisteraars nodig, dat 
wil zeggen luisteraars die verbonden zijn met de cultuur waarin en waarvoor de 
muziek is geschreven, en die over een scherp en soms zelfs een geschoold oor 
beschikken. Dat geldt mutatis mutandis voor literatuur. 

Gehoorde afwezigheid 

De grens tussen verborgenheid en afwezigheid van een stem, roept ook de om
gekeerde vraag op: is een stem aanwezig, dus hoorbaar, wanneer ze slechts door 
één lezer wordt gehoord? 
Velen menen dat een literaire tekst openstaat voor individuele interpretaties en 
zich nooit sluit. Een lezer kan, ook wanneer hij niet over meer contextuele ken
nis beschikt dan anderen, op eigen gezag subteksten horen die door niemand 
anders, ook door de schrijver zelf niet, worden gehoord. Anders gezegd: lezers 
voegen stemmen toe. 

In het vorige hoofdstuk vergeleken we de literaire verborgen stem (de 
subtext) met de genoteerde maar inhoudelijk onbepaalde muziek of een stem 
(partij) daarin. Hieraan vasthoudend constateren we dat de lezer die op zoek is 
naar (muzikale) stemmen in literatuur dus vrijstaat wat de luisteraar van stem
men in muziek niet vermag. Al zullen vele componisten en muziektheoretici in 
staat zijn stemmen aan bestaande meerstemmige muziekstukken toe te voegen, 
en al kan zulk een toevoeging iets meedelen over hun interpretatie van de oor
spronkelijke notentekst, het toevoegen is geen analytische maar een composito
rische daad. De oorspronkelijke compositie die ter discussie stond, is met de 
toevoeging verlaten en ingeruild voor een nieuwe compositie, die een nieuwe 
analyse zal opleveren. En niet muziektechnisch geschoolden zullen zelden 
stemmen kunnen toevoegen. Al vereist ook de muzikale polyfonie in sterke mate 
activiteit - men spreekt wel van 'meecomponeren' - van de luisteraar, zij laat 
geen eigengereide toevoeging van stemmen toe. Een muzikale stem is grafisch 
of akoestisch aantoonbaar. Dat geldt ook voor stemmen waarvan het bestaan 
afhankelijk is van dat van andere en die slechts meeklinken, bijvoorbeeld wan
neer ze bestaan uit bourdontonen of boventonen. Het aantal stemmen in muzi
kale polyfonie is dan ook zelden onderwerp van discussie. Gezonde luisteraars 
zullen in principe geen stemmen (steeds in de zin van partijen) horen die niet 
aan- en bewijsbaar aanwezig zijn. 

Adorno 1990:183 
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Deze (quasi-)onomstotelijkheid biedt een literaire tekst dus niet. Zoals 
gezegd, kan een lezer volgens sommigen meer verborgen literaire stemmen ho
ren dan andere lezers. Het aantal stemmen in literaire meerstemmigheid is dan 
kortom subjectief. Dat bemoeilijkt een kwantitatieve analyse van literaire meer
stemmigheid. Men kan zich afvragen of überhaupt nog gesproken kan worden 
van meerstemmigheid. Gaat het niet altijd om potentiële x-stemmigheid of 
oo-stemmigheid? Beschouwt men de tekst als een open vorm. dan is deze subjec
tiviteit niet te elimineren. Theoretisch laat een tekst zich niet sluiten en staat hij 
dus open voor individuele interpretaties. Maar het is noodzakelijk om bij het 
zoeken naar een polyfone structuur althans paal en perk aan deze openheid te 
stellen en te besluiten de grenzen onder omstandigheden te sluiten. Want vrijwel 
elke tekst leent zich voor meerdere interpretaties. Zou men elke betekenis die 
een lezer in een tekst ontdekt of legt, als een stem erkennen, dan zou de term 
meerstemmigheid dus niet meer verwijzen naar een soort tekst die zich van een
stemmige teksten onderscheidt. De term zou betekenisloos zijn. Anders gefor
muleerd: wil men een talige meerstemmige (dus in dit opzicht muzikale) tekst 
onderscheiden van een talige eenstemmige (in dit opzicht onmuzikale) tekst, dan 
dient men haar grenzen te bewaken en te sluiten voor zuiver persoonlijke bete
kenisverleningen. De creatieve vrijheid van de lezer moet zich, althans bij het 
zoeken naar meerstemmigheid, beperken tot een "rezeptive Aktivität", zoals H. 
Meyer het (zonder aan muziek te denken) formuleert. De lezer mag in dat geval 
wel in vrijheid met de auteur meespelen, echter op zo een manier dat hij geen 
stemmen toevoegt maar zich tevreden stelt met het "integrieren" van door hem 
gehoorde aanwezige stemmen. 

Maar wanneer is een stem slechts een persoonlijke toevoeging en wan
neer geïntegreerd onderdeel van de gesloten structuur? Het antwoord moet zijn 
dat een stem ofwel subtekst wordt geïntegreerd wanneer haar aanwezigheid niet 
meer op subjectiviteit berust maar op een zekere mate van objectiviteit. Haar 
aanwezigheid moet dus plausibel zijn. Dat is zij wanneer ze berust op kenbaar 
cultuurgoed. Daarbij denk ik aan teksten die publiekelijk toegankelijk zijn. 
Soms wordt gezinspeeld op materiaal dat slechts aan een of enkele lezers - in de 
praktijk zal het gaan om kennissen van de auteur - bekend kàn zijn (waaruit 
blijkt dat de toespelingen dus uitsluitend voor hen bedoeld zijn). Zo een subtekst 
kan, moeten we concluderen, geen component in meerstemmigheid vormen, 
zolang dat materiaal - door middel van dagboeken, brieven, gepubliceerde in
formatie van ingewijden en dergelijke - niet vanuit de persoonlijke sfeer van de 
auteur een publieke sfeer is binnengehaald, voor iedereen hoorbaar wordt en 
zich leent voor een openbare discussie. Berust een stem op kenbaar cultuurgoed, 
dan is zij van haar subjectiviteit verlost en haar aanwezigheid 'objectief, althans 
intersubjectief, bevestigd. De stem zal dan algemeen, althans in grotere kring, 
kunnen worden erkend of gefalsifieerd. Wanneer de lezer intersubjectieve 
stemmen over het hoofd ziet, kan dat de meerstemmigheid niet verzwakken. Dat 
geldt dus mutatis mutandis ook voor zijn hoogstpersoonlijke, niet plausibele 

"Meyer 1987:23 
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toevoegingen; zij kunnen de meerstemmigheid niet versterken. Want berust zo 
een toegevoegde stem niet op algemeen kenbaar materiaal, dan is zij niet hoor
baar en beschouwen we haar hier als afwezig. 

Samenvatting 

Ik vat de bovenstaande paragrafen samen. Een stem is verborgen wanneer zij 
zonder bepaalde voorafgaande kennis wel ongehoord (i.e. niet gepercipieerd of 
onbegrepen) moet blijven. Dat zij aanwezig is, blijkt uit haar hoorbaarheid. Ik 
noem een stem hoorbaar, wanneer de lezer over die voorafgaande kennis kan 
beschikken, dat wil zeggen wanneer de stem ofwel subtekst berust op kenbaar 
cultuurgoed. De hoorbaarheid van stemmen in een meerstemmige tekst moet, 
kortom, zo veel mogelijk worden geobjectiveerd. Al zijn polyfone stemmen in 
een literaire tekst immanent 'onbestemd', dat wil zeggen gestalteloos, verborgen 
en daardoor een mogelijke prooi voor willekeurige ontkenning of toevoeging, de 
stemmen zullen moeten worden ingebed in een voorwaardelijk 'gesloten' struc
tuur. Een meerstemmige tekst is maar beperkt het resultaat van een lezersdaad. 
Zij resulteert vooral uit een doordachte schrijversdaad. Aan deze doordachtheid 
is de volgende paragraaf gewijd. 

Intentie 

Met de verborgenheid van een stem hangt, zo bleek in de voorafgaande paragra
fen, de vraag samen naar de aanwezigheid van een stem. De verborgenheid zou 
nog een vraag kunnen oproepen. Kan een verborgen stem onbeoogd zijn ont
staan. En kan een onbeoogde stem polyfoon zijn, of behoort haar beoogd-zijn tot 
de kenmerken van polyfonie? 

Inderdaad kan een auteur, door onwillekeurige associaties, onbedoeld en 
door hem zelf onbemerkt iets zeggen of impliceren, dus onwetend een stem 
schrijven. (Hierin verschilt literaire dus opnieuw van muzikale polyfonie. Al is 
een componist zich soms niet bewust dat hij een melodie citeert, de melodie zelf 
is overwogen toegevoegd.) Of een auteur de aanwezigheid van zo een stem nu -
indien hij nog leeft - a posteriori bevestigt of ontkent, doet weinig ter zake. Ten 
eerste kunnen allerlei oneigenlijke drijfveren - consideratie, commercie, ideolo
gie, artistieke werking - hem tot ontkenning van stemmen brengen, ook indien 
ze in volle bewustzijn zijn neergeschreven. Ten tweede brengt het in de vorige 
paragraaf beschreven kenmerk waaraan een aanwezige stem voldoet, de hoor
baarheid, het met zich mee dat de mening van een componist of auteur inzake 
het stemmenaantal even veel of weinig aan dat aantal toe- of afdoet als die van 
een luisteraar of lezer. Hij kan de analyticus de weg wijzen, maar zijn bewust
zijn bepaalt niet de uiteindelijke vorm van zijn tekst. De aanwezigheid van een 
subtekst zal ook anderszins moeten blijken of aannemelijk zijn. De tekstanalyse 
zal zich, kortom, niet kunnen beperken tot commentaren van de auteur op de 
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desbetreffende tekst. Het "kenbare cultuurgoed", dus de context, teksten van 
anderen of levenslopen, dient de beweerde aanwezigheid van stemmen te be
vestigen. 

Teksten van auteurs die bekend zijn om hun gelaagde schrijftechniek, en 
van wie sommigen, zoals Thomas Mann, bovendien vaak verslag deden van hun 
complexe verwijzingstechniek en van hun verwijzingen, verleiden tot het vinden 
van wat er niet is, althans waarvan de aanwezigheid onaannemelijk is. De aan
wezigheid van een subtekst zal evident of minstens waarschijnlijk moeten zijn. 
En die waarschijnlijkheid zal moeten worden beargumenteerd. Ontbreken over
tuigende argumenten, dan dient een mogelijke stem in meerstemmigheid buiten 
beschouwing te worden gelaten. Het gaat dus niet om auctoriale erkenning, maar 
om een intersubjectieve bevestiging dat een zinspeling tot de tekst behoort, of
wel een aanwezige stem is. 

Een literaire stem kan dus wel onbeoogd zijn geschreven. Maar stellen 
we ons de vraag of zo een onbeoogde stem polyfoon kan zijn, dan is het ant
woord ontkennend. Hoofdstuk 1,1 verduidelijkt dat het schrijven van polyfonie 
een aanzienlijk technisch kunnen vereist. Er werd geconstateerd dat, wil een 
stemmensynthese niet in een unisono of accoordopeenvolging uitmonden maar 
in een polyfone (dat wil zeggen min of meer complementaire) harmonie, de 
stemmen zelfstandig dienen te zijn. Hoewel de combinatie van zelfstandigheid 
en complementaire harmonie bijna een tegenspraak lijkt, blijkt zij in de praktijk 
mogelijk. Maar wel is er veel ambacht nodig om deze combinatie te bewerkstel
ligen. Voor het componeren van polyfonie is dus een helder bewustzijn vereist. 
Boud gezegd: niemand schrijft per ongeluk een fuga. Dat geldt ook voor literaire 
polyfonie, die immers aan dezelfde onverenigbaar lijkende eisen moet voldoen. 
Het is dus niet aannemelijk dat literaire stemmen die aan alle kenmerken van 
zelfstandigheid (sterke en gelijkwaardige maar verschillende profielen; zie 1,1 
en 1,6) voldoen en desondanks een component vormen van harmonie, onbeoogd 
zijn. Onbeoogd ontstane polyfonie is amper denkbaar. 

De vraag of de intentie van de auteur een kenmerk vormt van polyfone 
stemmen, had dus eigenlijk niet hoeven worden gesteld. De aanwezigheid van 
een stem hangt niet af van de auctoriale intentie maar van haar intersubjectieve 
hoorbaarheid. En is de stem polyfoon, dan is zij haast per definitie geïntendeerd: 
haar polyfonie bewijst de beoogdheid. En voor klaarblijkelijk onbeoogde stem
men geldt: zij zullen zelden of niet polyfoon zijn. Zoals een polyfone stem in 
muziek immanent geïntendeerd is, zo vloeit ook in een literaire tekst de intentie 
haast automatisch voort uit de andere kenmerken van een polyfone stem. 
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SIMULTANEÏTEIT 

Discussie 

"Diese Zweistimmigkeit und ewig schreitende Antithese, diese Doppellinie 
möchte ich mit meinem Material, mit Worten, zum Ausdruck bringen und ar
beite mich wund daran, und es geht nicht. Ich versuche es stets von neuem, und 
wenn irgens etwas meinem Arbeiten Spannung und Druck verleiht, so ist es 
einzig dies intensive Bemühen um etwas Unmögliches, dieses wilde Kämpfen 
um etwas nicht Erreichbares."1 Dit zijn woorden van Hermann Hesse. Hesse was 
niet de enige die uiting gaf aan zijn verlangen meerstemmig proza te schrijven. 
Wel behoort hij tot een minderheid met zijn wanhoping aan de mogelijkheid. De 
simultaneïteit blijkt het struikelblok te zijn. Maar dat is zij niet alleen voor hem. 
De meeste auteurs die over de polyfonie van hun tekst spreken, wijzen op een of 
andere vorm van simultaneïteit, of - beter - op wat zij daarvoor aangezien willen 
hebben. Ook de vele theoretici die talige teksten op polyfonie (of contrapuntiek) 
onderzoeken, en het begrip niet im- of expliciet hanteren als een bij-wijze-van-
spreken2, stellen vrijwel altijd de eis van gelijktijdigheid en bijten daarop hun 
tanden stuk. 

P. Fiebig (1974), die vaststelt dat polyfone literatuur net als muziek 
streeft naar synchrone communicatie, concludeert dan ook dat deze gelijktijdig
heid is voorbehouden aan muziek. Ook C. Brown ziet zijn interessante speur
tocht gehinderd door de vereiste simultaneïteit en beschouwt die daarom even
eens uiteindelijk als de barrière voor literair "contrapunt"/1 H. Petri daarentegen, 
beschouwt de gelijktijdigheid weliswaar "zunächst für die Literatur we
sensfremd" maar meent dat zij desondanks realiseerbaar is. Zo stemt hij in met 
Hans Henny Jahnn, die vertelt dat hij in zijn roman Fluß ohne Ufer zelfs voor 
imitatie en stretto niet is teruggeschrokken, en dat de "Strophe" "Gewitter" er 
verschijnt "in drei Zeiten unmittelbar hintereinander wie die Stimmen einer 
Fuge".4 Op de polyfone stretto-techniek kom ik later terug. Hier volstaat het 
erop te wijzen dat wat de fuga tot polyfonie bestempelt, niet de snelle herhaling 
van het thema is, maar de samenklank van het thema met zich zelf of met van 
hem zelf afgeleide melodische gestalten. 

Wat opvalt in deze en andere analyses, is dat men de literaire simultaneï
teit gewoonlijk wil vinden in een diachroon beschreven veelheid van zich ge
lijktijdig afspelende gebeurtenissen of in een snelle opeenvolging van hun be-

1 Hesse 1952:113 
" Zo dienen formuleringen als die van Windisch-Laube (1995:329). die een beschrijving 

"gleichsam kontrapunktisch wirksam" noemt, in deze discussie uiteraard buiten beschouwing 
te blijven. 

'Brown 1948:39 
4Petri 1984:232,233; Jahn (1959:17) aan Werner Helbig op 29 april 1946 
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schrijvingen. Zelfs Freedman, die de simultaneïteit in het werk van Joyce, 
Flaubert en anderen tot op zekere hoogte geslaagd noemt, erkent dat snelle af
wisseling de standaardtechniek is geworden waarmee simultane actie wordt ge
suggereerd. Brown bijvoorbeeld zoekt de simultaneïteit in de opvoering van 
voldoende karakters en parallel lopende ("contrapuntische") gebeurtenissen. En 
Paul-Émile Cadilhac, schrijver van twee "symfonische novelles"6, meent dat aan 
de eis van gelijktijdigheid en polyfonie is voldaan met een snelle opeenvolging 
in de beschrijving van zulke gebeurtenissen. Maar zelfs als vele zich simultaan 
afspelende intriges worden beschreven binnen een en hetzelfde hoofdstuk of 
zelfs binnen enkele pagina's, hoeft er van een vernemen van simultaneïteit nog 
geen sprake te zijn. De beschrijving van 'contrapuntisch' verlopende gebeurte
nissen is immers iets anders dan een contrapuntische beschrijving. 

Of ook Petri's visie op het veelbesproken 11e hoofdstuk van James 
Joyce's Ulysses aan dit probleem mank gaat, is niet te beoordelen. Hij beschouwt 
het hoofdstuk als opgebouwd uit een motiefrijk thema met herhalingen, waarbij 
"Verschlingungen der Gegebenheiten und Personen (...) die kontrapunktischen 
Gegenstimmen" vormen. Zijn bespreking is echter geserreerd en hij gaat niet in 
op de aard van de verstrengeling.7 Cadilhac beschouwt dialogen in een literaire 
tekst als voorbeelden van polyfonie. Doch ook stemmen in een geschreven dia
loog brengen gewoonlijk geen gelijktijdigheid tot stand, hoe snel ze elkaar ook 
opvolgen. Zelfs wanneer ze elkaar onderbreken, evoceren ze een gesprek waarin 
men elkaar wel in de rede valt maar niet overstemt. In de volgende paragraaf zal 
op dit fenomeen nog eens worden ingegaan. 

De door Brown vermelde acties in Aldous Huxley's Point counter point, 
die halverwege worden onderbroken door volgende acties, stuiten op hetzelfde 
bezwaar. Hoewel zich een vergelijking opdringt met een stretto, een passage 
waarin een volgende stem het thema inzet voordat de vorige stem het heeft vol
tooid, Ji J - J 2[ j 

muziekvoorbeeld 7: Johann Sebastian Bach. Uit de 5e fuga in Das Wohltemperierte Klavier II. 
(Henle Verlag, München) 

valt ook het radicale verschil in het oog: de ene muzikale stem laat zich door de 
andere niet tot zwijgen brengen, maar klinkt door en met de volgende mee. Het 
literaire procédé verschilt dus van muzikale polyfonie door het ontbreken van 
deze simultaneïteit. 

'Freedman 1978:59,72 
6 Cadilhac 1924 

Petri 1984:229,232. Luciano Berio (1984:383) wijst op dezelfde verstrengeling, eveneens 
zonder specificatie. 

"Brown 1948:210 
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De vier naast elkaar afgedrukte gedichten van Sacheverell Sitwell, samen 
On Hearing four bands play at once in a public square genoemd , geven even
min aanleiding om te spreken over literaire polyfonie. Volgens Brown is een 
simultane uitvoering door vier lezers klaarblijkelijk de bedoeling. In dat geval 
geldt hetzelfde bezwaar als bij een dramatekst waarbij een heterogeen stemmen
complex wordt voorgeschreven. En bij stille lezing doet zich geen mogelijkheid 
voor om de simultaneïteit, of zelfs maar de perceptie daarvan, te realiseren. Mis
schien dacht Sitwell, die Mexico weliswaar nooit zelf bezocht maar zich juist 
voor dit land zeer interesseerde, aan de veel meer dan vier ensembles die de in
woners van de hoofdstad op de Plaza Garibaldi simultaan op hun liedjes plegen 
te vergasten. Men hoeft het niet gehoord te hebben om te begrijpen dat het resul
taat uiterst heterofoon, om niet te zeggen kakofoon is. Sitwell lijkt dus niets an
ders te doen dan een dergelijke kakofonie (bij simultane declamatie) te schrijven 
of (bij stille lezing) daarnaar te verwijzen. 

Voorts bespreekt Brown het idee om Wagners leidmotieven-taal 
(muzikale motieven met een niet-muzikale betekenis; zie 11,6) uit te breiden. 
Een doordacht samengaan van de leidmotieven zou een 'literaire' combinatie -
Brown noemt het een contrapunt - van concrete betekenissen ten gevolge heb
ben. Om een dergelijk "contrapunt" te bediscussiëren, had Brown zich tot de 
bestaande taal van Wagner kunnen beperken. Deze combineerde immers zelf al, 
ook in instrumentale passages, betekenisvolle leidmotieven. Het resultaat is 
echter vertellende muziek; en wat ons hier bezighoudt, is muzikale vertelling. 

De door Brown genoemde, maar helaas niet met een voorbeeld geïllu
streerde, techniek die de lezer tegelijkertijd met twee standpunten confronteert, 
kan inderdaad een meerstemmigheid bewerkstelligen. Maar een beschrijving 
van een gebeurtenis die bij de lezer de gedachte aan een andere gebeurtenis op
roept, vat ik, anders dan Brown, als geïsoleerd fenomeen niet zonder meer op als 
een polyfone beschrijving. Aangezien lezing van welk stuk proza dan ook steunt 
op herinnering of associatie, en er in die zin dus altijd sprake is van een ge
laagde perceptie, zou elke tekst dan in meer of mindere mate polyfoon, althans 
muzikaal genoemd moeten worden. Dat een romantekst in zekere zin altijd ge
laagd is, werd in Hoofdstuk 1,2 verduidelijkt. Maar er werd ook op geattendeerd 
dat er meer dan één stem (i.e. subtekst) nodig zou zijn om over meerstemmig
heid te kunnen spreken. De gedachte aan één verborgen gebeurtenis volstaat dus 
niet. Bovendien ging het in de roman om een samengaan van inhoud en idee en 
is de gelaagdheid dus van een andere, meer objectieve aard dan in een stuk tekst 
dat willekeurige, misschien zeer subjectieve associaties aan andere gebeurtenis
sen oproept. En ten slotte: zelfs wanneer de door Brown bedoelde herinnering 
een objectievere, veelvuldige gelaagdheid teweegbrengt, kan het ook gaan om 
een 'homofone meerstemmigheid' of een enkel 'accoord'. 

Op literaire homofonie zal in de volgende paragraaf worden ingegaan. 
Dan zal ook blijken dat de gelaagdheid van een romantekst niet altijd een simul
taneïteit van verhaal en gedachte hoeft te betreffen. 

'The thirteenth Caesar' and other poems. London 1924:46ff 
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Bachtins theorie 

In La poétique de Dostoïevski uit 1929 stelt M. Bachtin dat de roman tot diep in 
de negentiende eeuw altijd "monologisch" of "homofoon" was. Zoals het histo
rische stadium van de eenstemmige muziek, aldus Bachtin, werd gevolgd door 
dat van de meerstemmige, zo schreef Dostojevski als eerste polyfone romans. 
(33,53)10 Hier, en in het volgende hoofdstuk gewijd aan de harmonie, baseer ik 
mijn bespreking van Bachtins theorie overwegend op het hoofdstuk "Le roman 
polyphonique" uit bovengenoemde verhandeling, waarin hij de termen homo- en 
polyfonie of contrapunt hanteert. In Hoofdstuk 1,6, bij de behandeling van de 
zelfstandigheid van de stemmen, komt ook zijn essay The discourse of the novel 
ter sprake. De bespreking behoeft niet uitgebreider te zijn dan nodig om te ver
duidelijken wat Bachtin onder literaire polyfonie verstaat en om zijn visie te 
toetsen aan de in deze studie vastgestelde kenmerken van muzikale polyfonie. 
Aangezien hij de muzikale begrippen homofonie en polyfonie niet definieert, 
moet de betekenis die hij hun geeft, uit zijn literaire toepassing van de begrippen 
worden herleid. Bij literaire meerstemmigheid ("plurivocalisme") denkt Bacht
ins aan de stemmen van de personages en eventueel de auteur (of verteller; 
Bachtin brengt niet consequent een onderscheid tussen beiden aan).(33) Hij gaat 
dus, net als Cadilhac, uit van de dialoog, met dien verstande dat de auteur hier 
een van de medespelers kan zijn. (58) 

De vraag die in dit hoofdstuk ter zake doet, is de gelijktijdigheid. Bachtin 
acht die al kenmerkend voor Dostojevski's tijd: "La complexité, la contradiction, 
le multivocalisme (...) de l'époque de Dostoïevski, (...) la faculté de voir le 
monde à travers les interactions et les coexistences, tout cela a préparé le terrain 
sur lequel s'est ensuite développé son roman polyphonique." Het was, aldus 
Bachtin, Dostojevski's bijzondere gave om alle stemmen samen te horen en te 
begrijpen, die het hem mogelijk maakte de polyfone roman te creëren. Want de 
elementen "ne s'engageaient pas sur une voie temporelle, dans un série du 
devenir, ils se développaient, à un même niveau, comme juxtaposés ou se faisant 
front (...)." (64) 

Dostojevski ervoer de wereld dus als een simultaneïteit van visies, opvat
tingen, stellingnames. En volgens Bachtin kon hij die ervaring ook literair ge
stalte geven. Bachtin spreekt over Dostojevski's "tendance obstinée à voir tout 
dans la coexistence, à tout percevoir et tout décrire comme juxtaposée et 
simultané (...)." Deze simultaneïteit ziet hij onder meer bereikt door de persona
ges te laten spreken met hun dubbelganger, hun alter ego, hun karikatuur. We 
kunnen ons afvragen of in een dergelijke dialogue interieur (of monologue 
exterieur) niet juist eerder sprake is van het (literair haast onvermijdelijke) uit 
elkaar halen van wat zich in werkelijkheid simultaan voordoet. Bachtin zelf er
kent: "On peut même dire qu'avec chaque contradiction à l'intérieur d'un 
individu, Dostoïevski essaie de faire deux individus, pour dramatiser cette 
contradiction (...)." (61) Hoe bepalend de dramatische botsing is in Bachtins vi-

10 De nummers tussen haakjes verwijzen naar Bachtin 1970. 
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sie op gelijktijdigheid, blijkt voorts uit zijn instemming met Michael Glinka's 
visie op contrapunt'. "Dans la vie tout est dialogue, c'est à dire opposition 
dialogique." (79) Ook de analyse van O. Kaus draagt om die reden zijn goed
keuring weg. Kaus onthield zich van een monologisering van de Dostojevski-
aanse wereld en achtte juist de veelheid en tegenspraken wezenlijk voor de 
structuur en de artistieke conceptie. (51) De simultaneïteit hangt dus samen met 
een behoefte aan drama, aan conflict. Bachtin ziet die behoefte ook in 
Dostojevski's voorkeur voor ensembles, in zijn neiging zich te concentreren op 
een enkele plaats en, soms met minachting voor de pragmatische waarschijnlijk
heid, op een maximum aan personages en thema's, ofwel "de grouper à un 
instant unique, une diversité qualité maximale." (61,62) 

Een "uniek moment", zegt Bachtin. Als hier al sprake zou zijn van ge
lijktijdigheid, dan zou deze dus zo kort duren dat het effect eerder doet denken 
aan een dissonerend accoord. (Bachtin trekt ook zelf de vergelijking met een 
enkele samenklank, maar noemt deze consonant. Daarop wordt later ingegaan.) 
(52,64) Hij verklaart juist deze kortstondigheid als zijnde essentieel in het werk 
van Dostojevski: "Seul (...) ce qui rationellement peut être réuni en un moment 
unique, est essentiel (...)." Alleen feiten van deze soort worden door Dostojevski 
geïntroduceerd in de biografie van zijn personages, "parce qu'ils coïncident avec 
son principe de concomitance." (62) 

Zelfs ontwikkeling krimpt bij Dostojevski ineen tot een ogenblik. Hij 
neigt er toe "à percevoir même les étapes dans leur concomitance, d'établir entre 
elles un raprochement et un affrontement dramatique au lieu de les disposer en 
une série du devenir. Pour lui, penser le monde c'était penser ses différents 
contenus dans leur simultanéité." (61) Bachtins bewondering voor Dostojevski's 
techniek staat zijn kritische oordeel over deze kortstondigheid niet in de weg: 
"Dostoïevski resta prisonnier de cette vision d'un temps porteur de diversité, se 
contentent de l'organiser et de construire cette dernière dans la coupe de 
l'instant." (64) 

Passen we de strenge eisen die we in eerdere voorbeelden aan simulta
neïteit stelden, ook op Bachtins theorie toe, dan moeten we ons opnieuw afvra
gen of er wel van gelijktijdigheid kan worden gesproken, en niet toch van een 
opeenvolging. Een gesprek (al is het met een alter-ego), een ensemble, een 
maximum aan personages en aan thema's, garandeert zoals eerder gezegd geen 
simultaneïteit. Bachtin geeft dat impliciet toe. Wanneer hij spreekt over 
Dostojevski's kortstondigheid, wijst hij erop dat de behoefte daaraan neerkomt 
op een conformering aan het dramatische principe van de eenheid van tijd. En 
hij voegt er aan toe: "De là, la rapidité 'catastrophique' de l'action, le 'tourbillon 
des événements', le dynamisme de ses oeuvres. Ces qualités ne représentent pas 
(...) la victoire du temps: au contraire, la rapidité est le seul moyen de dominer le 
temps dans le temps." (62) De snelheid lijkt inderdaad het enige middel. De tijd, 
dat wil zeggen het na-elkaar, wordt overwonnen, aldus Bachtin. Maar dat ge
beurt, zoals hij erkent, in de tijd, dus eveneens in een na-elkaar, hoe snel ook de 
opeenvolging. We moeten constateren dat het ook bij Dostojevski, althans zoals 
geanalyseerd door Bachtin, alle drang naar gelijktijdigheid ten spijt, blijft bij een 
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snelle opeenvolging in de beschrijving van gebeurtenissen (waaronder uitspra
ken). De gelijktijdigheid strekt zich niet uit tot de beschrijving maar beperkt zich 
tot de inhoud. Ze bestaat er uit dat de personages en hun visies coëxisteren en 
met elkaar in interactie zijn. (60) De schrijftechniek maakt deze gelijktijdigheid 
inderdaad zeer inzichtelijk en invoelbaar. Maar niet hoorbaar. De diverse 
componenten komen niet simultaan op de lezer af, doordat de gelijktijdigheid 
van de beschrijving ontbreekt. 

Bachtin noemt Dostojevski's complexe tijdperk "multivocale" en zijn ro
mans "plurivocale". (bv.64,35) Het voorgaande wekt echter de indruk dat juist 
de wereld waarin de figuren leven misschien meerstemmig kan worden ge
noemd, maar de dialogen in de roman eerder veelstemmig zijn. Want voor 
meerstemmige literatuur, dus voor literaire poly- en homofonie, is simultaneïteit 
nodig. In Dostojevski's schrijfwijze van de dialogen, zoals gepresenteerd door 
Bachtin, is deze simultaneïteit niet gerealiseerd. 

Bachtins stelling dat de 'simultaneïteit' zich afspeelt binnen één enkel 
moment, suggereert dat ook de horizontaliteit is uitgesloten. Deze biedt zelf
standige stemmen de tijd zich als zodanig te ontplooien en bepaalt het verschil 
tussen meerstemmigheid en een enkel accoord. Bachtin meent echter dat Dosto
jevski's stemmen geprofileerd zijn (waarover in 1,6). De aanwezigheid van deze 
geprofileerde stemmen staat dus haaks op de kortstondigheid van het enkele 
moment. De verklaring voor deze incongruentie ligt in de aard van het "enkele 
moment", de dialoog. Een dialoog bezit immers wel degelijk de duur waarin 
stemmen zich kunnen profileren. Deze durende simultaneït stelt Bachtin in staat 
ook de harmonie van de samenklank onder de aandacht brengen. Zijn visie op de 
harmonie in Dostojevski's romans zal in het volgende hoofdstuk aan de orde 
komen. 

Freedmans theorie 

In Laurence Sterne's roman The life and opinions of Tristram Shandy, gentleman 
- rijk aan muzikale handeling en behandeling - zijn talloze plaatsen aan te wijzen 
die een discussie over simultaneïteit uitlokken. W. Freedman nam die uitdaging 
aan. In zijn uitgebreide studie over Tristram Shandy als uitgangspunt voor het 
genre van de muzikale roman verduidelijkt hij dat Sterne bewust streefde naar 
een muzikaliteit van zijn tekst. Tristram zelf, de fictieve autobiograaf, wees hem 
de weg: "In my opinion, to write a book is for all the world like humming a song 
(...)." En "attitudes are nothing, Madam, - 't is the transition from one attitude to 
another - like the preparation and resolution of the discord into harmony, which 
is all in all." (4,vi) Na te hebben uitgewijd over de rol van muziek in Sterne's 
leven, behandelt Freedman de muzikaliteit van Tristram Shandy, waaronder dat 
wat hij het contrapuntisch samenspel noemt. Hij doet dat zo uitvoerig en gron
dig, met aandacht voor simultaneïteit, zelfstandigheid en harmonie van de 

De nummerparen tussen haakjes verwijzen naar deel en hoofdstuk in de roman (Sterne 
1978), de enkele nummers naar de pagina's in Freedman 1978. 
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stemmen, dat een beschouwing van zijn analyse hier evenmin als die van Bach-
tin achterwege kan blijven. 

Was het Dostojevski's bedoeling de rijkdom aan stemmen in de werke
lijkheid literair te weerspiegelen, Sterne's poging is volgens Freedman gericht op 
een literaire realisering van de absurditeit en ongeordendheid van het bestaan. 
Sterne biedt ons, zo legt hij uit, dat waar conventionele literatuur zich verre van 
hield - een waarachtig beeld van de complexe menselijke ervaring. (56) In het 
hoofd van de verteller, de volwassen Shandy, worden tijd en leven niet ervaren 
als een ordelijke opeenvolging van gescheiden gebeurtenissen maar als een he
den dat verleden zowel als toekomst in zich draagt. De wens daarvan een lite
raire weerslag te geven, dwingt Sterne dus het probleem van de simultaneïteit 
onder ogen te zien. Maar gebeurtenissen in de fictieve wereld vormen zichzelf 
niet naar de beperkingen van de traditionele narriviteit. Ze komen lang niet altijd 
voor zoals de schrijver gedwongen is ze te beschrijven, seriatim, maar vaak ge
noeg simultaan. (56) Freedman zegt dat alleen de muziek daarmee raad weet, de 
harmonie en - misschien het belangrijkst voor Tristram - het contrapunt. (58) 

Het streven naar een vorm die deze chaotische "stream of consciousness" 
kan uitdrukken en objectiveren, blijkt uit Tristrams poging de psychologische 
tijd evenveel kansen te bieden als de kloktijd, een poging die later, aldus Freed
man, opnieuw zal worden ondernomen door schrijvers als Joyce, Marcel Proust, 
Virginia Woolf, en André Gide. (4) Want de psychologische tijd kent een simul
taneïteit die de kloktijd vreemd is. (79) Als het Sterne lukt om dat wat hem be
zighoudt en voortdurend onderwerp van zijn beschouwing vormt, tijd en simul
taneïteit, ook in zijn schrijfwijze te reflecteren, dan staat de vorm van zijn ver
haal gelijk aan de inhoud. (25) Slaagt Sterne in zijn vermetele meerstemmige 
onderneming? Freedman wijdt zijn Hoofdstuk 3, Simultaneity, Time and 
Literary Counterpoint, aan het antwoord op deze vraag. 

Sterne's roman is een fictieve autobiografie; Tristram Shandy is zowel 
verteller als vertelobject. Freedman noemt het werk polyfoon en illustreert deze 
polyfonie op twee niveaus. Ten eerste analyseert hij vele "polyfone" of 
"contrapuntische" fragmenten. En ten tweede behandelt hij het boek in zijn ge
heel als een voorbeeld van vierstemmig contrapunt. (79-83) Daarin fungeert de 
eerste stem als "cantus firmus"1"" of basso ostinato ("ground bass"); zij wordt 
gevormd door het belangrijkste element uit de vertelde tijd, de kleine Tristram 
en zijn familie. Deze stem zou het materiaal leveren voor de structuur van de 
vertelling in zijn geheel en voor de melodische uitwerking door de andere 
stemmen. De tweede stem is die van de verteller, de volwassen Shandy die 
overal expliciet naar voren treedt als schrijver van zijn boek. Freedman noemt 
deze vertellende instantie de belangrijkste begeleidende melodie. Deze om
schrijving wekt verbazing omdat polyfone (of contrapuntische) stemmen per 
definitie niet begeleidend maar zelfstandig zijn. Ook de derde stem is in zijn 
ogen zowel zelfstandig als begeleidend. Zij wordt gevormd door de lezer in de 
tekst. De vierde stem zorgt voor "decoraties", die soms samenlopen en soms 

Een cantus firmus is een bestaande melodie die wordt opgenomen in een nieuwe meer
stemmige compositie. 
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afwisselen met de andere stemmen. In het laatste geval noemt Freedman hen, 
om niet geheel begrijpelijke redenen, homofoon. Het zijn de uitweidingen van 
de verteller over een recenter verleden dan de vertelde kindertijd van de kleine 
Tristram. 

Op deze vier stemmen kom ik in de volgende twee hoofdstukken nog te 
spreken. In hoeverre ze simultaan verschijnen, kan alleen blijken uit analyses 
van fragmenten waarin deze stemmen, of een aantal daarvan, zich laten horen. 
In deze paragraaf beperk ik mijn onderzoek naar de simultaneïteit tot de frag
menten die Freedman zelf polyfoon noemt. Hij geeft overigens toe dat de gren
zen tussen simultaneïteit en voortgang vaag zijn. (13) Daarin stem ik met hem 
in. Er zijn dus ook maar enkele van zijn voorbeelden aan te halen, waarmee ik 
het pertinent met hem eens of oneens kan zijn. Vaak zijn het subtiliteiten of per
soonlijke accentleggingen die de doorslag geven. De fragmenten waarin de si
multaneïteit mijns inziens ontbreekt, breng ik als eerste onder de aandacht. 

Om te beginnen poogt de verteller te concretiseren wat Freedman een 
simultaneïteit van gebeurtenissen in de historische wereld van de vertelling 
noemt. Korporaal Trims voordracht van Yoricks preek (2,xvii) zou zelfs als ge-
isoleerd fragment een vierstemmig contrapunt opleveren, waarin de menselijke 
stemmen, aldus Freedman, zijn veranderd in muzikale stemmen. (67) Trims le
zing wordt namelijk onderbroken door commentaren van drie anderen, die el
kaar op hun beurt in de rede vallen. De bedoeling om in Trims voordracht een 
wirwar van stemmen te schrijven is evident. Maar het komt mij niet juist voor 
deze voordracht, zoals Freedman doet, schijnbaar ongestoord en ononderbroken 
(en dus simultaan klinkend met de onderbrekende stemmen) te noemen. (62,63). 
De onderbrekingen worden niet alleen conventioneel beschreven, maar zijn als 
zodanig zelfs de personages duidelijk: "'Go on, Trim, qouth my father'." De 
sermoen is dus geenszins "onmiskenbaar muzikaal en polyfoon (...)" geschreven. 
(65) 

Hetzelfde kan worden gezegd van het komische "duet" dat ontstaat wan
neer Dr. Slop iets voorleest terwijl Uncle Toby er bij wijze van spot een storend 
(dus heterofoon!) "Lillabullero" doorheen fluit. (3,x,xi) Al is een der stemmen 
muzikaal (fluiten), al staan Tristrams muzikale bedoelingen buiten kijf dank zij 
zijn dynamische voorschriften ("as loud as he could", "not quite as loud as 
before" en "monstrous, loud whew-w-w~") en al wordt hier simultaneïteit be^ 
schreven, er lijkt mij geen sprake van een geschreven simultaneïteit. Elders on
derbreekt Sterne een verhaal door een ander verhaal. We laten ons ook niet ver
leiden zo een onderbreking "a dance, a song, or a concerto between the acts" 
(ii.8) te noemen, alleen omdat de verteller dat zelf doet. (78) Willen we ons door 
de verteller laten leiden, dan kunnen we dat (ten aanzien van voornoemde frag
menten) met meer recht doen bij de grafische figuur waarmee hij in 6,xi zijn 
vertelbetoog weergeeft: één ononderbroken horizontale lijn met vele kronkels, 
bobbels en pieken. 

In bovenstaande fragmenten waren andere stemmen (die van Trim, Uncle 
Toby enzovoorts) te horen dan de vier die de roman in toto bepaalden: m beide 
voorbeelden, preek en duet, betrof het als het ware 'stemmen' binnen de eerste 
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romanstem, Tristrams vertelde jeugd. Freedman wijst echter ook met klem op 
het samengaan van deze eerste romanstem met de tweede, de verteller. Hij doelt 
op de talloze plaatsen waar verhaal en vertellen, (fictief) verleden en heden, of
wel de kleine Tristram als vertelobject en de volwassen Shandy als vertelsubject 
samen optreden. Freedman noemt het een constante strijd tussen plot en bespie
geling (70), namelijk de haast onophoudelijke beschouwelijke uitweidingen van 
de verteller over zijn verhaal en over het vertellen. Daarmee voldoet Tristram 
Shandy dus op belangrijke punten aan de eisen die Fr. Schlegel aan 
"Universalpoesie" stelde (zie ook 11,6: Manns Muziekesthetica): het bevat kriti
sche uitweidingen en verregaande versmelting van kritiek, romantheorie en 
poëzie.13 Is hier inderdaad sprake van versmelting of simultaneïteit? Men dient 
zich, opnieuw, niet te laten verleiden constante wisselingen van verhaal en be
spiegeling muzikaal te noemen, alleen omdat de bespiegeling zelf gewijd is aan 
deze 'muzikaliteit'. Volgens Freedman horen we gelijktijdigheid bij het fragment 
waarin Shandy zijn herinneringen aan een reis door Frankrijk, die hem doet 
denken aan een eerdere reis door Frankrijk, onderbreekt met gedachten aan de 
simultaneïteit van de eerste reis en de twee herinneringen. (7.xxviii) 

Sterne graaft meer valkuilen. Soms suggereert hij ook op geraffineerdere 
wijze dan door de beschouwelijke parentheses een gelijktijdigheid van de be
schreven gebeurtenissen en hun beschrijving, zoals in: "But there is no treating 
the subject whilst my uncle is whistling Lillabullero (...)." (71) De lezer blijft 
zich evenwel ook dan realiseren dat de verteller 'in werkelijkheid' niet spreekt 
over een jeugdherinnering "terwijl" dat wat hij vertelt, plaatsvindt. Het "whilst 
my uncle is" zal worden opgevat als "whilst I tell how my uncle was", al formu
leert Sterne het op een wijze die ons een besef van gelijktijdigheid van verhaal 
en vertellen moet geven, een wijze die Freedman polyfoon noemt. Hier geldt 
wat hij zelf elders opmerkt, namelijk dat niet alle gelijktijdigheid muzikaal is. 
(59) 

Dat blijkt, meen ik, ook wanneer de verteller aan het slot van een frag
ment verzucht dat hij de personages even kan loslaten om het voorwoord te 
schrijven. (3,xx) Freedman spreekt hier van de schrijver naast de vertelling, het 
heden naast het verleden, de esthetische wereld van de roman naast de 'histori
sche' wereld van de familie Shandy en noemt het contrapunt. (69) Hij meent dat 
de karakters, eenmaal geschapen of herschapen, hun leven zelf in de hand ne
men, wat de schrijver ook met hen voorhad. (70) Maar wat de schrijver hier 
voorheeft, gebeurt ook: hij suggereert slechts zijn vertellerspersonage samen te 
laten werken met de andere personages. Uit Shandy's opluchting eindelijk aan 
zijn voorwoord toe te komen, blijkt zijn fictionaliteit; hij is een verteller die zich 
laat remmen en sturen door de (andere) personages. 

Hoezeer de personages feitelijk worden bestuurd, maakt Shandy zelf dui
delijk wanneer hij in het volgende op zijn schrijftechniek wijst: "It is about an 
hour and a half s tolerable good reading since (...) Obadiah was order'd to saddle 
a horse, and go for Dr. Slop, the man-midwife; - so that no one can say, with 

" Eichner in Schlegel 1967:LX 
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reason, that I have not allowed Obadiah time enough, poetically speaking, and 
considering the emergency too, both to go and come." Het tweede zinsdeel vanaf 
"that I have not allowed Obadiah time enough", beklemtoont de auctoriale be
heersing van de personages en de fictionaliteit van verteller en verhaal. Ook 
wijst de verteller er expliciet op de overeenkomst in duur tussen vertelde tijd en 
leestijd. Zo doet hij niet meer dan de duur van de vertelde tijd voor de lezer 
voelbaar maken. In het eerste gedeelte van het fragment ligt inderdaad ook een 
frictie verborgen. Zij zit hem in het "(...) reading since Obadiah (...)", ofwel: an
derhalf uur lezen geleden ontving Obadiah een bevel. Deze formulering sugge
reert inderdaad een simultaneïteit tussen lezen en verhaal. (77) Maar men mag 
aannemen dat ook hier geen lezer simultaneïteit percipieert. Men ontrafelt de 
formulering te gemakkelijk als: anderhalf uur geleden las men dat Obadiah een 
bevel kreeg. 

Freedman is zo voorzichtig de door hem gevonden simultaneïteit bij tijd 
en wijle te relativeren (86), bijvoorbeeld door, net als Brown en anderen, het 
probleem van de simultaneïteit in literatuur in principe onoverkomelijk te noe
men. Gebeurtenissen mogen coexistent zijn in het verleden, een roman, zo stelt 
hij, kan hen alleen ombeurten behandelen. Daarom bestempelt hij Sterne's 
simultaneïteit als een niet perfecte imitatie van muzikaal contrapunt. (64) Dat 
brengt hem op het idee deze quasi-simultaneïteit te vergelijken met de zogeheten 
schijnpolyfonie in Bachs solosuites en -sonates. In bedoelde composities voor 
één solostrijker verstrengelt de componist een hoger en een lager liggende me
lodie door (afgezien van dubbelstreken) afwisselend tonen van de een en van de 
ander te laten horen. Freedman vergelijkt de roman met een solo-instrument, en 
literaire pogingen om de beperkingen van dat instrument te overstijgen en poly
fone effecten te bewerkstelligen met slechts één enkele lijn als contrapunt. (64) 
Beide "instrumenten", het strijkinstrument zowel als de roman, "genereren poly
fonie uit hun eigen middelen". In de muzikale roman, zo concludeert hij, 
"imiteert de illusie van simultaneïteit Bachs illusie van simultaneïteit". (65) 

Ook Freedman erkent dus dat snelle opeenvolging het standaard devies is 
geworden waarmee - bijvoorbeeld door Aiken, Huxley, Joyce, Flaubert - simul
tane actie wordt gesuggereerd. Sterne gaat in zijn ogen slechts iets verder. Wel
iswaar kan ook hij niet direct simultaan presenteren, maar hij kan het op zijn 
minst verbaal suggereren. Hij indiceert, zo zegt Freedman, wat hij niet kan ver
tonen (al zou hij het graag willen): dat het verhaal dat hij wordt geacht te vertel
len, en het verhaal over de verteller - i.e. het vertellen - samengaan. (72) Maar 
kan Sterne werkelijk geen simultaneïteit vertonen? Daar waar Freedman zich 
behoedzaam uitdrukt en de gelijktijdigheid relativeert, lijkt hem een akoestische 
simultaneïteit voor ogen te staan. Zo stelt hij dat de schrijver, al doet hij nog zo 
zijn best, anders dan de componist aan zijn gehoor uiteindelijk slechts één ding 
tegelijk kan presenteren. (59) Elders lijkt Freedman de simultaneïteit ook in an
dere zin op te vatten. Anders zou de opmerking dat het schrijven van simultaneï
teit sommigen in min of meerdere mate lukte (59), moeilijk te begrijpen zijn 
(tenzij hij op de schijnpolyfonie met haar schijnsimultaneïteit doelt). Ons gaat 
het in elk geval, zoals uiteengezet in Hoofdstuk 1,2, niet om het akoestisch horen 
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maar om het vernemen van simultaneïteit. En Freedman zelf geeft voorbeelden 
waarin zulk vernemen lijkt plaats te vinden, althans overtuigender dan in de 
hiervoor geciteerde fragmenten. 

Wanneer men er van uit gaat dat wat in één korte, simpele zin wordt ge
zegd, evenzeer als een eenheid wordt gepercipieerd als gelijktijdig klinkende 
onderscheiden stemmen in een muzikaal weefsel, dan confronteert Sterne ons 
wel degelijk met meerstemmigheid. Het betreft een simultaneïteit van de eerste 
twee stemmen uit de roman-vierstemmigheid - vertelling en verteller. Dat kan 
worden geïllustreerd aan de hand van drie fragmenten die Freedman als poly
foon waardeert. Over de eerste twee valt misschien te twisten. In "The door 
opens in the next chapter but one" (3,xi) worden het verloop van het verhaal en 
dat van het schrijfproces (nonsensicaal) vermengd. Het tweede voorbeeld is wat 
gecompliceerder en luidt: "A cow broke in (tomorrow morning) to my uncle 
Toby's fortification." (3.xxxviii). Deze zin biedt de lezer een verstrengeling van 
verleden en verleden toekomst - verleden voorzover het een gebeurd feit en toe
komstig voorzover het dit feit in de vertelling betreft. 

In het derde voorbeeld staat de simultaneïteit vast: "How many fair and 
goodly cities have I seen, during the time you have been reading, and reflecting, 
Madam, upon this story!" (7.xxvi) Freedman merkt op dat schrijver, verhaal en 
lezer hier een contrapunt vormen, dat Madam aan het lezen is terwijl Shandy 
zijn leven beschrijft, en het zich herinnert of het leeft. (76) Om te beginnen stel 
ik de identiteit van de eerste stem ter discussie. Het gaat, zo meen ik, niet om de 
schrijver maar om de verteller. Deze impliceert de synchroniciteit van Madams 
lezen en zijn eigen reizen plus reisbeschrijving, en ontkent wat geen auteur kan 
ontkennen, namelijk dat alleen reeds beschreven reizen gelezen kunnen worden. 
En wat de identiteit van de lezer betreft: met de lezer - Madam - moet Freedman 
de lezer in de tekst voor ogen hebben gestaan. 

Van deze drie stemmen gaan er twee inderdaad samen. De Ik in een au
tobiografische tekst verwijst normalerwijze naar het vertelobject. Wisselt de 
autobiograaf vertelde tijd af met vertellende tijd, dan verwijst de Ik nu eens naar 
de verteller en dan weer het vertelobject. Hier echter vallen deze twee zelfver
wijzingen over elkaar heen. De Ik in "have I seen" betreft hier tegelijkertijd zo
wel de vertelde Ik, de jonge reizende Tristram, als de vertellende Ik, de volwas
sen Shandy die een van zijn lezers aanspreekt. Doordat het om één persoon gaat 
(Tristram Shandy), valt de dubbele functie van het "I" niet direct op. Bovendien 
herhaalt de verteller de overlap van de jonge en van de volwassen Tristram 
Shandy inhoudelijk, namelijk door te beweren dat Madam zijn (Shandy's) verha
len leest tijdens zijn (Tristrams) reizen. 

Alleen al gezien de laatste drie voorbeelden lijkt Sterne in zijn Tristram 
Shandy dus meer te kunnen dan Freedman denkt, meer dan slechts een gevoel 
van gelijktijdigheid in een lineair medium te brengen. (55) Of men het hier te 
doen heeft met polyfonie, met heterofonie, met homofonie of, bij het dubbele 
"I", met een enkel Tristram-accoord', en of de meerstemmigheid van deze drie 
fragmenten volstaat om de hele roman vierstemmig te kunnen noemen, zal in de 
hoofdstukken 1,5 en 1,6 duidelijk moeten worden. 
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Nog een literaire poging 

Sterne's streven naar een 'meerstemmigheid' behoort in zijn onverbloemdheid tot 
de uitzonderingen.14 Die onverbloemdheid doet zich ook voor in enkele frag
menten die Freedman buiten beschouwing laat. Daar koos Sterne namelijk voor 
een notatie die gelijktijdigheid suggereert, doordat zij lijkt op de muziektechni-
sche methode voor het aangeven van simultaneïteit. Hij ordende zinsdelen vi
sueel tot wat in het muzikale jargon een systeem wordt genoemd: daarin zijn 
gelijktijdig uit te voeren partijen onder elkaar genoteerd en met een accolade 
verbonden. (Zie de muziekvoorbeelden uit 1,1.) 

In 7,xxxi wordt hardop uitgesproken 'meerstemmigheid' geschreven: 

(...) and each in well known accents calling out aloud, 

Is Amandus 

} still alive? 
Is my Amanda 

Behalve de muzikale betekenis bezit de accolade misschien ook de betekenis 
van een dubbele punt achter een verzameling, die we bijvoorbeeld aantreffen in 
aanwijzingen betreffende toneelpersonages: 

Karl 

} seine Söhne 
Franz 

(Uit Friedrich Schillers Die Räuber) 

of in het fragment uit Music Hall van Paul van Ostaijen (zie 1,2). Het systeem 
aan het slot van het 4,xii in Sterne's roman betreft synchrone gedachten13: 

God bless 'em all said my uncle Toby 

} 
Deuce take and my father each to himself. 

Hier combineert Sterne de onmiddellijke, muzikale modus met de narratieve: 
niet alleen het gemeenschappelijke deel van de dialoog - '"em all" - staat achter 
de accolade, maar ook een stukje diëgetische tekst - "said my uncle (...)". De 

1 Pas in de twinitigste eeuw zullen vooral dadaïsten opnieuw door middel van de lay-out 
pogingen tot gelijktijdigheid ondernemen. 

" Sterne 1978. De geciteerde fragmenten zijn ontleend aan bd. 1:340 en bd.2:614,628. 
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verteller poogt zich simultaan te voegen bij de simultaan optredende personages. 
De accolade kan hier dus niet als gemeenschappelijke dubbele punt zijn be
doeld, maar alleen als middel tot gelijktijdigheid. In beide accolade-fragmenten 
blijkt de simultaneïteit alleen uit de lay-out en de accolade; de narratieve text 
versterkt slechts de grafische verwijzing ernaar. Een vergelijking met het syn
chronisch spreken in een drama of hoorspel ligt voor de hand. Immers, be
schouwt men een roman als een (innerlijk) klinkende kunstvorm, dan verschilt 
haar tekst in dat opzicht niet van een drama- of hoorspelscript, dat eveneens niet 
meer is dan een verzameling voorschriften voor een werk dat tot klinken wordt 
gebracht. Nu zal niemand serieus op het idee komen door elkaar heen klinkende 
stemmen in een toneelstuk als polyfonie te betitelen. In het geval van Sterne's 
roman ligt dat anders. Dit is een gevolg van de bijzonderheid dat de simultaneï
teit hier niet (als in een drama) wordt voorgeschreven noch (narratief) wordt 
beschreven, maar als het ware wordt geschreven ofwel, zoals in een partituur, 
genoteerd. Dergelijke muzikale parentheses zijn zeldzaam. 

Vormen ze voorbeelden van polyfonie? Als de roman niet stil wordt gele
zen maar door een voorlezer ten gehore wordt gebracht, ontstaat er een pro
bleem. Want is het innerlijk oor van een stille lezer wel in staat de bedoelde 
meerstemmigheid te horen, de stem van slechts die ene voordrager is niet in 
staat de notatie te verwezenlijken. Hij kan de partijen niet anders dan ombeurten 
voorlezen, en maakt daarmee zowel een innerlijk als een klinkend meerstemmig 
vernemen problematisch. Juist de opvatting van een roman als akoestisch klin
kend werk, zou de simultaneïteit hier dus in de weg staan. 

De fragmenten onderbreken de vertelmodus, zelfs de taligheid, met een 
zuiver klankvoorschrift (dat het best gerealiseerd kan worden met behulp van 
een inzet). Met beide fragmenten wordt dus in zekere zin een heterofoon 'liedje' 
ingelast (waarbij de woorden zowel voor de noten als voor de tekst optreden). 
Het is duidelijk dat een onderbreking van een stuk proza door een 'muziekfrag
ment' de meerstemmigheid van de inlassing zelf niet in de weg staat, maar het 
proza zelf niet meerstemmig maakt. Immers, ook een meerstemmig instrumen
taal of gezongen muziekstukje dat wordt ingelast in een toneelstuk of vertelling, 
mag de taligheid daarvan onderbreken of de tekst zelfs overstemmen, zonder 
van deze een meerstemmige tekst te maken. Dat demonstreren de drie partituur
fragmenten uit Schumanns Carnaval voor piano, die door Arthur Schnitzler in 
zijn novelle Fräulein Else werden opgenomen: 

tausend, Herr von Dorsday. Schumann? Ja, Karneval . . . Hab' 
ich auch einmal studiert. Schön spielr sie. Warum denn sie? Viel

leicht ist es ein Er? Vielleicht ist es eine Virtuosin? Ich will einen 
Blick in den Musiksalon tun. 
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Zij laten de tekst intact, al hakken zij elk zelfs een prozazin in twee stukken. De 
parentheses in Schnitzlers verhaal betreffen muziek. Maar ik suggereerde al dat 
dit ook tot op zekere hoogte geldt voor de fragmentjes in Tristram Shandy. Dat 
wordt weliswaar niet zichtbaar door muzieknoten als in Schnitzlers novelle (en 
andere werken zoals het ingelaste stukje Gregoriaans uit Deel II van Joyce's 
Ulysses). Maar accolades die verwijzen naar een gelijktijdige klank, doen het
zelfde als noten. Zij vervangen een beschrijving van simultaneïteit door een 
onmiddellijker (muzikaal) symbool voor simultaneïteit. In Sterne's roman kan 
een stille lezer dus stukjes tweestemmige 'muziek' horen. 

Maar anders dan in muziek ligt hun inhoud bloot.16 De stemmen missen 
dus de wezenlijk muzikale verborgenheid. De fragmenten bezitten zowel de in
houdelijke onmiddellijkheid van taal, als iets van de expressieve onmiddellijk
heid die muziek, zoals Mandelkow in zijn eerder geciteerde opmerking aangaf, 
kenmerkt. Niet alleen de talige uitspraken worden de lezer voor ogen gevoerd, 
zelfs hun synchronie wordt gedemonstreerd. In de volgende hoofdstukken wordt 
bij deze fragmenten nog eens stilgestaan. 

Ook een vocale partij met een tekst kent natuurlijk die verborgenheid: het is niet gezegd 
dat de muzikale betekenis overeenkomt (zelfs maar kan overeenkomen) met die van de tekst. 
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HARMONIE 

Discussie 

In Sechzehn Jahre uit 1948, waar Thomas Mann de ontstaansgeschiedenis van 
de Joseph-romans uit de doeken doet, citeert hij de woorden van de verteller van 
zijn laatste roman Der Erwählte, Clemens de 1er, vrijwel letterlijk: "De geest dei-
vertelling (...) is een tot in abstractie ongebonden geest, wiens middel de taal op 
zich en als zodanig, de taal zelf is, die zichzelf absoluut verklaart en zich uitein
delijk niet meer bekommert om idiomen en nationale taaigoden."1 Beiden, zowel 
de auteur van de Joseph-boeken als de fictieve middeleeuwse verteller, zien dit 
niet als een belemmering zelf "heteroglottisch" te schrijven door vele locale ta
len, alleroudste en moderne, te combineren. Want de talen zijn slechts maskers 
("Gottesmasken") waarachter de abstracte Taal zich verbergt. Mann noemt de 
Joseph-boeken daarom een "Sprachwerk" (waaronder men hier zowel een 'ta-
lenwerk' als een 'Taalwerk' kan verstaan). H. Wysling nam die term over met 
betrekking tot de laatste roman. Ook hij heeft daarbij een "wisselen van de be
lichting en het perspectief" in gedachte. Maar hij denkt minder aan de locale 
talen dan aan de uiteenlopende denkwerelden van bijvoorbeeld Hartmann von 
Aue, Clemens de 1er en Sigmund Freud die elkaar in Der Erwählte ontmoeten. 
Terwijl Mann de diversiteit aan belichting "veelstemmigheid" noemt en dus 
geen vergelijking met een muzikaal fenomeen trekt, spreekt Wysling over "zeer 
veelvuldige contrapuntische relaties". Ging het inderdaad om een wisseling van 
belichting, dan zou de term contrapunt slecht gekozen zijn. De denkwerelden 
wisselen echter niet af, maar vermengen zich en vormen zelfs een synthese. 
Daarmee voldoen ze aan een belangrijk kenmerk van polyfone (en homofone) 
meerstemmigheid. (Het is in dit geval het ontbreken van de verborgenheid dat 
de polyfonie van deze stemmen discutabel maakt.) 

Wil een meerstemmig weefsel niet heterofoon zijn, dan dient bij het ont
werpen van de stemmen rekening te zijn gehouden met hun harmonische sa
menklank.3 En wil het niet homofoon of een unisono zijn, dan moet onder deze 
harmonie een synthese van zelfstandige, dat wil zeggen onderscheiden maar 
gelijkwaardige, elkaar aanvullende componenten worden verstaan. (Bij de zelf
standigheid wordt in het volgende hoofdstuk stilgestaan.) De auteurs die van 
literaire polyfonie behalve gelijktijdigheid ook harmonie verlangen, zijn echter 
in de minderheid. Tot deze minderheid behoort Brown, met zijn expliciete eis 
van een correlatie tussen de verschillende muzikale klanken die zich niet beperkt 
tot de gelijktijdigheid. Ook H. Friedrich is, in zijn uiteenzetting van het 
"contrapunt" in Stéphane Mallarmé's Divagations, duidelijk over de eis van een 

'lnRuA:128 
2 Wysling 1963:187 
'Zie 1,1 nt.13 
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harmonische simultaneïteit: "(...) dat door de gelijktijdigheid van diverse ge-
dachtenlijnen een bewegende synthese ontstaat, die als een zelfstandig complex 
over de individuele gedachtenlijnen heen ligt, vergelijkbaar met de auditieve 
werking van synthese in muzikaal contrapunt." 

Brown vraagt zich af of het homoniem, als woord dat simultaan diverse 
betekenissen draagt, een vorm van literaire polyfonie oplevert. Hij verwerpt het 
tenslotte op grond van de enkelvoudige klank: in plaats van een meervoudig 
geluid horen we slechts één akoestisch symbool voor meerdere begrippen. In 
een eerder hoofdstuk (1,2) zette ik echter uiteen dat we juist van de klank niets 
hoeven te verwachten voor de polyfonie van een literaire tekst. Concrete talige 
'meerklankigheid' zou niet resulteren in poly- maar in heterofonie. Het ontbreken 
van 'meerklankigheid' kan dan ook niet als een argument worden gebruikt om 
het homoniem polyfone mogelijkheden te ontzeggen. We kunnen in literatuur 
dus alleen op polyfone harmonie hopen bij een simultaneïteit van verborgen 
aanduidingen. Homoniemen vertonen inderdaad een simultaneïteit in verbor
genheid. De context bepaalt welke betekenis(sen) verborgen is (zijn). In het 
woord 'waren' als afgeleide van 'zijn' bijvoorbeeld, klinken onder omstandighe
den simultaan maar in stilte 'goederen', 'werkelijken' of 'dwalen' mee. Maar, in 
het geval van twee of meer verborgen betekenissen, waaruit bestaat hun harmo
nie'? Homoniemen zijn in principe niet paroniem: hun betekenissen - zoals in 
'waren' - vallen niet samen, zelfs niet op etymologisch niveau. De connectie is 
uitsluitend auditief. Het samengaan van de betekenissen (van 'waren': zijn + 
goederen + dwalen + werkelijken) is daarom heterofoon. De samenhang beperkt 
zich tot het zuiver klankmatige ('waren'), hetzelfde element dus dat voor hun 
simultane optreden zorgt. Maar deze fonetische samenhang vormt geen com
plementaire harmonie. Wat samenkomt, zijn gelijkluidende componenten (waren 
+ waren etc), en vormt dus een akoestisch, onverborgen unisono. Wat wel ver
borgen samenkomt, de afwijkende betekenissen, is niet identiek: elke betekenis 
bezit een volledig verschillend profiel en is dus zelfstandig. (Zie voor het ken
merk van zelfstandigheid 1,6). Semantisch is het homoniem dus wel degelijk 
meerstemmig, maar dissonant. Samenvattend: een homoniem verenigt zowel 
identieke klanken in een unisono als verschillende betekenissen in een hetero-
fone samenklank. 

Soms echter transformeert de dissonantie in consonantie. Dat is het geval 
wanneer de context kunstmatig (soms kunstzinnig) tussen de onsamenhangende 
betekenissen van een homoniem een samenhang creëert, waardoor hun syncre
tisme verandert in synthese. Het ontbrekende taalkundige verband wordt dan 
vervangen door een ideëel verband. Joyce's werk biedt voorbeelden van derge
lijke 'puns' te over. Ik geef een minder bekende illustratie van een ideëel spel 
met het homoniem, het gedichtje Die Nähe van Christian Morgenstern (een au
teur wiens werk zich ook anderszins goed leent voor comparatieve bespiege
lingen): 

4 Friedrich 1956:89 
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"Die Nähe ging verträumt umher ... 
Sie kam nie zu den Dingen selber. 
Ihr Antlitz wurde gelb und gelber, 

und ihren Leib ergriff die Zehr. 

Doch eines Nachts, derweil sie schlief, 
da trat wer an ihr Bette hin 

und sprach: 'Steh auf, mein Kind, ich bin 
der kategorische Komparativ ! 

Ich werde dich zum Näher steigern, 
ja, wenn du willst, zur Näherin!' -
Die Nähe, ohne sich zu weigern, 

sie nahm auch dies als Schicksal hin. 

Als Näherin jedoch vergaß 
sie leider völlig, was sie wollte, 

und nähte Putz und hieß Frau Nolte 
und hielt all Obiges für Spaß."~ 

De semantische crux van het gedichtje ligt in de eerste twee regels van de derde 
strofe. De woordspeling betreft natuurlijk de twee betekenissen van "Näher", dat 
als comparatief van "Nähe" onverhoeds verandert in een masculine vorm van 
"Näherin". Wat dit gedichtje lijkt uit te drukken, is de voorkeur van het ver
langen boven de vervulling. Deze idee relateert twee volstrekt uiteenlopende 
concepten. Het legt een (negatief) verband tussen "näher", als symbool voor het 
verterende verlangen, en "Näherin", de ontnuchterende vervulling daarvan. De 
symboliek bewerkstelligt dus een correlatie, een harmonie, tussen de betekenis
sen. 

Maar synthese of harmonie impliceert nog geen polyfonie. De kortston
digheid van de semantische samenklank in het homoniem staat het concept poly
fonie in de weg. Polyfonie zowel als homofonie verlangen immers een horizon
taal verloop, dat een stem de tijd geeft zich te profileren. Wil een schrijver poly
foon schrijven en niet slechts één 'accoord', dan zal hij dus een horizontale si-
multaneïteit moeten aanbrengen en zich niet kunnen beperken tot een zo kort 
verticaal moment als een enkel woord. Men zou hier kunnen tegenwerpen dat 
van een dergelijke horizontaliteit zou kunnen worden afzien wanneer de stem
men er in slagen zich anderszins te profileren: na hun samenkomst in het kort
stondige homoniem blijven ze in het vervolg verborgen met elkaar meeklinken. 
Theoretisch is hier inderdaad niets tegenin te brengen. Maar in het onderhavige 
praktijkvoorbeeld, Die Nähe, ontbreekt niet alleen de horizontaliteit maar ook 
het alternatief van het verborgen samengaan in een vervolgtekst. Met het woord 
"Näher" vindt slechts een enkel moment van verstrengeling plaats tussen slot 

' Morgenstern 1965:105 
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van het eerste en begin van het tweede motief. Daarna wordt het motief van het 
verlangen gevolgd door dat van de vervulling. 

Brown zelf bevestigt dit procédé impliciet door het homoniem te verge
lijken met een spilaccoord, zijnde één dubbelzinnige samenklank die de over
gang (modulatie) van de ene naar de andere toonsoort mogelijk maakt. Zoals 
gezegd, gaat deze vergelijking in het geval van Morgensterns gedichtje op. De 
gelijkluidendheid (in "näher") van twee samenhangende symbolische motieven 
("Nähe" en "Näherin") maakt het mogelijk om snel maar soepel van het ene naar 
het andere motief over te stappen. Morgenstern moduleert van het uitgestrekte 
gebied van het verterende verlangen (gepresenteerd als een 'majeur-idee') naar 
de kleine prozaïsche wereld van 'no nonsense' (een 'mineur-idee'). 

Die Nähe biedt dus een literaire parallel met een diatonische modulatie, 
namelijk een modulatie waarin niet alleen de klank maar ook de notatie van het 
spilaccoord ("näher") dubbelzinnig, dat wil zeggen in beide toonsoorten correct 
is. Hoewel het mijn betoog over polyfonie onderbreekt, wil ik er op wijzen dat 
ook een 'enharmonische modulatie' literair mogelijk is. Daarin moet een spilac
coord zijn notatie (bijvoorbeeld van een in getempereerde stemming gelijkklin-
kende as en gis) aanpassen aan de gewenste harmonische betekenis. Voor een 
vergelijkbaar woordenspel zijn dus afwijkend geschreven homoniemen nodig, 
zoals 'hard' en 'hart' of 'kathedralen' en 'katten dralen'.6 De spelling van het 
woord hard/t wordt, net als de notatie van een enharmonisch spilaccoord, be
paald door de gewenste betekenis. Henri Meilhac en Ludovic Halévy pasten het 
grapje toe in hun libretto voor Offenbachs operette La belle Hélène. Daar intro
duceert Menelaos zichzelf 'enharmonisch' als luis (pou), wanneer hij zingt: 
"J'suis l'é -poux de la reine, -poux de la reine, -poux de la reine." De componist 
reageerde er helaas niet op met een muzikaal equivalent. Schubert daarentegen 
illustreerde een tekst met een muzikaal enharmonisch 'homoniem' in zijn lied 
Wohin uit Die Schone Müllerin. Voor het eerste van de twee woorden "sprich 
wohin?" noteerde hij een dubbelzinnig enharmonisch accoord. Bij de luisteraar, 
die de notatie niet ziet, roept het de vraag op naar het harmonische vervolg, het 
muzikale 'waarheen'. Het volgende accoord, en vervolgens ook de tekst, geven 
het antwoord. 

Het literaire homoniem zal slechts zelden worden toegepast om, als bij 
Morgenstern, een dergelijke overgang in een horizontaal verloop te bewerkstel
ligen. En zelfs als dat wel het geval is, duurt de meerstemmigheid zelden langer 
dan een enkel woord. En in de meeste gevallen zal dit enkele moment, anders 
dan bij Morgenstern, semantisch heterofoon zijn. We moeten ons afvragen of de 
drie door W. Freedman polyfoon genoemde fragmenten uit Tristram Shandy 
waarvan we de simultaneïteit in het vorige hoofdstuk geslaagd noemden, niet 
eveneens mank gaan aan een ontbreken van harmonie. 

Op de keper beschouwd zou men ook Morgensterns "näher" met een enharmonisch ac
coord moeten vergelijken, aangezien de letter 'n' van "näher" moet veranderen in een 'N' van 
"Näher(in)". 
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Freedmans theorie 

Ook Freedman verlangt een complementaire harmonie en constateert dat de plot 
en de uitweidingen, net als contrapuntische melodieën, enerzijds onafhankelijk 
en contrasterend, en anderzijds complementair aan elkaar gerelateerd zijn. (72) 
In de "vierstemmige roman" als geheel (zie 1,4) fungeert de volwassen verteller 
(door Freedman geïdentificeerd als de auteur) als bindende factor; hij noemt 
"het brein van Shandy" het enige werkelijke tehuis van alles wat er is, en daar
mee de ultieme zetel van de simultaneïteit. (56,57) De gebeurtenissen staan niet 
alleen op zich zelf maar zijn steeds ook tekens die verwijzen naar het karakter 
van de auteur. (69) Want dit karakter is bepaald door dat wat wordt verteld, 
Shandy's eigen jeugdervaringen, en bepaalt uiteraard op zijn beurt Shandy's 
vertelstijl. Tristram Shandy vormt dus niet alleen twee stemmen (van de vertelde 
en de vertellende Ik) maar ook de harmonie tussen hen, het brein dat deze 
stemmen samenbrengt. Zo ontstaat een door Freedman contrapuntisch perfect 
genoemd geheel van verteller en vertelling (80) en bereikt de simultaneïteit vol
gens hem in Shandy's eigen brein een synthese. (56,57) 

Als voorbeeld kan het laatste van de drie fragmenten dienen waarvan we 
de simultaneïteit erkenden (zie 1,4): "how many fair and goodly cities have I 
seen, during the time you have been reading, and reflecting, Madam, upon this 
story." (7.xxvi) Freedman noemde Shandy, de verteller (hij spreekt van de au
teur), een stem die, in het "I", polyfoon samengaat met de stem van zijn ver-
telobject, de jonge Tristram. Inderdaad verenigen zij zich in Tristram Shandy. 
We mogen immers, in navolging van Freedman, aannemen dat de door de jonge 
Tristram gemaakte reizen het karakter en de vertelstijl hebben bepaald, die blij
ken uit de wijze waarmee de volwassen Shandy over deze reizen spreekt. Fun
geert Tristram Shandy ook als verbindende factor in de twee andere fragmenten 
die simultaneïteit vertoonden (zie 1,4): "the door opens in the next chapter but 
one" (3,xi) en "a cow broke in (tomorrow morning) to my uncle Toby's 
fortification"? (3.xxxviii) Dat lijkt niet het geval. Tristram en Shandy vormen 
hier slechts twee stemmen die botsen. Zij verenigen zich niet. Het is immers niet 
aannemelijk dat Shandy's karakter of vertelstijl is gevormd door het vertelde -
een losbrekende koe en een geopende deur. 

Maar Freedman, die de harmoniserende factor binnen de roman dus bij de 
verteller ontdekt, vindt haar op microniveau, dat wil zeggen in de door hem be
sproken fragmenten, ook in andere elementen dan het karakter van Tristram 
Shandy (voor zover het geen elementen van dat karakter zijn): in de aanvanke
lijke associatie die alle stemmen deed ontstaan, in hun gemeenschappelijke mo
tieven en in hun gedeelde absurditeit. (72,73) Maar ook als we in de twee laatst
genoemde fragmenten op zoek gaan naar deze specifiekere harmonie, dan lopen 
we vast. "The door opens in the next chapter but one" combineert het verloop 
van het verhaal met dat van het schrijven. Er is geen gedeelde aanvankelijke 
associatie en geen gedeeld motief of gedeelde absurditeit, maar slechts één mo-

De nummerparen tussen haakjes verwijzen naar deel en hoofdstuk in de roman, de enkele 
nummers naar de pagina's in Freedman 1978. 
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tief en één absurditeit die wordt gevormd door de verstrengeling van vertelde 
tijd en vertellend tijdstip. Deze bezwaren gelden mutatis mutandis voor "a cow 
broke in (tomorrow morning) to my uncle Toby's fortification" (3.xxxviii), 
waarin de verteller de stem van de vertelde tijd en van verleden toekomstig ver
telde tijd onder elkaar legt. 

Freedman zelf erkent dat Sterne heeft getracht de absurditeit, de chaos 
waardoor het leven zich kenmerkt, met zijn schrijfstijl te verwerkelijken. Ik ver
onderstel dat de absurditeit op microniveau, dat wil zeggen in de meeste frag
menten, wordt gerealiseerd juist door het ontbreken van harmonie. De auteur gaf 
het chaotische leven en bewustzijn ("broke in'V'tomorrow morning", "the door 
opens/"in the next chapter" of "in the next chapter/but one") - vaak op humoris
tische wijze weer in de botsing, in de vereniging van het onverenigbare of. mu
zikaal gesproken, in heterofonie. We constateerden evenwel dat in het fragment 
"how many fair and goodly cities have I seen (...)" Tristram Shandy inderdaad 
als bindende factor optreedt. Daar, in het "I", klinken de stemmen van verteller 
en vertelling samen. Hun samenklank is echter van zeer korte duur. Eerder stel
den we al vast dat een gebrek aan duur of horizontaliteit een profilering van de 
stemmen in de weg staat. Sluit het echter niet ook harmonie uit? Harmonie be
perkt zich immers niet tot een enkel consonant moment, maar vormt een afwis
seling tussen spanning en ontspanning. Er zullen misschien meer van dergelijke 
episodes zijn waarin de vertelde en vertellende tijd, verleden en heden, gebeuren 
en herinnering even consoneren. De vele andere door Freedman behandelde 
fragmenten die hier opnieuw onder de aandacht kwamen, rechtvaardigen echter 
het vermoeden dat de consonante fragmenten in de minderheid zijn. 

Bachtins theorie 

Ook Bachtin eist harmonie. In het vorige hoofdstuk kwam zijn opvatting van 
literaire polyfonie, met name in de romans van Dostojevski, als een samengaan 
van stemmen van personages, al dan niet met die van de auteur, in de dialoog 
aan de orde. De door Bachtin geobserveerde simultaneïteit van de dialogise
rende stemmen bleek discutabel. Want zij wordt, zoals hij zegt, geëvoceerd door 
de snelheid in de beschrijving van de opeenvolgende elementen. Toch vat 
Bachtin de dialoog niet op als een diachrone maar als een synchrone entiteit, als 
een enkel "evenement"; hij spreekt van "l'unité de l'événement représenté". (37)8 

Zo kan hij in de dialoog op zoek gaan naar een 'verticale' correlatie of harmonie. 
Harmonie treft hij trouwens aan in elke meerstemmige roman, ook in de 

homofone. Daar vindt Bachtin haar in het monologische bewustzijn (45), de 
ideologie van de alom aanwezige auteur (of verteller) die alles, ook de stemmen 
van de personages, beheerst en in een verband brengt. In de homofone roman is 
de auteursstem dus de belangrijkste. Ze kan, althans tot op zekere hoogte, wor
den vergeleken met de boven- of melodiestem die ook in monodische 

De nummers tussen haakjes verwijzen naar de pagina's in Bachtin 1970. 
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(homofone) muziek in sterke mate bepalend is voor de harmonie van de samen
klank. De door Bachtin polyfoon genoemde roman daarentegen, onderscheidt 
zich juist door het ontbreken of de secundaire rol van het "monologisch" be
wustzijn van de auteur. (80) De polyfone roman is "construit non pas comme 
l'unité d'une seule conscience qui aurait absorbé, tels des objets, d'autres 
consciences, mais comme l'unité d'interactions de consciences multiples dont 
aucune n'est devenue complètement objet pour l'autre." (48) Anders geformu
leerd - de synthese gevormd door het enkele monologische bewustzijn in de ho
mofone roman, wordt in de polyfone roman vervangen door de synthese ge
vormd door het samengaan van de vele bewustzijnen van de personages. 

In de polyfone roman kan het harmoniserende element dus niet meer 
worden gezocht in een auctoriale ideologie of stijl: "L'unité est au-dessus du 
style, au-dessus du ton personnel (...)". (44) Toch is Dostojevski's poëtica, zoals 
Bachtin stelt, niet heterofoon maar "en réalité organique, logique et homogène". 
(35) Het zijn hier juist de vele stemmen in het ensemble die een synthese vor
men, "les différents mondes, consciences et points de vue qui s'associent en une 
unité supérieure (...) celle du roman polyphonique." (45) In het vorige hoofdstuk 
werd het belang van Dostojevski's neiging tot dialogiseren, dramatiseren, uit
eengezet. De dialoog voorzag, zoals opgemerkt, volgens Bachtin in de gelijktij
digheid. Maar de dialoog verschaft tevens de polyfone harmonie. Het 
"evenement" van de dialoog wordt door Bachtin ervaren als een harmonisch 
evenement: "La volonté artistique de la polyphonie est la volonté d'union entre 
plusieurs volontés, la volonté d'événement." (53) De interactie van de diverse 
individuele bewustzijnen bewerkstelligt dus de harmonie van de dialoog. Het is 
"l'événement qui lie intérieurement les personages." (41) Zij zijn het die door 
simpele combinatie een statische figuur vormen, een soort gestold evenement. 
Het is, kortom, het samengaan van de stemmen zelf dat een harmonie oplevert. 

Moeten we nu concluderen dat elke dialoog behalve simultaneïteit auto
matisch harmonie laat horen? Dat is niet het geval. Een dialoog van gelijkge
stemden zou in Bachtins ogen niet harmonisch zijn. (Inderdaad zou men in dat 
geval van een unisono moeten spreken.) Het is, aldus Bachtin, juist het dramati
sche van de dialoog, het contrasterende samentreffen, de botsing tussen de ver
schillende personages of hun gedachten, die harmoniserend werkt. Dat deze 
contrasten geen heterofonie opleveren, wijt Bachtin aan hun complementariteit. 
Deze zou het resultaat zijn van gegevens "qui se complètent par contraste, et qui 
sont liées selon les lois musicales de la polyphonie." (78) De harmonie wordt 
dus, terecht, niet gezocht in de onderlinge gelijkheid van de stemmen doch in 
hun wederzijdse completering. Maar de vraag dringt zich op naar de hoedanig
heid van Dostojevski's completering. Waaruit bestaat deze completering ofwel 
de synthese? Anders gevraagd: wat is nu eigenlijk de bindende factor of har
monie van de stemmen? 

De harmonische dialoog wordt door Bachtin een "événement spirituelle" 
genoemd. (41) In plaats van over een evenement zou men misschien beter kun
nen spreken over een element. Want Bachtin heeft in zijn beschouwing van de 
dialoog geen bepaalde dialoog, geen afgebakende passage op het oog, maar de 
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dialoogstructuur waarop Dostojevski's werk is gebaseerd. Bewerkstelligt dus de 
roman in zijn geheel de harmonie van de dialogen? Inderdaad verbinden de 
verschillende werelden, bewustzijnen, standpunten zich in "une unité superieure 
(...) celle du roman polyphonique." (45) En de basis "qui donne une unité à 
l'univers romanesque dostoïevskien", is de dialoog of beter het dialogiserende 
element. (34) Het komt er dus op neer dat de polyfone roman bestaat uit een 
eenheid van dialogiserende gedachten die deze eenheid zelf creëren. Hoe die 
eenheid er uitziet, hoe ze 'klinkt', blijft vooralsnog onduidelijk. De discussie 
over de hoedanigheid van de stemmen in het volgende hoofdstuk zal hierover 
duidelijkheid moeten verschaffen. 

We kunnen voorlopig drie conclusies trekken. De eerste is dat de dialogi
serende stemmen niet aan het muzikale kenmerk van de verborgenheid voldoen. 
Ten tweede concluderen we dat de harmonie gelijk staat aan "l'unité de 
l'oeuvre". (59) Daarin verschilt de door Bachtin bedoelde harmonie met muzi
kale harmonie. Dostojevski's harmonie kan bijvoorbeeld niet afwisselen met 
heterofone passages. Maar volstrekte gelijkheid tussen muzikale en literaire 
harmonie kan niet worden verwacht. Bachtin zelf merkt op dat de materialen 
van muziek en van de roman te verschillend zijn dan dat het bij vergelijkingen 
om iets anders zou kunnen gaan dan om benaderingen, metaforen. (53) Wat hier 
ter zake doet, is dat Bachtin in de polyfone roman terecht harmonie verlangt en 
(in die van Dostojevski) zegt aan te treffen, en wel in de dramatische of dialogi
sche taal van de roman. De derde conclusie is dat de harmonie dus in elk geval 
geen homofone harmonie is. De stemmen zijn dusdanig verschillend dat zij bot
sen. Deze verschillen maken deel uit van hun zelfstandigheid. In het volgende 
hoofdstuk zal Bachtins kijk op hun zelfstandigheid worden behandeld. 

Dostojevski en Mann 

Dostojevski's romans zijn, met hun schijnbare ontstentenis van een dominerende 
verteller en hun hang naar oppositie, als het ware een en al dialoog of drama. 
Thomas Mann noemt ze meer drama dan epiek.9 Hoewel is gebleken (en in 11,3 
nog zal blijken) dat heteroglossia ook in zijn eigen romans niet ontbreekt, biedt 
Manns werk deze dramatische vorm van 'gelijktijdigheid' klaarblijkelijk niet. H. 
Weigand wijst op de onduidelijkheid of sommige bespiegelingen in Manns fictie 
niet meer het temperament van de auteur reflecteren dan dat van de verteller.10 

En die onzekerheid strekt zich uit tot het temperament van de personage. Wat 
Mann Theodor Fontane en deze op zijn beurt Gottfried Keller verweet, "nämlich 
die ganze Gotteswelt seinem Tone zu überliefern"", geldt ook enigszins voor 
hem zelf. Zijn ontkenning daarvan heeft dan ook meer weg van een erkenning: 
"Die Sache ist die, daß der Künstler zwar nicht selber redet, sondern die Dinge 

Dostojewski - mit Maßen. In LGM:976 
"Weigand 1952:85 

Anzeige eines Fontane-Buches. In LGM:632 
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reden läßt, daß er sie aber auf seine persönliche Art reden läßt." " Wanneer 
Mann zijn Faustus-biograaf laat beweren dat hij "schreibe keinen Roman und 
spiegle nicht allwissende Autoreneinsicht in die (...) Entwicklung vor", dan moet 
dat vooral de waarschijnlijkheid van de verteller als medespeler verhogen. Maar 
dat de opmerking tevens amuseert, komt doordat zij de romanschrijver zelf voor 
het voetlicht brengt, zijn aanwezigheid juist pregnanter maakt.13 Later zal wor
den verduidelijkt dat Manns eigen aanwezigheid - dat wil zeggen de aanwezig
heid van de hele door hem geschreven roman en zelfs van het door hem ge
schreven oeuvre - is beoogd, en een simultane aanwezigheid van al zijn werken 
realiseert, een simultaneïteit die geschreven dialogen op zich niet kunnen mani
festeren. 

Literaire pogingen 

In het vorige hoofdstuk werden twee passages uit Tristram Shandy besproken, 
waarin twee door elkaar heen klinkende uitroepen respectievelijk gedachten 
worden genoteerd. Ze klonken als volgt: 

Is Amandus 

} still alive? 
Is my Amanda 

en 

God bless 'em all said my uncle Toby 

} 
Deuce take and my father each to himself. 

Beide fragmenten konden niet meerstemmig worden genoemd omdat de uitspra
ken onverborgen worden gepresenteerd, en een klinkende voordracht door één 
lezer een eventuele perceptie van simultaneïteit teniet zou doen. Een stille lezer 
daarentegen zou de stemmen, vooral dank zij hun geringe duur, misschien wel 
gelijktijdig kunnen vernemen. Maar ook hij hoort geen polyfonie. De onverbor-
genheid impliceert (innerlijk gehoorde) klank en deze is even hèterofoon als het 
resultaat van door elkaar heen sprekende toneelspelers dat zou zijn. Een uit-

Der alte Fontane. In LGM:601 
DF-.444. Dergelijke kwinkslagen heeft de verteller van Der Erwählte niet nodig. Want hij 

verklaart zich nadrukkelijk als een abstracte verteller van een oud verhaal dat hem zelf al be
kend is. Op enkele momenten speelt hij met zijn rol, bijvoorbeeld wanneer hij beweert dat hij 
Sibylla's hart hoorde bonzen. De neiging van de lezer die bewering op te vatten als een hu
moristische indicatie naar zijn omnipresentie als abstracte "Geist der Erzählung", wordt ge
hinderd door Clemens' toevoeging dat de anderen het ook hoorden. Veel meer stelt hij zich 
historisch met zijn personages op één lijn en transformeert hij zich kortstondig van verteller 
tot concrete medespeler. 
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spraak wordt er in gezelschap van gelijktijdig gedane andere uitspraken immers 
niet duidelijker op en de combinatie brengt geen harmonieus product maar een 
som van heterogene elementen voort. Als het waar is wat Freedman zegt, na
melijk dat Sterne bij het schrijven muziek in zijn hoofd hoorde (14), dan hoorde 
hij bij de accoladepassages heterofonie. 

Waren de stemmen in het tweede accoladefragment wel verborgen geble
ven, dan had men kunnen spreken van een (complementaire) harmonie. De 
combinatie drukt de contraire temperamenten van de twee belangrijkste tegen
spelers van de protagonist uit. De stemmen in het eerste fragment verschillen -
qua klank en semantisch - daarentegen zo weinig dat hun synthese met een 
unisono te vergelijken zou zijn. 

In 7,xxv presenteert Sterne twee Franse nonnen die de zonde van sca-
breus woordgebruik willen delen teneinde haar te verkleinen. Daartoe nemen zij 
hun toevlucht tot de hoketus-techniek. In een hoketus worden opeenvolgende 
tonen of toongroepen van een melodie beurtelings gezongen door verschillende 
stemmen: 

kf' :"' | P 7 7 * - - | f! 7 ? V - - | 

Ici - son 

y v ! p 7 7 j * 7 - * 5 -• \ P'- j °' - jj 

muziekvoorbeeld 8: Guymont (veertiende eeuw). Uit een Kyrie (Musik in Geschichte und 
Gegenwart: Hocketus:359; L. Finscher, red. Bärenreiter, Kassel) 

In het geval van de 'hoketus' in Tristram Shandy blijkt de functie van de acco
lade, die van samenzang, behalve uit de lay-out ook ondubbelzinnig uit de in
houd. Bovendien verwijst de dialoog naar een muzikale praktijk, de intonatie 
voor een antifonaal gezang: 

"Therefore, my dear daughter, continued the abbess of Andoiiillets -1 will say 
bou, and Thou shalt say ger; and then alternately, as there is no more sin in fou 

than in bou - Thou shalt say fou - And I will come in (like fa, sol, la, re mi, ut, at 
our complines) with ter. And accordingly the abbess, giving the pitch note, set 

off thus: 
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Abbess Bou - bou - - bou -

} 
Margarita - ger, - ger, - ger 

Margarita Fou - fou - fou -

} 
Abbess - ter, - ter, - ter" 

Ook hier wordt de vertelmodus onderbroken. Want de lay-out vertoont, net als 
in de twee eerder besproken accolade-fragmenten, gelijkenis met een systeem 
(i.e. twee systemen) in een partituur. Maar deze soort van 'meerstemmigheid' 
kan - niet alleen bij stille lezing doch ook indien (zelfs door een enkele lezer) 
goed voorgedragen - worden geconcretiseerd als dialoog, zonder dat de beteke
nis van de mededeling verloren gaat in een heterofonie. Dat is te danken aan het 
feit dat er hier, zoals in dialogen waarin men elkaar in de rede valt maar niet 
door elkaar heen spreekt, van een gelijktijdigheid strikt genomen geen sprake is. 
De 'samenklank' is niet heterogeen, eenvoudigweg doordat er geen samenklank 
is. Van deze passage zou men hooguit kunnen stellen dat zij wel naar een 
'meerstemmige' praktijk verwijst en deze zelfs - in gedachten of werkelijkheid -
te horen geeft, maar in feite geen meerstemmige, laat staan polyfone, schrijf
wijze demonstreert. En ten slotte: Sterne stelt de uitlatingen van de nonnen aan 
de kaak en ontrukt ze dus aan de (door hen zelf gewenste) verborgenheid. 

Meer voorbeelden 

Bovengenoemde illustraties van een streven naar polyfone harmonie gingen 
vrijwel alle mank aan het ontbreken van gelijktijdigheid (Bachtin, Sterne's non
nen), aan de kortstondigheid van de gelijktijdigheid die een profilering van de 
stemmen in de weg stond (homoniem) of waardoor de 'harmonie' zich beperkte 
tot een enkel consonant moment ("how many fair and goodly cities have I seen 
(...)"), of aan het geheel ontbreken van harmonie (homoniem, de twee eerst be
sproken accolade-fragmenten). Alleen de Tristram-roman van Sterne in toto 
vertoonde een bindende factor - de verteller. Zijn er andere synthesen mogelijk? 
De aandacht die A. Schlee besteedt aan de polyfonie in Hoofdstuk XXXIV uit 
Doktor Faustus - zij constateert daar zelfs literaire vertalingen van de vier dode-
cafonische modi en van een kanon - kan bijdragen aan een discussie over deze 
vraag.14 

Bedoeld hoofdstuk biedt achtereenvolgens (zij het soms in snelle afwis
seling) een beschrijving van het politieke klimaat tijdens het interbellum, van 
Leverkühns componeren in de eenzaamheid, van het artistieke resultaat van deze 
retraite - de "Apocalipsis cum Figuris" - en van de fascistische "Kridwiß-Kreis". 

1 Schlee 1981:133-140 
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Het hoofdstuk maakt de problematiek van de gelijktijdigheid en de harmonie 
goed zichtbaar. Het onderscheidt zich van de andere hoofdstukken door zijn 
thema's te behandelen in drie telkens pontificaal aangekondigde subhoofdstuk
ken. Schlee betoogt dat deze opsplitsing juist is bedoeld om de opeenvolging te 
transformeren in gelijktijdigheid."15 Dat lijkt onlogisch. Maar ook Thomas 
Mann zelf gaf aan met deze driedeling een overlap te hebben beoogd van de 
"Apocalipsis" en de andere thema's. Hij spreekt met betrekking tot dit hoofdstuk 
over drie hoofdstukken, en de lengte van de onderdelen rechtvaardigt dat zonder 
meer. Maar hij bracht de drie 'hoofdstukken' dus onder in één Hoofdstuk 
XXXIV. Daaruit blijkt dat we de driedeling niet moeten opvatten als een poging 
tot scheiding, maar juist als bewust gekozen alternatief voor drie gescheiden, 
apart genummerde hoofdstukken, dus niet als een poging een horizontale drie
deling te bereiken maar om deze te verzwakken.16 De behandelde thema's vallen 
zodoende binnen één hoofdstuk en worden op die wijze formeel naar elkaar toe 
gebracht. 

De methode is theoretisch enigszins vergelijkbaar met de vergeefse po
gingen die Brown voor ogen staan wanneer hij wijst op het streven naar literaire 
polyfonie door een snelle wisseling van de aandacht. '7 We merkten echter op dat 
een wisseling, hoe snel ook, geen gelijktijdigheid bewerkstelligt. Ook Manns 
rubricering alleen bewerkstelligt nog geen verstrengeling. Of hij de onderwer
pen nu in een enkel hoofdstuk of in drie (sub)hoofdstukken behandelt, hij be
reikt hooguit een bijna-gelijktijdigheid, die op zich beschouwd niet aan een sa
menklank herinnert maar eerder aan een potpourri. Indien het streven naar ge
lijktijdigheid in Hoofdstuk XXXIV zich zou beperken tot de samenkomst bin
nen één hoofdstuk en daarmee tot verkleining van de afstand tussen de vier 
beschrijvingen, dan zou het hoofdstuk dus niet polyfoon genoemd mogen 
worden. Al wat zich gelijktijdig afspeelt en ideëel met elkaar samenhangt, blijft 
noodgedwongen separaat beschreven. Op het eerste gezicht is er van simultaneï-
teit dus geen sprake (en zou men het met Schlee eens kunnen zijn wanneer zij 
het hoofdstuk elders juist een onderbreking van de contrapuntische schrijfwijze 
noemt). 

Thomas Mann slaagde echter wel degelijk in zijn poging hier een overlap 
te bewerkstelligen. En er bestaat mijns inziens geen aanleiding het hoofdstuk, 
zoals Schlee later doet, vanwege zijn gelijktijdigheid op te vatten als een ac-
coord. Zoals de kortstondigheid van een enkel homoniem een polyfone syn
these in de weg staat, zo geeft andersom een stemmencomplex dat bijna zesen
dertig pagina's in beslag neemt, geen aanleiding tot vergelijking met een ac-

15 Ibid.: 139 
Die Entstehung des Doktor Faustus:229. Ongetwijfeld houdt deze samentrekking ook 

verband met de vaak geconstateerde getalssymboliek van de hoofdstuknummers. Het door 
Leverkühn gekoesterde magisch kwadraat, dat in Dürers Melancholie staat afgebeeld, vertoont 
zowel bij horizontale als bij verticale optelling het getal XXXIV. 

17 Brown 1948:210 
Schlee 1981:138,139. De bewoordingen waarmee zij een accoord omschrijft, ontleent zij 

aan de roman zelf. Eerst wijst zij echter de simultaneïteit en synthese der stemmen aan en 
noemt ze het complex terecht polyfoon. 
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coord. Een bespreking van de polyfone structuur van Hoofdstuk XXXIV zal 
worden uitgesteld tot in Hoofdstuk 1,7. Dan zal ook blijken dat Manns stemmen 
in verborgenheid klinken. Daarmee verschillen ze van de meeste stemmen in de 
andere hierboven genoemde voorbeelden, ook in dat van Bachtin. 

Wat hier evenwel ter discussie stond, is de verlangde synthese. Zij ver
mijdt een hetero- of kakofoon resultaat. Maar ook het omgekeerde dient te 
worden voorkomen. Zouden de componenten in de samenklank dusdanig wor
den geabsorbeerd dat zij niet meer herkenbaar zijn, dan zou het resultaat geen 
polyfone, dat wil zeggen complementaire harmonie zijn, maar (bij een ontbreken 
aan verscheidenheid) een unisono of (bij te zwakke profielen) homofonie of een 
accoordisch verloop. (N.b.: op het optische terrein kan een spectraalanalyse dit 
probleem verduidelijken. Zelfstandige, dat wil zeggen duidelijk en gelijkwaar
dig geprofileerde kleuren, die zich op het oog van elkaar onderscheiden door 
hun ongelijke golflengtes (zie voor deze kenmerken van zelfstandigheid 1,6), 
vormen een simultane synthese in de kleur wit. Wat het gebruik van de term 
'polyfonie' voor deze meerkleurigheid in de weg staat, is het feit dat de kleuren 
hun profielen in het samengaan verliezen: ze verdwijnen in het wit. Dit harmo
nische wit is weliswaar het resultaat van complementariteit, maar heft deze 
complementariteit onmiddellijk op.) 

De ongewenste resultaten, het unisono en de homofone harmonie of het 
accoordische verloop, zijn een gevolg van een gebrek aan zelfstandigheid van de 
stemmen. Het kenmerk van de zelfstandigheid zal in het volgende hoofdstuk 
worden belicht. 
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ZELFSTANDIGHEID 

Profilering 

In Hoofdstuk 1,1, waar de muzikale polyfonie werd besproken, citeerde ik een 
uitspraak van Boulez over de in polyfonie vereiste harmonie. Hij sprak over de 
"responsabilité d'une note à une autre". De technische consequentie van Boulez' 
aanwijzing is, dat de componist zich bij het ontwerpen van de stemprofielen be
perkingen moet opleggen om een samenhang of harmonie tussen de stemmen te 
garanderen. Ook de horizontaliteit in Thomas Manns literaire "partituren" ge
tuigt van verticaal geïndiceerde berekening. Ik wees er eerder op dat hij een be
schrijving van Leverkühns fysieke eigenschappen, die zijn individualiteit en 
plastiek hadden versterkt, weloverwogen (vrijwel) achterwege liet om diens be
staan als harmonische contaminatie van historische figuren als Nietzsche en an
deren (en dus zijn symbolische betekenis), veilig te stellen. Het gevolg was bij 
sommige lezers een gemis aan voorstelling; in hun ogen ontbeerde de figuur van 
Lev erkühn een profiel. 

Leverkühn is echter geen stem maar een synthese. Dat een polyfone stem 
inderdaad geprofileerd moet zijn, maakte Richard Wagner duidelijk toen hij 
over polyfone harmonie opmerkte: "Hier jedoch wird es die notwendige 
Aufgabe des Tondichters bleiben, der Anteil der dramatischen Individualitäten 
(...) nicht als bloße harmonische Unterstützung der Melodie kundzugeben, 
sondern - gerade auch im harmonischem Zusammenklange - die Individualität 
des Beteiligten in bestimmten, wiederum melodischer Kundgebung sich 
kenntlich machen zu lassen."2 (Zie eveneens 1,1.) Wat hij terecht verlangde, was 
dat de melodische concessies aan de harmonie niet zouden uitlopen op een inle
vering van het uitgesproken stemprofiel. In de bespreking van het polyfone 
Hoofdstuk XXXIV en van de titelfiguur in Doktor Faustus ((Hoofdstuk 1,7) zal 
blijken dat Thomas Mann wel degelijk zorg droeg voor de profilering van zijn 
stemmen. 

De twee citaten demonstreren het spanningsveld waar een schrijver van 
polyfonie zich onvermijdelijk in begeeft. In homofonie behoeft slechts één stem 
een uitgesproken profiel te bezitten. De basstem en zogenoemde vulstemmen 
beperken zich tot het vormen van begeleidende accoorden die de muzikale 'be
tekenis' van de melodiestem verduidelijken, en hun melodische verloop dient 
dus vooral de harmonie. (Zie Hoofdstuk 1,1 muziekvoorbeeld 2.) Zou de profi
lering in alle stemmen ontbreken, dan zou het resultaat een accoordische zetting 
zijn waarin een melodie ontbreekt. 

1 Die Entstehung des Doktor Faustus. In RUA:1E 
2 Wagner (1851): 164 
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Is zulk een zetting literair denkbaar? H. Petri bespreekt een voorbeeld van 
literaire simultaneïteit die zuiver uit 'accoorden' lijkt te bestaan.3 Het gaat om 
een fragmentje voor acht sprekers uit Fa:hm Ahniesgwow (1959) van Hans 
Helms: 

w a i 

l a m m e n 

s e h t C 

D 

E s h l a 
F 

^ w a s c h 

H f u e r s i s h 

Helms zocht naar een constructie van klanken die als muziek te analyseren zijn 
maar ook betekenis bezitten. Petri citeert G.M. König die meent - en Helms is 
het met hem eens - dat het zuiver de klank is die de situatie verduidelijkt en zin 
aan deze woorden en woorddelen verleent. De luisteraar zal ze associëren met 
de ongearticuleerde geluiden van iemand die verdrinkt en van water. Petri hoort 
bovendien de betekenissen "waschlammen" (="Waschlappen": washand of 
lafaard) "fürchten", "waschen" en "schlämm" ontstaan. Deze woorden resulteren 
uit een samenklinken en een opeenvolging van woorddelen. (De opeenvolging 
herinnert aan de hoketustechniek. Zie 1,5 muziekvoorbeeld 8.) 

Hoe is het hier gesteld met de simultaneïteit, de harmonie en de zelfstan
digheid van de stemmen? Aangezien het stuk verticaal dient te worden uitge
voerd, dat wil zeggen als een partituur, is de simultaneïteit gewaarborgd. Het 
fragment is dus meerstemmig. Maar de meerstemmigheid betreft uitsluitend 
taaiklank en niet taal. De componenten, zijnde de woorddelen, zijn immers bete
kenisloos of -arm, ongeprofileerd en dus onzelfstandig. Aangezien geen van hen 
een profiel bezit, bestaat er ook geen gevaar van profielverlies in de harmonie. 
Beschouwen we de associatie met een drenkeling en water als de door klank 
verkregen harmonie van de woorddelen, dan moeten we concluderen dat deze 
harmonie geen polyfone harmonie is maar, wil men vergelijken, een harmonie 
van louter homofone vulstemmen. Hier gebeurt iets dergelijks als in het 
"nonnenfragment" uit Sterne's Tristram Shandy. Als het 'bou', 'ger' respectieve
lijk 'fou', en 'ter' gelijktijdig hadden geklonken, had de ongeprofileerdheid van 
de componenten de polyfonie in de weg gestaan. 

Doordat de profilering ontbreekt, kan men ook niet spreken van verschil
len tussen de profielen. De onderlinge verscheidenheid vormt echter het tweede 
element in de zelfstandigheid van een stem. 

Petri 1984:241 
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Uiterlijke verscheidenheid 

Wagner sprak over polyfone stemmen als over "individuelle Kundgebungen". 
(Zie 1,1: Zelfstandigheid) Hij verlangde dus verschillen tussen hun profielen. 
Ook Mahler bracht de eis van een eigen profiel (en van de harmonie) onder 
woorden. Hij beschouwde van alle kanten komende en door elkaar heen klin
kende kermis- of feestgeluiden als de oorsprong van zijn polyfonie: "Gerade so, 
von ganz verschiedenen Seiten her, müssen die Themen kommen und so völlig 
unterschieden sein in Rhythmus und Melodik (alles andere ist bloß 
Vielstimmigkeit und verkappte Homophonie); nur daß der Künstler sie zu einem 
zusammenstimmenden und -klingendem Ganzen ordnet und vereint."4 Het enige 
dat men hier misschien tegen in kan brengen, betreft zijn toevoeging over veel
stemmigheid en homofonie (waarmee hij hier op hetzelfde lijkt te doelen, na
melijk een niet-polyfone meerstemmigheid). Homofone vulstemmen - gewoon
lijk de middenstemmen - onderscheiden zich van polyfone stemmen niet zozeer 
door een te grote correspondentie tussen de profielen maar vooral door een 
gebrek aan profiel. Een te grote melodisch-ritmische correspondentie, waar 
Mahler voor waarschuwt, zou de richting uitgaan van een unisono. (In een uni
sono brengen alle stemmen dezelfde melodie ten gehore, en die ene melodie 
hoeft beslist niet ongeprofileerd te zijn. Dat maakt bijvoorbeeld de volkszang 
van een nationale hymne duidelijk.) In Hoofdstuk 1,1 werd verduidelijkt dat het 
uiteenlopende uiterlijk van de samenklinkende thema's (of motieven daaruit) 
theoretisch een voorwaarde vormt voor polyfonie. Zelfs, of misschien juist, 
stemmen die zijn herleid uit een gemeenschappelijke bron - zoals bijvoorbeeld 
contrasubject en zogenaamd vrije stemmen, herleid uit het subject in een fuga -
bezitten bij het samengaan een eigen gedaante. Hermann Hesse formuleert de eis 
van een eigen gedaante zelfs dusdanig toegespitst dat de wederzijdse onafhan
kelijkheid bijna omslaat in haar tegendeel en transcendeert tot afhankelijkheid: 
"Wäre ich Musiker, so könnte ich ohne Schwierigkeit eine zweistimmige 
Melodie schreiben (...). Und jeder der Noten zu lesen versteht, (...) hörte zu 
jedem Ton stets den Gegenton, den Bruder, den Feind, den Antipoden."" 

Past men de eis van uiterlijke verscheidenheid toe op literaire stemmen, 
dan kunnen die niet, zoals Mahler het uitdrukte, volledig verschillend zijn in 
ritme en melodiek. Zij dienen op hun eigen, literaire manier een individuele ver
schijningsvorm te bezitten. Ook hier sluit een grote uiterlijke overeenkomst de 
gewenste spanning zowel als de oplossing van die spanning in een synthese uit. 
Aan een te grote overeenkomst tussen de stemmen gaat bijvoorbeeld de polyfo
nie van het eerste door mij in de Hoofdstukken 1,4 en 1,5 genoemde accolade
fragmenten uit Tristram Shandy mank: 

4Killian 1984:117 
5 Hesse 1952:113 

73 



Hoofdstuk 1,6 

Is Amandus 

} still alive? 
Is my Amanda 

Doordat de verborgenheid ontbreekt, wordt de lezer geconfronteerd met klin
kende profielen. De toevoeging van "my" en de vervanging van de mannelijke 
uitgang "us" door "a" in de tweede regel verschaft de profielen onvoldoende 
individualiteit. Zoals in het vorige hoofdstuk opgemerkt, ontbreekt ook op een 
ander niveau dan de klank een onderscheid. Beide stemmen betreffen uitingen 
van dezelfde vreugedevolle verrassing. Samen vormen ze een unisono. 

Vermoedelijk stond Hans Wysling de noodzaak van de individualiteit der 
stemmen voor ogen toen hij wees op de polyfonie van de "aanzoekscène" in 
Doktor Faustus, waarin "het reëel biografische" (Nietzsche's leven) tegelijkertijd 
met "het literaire citaat" (sonnetten van Shakespeare) het materiaal vormen.6 

Ongetwijfeld bewerkstelligt de versmelting van de twee verborgen, zeer zelf
standige bronnen hier een polyfoon moment. Hun zelfstandigheid hangt evenwel 
niet samen met de verschillen in herkomst van het materiaal. Voor de lezer (en 
de schrijver) zal het niet van essentieel belang zijn dat Nietzsche een historische 
bron en Shakespeare's poëtische Ik fictie betreft. Bij beide stemmen gaat het om 
bestaand, dus reëel, literair (in het geval van Nietzsche literair geworden) mate
riaal. En in beide gevallen komt de verwerking in de nieuwe context neer op wat 
Mann formuleert als "Wirklichkeit die sich in Fiktion verwandelt, Fiktion, die 
das Wirkliche absorbiert".7 Nietzsche zowel als Shakespeare's gedieht zijn dus 
elk achtereenvolgens realiteit en citaat. Het is in de "aanzoekscène" niet de on
gelijksoortige herkomst, maar de uitgesproken profilering en het uiteenlopende 
aanzien van de opgeroepen beelden die de stemmen hun zelfstandigheid ver
schaffen. 

Ik ben mij er van bewust dat een vergelijking tussen muzikale en literaire 
fictie of realiteit mank moet gaan; toch wil ik mijn standpunt aan de hand van 
muzikale polyfonie verduidelijken. Zoals we van polyfone stemmen in een mu
zikaal weefsel niet verlangen dat de ene een stijl (bijvoorbeeld van zestiende-
eeuwse Engelse virginalisten) en de ander een bestaande melodie (bijvoorbeeld 
uit een muziekdrama van Wagner) citeert, maar wij ons tevreden stellen met een 
uiteenlopende melodiek, zo verlangen we ook in literaire polyfonie alleen een 
zintuigelijke diversiteit. In de "aanzoekscène" draagt de auteur zorg voor zo uit
eenlopende profielen als een oude, Engelse, poëtische en een negentiende-
eeuwse, Duitse, filosofische stem. 

Wysling 1967:296. De aanzoekscène: Adrian Leverkühn verzoekt er zijn vriend Rudi 
Schwerdtfeger namens hem Marie Godeau ten huwelijk te vragen. 

Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA: 151 
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Bachtins theorie 

In de twee voorgaande hoofdstukken werd steeds een paragraaf besteed aan 
Bachtins theorie van de polyfone roman. Zijn opvatting van literaire simultaneï-
teit in Dostojevski's dialoogstructuur stuitte er op twijfel, en de door hem aange
toonde harmonie liet in samenhang met die twijfel, en met de nog onbeant
woorde vraag naar de aard van de harmonie, vragen open. Over de zelfstandig
heid van de dialogiserende stemmen daarentegen is Bachtin duidelijk. Het is 
namelijk met name de autonomie van de stemmen die de polyfone roman van 
Dostojevski in Bachtins ogen onderscheidt van de homofone roman tot Dosto-
jevski. (32,33).8 Zij, de zelfstandigheid - dus de profilering en de verscheiden
heid - moet hem op het idee van de muzikale metafoor 'polyfonie' hebben 
gebracht. 

Eerder werd opgemerkt dat ook de homofone roman volgens Bachtin 
meerstemmig is. Maar daar wordt "la multiplicité de caractères et de destins, à 
l'intérieur d'un monde unique et objectif, éclairé par la seule conscience de 
l'auteur". (33) Het auteursbewustzijn is er dus omnipresent en voert, ook in de 
dialogen, zelf als het ware het hoogste woord. De auteur bepaalt de ideologie en 
daarmee het gelijk of ongelijk van de personages. Zo objectiveert hij hun stem
men tot zijn spreekbuizen en hebben ze hun (gelijk)waardigheid en hun onaf
hankelijkheid ten opzichte van de auteur en van elkaar verloren. Zo ook brengt 
zijn "monodische" stem een correlatie tot stand tussen de stemmen, een homo
fone harmonie die - en dat is belangrijk - de stemmen geheel absorbeert. 

In polyfone romans ontbreekt deze monologische en unificerende super
visie. De polyfone roman is "l'ultime dialogue". (47) En de stem van elke dia
loogpartner heeft een uitgesproken profiel. Zij is, "dans sa structure, identique à 
celle que nous trouvons normalement chez les auteurs. Le mot du héros sur lui-
même et sur le monde est aussi valable et entièrement signifiant que l'est 
généralement le mot de l'auteur." (33) In de polyfone roman is de auteur dus 
slechts een van hen, en de dialogische stemmen vormen voor hem geen materi
aal maar fungeren als organen van de sprekers zelf. Zijn ze in de homofone ro
man, ten opzichte van elkaar en de auteur, objecten, in de homofone roman zijn 
ze subject, "homme total" (37), dat wil zeggen onvolmaakte, levende individuen 
met een eigen (vanuit monologisch standpunt beschouwd "vreemd") en dus van 
elkaar verschillend bewustzijn. Hun samenkomst tekent zich onvermijdelijk 
door botsing. Deze botsingen dienen evenwel niet het schrijversbelang, niet de 
grotere structuur van de roman, maar de emancipatie en respectabiliteit van de 
figuren zelf. Natuurlijk is deze vrijheid relatief. De personages zijn feitelijk niet 
vrij ten opzichte van de auteur en staan niet buiten zijn artistieke plan. Het is 
eerder zo dat het plan hen voorbestemt voor die vrijheid. (41) Als "hommes 
libres" treden ze binnen in het strenge en berekenende ensemble. (32,41) Hun 
denken en handelen is dus het gevolg van wat Schlegel een "gebildete Willkür" 

s De nummers tussen haakjes in de volgende twee paragrafen verwijzen naar de pagina's in 
Bachtin 1970. 
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en "künstlich geordnete Verwirrung" noemde. Resumerend: bij polyfonie denkt 
Bachtin aan zelfstandige stemmen, aan "la pluralité des voix et des consciences 
indépendentes et distinctes, la polyphonie authentique des voix à part entière 
(...)". (32) En net als bij de harmonie in muzikale polyfonie, vormen ze een een
heid zonder te verdwijnen binnen de structurele eenheid van de roman. (43) 
Wanneer Bachtin spreekt over de stemmen en hun "discussion interminable et 
sans solution" (64), of over hun "opposition dialogique sans solution" (48), 
moeten we dus niet denken aan een verschil met de muziek waarin wel vele 
harmonische oplossingen te horen zijn. Waar hij met het ontbreken van een op
lossing op doelt, is dat hun confrontatie, zoals hij zegt, geen dialectische ophef
fing, geen fusie met zich meebrengt. De polyfone stemmen worden, anders dan 
die in de homofone roman, niet door de harmonie geabsorbeerd. Dat geldt ook 
voor de polyfone respectievelijk homofone muziek. En Bachtin achtte dit feit zo 
belangrijk dat hij het de grootste merite van Kaus' analyse noemt, "de s'être 
gardé d'une monologisation de l'univers dostoïevskien et d'y avoir évité toute 
unification, toute conciliation de l'inconciliable". (51) De reden is duidelijk. Een 
absorptie had het essentiële verschil tussen Dostojevski's werk en de homofone 
roman verdoezeld of ontkend. 

Maar hier dringt de vraag, in Hoofdstuk 1,5 gesteld, zich nogmaals op. 
Bachtin accentueert en propageert in het "contrepoint romanesque" de zelfstan
digheid van de onderscheiden stemmen. Dank zij hun zelfstandigheid kunnen ze 
elkaar aanvullen en een complementaire harmonie vormen. Maar doen ze dat 
ook? Waarom zijn Dostojevski's romans waarin, zoals Bachtin zegt, elke fusie is 
vermeden, polyfoon en niet heterofoon? Anders: waar ligt de harmonie? Bachtin 
hoort haar, zoals eerder opgemerkt, in de "structurele eenheid van de roman", 
"het universum" waarvan de basis wordt gevormd door het dialogiserende ele
ment. Vermoedelijk doelt hij op de reële wereld met zijn vele zelfstandige 
stemmen die door de roman wordt weerspiegeld. Het is deze weerspiegelde 
meerstemmige werkelijkheid die de synthese tussen de Dostojevski's zelfstan
dige personages bewerkstelligt. Reeds enkele contrasterende stemmen reflecte
ren een universum vol diversiteit. 

Resumerend moeten we stellen dat de stemmen in Dostojevski's dialogen 
even zelfstandig zijn als de stemmen in de bestaande wereld en - de werkelijk
heid, de bestaande wereld, reflecterend - zouden harmoniëren indien ze, zoals in 
de werkelijke wereld, simultaan zouden klinken. 

Nogmaals Bachtins theorie 

Bachtins "Le roman polyphonique" uit 1929 bevat ook opmerkingen die moei
lijk te rijmen zijn met de door hem gehoorde meerstemmigheid in Dostojevski's 
expliciete, manifeste dialogen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer hij spreekt 
over de combinatie van de stemmen van de personages met de auteursstem (33) 

'Schlegel 1967:LXIV 
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of opmerkt dat Dostojevski in elke stem de discussie tussen twee stemmen 
hoort. (64). Dergelijke opmerkingen lijken zich op een andere samenspraak dan 
op de gewone dialoog te betrekken. In een essay van vijfjaar later, vertaald als 
"Discourse of the novel", laat hij zich uitgebreid over deze vorm van samen
spraak uit.'0 Hij doelt op wat Grüttemeier de "soziale Vielfalt der Rede"" en 
Bachtin zelf de 'heteroglossia' noemt die in de Inleiding van deze studie 
("Muziektechnische metaforen") al kort ter sprake kwam, op "the alien words, 
value judgments and accents" die de eigen taal binnensluipen en deze als het 
ware meertalig maken. [276] Een persoon spreekt nooit alleen. In zijn taal klin
ken andere, vreemde stemmen mee. De dialoog bevindt zich dus al binnen de 
individuele taaluitingen. Dostojevski adapteerde deze intrinsieke taairealiteit. 
Het dialogische of veelstemmige in zijn boeken strekt zich uit tot de monologen, 
waaronder die van de verteller, en beheerst de hele roman. Bachtin schaart deze 
impliciete of innerlijke dialoog onder de meerstemmigheid en lijkt hem niet te 
scheiden van de 'polyfonie' in de expliciete, manifeste dialogen. 

Wat de beschrijving uit 1934/35 van deze impliciete dialoog om te begin
nen doet, is de zelfstandigheid van de stemmen in de expliciete dialoog, zoals 
Bachtin die had vastgesteld in 1929, relativeren. De stemmen van de personages 
behouden wel hun eigen taal ten opzichte van de vertellersstem, maar niet ten 
opzichte van hun omgeving. De romancier "does not purge words of intentions 
and tones that are alien to him, he does not destroy the seeds of social hete
roglossia embedded in words (...)." [298] De taal van een personnage is zo sterk 
dat ze de omgeving beïnvloedt: "a character in a novel always has (...) a zone of 
his own, his own shere of influence on the authorial context surrounding him, a 
shere that extends - and often quite far - beyond the bounderies of the direct 
discourse alloted to him." [320] Zelfs de stem van de verteller onttrekt zich met 
aan die invloed: "this heteroglossia, as we have said, is also diffused throughout 
the authorial speech that surrounds the characters (...)." [316] Maar dat betekent 
dat een stem niet alleen invloed op andere stemmen uitoefent maar deze ook van 
andere stemmen ondergaat. "Language is heteroglot from top to bottom", erkent 
Bachtin. [291] Dat geldt voor elke individuele uiting; zij is impliciet dialoog, 
een smeltkroes van dialecten, jargons, sociale spreekvormen.12 "Characteristic 
for the novel as a genre is not the image of a man in his own right, but a man 
who is precisely the image of a language." [336] De karakters zijn in deze zin 
dus niet zelfstandig. 

De relativering van de zelfstandigheid is echter in het verband van dit 
onderzoek niet relevant. Pogingen, zoals die van Dostojevski, om de reële we
reld met individuele stemmen en hun taalgebruik in artistiek proza weer te 
geven, zullen niet alleen aan de zelfstandigheid van de stemmen maar ook aan 
hun réciproque afhankelijkheid, hun 'veeltaligheid', ruimte moeten geven. De 
zelfstandigheid van mensen en hun stemmen is (net als die van stemmen in poly
fone muziek) nu eenmaal relatief. Zij is daarom niet minder aanwezig. 

10 Bachtin 1990. De getallen tussen vierkante haken verwijzen naar dit essay. 
" Bachtin in Die Ästhetik des Wortes:174 (vgl. Grüttemeier 1993:771) 
12 Neubauer 1996:539 
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Er kan ook in de impliciete dialoog niet worden getwijfeld aan de diversi
teit van de stemprofielen: zij spreekt uit de aard der zaak. De stemmen klinken 
uit allerlei geografische, sociale en ideële hoeken. Evenmin geven de stemmen 
aanleiding om aan hun gelijkwaardigheid te twijfelen. Maar behouden ze hun 
(gerelativeerde) zelfstandigheid in het samengaan binnen iemands taal? "The 
word in language is half someone else's. It becomes 'one's own' only when the 
speaker populates it with his own intention, his own accent, when he 
appropriates the word, adapting it to his own semantic and expressive intention." 
[293] Moeten we hieruit afleiden dat de oude betekenissen binnen hun nieuwe 
context verloren gaan en de stemmen (als de kleuren in het wit; zie de Inleiding 
van deze studie) worden geabsorbeerd en hun 'vreemdheid' of anderszijn en dus 
hun zelfstandigheid prijsgeven? Deze vraag lijkt mij overbodig waar het een 
uitspraak in een roman betreft. Een romanschrijver zou geen zorg besteden aan 
de heteroglossia als de lezer de meerstemmigheid niet meer zou horen. Men zou 
kunnen zeggen dat de stemmen in een neergeschreven uiting gestold doorklin
ken. 

Ook het probleem van de simultaneïteit, dat een expliciete dialoog van 
meerstemmigheid uitsluit, doet zich hier niet voor. Een impliciete dialoog staat 
wel "het groeperen van een maximale kwalitatieve diversiteit in een uniek mo
ment" (1,4: Bachtins theorie) toe. Aangezien de stemmen simultaan optreden, 
wordt een analyse van de harmonie mogelijk. We constateerden eerder in dit 
hoofdstuk dat Bachtin de harmonie vindt in de weerspiegeling van de taalreah-
teit die zich in het dialogische door het hele werk heen laat horen. Elke indivi
duele meertalige uiting, elke impliciete dialoog, is zulk een uniek moment en 
dus een schakel in een gesloten keten van unieke momenten die samen deze 
harmonie laten horen. Daarmee is ook de horizontaliteit, nodig om de stemmen 
de tijd te geven zich te profileren, aanwezig. 

Logisch beschouwd lijkt deze harmonie echter een 'horizontale harmonie' 
te zijn. Zij wordt immers gevormd door de opeenvolgende uitingen tezamen. 
Het is de vraag of we deze roman-harmonie mogen gelijkstellen aan de harmo
nie tussen de stemmen binnen één uniek moment ofwel binnen de impliciete 
dialoog. Dat lijkt inderdaad mogelijk te zijn. De harmonie van de roman (de 
weerspiegeling van de dialogische werkelijkheid) wordt op haar beurt weerspie
geld in de elementen waaruit de roman is opgebouwd, de impliciete dialogen, 
die immers bestaan uit dezelfde stemmenveelvoud. Zoals de uiteenlopende 
stemmen in de expliciete dialoog ten opzichte van de werkelijke wereld een mi
crokosmos vormen, zo completeren diezelfde stemmen elkaar binnen de impli
ciete dialoog in een micro-microkosmos. 

De impliciete dialoog van de personages, zoals Bachtin die ziet, lijkt dus 
polyfoon te zijn. Lijkt. Maar is hij het ook? Er staat nog een vraag open. Het is 
die naar het verschil tussen de homofone en de polyfone roman. In zijn 
Discourse of the novel verzekert Bachtin ons: "No living word relates to its 
object in a singular way." En: "the living utterance (...) cannot fail to become an 
active participant in social dialogue." [276] En: "the dialogic orientation of 
discourse is a phenomenon that is, ofcourse, a property of any discourse." [279] 
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Er zijn nog veel meer van dergelijke uitspraken te citeren waarin Bachtin ver
klaart dat alle taal onderhevig is aan deze meerstemmige krachten. Dat is niet 
alleen in werkelijkheid maar ook in artistiek proza het geval, en niet alleen in het 
proza van Dostojevski: "The unity of a literary language is (...) a highly specific 
unity of several 'languages' that have established contact and mutual recognition 
with each other (...)." [295] Dan is taal, ook in literatuur, dus altijd 'polyfoon'. 
Homofone literatuur bestaat in de praktijk niet. Daarmee zou ook het begrip 
polyfonie voor literatuur betekenisloos zijn geworden. Hier doet zich hetzelfde 
probleem voor als dat van de 'open tekst' (zie 1,3: Gehoorde afwezigheid), 
waarin de lezer een oneindig aantal stemmen kan leggen of horen. In beide ge
vallen, in de impliciete dialoog en in de open tekst, is de 'polyfonie' niet het re
sultaat van de intentie van de auteur. Daardoor is het aantal stemmen onbepaald 
en de tekst dus niet zozeer meer- als potentieel x- of °°-stemmig zodat deze zich 
niet voor een analyse op zijn meerstemmigheid leent. Bovendien concludeerden 
we dat de open tekst niet polyfoon kan zijn omdat hij geen homofone 
tegenhanger bezit. Dat geldt dus ook voor de impliciete dialoog. 

Maar Bachtin legt zich daar niet bij neer en brengt een onderscheid aan 
tussen polyfone en homofone romans. Hij vindt het verschil in de manieren 
waarop een auteur met de natuurlijke heteroglossia kan omgaan: "an artistic 
representation, an 'image' of the object, may be penetrated by this dialogic play 
of verbal intentions that meet and are interwoven in it; such an inmage need not 
stifle these forces, but on the contrary, may activate and organize them." [277; 
accent, si] Maar de auteur hoeft dit natuurlijke spel dus niet actief mee te spelen. 
Ontbreken doet het meertalige spel volgens Bachtin bijvoorbeeld in de oude 
"Sofistic novel", (...) die "only a single language and a single style" kende. Wel
iswaar kon zelfs deze 'eentalige' roman zich, aldus Bachtin, niet onttrekken aan 
de taai-immanente veelstemmigheid en had de heteroglossia hier "its effect on 
the novel as a dialogizing background." [375] Maar de manier waarop met de 
natuurlijke heteroglossia werd omgesprongen, verschilde dus met die in latere 
werken. En het is dit verschil, "the way [de auteur] plays with languages" [311], 
die bepaalt of zijn stijl eenstemmig (elders spreekt Bachtin van homofoon) dan 
wel polyfoon moet worden genoemd. 

Strikt genomen bestaan er dus geen homofone romans. Maar de romans 
waarin het talenspel bewust wordt gespeeld, zijn in Bachtins visie wel 'polyfo-
ner' dan de romans waarin geen geïntendeerde heteroglossia te horen is. De vage 
overgang tussen homo- en polyfonie behoeft geen probleem te zijn. Ook muziek 
kan in mindere of in meerdere mate polyfoon zijn. Echter, het is in muziek niet 
het aantal stemmen maar de mate van hun zelfstandigheid die de grens tussen 
homo- en polyfonie vervaagt. Doordat de stemmen in muziek aanwijsbaar zijn, 
stelt hun homo- of polyfone hoedanigheid zich beschikbaar voor discussie. 
Willen ze dat ook doen binnen Bachtins graduele polyfonie, dan zullen we ze 
moeten kunnen aanwijzen. Is dat mogelijk in het geval van een "hidden trans
mission of someone else's word" [316], die de impliciete dialoog volgens Bach
tin kenmerkt? Voor de hoorbaarheid van de veelstemmigheid lijkt inderdaad niet 
te hoeven worden gevreesd. De transmissie mag verborgen zijn, zij schijnt 
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daarom niet minder hoorbaar te zijn. Juist door de hoorbare omgang met de he-
teroglossia onderscheiden polyfone teksten, zoals die van Dostojevski, zich al
dus Bachtin van homofone teksten. Maar betekent de hoorbaarheid van de 
meerstemmigheid tevens de hoorbaarheid van "andermans woord", dat wil zeg
gen van elke onderscheiden stem? 

We vatten het bovenstaande samen. Het genre van de polyfone roman 
beperkt zich, zo impliceert Bachtin in 1935, allerminst tot het werk van Dosto
jevski. Heteroglossia is een intrinsieke eigenschap van gesproken en geschreven 
proza überhaupt. Deze 'polyfonie' kent in de literaire praktijk dus geen homo
fone tegenhanger. Wil het begrip polyfonie in de literatuur zijn specifieke bete
kenis behouden, dan zullen we deze niet geïntendeerde, 'natuurlijke' meerstem
migheid buiten het concept van literaire polyfonie moeten houden. Bachtin lijkt 
daartoe niet bereid te zijn. Hij onderscheidt in de mate waarin een auteur met de 
heteroglossia speelt. Een auteur kan de veeltaligheid namelijk willen "activeren 
en organiseren" of, in de formulering van Neubauer, het potentieel van de roman 
grondig exploiteren.13 Dat doet Dostojevski. Hoe meer hij dat doet, deste poly-
foner is dus zijn tekst. 

Dostojevski's werk was, zo blijkt nu, niet enig in zijn soort. Wel neemt 
het volgens Bachtin temidden van het heteroglottische werk van anderen een 
"extraordinary and unique place" in doordat hij het spel met de heteroglossia 
'hoorbaar' consequenter speelt. De intense semantische interactie binnen de 
impliciete dialoog van Dostojevski's personage houdt nooit en nergens op; en 
ook tussen de talen van de expliciete dialoogpartners en de auteur of verteller 
doen zich eindeloze interacties voor, waarbij niemands taal zich ooit geheel laat 
onderschikken, ook niet onder de taal van de auteur. [349] De romans van 
schrijvers die deze intersemantische connecties niet of minder uitbuiten, zijn dus 
relatief homofoon. 

Het moge duidelijk zijn dat mijn besprekingen over Bachtins dialoog
theorie in hun eenzijdigheid deze theorie geen recht hebben gedaan. Zij beperk
ten zich tot zijn stellingen voorzover die, direct of indirect, betrekking hebben 
op literaire polyfonie. Deze stellingen leiden tot de conclusie dat Dostojevski 
van dezelfde heteroglottische taal gebruik moet maken als andere romanschrij
vers, maar zich door de wijze waarop hij de heteroglossia intensiveert en accen
tueert, gradueel van de anderen onderscheidt. Voorzover dit spel de expliciete 
dialogen betreft, draagt het niets bij aan de polyfonie, aangezien de simultaneï-
teit ontbreekt. De impliciete dialogen echter, waardoor de roman wordt ge
vormd, vertonen een simultaneïteit van vele verborgen zelfstandige stemmen, 
die samen een beeld van de werkelijkheid vormen. Zij lijken dus polyfoon te 
zijn. De polyfonie is hoorbaar. Maar of dat ook geldt voor elke stem apart, 
waardoor de lezer in staat wordt gesteld de stemmen van elkaar te onderscheiden 
en beoordelen, maakt Bachtin niet duidelijk. 

'Neubauer 1996:534 
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Gelijkwaardigheid 

Bachtin achtte de stemmen van de personages vanwege hun uitgesproken profie
len gelijkwaardig aan de auteursstem. Ook anderen spreken bij een overeen
komst in de kracht van de stemprofielen wel over hun gelijkwaardigheid.14 

Mahler noemde, zoals al gezegd, homofonie het resultaat van een te grote 
muzikale overeenkomst der stemmen. Blijkbaar stond hem bij homofonie meer 
de uiterlijke gelijkenis dan hun ongelijkwaardigheid voor ogen. Het is waar dat 
in een homofone zetting de middenstemmen gemiddeld minder van elkaar ver
schillen dan stemmen in polyfonie dat idealiter doen. De homofone melodie- en 
basstem daarentegen verschillen juist in sterke mate, onderling en van de mid
denstemmen. En zowel de onderlinge gelijkheid van de middenstemmen als de 
afwijkendheid van de basstem vloeien voort uit een gebrek aan individualisme: 
ze verschillen in de mate van geprofileerdheid, ten opzichte van elkaar en ten 
opzichte van de melodiestem. Het is dus minder de ongelijkheid dan de onge
lijkwaardigheid waarmee stemmen in muzikale homofonie zich onderscheiden 
van die in polyfonie. De ongelijkwaardigheid hangt samen met de dienende taak 
van homofone stemmen. Meestal bezit de basstem een steunende functie en is 
zijn melodische profiel zwakker dan dat van de harmoniserende vulstemmen, 
die op hun beurt in die zin weer onderdoen voor de melodiedragende (meestal 
bovenste) stem. Deze stem is de enige wier profiel de uitgesprokenheid bezit die 
wordt verlangd van een zelfstandige stem. (Zie 1,1 muziekvoorbeeld 2.) 

Het tekstfragment van Helms toonde dat een talige tekst waarin geen der 
stemmen een profiel bezit, mogelijk is. Hoe moet men zich, andersom, een tekst 
voorstellen waarin alle stemmen gelijkwaardig zijn, dus bijvoorbeeld een poly
fone tekst? (We laten Bachtins problematische heteroglossia hier buiten be
schouwing.) Is elke meerstemmige tekst niet per definitie homofoon? De mani
feste, onverborgen uiting, de supratekst, zingt immers altijd het hoogste lied, 
althans de 'gemakkelijkst in het gehoor liggende' tekst. En de betekenissen in 
deze manifeste tekst worden immers vaak, net als de harmonische 'betekenissen' 
in een hoofdstem, verduidelijkt door de meeklinkende stemmen. Zelfs als de 
betekenis van de supratekst door de medestemmen meer wordt dan alleen ver
duidelijkt, namelijk wordt bepaald, wijkt zij niet af van een homofone melo
diestem. Ook in muziek wordt de harmonische betekenis van een melodiestem 
vaak door de andere stemmen bepaald. Toch moet de laatste vraag - of elke 
meerstemmige literaire tekst homofoon is - ontkennend worden beantwoord. 
Want in muziek is de verduidelijking of bepaling eenzijdig: alleen de meeklin
kende stemmen hebben, of ze nu verduidelijken of bepalen, een dienende 
functie; en de melodiestem laat zich bedienen. In een meerstemmige literaire 
tekst is de bediening daarentegen wederzijds. Enerzijds dienen subteksten de 
supratekst met een vaststelling van zijn betekenis, anderzijds stelt de supratekst 

Bijvoorbeeld Frobenius (1980:1,6) 
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de betekenis van de subteksten vast.15 Sub- en suprateksten in een literaire syn
these bedienen elkaar en bekleden in deze zin dus een even belangrijke functie. 
De manifeste tekst mag dan weliswaar expliciet en dus het meest opvallend 
aanwezig zijn, ze geeft, anders dan een melodiestem, niet noodzakelijkerwijs de 
belangrijkste informatie. Ze is, kortom, niet 'meer waard' dan de subteksten en 
maakt een meerstemmige structuur niet homofoon. Haar meer-zijn is van een 
onvergelijkbare orde: terwijl bas- en vulstemmen zonder melodiestem zin- of 
betekenisloos zijn, zijn meeklinkende stemmen zonder supratekst ondenkbaar. 
Die ondenkbaarheid vloeit voort uit de verborgenheid van de subteksten en on-
verborgenheid van de supratekst. Hierna zal worden uiteengezet waarom deze 
manifeste tekst beter geen stem kan worden genoemd, hij dus geen deel uit
maakt van een meerstemmige structuur en de aard van de meerstemmigheid 
daarom uitsluitend wordt bepaald door de subteksten. 

Ik merkte op dat een tekst die uitsluitend bestaat uit subteksten, anders 
dan een muzikaal weefsel zonder melodiestem, ondenkbaar is. Want hoe zou zo 
een tekst er uitzien? Dergelijke 'teksten' zouden zich beperken tot de door punt
jes of sterretjes vervangen zinsdelen en de zwarte of gemarmerde, woordloze 
pagina's in Tristram Shandy of tot 'non-teksten' als Morgensterns Fisches 
Nachtgesang : 

Wanneer we niet bereid zijn dergelijke meta-linguïstische notaties onder de 
'manifeste teksten' te scharen, dan klinken er in zulke gevallen (hooguit) alleen 
verborgen stemmen. In Tristram Shandy worden die hoorbaar gemaakt door de 
aan de puntjes of tekstloze pagina's aansluitende onverborgen teksten. En in het 
geval van Morgenstern doet een ander gedicht. Palmström an eine Nachtigall, 
een positieve betekenis van de subtekst in Fisches Nachtgesang vermoeden: in 
Palmström vraagt een slapeloze namelijk 's nachts aan een vogel of deze zich 

15 In Hoofdstuk 11,8 wordt een betekenisbepaling van de supratekst door een subtekst be
sproken. In Hoofdstuk 1,7 zal, met een tekstfragment uit Doktor Faustus, een voorbeeld wor
den gegeven van de betekenisverlening aan de subteksten door de manifeste tekst. 

16 Morgenstern 1971:27 
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wil "in einen Fisch verwandeln" en "gesanglich dementsprechend handeln". 
Wat met de versvoeten in Fisches Nachtgesang meeklinkt, is misschien de ver
langde nachtelijke stilte. Meta-linguïstische teksten kunnen dus eventueel meer
stemmig zijn. Zij zijn dat echter alleen wanneer dat wat met het 'niets' 
meeklinkt, meer dan één stem betreft. Dat minimum geldt ook voor subteksten 
die meeklinken met een gewone manifeste tekst. Al in Hoofdstuk 1,2 (Niet-
stemmen) constateerden we immers dat, wanneer we de verborgenheid als crite
rium voor een stem hanteren, de manifeste tekst geen partij in het meerstemmige 
weefsel vormt. 

Ik keer terug naar de manifeste tekst. Wat moeten we dan aan met deze 
opdringerige, onmuzikale 'partij'? Kent haar functie een analogon in muziek? 
Laat ons enkele pogingen tot een antwoord wagen. Is de supratekst bijvoorbeeld 
vergelijkbaar met het alles bepalende subject in de polyfone fuga? Dat we on
danks de dominantie van het fugathema toch van polyfonie kunnen spreken, 
hangt samen met het feit dat het thema van relatieve plaats (van 'stem' in de zin 
van positionering ten opzichte van de andere stemmen) wisselt. Van de stemmen 
is er dus niet een dominant. Beter: de stemmen zijn ombeurten dominant en 
daarmee gelijkwaardig. (Zie 1,1 muziekvoorbeelden 5 en 6.) Hoofdstuk 1,7 zal 
tonen dat iets dergelijks gebeurt in Hoofdstuk XXXIV van Thomas Manns 
Doktor Faustus. Daar treedt een stem nu eens op als manifeste tekst, en dan 
weer als subtekst. Het verschil met een fuga is dat de stem als subtekst per de
finitie haar 'opdringerigheid' verliest, terwijl het fugasubject, ongeacht haar 
plaatsing, opvallend en hoofdthema blijft. Bovendien is de betekenis van een 
fugathema even enigmatisch als de betekenis van de haar omringende andere 
stemmen. Zij is dus wel een muzikale stem en maakt deel uit van de meerstem
migheid. 

Wat voor een fugasubject geldt, geldt ook voor een cantus firmus, een 
polyfone stem die reeds als zelfstandige stem bestond, alvorens als zodanig in 
een polyfone compositie te zijn opgenomen. Ook binnen de nieuwe context ver
raadt zij haar enigmatische betekenis niet. Zelfs wanneer ze oorspronkelijk een 
tekst bezat die binnen de nieuwe compositie in stilte meeklinkt, ligt deze bete
kenis verborgen. Fugasubject en cantus firmus zijn, net als een manifeste tekst, 
wel leidend onderwerp en ook hun leiderschap is, net als dat van sommige mani
feste teksten, dat van een primus inter pares. Maar deze muzikale stemmen 
bezitten de verborgenheid die de manifeste tekst mist. De vergelijking tussen 
bepaalde polyfone stemmen en manifeste tekst is dus niet vol te houden. 

Kunnen we de functie van de manifeste tekst, 'niet-muzikaal' als ze is, 
vergelijken met die van de woorden in een partituur, bijvoorbeeld van een 
Wagner-libretto, een mis van Palestrina, een lied van Schumann? Is de getoon
zette taal in een lied te vergelijken met een manifeste tekst van bijvoorbeeld 
Thomas Mann, en de muzikale stemmen (instrumentale partij en vocale melo
die) met diens enigmatische en dus muzikale subteksten? Dat de taal van een 
gedicht (of van libretto en mistekst) wel degelijk bepaalde muzikale eigen-

17 Ibid. 1965:37 
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schappen kan bezitten, doet hier niet ter zake. Ook een manifeste tekst kan een 
bepaalde muzikaliteit bezitten. Het gaat niet om de mate van (on)muzikaliteit 
van teksten maar om hun 'niet-muzikaliteit', hun ontstentenis van verborgenheid 
die muziek essentieel doet verschillen van taal en die we daarom in polyfonie 
verlangen. (Zie 1,2) Men zou voorts kunnen tegenwerpen dat een gedicht wel 
degelijk verborgenheid kent, zich misschien zelfs door de latentie van zijn uiting 
onderscheidt van proza (dat veel poëzie kan bevatten). Dit neemt evenwel niet 
weg dat een gedicht blijft verschillen van muziek. Het verschil dat hier ter zake 
doet, is de manifeste informatie van zijn supratekst, zijn niet-verborgen aspect. 

Om een vergelijking te kunnen trekken tussen partijen in een lied en die 
in een verhaal, is het nodig eerst in kort bestek een standpunt in te nemen met 
betrekking tot de verhouding tussen de twee partijen - tekst en muziek - in een 
lied. 1) Beschouwt men een gedicht als vormgeving van een sujet, dan heeft dat 
sujet in de toonzetting van het gedicht een geheel nieuwe vorm gekregen. Vol
gens L. Kramer trekt de voordragende stem de woorden fonetisch, dramatisch en 
semantisch dusdanig in een andere richting dat het lied het gedicht "decreëert".18 

Wat van het gedicht rest, zijn simpel gezegd alleen de woorden. 2) Hoewel de 
muziek het gedicht dus versluiert, kunnen de woorden de muzikale 
(instrumentale en vocale) partijen een bepaalde betekenis verlenen. 3) Met be
hulp van die betekenis is de muziek in staat de (door de componist gehoorde) 
verborgen "poëtische" idee - Robert Schumann noemde het ook wel de gedachte 
of het verborgen leven - in het gedicht juist te ontmantelen. De tonen - de 
"höhere Worte" - alleen richten dus weinig uit. Alleen samen met de denote-
rende woorden kunnen zij hun taak, de "tieffste Erfassung des Gedichtes" ver
vullen.19 

Het oorspronkelijke gedicht is tot op zeker hoogte vergelijkbaar met het 
sujet dat de schrijver aanzette tot zijn vertelling. Zijn denoterende woorden zijn 
weliswaar, anders dan de liedtekst, nieuw. Maar ook zij maken de 'muzikale' 
stemmen (namelijk de subteksten) verstaanbaar. Daardoor zijn deze muzikale 
stemmen in staat de achter de woorden gelegen gedachte (om de term van 
Schumann nog eens te gebruiken), dat wil zeggen de idee die supratekst en sub
teksten verbindt, te ontmantelen. Dus ook in een narratieve tekst vermogen de 
'muzikale' stemmen alleen niets uit te richten. (De subteksten kunnen zonder 
manifeste tekst niet eens bestaan, waarin ze verschillen met de muzikale stem
men in een lied.) Supratekst en subteksten samen drukken de idee - die voor de 
auteur als mogelijkheid besloten lag in het sujet - uit. 

Wat deze schematische (dus simplificerende) vergelijking bevestigt, is 
dat het muzikale enigma van een literaire subtekst zijn pendant vindt in het poë
tische enigma van de muzikale partijen in een lied. Maar bovenstaande redene
ring verduidelijkt vooral dat de enige niet-muzikale partij in een vertelling, de 
manifeste tekst, dus inderdaad zijn tegenhanger kent in de enige niet-muzikale 
partij in een lied, de tekst. Evenmin als een liedtekst een stem in de meerstem
migheid vormt, beschouwen we de manifeste tekst als een stem. En wat hier 

18 Kramer 1984:127 
"Schumann 1985,IV:263,261,259 
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relevant is: de denoterende teksten uit beide kunstvormen - liedtekst en supra-
tekst - bekleden een equivalente functie: ze bepalen als talige partij de betekenis 
van de muzikale stemmen. Deze muzikale medestemmen bevestigen of verdui
delijken op hun beurt de gedachte achter de denoterende tekst. Beperken we ons 
in literatuur uitsluitend tot de muzikale stemmen ofwel substemmen, dan ont
dekken we dat deze ook onderling niet overheersen of voor elkaar onderdoen. 
Voor zover zij met elkaar te maken hebben en dus harmoniëren, bevestigen zij 
eikaars betekenis. 

Het spreekt vanzelf dat deze analyse grosso modo van toepassing is op 
elk muzikaal genre waarin woorden zijn getoonzet, ook op composities zoals 
muziekdrama en mis. (In de opera wordt de "decreatie" of versluiering van de 
tekst door de muziek in aria en ensemble nauwelijks als een probleem ervaren; 
de versluiering van de mistekst is regelmatig op kerkelijk verzet gestoten). Dat 
ook het (meestal overheersend homofone) lied zich er voor leent de manifeste 
tekst in een (polyfone) roman of novelle een muziektheoretische plaats te geven, 
komt doordat we het lied niet op haar muziektheoretische meerstemmigheid 
analyseerden, maar op het samengaan van haar twee hoofd-onderdelen, de 
woorden en de muziek. De vergelijking onderstreept wat we al hadden aange
nomen, namelijk - ten eerste - dat alle literaire partijen, ook de manifeste tekst, 
in muzikaaltechnische zin gelijkwaardig zijn en - ten tweede - dat de manifeste 
tekst de meerstemmigheid mogelijk maakt maar er zelf geen onderdeel van 
vormt. Want hij is, net als een tekst in een vocale compositie, door zijn gehoorde 
articulatie te openhartig om in muzikale zin een stem te kunnen worden ge
noemd; hij is, in tegenstelling tot homofone stemmen, niet meer of minder 
'waard' maar wezenlijk anders. De substemmen zijn echter, anders dan homo
fone stemmen, onderling gelijkwaardig. Ze kennen althans niet de in homofonie 
gebruikelijke verdeling in hoofd- en bijrollen. 

Willen we literaire stemmen op hun muzikale gelijkwaardigheid onder
zoeken, dan kunnen we niets anders doen dan nagaan in hoeverre de partijen 
elkaar dienen, ofwel elkaar betekenis verlenen of deze ondersteunen. Dat blijkt 
in literaire meerstemmigheid bij alle partijen wederzijds te gebeuren. Het lijkt 
dus niet doenlijk zich een literaire synthese van muzikale stemmen voor te stel
len, zonder dat deze stemmen ook een muzikaal gelijkwaardige functie 
bekleden. Zo geredeneerd, laat het begrip homofonie zich niet toepassen op lite
ratuur. 

20 Zie bijvoorbeeld van de auteur: "In deze heilige hallen". In: Hollands Maandblad 
1996/12:11-17 
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Subtekst en pretekst 

Hiervoor werd voorgesteld om bij een transponering van muzikale polyfonie 
naar literatuur niet alleen de kenmerken van polyfonie maar ook het algemeen 
muzikale kenmerk van de verborgenheid in acht te nemen. De redenen daarvoor 
waren dat de verborgenheid een akoestische heterofonie vermijdt en bovendien 
het zuiver muzikale 'statement' kenmerkt. Een literaire parallel voor het enigma 
van het muzikale statement werd gevonden in de subtekst. Nu zou men zich de 
volgende vraag kunnen stellen. Kan de subtekst, behalve met het muzikale 
statement, niet ook worden vergeleken met de pretekst van muziek, zoals 
Goethe's Zauberlehrling van Dukas' L'apprentice sorcier! Een pretekst kan im
mers, net als een subtekst, een hoorbare, dus meeklinkende implicatie zijn. Men 
zou dan op het idee kunnen komen opnieuw een vertaalslag te maken, maar nu 
in omgekeerde richting, en de pretekst net als de subtekst een (polyfone) stem in 
een muzikaal weefsel te noemen. 

Dat zou echter een slecht idee zijn en in de muziektheorie dan ook on
denkbaar. Het trekken van een parallel tussen het verborgen 'statement' in mu
ziek en een literaire subtekst, was nodig om te kunnen transponeren van het 
muzikale materiaal naar het literaire materiaal. Beide materialen vertonen even
wel belangrijke verschillen. Die verschillen zijn deels terug te vinden in de 
vergelijking tussen het muzikale 'statement', dat inhoudelijk verborgen, en de 
literaire subtekst, die uiterlijk verborgen is. Inderdaad ontbreekt dit verschil bij 
subtekst en pretekst: zij delen hun enigmatische verschijning en hun inhoude
lijke bepaaldheid. Hieruit vloeit echter voort dat de pretekst juist belangrijk 
verschilt van een muzikaal 'statement', ofwel een polyfone stem. Terwijl een 
pretekst inhoudelijk is bepaald, zijn de muzikale stemmen inhoudelijk onbe
paald. De niet muzikale pretekst in een polyfoon weefsel op één hoop te gooien 
met de muzikale stemmen, is daarom ontoelaatbaar. De pretekst kan een even 
belangrijke rol spelen als de tekst in een lied, maar blijft evenals een liedtekst 
een buitenbeentje. 

Freedmans theorie 

In de vorige hoofdstukken werd aandacht besteed aan Freedmans analyse van de 
meerstemmigheid in Sternes Tristram Shandy. In de drie losse fragmenten die 
inderdaad simultaneïteit vertoonden, misten wij de harmonie. Ook de kortston
dige consonant in een van deze fragmenten, het simultane optreden van de jonge 
Tristram en de vertellende Shandy in "how many fair and goodly cities have I 
seen, during the time you have been reading, and reflecting, Madam, upon this 
stories" (7.xxvi), wilden we niet zonder meer harmonie noemen, al fungeerde 
het brein van Tristram Shandy daar als bindende factor. We namen aan dat de 
gehele roman, die de bedoeling heeft (en er in slaagt) de chaos van het leven, 
met name het denken, te reflecteren, grotendeels zal bestaan uit dergelijke hete-
rofone momenten. Ook de roman in toto is dus, in tegenstelling tot wat 
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Freedman stelt, niet polyfoon. We zouden het werk van Sterne daarom kunnen 
laten rusten. Daarmee zouden we één vraag onbeantwoord laten, die naar de 
zelfstandigheid van de stemmen. 

Ook Freedman verlangt van polyfone stemmen zelfstandigheid. Hij 
spreekt van de uiteenlopende profielen die elkaar in de harmonie aanvullen en 
noemt goede polyfone muziek verticaal zowel als horizontaal. (79) Tristram 
Shandy - vertelsubject en -object - voldoet zijns inziens aan deze eis: net als 
contrapuntische melodieën zijn plot en uitweidingen enerzijds onafhankelijk en 
contrasterend, anderzijds complementair en gerelateerd. (72) In het "how many 
fair and goodly cities (...)" bestaan de eerste stem - de vertelde kindertijd van 
Tristram - en de tweede stem - de reflecties van de vertellende Shandy - inder
daad onafhankelijk van elkaar. Al is het profiel van de verteller, zoals Freedman 
meent, gevormd door het vertelde en is er daardoor harmonie, althans conso-
nantie, het verschil tussen de profielen is evident. Freedman ontdekt het in het 
contrast tussen verleden en heden, fysische wereld en herinnering, en vertelmo-
des (dramatisch en diëgetisch). (72) Deze grootheden zijn gelijkwaardig. De 
stemmen complementeren elkaar inderdaad. 

Er moet echter nog een laatste vraag worden gesteld, namelijk die naar de 
horizontaliteit die deze stemmen een profiel moet verlenen. We constateerden 
dat ze dat profiel, ondanks dat ze in bovengeciteerd fragment slechts samenko
men in het korte moment van het "I", bezitten. Dat danken ze aan de frequentie 
waarmee ze door de roman heen, diachroon of symchroon, zijn verschenen en 
zich hebben ontplooid. De lezer heeft de jonge Tristram in het verhaal en de 
volwassen Shandy in de bespiegelingen grondig leren kennen. In het korte "I" 
vinden we deze stemmen daardoor, hoewel slechts in een korte consonant, ge
profileerd terug. Zelfstandigheid kan hun niet worden ontzegd. 
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POLYFONIE BIJ THOMAS MANN 

Terminologie 

In Hoofdstuk XXXIV van Doktor Faustus wordt, zoals hier nog zal blijken, een 
meerstemmigheid bereikt door de verstrengeling van diverse evenementen die 
zich ook in het verhaal tezelfdertijd afspelen. Het is niet de soort van complexi
teit waar Thomas Manns Faust-roman in eerste instantie om bekend is. Waar 
meestal op wordt gewezen, is de overlapping van juist verschillende historische 
niveaus. Sommigen noemen het polyfonie.' Men kan zich daarin gesterkt voelen 
door Manns eigen commentaar met betrekking tot zijn verticale 'periodisering'; 
hij spreekt over "die Möglichkeit, die Erzählung auf doppelter Zeitebene spielen 
zu lassen, die Erlebnisse, welche den Schreibenden erschüttern, während er 
schreibt, polyphon mit denen zu verschränken, von denen er berichtet (...)." Het 
muziektheoretische en -technische woordgebruik is echter ook bij hem niet con
sistent en een vaststelling van zijn opvatting van de begrippen polyfonie en 
contrapunt daarom problematisch. Een uitputtende analyse van Manns muzikale 
terminologie, zelfs als ze zich tot twee termen beperkt, is hier niet aan de orde. 
Maar ik vat zijn gebruik van de begrippen polyfonie en contrapunt globaal sa
men, met de bedoeling een idee te geven van wat hij onder literaire polyfonie 
kan hebben verstaan. 

In Doktor Faustus wordt, vooral door de titelfiguur en zijn biograaf, de 
verteller, diepgaand gediscussieerd over de ethisch-esthetische functies van 
muzikale homofonie en polyfonie. Al hebben beiden, Leverkühn en Zeitblom, 
veel met Thomas Mann te maken, bij het projecteren van hun opvattingen op de 
auteur is natuurlijk voorzichtigheid geboden. Hun dialogen bieden echter een 
voordeel: de technische betekenissen van de muzikale termen worden er, op één 
uitzondering na die nog aan de orde komt, niet ter discussie gesteld. Juist dit 
grotendeels ongereflecteerde gebruik kan in zijn onschuld exemplificeren wat de 
auteur zelf onder polyfonie en contrapunt verstond. Bovendien zullen we het 
Faust-boek voor dit doel niet kunnen vermijden. Het is namelijk een der weinige 
vindplaatsen in Manns oeuvre van het begrip polyfonie. In zijn overige werk, 
ook de essays, omzeilt hij, zelfs wanneer hij spreekt over muziek en de termino
logie dus niet in overdrachtelijke zin hanteert, het begrip polyfonie het liefst en 
vervangt hij het meestal door 'contrapunt'. Dat blijkt uit zijn kenschetsing van 
het genre van de vertelling als "Themengespinst und Kontrapunktik, als klin
gende Ideenarchitektur", waarin hij ook de term polyfonie had kunnen gebrui-

1 Onder anderen Koopmann 1995 (Faustus):485 en Windisch-Laube 1995:333 
2 Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA: 149,150. H. Vogel ( 1973:511-513) onder

scheidt, naast de door Mann zelf genoemde tijden van de titelfiguur, de verteller en de auteur, 
tevens de met elkaar verweven twintigste en zestiende eeuw. 
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ken. En in een late opmerking over het "schlechte Gewissen der homophonen 
Musik vor dem Kontrapunkt", had 'polyfonie' zelfs meer voor de hand gelegen.4 

Mann, die hier spreekt over de subjectiviteit van harmonische en objectiviteit 
van contrapuntische muziek, noemt het elders dan ook de '"harmonische 
Subjektivität' en 'polyphone Sachlichkeit'". 

Zijn (de meer stilistische) polyfonie en (het meer technische) contrapunt 
voor Thomas Mann dus identieke concepten?6 Dat lijkt niet het geval te zijn. De 
meeste vindplaatsen suggereren dat Mann juist bij contrapunt vooral de harmo
nische synthese, en bij polyfonie de separate partijen voor ogen staan. In een 
brief uit 1944 spreekt hij over de "harmonische" muziek van Bach en Brahms, 
en noemt hij de polyfonie daar niet "echt", "weil deren Hauptmerkmal, die 
wirkliche Selbständigkeit der Stimmen" ontbreekt.8 En bij de beschrijving van 
Leverkühns "Apocalipsis cum figuris" maakt Mann gewag van dissonanten die 
hij omschrijft als "polyphone Härten".9 Dat hij het contrapunt vooral als een op 
harmonie gerichte techniek beschouwt, blijkt uit die ene keer in Doktor Faustus 
waar hij de verteller expliciet een onderscheiding tussen polyfonie en contrapunt 
onder woorden laat brengen: Leverkühns "Dr. Fausti Weheklag", waarin de be
langrijkste stem berust op een dodecafonische reeks die het hele werk bepaalt, is 
"mehr Kontrapunkt als Polyphonie, - womit ich sagen will, daß die Nebenstim
men in ihrer Selbständigkeit mehr Rücksicht nehmen auf die Hauptstimme 
(...)."'° En in de canons waarmee de muziekbeschrijvingen in Doktor Faustus 
hun aanvang nemen, zinspeelt de verteller op de contrapuntische techniek en 
beklemtoont hij daarin de harmonie, namelijk "die melodische Bestandteile, 
durch die jedoch kein Wirrwarr entstand, sondern in der das Nachsingen der 
ersten Phrase (...) sich Punkt für Punkt [!] sehr angenehm zu der Fortsetzung (...) 
fügte."" 

Ook met betrekking tot literaire stemmen kiest Mann meestal voor het 
woord contrapunt wanneer hij de synthese wil benadrukken. Zo beschrijft hij de 
Faust-roman als "die vormalige Katastrophe Deutschlands mit der schrecklicher 
heranwachsenden kontrapunktierend". " Gaat het bij deze illustraties om tekst
fragmenten uit de jaren veertig, uit de Betrachtungen eines Unpolitischen blijkt 

[Für Bruno Walter}. In RuA:409 
4 Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA:220. Uit Manns sporadische gebruik van de 

term polyfonie is bovendien lang niet altijd een duidelijke betekenis af te leiden, (zie bijvoor
beeld BeUA 19) 

5 DF.499 
6 Zie voor de verschillen de Inleiding 
7 Thomas Mann discussieerde over (Leverkühns) muziek, behalve met Adorno en 

Schönberg, met vele anderen en las bovendien talrijke muziektheoretische geschriften. Van 
wie deze onderscheiding stamt, is mij onbekend. Maar hij stond daarin niet alleen. Ook 
Mahler bijvoorbeeld noemde stemmen die "gegensätzlich zueinander" staan "daß man sie im
mer gesondert vernimmt." (vgl. Bauer-Lechner 1923:147) polyfone stemmen. 

s 7 januari 1944 aan Agnes Meyer 
9 DF:502 
10 Ibid.:654 
" Ibid.:43,44 
12 Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA:218 (vgl. ook: 150) 
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dat Mann dit verschil tussen de twee concepten al aan het begin van de eeuw 
maakt. De auteur waarschuwt daar voor een wirwar van democratische stemmen 
die middels "polyfoon" luisteren dienen te worden onderscheiden.1' Juist wan
neer hij in Hoofdstuk XXVIII van zijn Faust-roman constateert dat polyfone 
muziek blijk geeft van een groeiende neiging tot een "Ineinander klingen 
verschiedener Stimmen" en dat de polyfonie "Rücksicht auf den harmonischen 
Zusammenklang" is gaan vertonen14, illustreert hij zijn opvatting van polyfonie 
als een in principe uit losse onderdelen bestaand weefsel. 

Bovengenoemde voorbeelden moeten niet leiden tot de aanname dat 
Mann de twee begrippen wel eigengereid maar consistent gebruikt. Het aange
brachte onderscheid tussen (synthetisch) contrapunt en (dissonerende) polyfonie, 
wordt op andere plaatsen gecorrigeerd. Dan impliceert hij in literaire polyfonie 
juist vooral de synthese. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer hij over Doktor 
Faustus opmerkt dat het inschakelen van een fictieve verteller hem in staat 
stelde de oorlogsgebeurtenissen "polyphon mit denen zu verschränken, von 
denen [de verteller] berichtet, also daß sich das Zittern seiner Hand aus den 
Vibrationen ferner Bombeneinschläge und aus inneren Schrecknissen 
zweideutig und auch wieder eindeutig erklärt."15 En wanneer hij wijst op zowel 
de "Ordnung" als de "Eigenwille" van contrapuntische stemmen, voorziet hij de 
term contrapunt van een eigenschap - zelfstandigheid van de stemmen - die hij, 
zoals bleek, meestal voorbehoudt aan polyfonie. 

Mann lijkt contrapunt en polyfonie als antonimieën te beschouwen. In het 
ene neigen de stemmen vooral tot harmonie en in het andere tot een dissonante 
zelfstandigheid. Maar de betekenissen van het een en het ander wisselen van 
plaats. We moeten ons troosten met Hoofdstuk XXXIV uit Doktor Faustus. 
Daar hanteert Mann "Polyphonie" en "Kontrapunkt" grotendeels in hun gebrui
kelijke betekenissen: een polyfoon weefsel steunt op een contrapuntische tech
niek. 

Historisch diachrone stemmen 

Niet alleen de in Doktor Faustus beschreven, maar ook de daar door Mann 
geschreven meerstemmigheid betreft steeds een gelijktijdige manifestatie van 
zich onderscheidende, gelijkwaardige grootheden. Aan het begin van dit hoofd
stuk repte ik over het polyfone complex dat wordt bewerkstelligd door een 

'-1 fieü:233 
14 DF:Hoofdstuk XXVIII. De ontwikkeling wordt beschreven als een ontplooiing van 

objectiviteit naar subjectiviteit en menselijkheid. Deze ontwikkeling komt tot stilstand in 
Leverkühns seriële techniek. 
Manns gebruik van de term harmonie is hier zelfs binnen een enkele alinea niet consistent; nu 
eens dient zij als verwijzing naar meerstemmigheid in het algemeen, dan weer voor een speci
fiek accoordische schrijfwijze. Ook "meerstemmigheid" treedt soms op in letterlijke betekenis 
en soms als aanduiding voor een specifiek polyfone stemvoering. 

15 Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA: 150 
16 BeU-.'ilO 
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overlapping van verschillende tijden. De geëvoceerde periodes - vijf
tiende/zestiende eeuw, Weimar-Republik, einde van het interbellum en Tweede 
Wereldoorlog - vallen historisch juist niet samen. Maar de periodes verwijzen 
naar elkaar. Doordat Mann een ideële correspondentie tussen hen ervaart en be
nadrukt, kan een manifeste uitspraak over een tijdvak een ander tijdvak symboli
seren en hoorbaar maken. Deze correspondentie zorgt dus niet alleen voor de 
simultaneïteit maar tevens voor de synthese. De gelijktijdigheid en de harmonie 
zijn hier niet los van elkaar te denken. De stemmen kunnen niet met elkaar klin
ken zonder dat ze ook "ineinander klingen", dus een synthese vormen. De syn
thetische factor wordt gevormd door de verbindende idee. Dat deze eenheid niet 
op een unisono uitloopt maar een harmonische is, dankt zij aan de uiterlijke ver
scheidenheid van de tijdvakken. Deze harmonie bestempelt hun combinatie tot 
polyfonie. 

Bij polyfonie kan het dus gaan om een overlapping van na elkaar plaats
vindende (uit de realiteit overgenomen en/of fictieve) gebeurtenissen. De Faust-
roman laat daarvan meer mogelijkheden zien. Ook de fictieve titelfiguur zelf 
bestaat uit een historisch na-elkaar dat tot synchronie is samengekrompen. In 
onderzoek is regelmatig gewezen op Leverkühn als op een contaminatie van 
diverse historische figuren. Doen en laten, spreken en zwijgen van de 'koen le
vende' vormen een synchroniciteit van stemmen, die van Ludwig van 
Beethoven, Schumann, Hugo Wolf, Nietzsche, Martin Luther en van anderen 
onder wie Johann Faust uit het "Volksbuch". De meeste hier genoemde stemmen 
zijn negentiende-eeuws, maar voor de verscheidenheid van hun profielen is zorg 
gedragen. Leverkühn is de vrucht van een legendarische speculant, een zes-
tiende-eeuwse hervormer, enkele karakterlijk en stilistisch uiteenlopende com
ponisten, een negentiende-eeuwse filosoof (en een twintigste-eeuwse roman
cier). De ideële connectie tussen deze (half) historische vitae ligt vooral in hun 
Duitse innerlijkheid en band met de muziek.17 Bovendien mengen zich in 
Leverkühns moderne taal gaandeweg idioom uit Luthers tijd en afatische stoor
nissen, voordat zijn spreken uiteindelijk na een ongearticuleerde klagende kreet 
prehistorisch, dat wil zeggen onmenselijk, verstomt. 

Het is niet zo dat de stemmen van voorbije tijdperken en historische figu
ren slechts meeklinken, als begeleiding in een monodie (waarbij de meeste 
uitdrukking in de bovenstem ligt) met Leverkühns stem als hoofdstem. Veel 
meer vormen ze samen de identiteit van Faustus, die zonder deze stemmen niet 
had bestaan, en trekken ze zich als zelfstandige stemmen achter deze 'harmoni
sche' identiteit als achter een masker terug. Ze zijn echter ook afwisselend her
kenbaar terug te vinden in andere romanelementen, waardoor ze deze met elkaar 
en met de protagonist verbinden. De integratie van de zelfstandige stemmen on
derling en in hun biografische complex is hier dus compleet. 

De Duitse verbondenheid met muziek is een van de sleutelideeën in de Betrachtungen. 
(zie bijvoorbeeld:31,49,50). Drie decennia later stelt Mann dat de Faust-figuur uit de sage en 
in Goethe's gedicht een musicus had moeten zijn omdat de muziek demonisch is, en noemt hij 
Luther "der musikalische Theolog". (Deutschland und die Deutschen. In AgW:706,707,710) 
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Schlee beschouwt ook Faustus als een accoord. Maar twee aspecten 
staan deze vergelijking in de weg. Ten eerste: de protagonist is weliswaar één 
persoon maar verschijnt niet verstard in een enkel verticaal moment of meerdere 
van zulke momenten. Ook daar waar hij niet zelf ter sprake wordt gebracht, is 
hij vrijwel steeds spil van de gebeurtenissen en in die hoedanigheid voortdurend 
impliciet aanwezig. Ook zijn historische stemmen, de genen waaruit hij is opge
bouwd, verschuilen zich achter het Leverkühn-masker maar verdwijnen niet. Ze 
treden in de loop van de vertelling binnen het 'forte' van hun Faust-contaminatie 
met individuele 'solo-fortes' op de voorgrond (of zijn in 'pianissimo's' haast 
onhoorbaar). 

Ten tweede maakt Adrian Leverkühn een ontwikkeling door. Het feit dat 
de ontwikkeling regressief is en zich zelfs kenmerkt door mythische herhalingen 
tot een uiteindelijke terugkeer in het kinderland toe, mag op een dialectiek wij
zen maar spreekt de ontwikkeling zelf niet tegen. Thomas Mann constateerde 
"daß Wachstum niemals ein enstschiedenes Verlassen des Alten und Abgelebten 
ist, welches vom Neuen und Weiterem noch gar nichts gewußt hätte, sondern 
daß das Alte zuletzt schon Elemente des Neuen enthielt, das Neue aber 
Elemente des Alten wieder aufnimmt und fortführt."19 Hoewel hij Leverkühn de 
man van het "semper idem" noemt20, en diens regressie inderdaad een beangsti
gende dimensie vertoont, houdt Mann de lezer onophoudelijk de zandloper, dus 
het verstrijken van de tijd, voor ogen. Men wordt geconfronteerd met de ver
sterking van de duivelse greep - het inruilen van de theologiestudie voor de mu
ziek (een ruil die zelf al is voorbereid), de definitieve sluiting van het diaboli
sche contract in Preßburg, de bevestiging daarvan in het bergdorp Palestrina, de 
allengs groter wordende geografische, sociale en emotionele eenzaamheid, de 
voortschrijdende paralyse, Leverkühns groeiende vakmanschap, en zijn toene
mende wanhoop. 

Daarom spreek ik over Faustus niet als over een accoord maar als over 
een polyfoon leven. Doordat Luther, Beethoven en anderen her en der worden 
geëvoceerd, en sporadisch zelfs bij name worden genoemd, kan de stille aan
wezigheid van deze zo uiteenlopende historische figuren in de persoon van 
Faustus moeilijk over het hoofd worden gezien. Ze worden niet zozeer bezon
gen, maar zingen zelf in hem mee. Pas in Doktor Faustus' fictieve leven blijkt 
hun overeenkomst en komen ze synthetisch samen. 

Historisch synchrone stemmen 

De simultaneïteit kan ook een andere zijn dan een van verschillende historische 
lagen. Zo wilde Hermann Hesse "Kapitel und Sätze schreiben, wo beständig 
Melodie und Gegenmelodie gleichzeitig sichtbar" zijn. Hij doelt op een combi
natie van scherts en ernst, maar ook op een synchronie van "Vielheit" en 

1 Zie 1,5 nt. 14 en 18 
' [On myself]. In Üms:75 
1 Vgl. Puschmann 1983:229 
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"Einheit".21 Dat het kan, laat Hoofdstuk XXXIV uit Doktor Faustus zien. Daar 
klinken synchroon plaatsvindende evenementen samen. Het is de verteller dus 
gelukt zijn "Begierde alles auf einmal zu sagen" te bevredigen.22 Een analyse 
van het hoofdstuk - uiteraard niet de enig mogelijke - kan dat zichtbaar maken. 
Er worden daar twee thema's geëxposeerd, die samenkomen in de idee van het 
nationaal-socialisme: het thema van de verborgen voorbereiding van het bar
barisme, en dat van de barbaarse dialectiek van regressie en vooruit
strevendheid. Deze thema's klinken vier- (zoals later blijkt zelfs vijf-) stemmig. 
Ze manifesteren zich namelijk in vier motieven die, door elkaar te impliceren, 
telkens met elkaar meeklinken.23 De beschrijving van de politieke constellatie 
noem ik het eerste motief, Leverkühns leven het tweede, de discussie-avonden 
van de "Kridwiß-Kreis" het derde en Leverkühns oratorium "Apocalipsis cum 
figuris" het vierde motief. Het hoofdstuk is horizontaal opgedeeld in drie 
subhoofdstukken. (Zie ook 1,5: Meer harmonie.) Het eerste subhoofdstuk belicht 
afwisselend alle vier motieven. De sterkste accenten liggen op de eerste twee, de 
politieke en de biografische omstandigheden waaronder de muziek wordt 
geschreven. Dan breekt de auteur het hoofdstuk af om het tweede subhoofdstuk 
ervan aan te kondigen, dat hij "Fortsetzung" noemt; de manifeste tekst is daar 
geheel en uitsluitend gewijd aan het derde motief, de "Kridwiß-Kreis". Het even 
nadrukkelijk aangekondigde derde onderdeel ("Schluß") behandelt, na een korte 
terugblik op de Kridwiß-kring, het vierde motief, Leverkühns oratorium. 

In de introductie" van subhoofdstuk 1 gaat de verteller uitgebreid in op 
het tijdens het interbellum heersende besef van het deficit van het burgerlijk 
humanisme, dat het einde van de vrijheid betekent zoals die vanaf de late mid
deleeuwen was bevochten. Hij legt uit dat dit besef "nicht das Erzeugnis des 
Kriegsendes" was, doch "schon das seines Ausbruchs". Wat er voor de oude 
verworvenheden in de plaats komt, zijn nieuwe, revolutionaire bindingen die in 
hun barbaarsheid dialectisch terugwijzen naar zeer oude, zoals de middeleeuwse 
scholastiek. Terzelfder tijd leeft de componist in "abgesonderter Verborgenheit" 
om zo "unbeargwohnt" de voor zijn werk nodige hypermoderne ontwerpen en 
schetsen te ontwikkelen, die "abenteuerliche Mut" vereisen. De gemoedstoe
stand waarin hij onderwijl verkeert, noemt hij zelf hels en schildert hij in oud-
Duitse visioenen die verwijzen naar een van Dürers apocalyptische houtsneden. 
Geavanceerde farmaceutica ("Luminal-Tabletten") houden hem daarbij op de 
been. 

21 Hesse 1952:113 
22 DFA13 

Hier doel ik met een motief dus op een verschijningsvorm van een thema, en met thema 
op een aspect van een idee. Thomas Mann zou hier over vier thema's spreken die door één 
idee zijn gemotiveerd. Zie zijn opmerking over het ("geistige") "Themengewebe (...) worin die 
Ideen die Rolle musikalischer Motive spielen". ([On myself]. In Üms:68,80) Daarmee wijkt 
hij echter verder af van de muzikale terminologie. 

Beschouwt men het boek in zijn geheel, dan is er in hoofdstuk XXXIV van een introduc
tie natuurlijk geen sprake. De ideeën zijn vanaf de eerste bladzijde aanwezig. 
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Ook aan de Kridwiß-kring - beschreven in subhoofdstuk 2 - gaat het niet 
ongemerkt voorbij dat "der Krieg nur vollendet und verdeutlicht und zur drasti
schen Erfahrung gemacht, was längst vorher sich angebahnt" had. namelijk "wie 
das Alt-Neue auf (...) jedem Gebiet das Leben methodisch verändern werde". 
Met genoegdoening constateren de kringleden - paradoxaal genoeg zelf 
"Männer von Bildung" - de teloorgang van de uit verlichting gewonnen demo
cratie, wijzend op haar dialectische aard. Ze bereiden zich goedgehumeurd voor 
op de "heraufziehende Barbarei", op de komende "harte und finstere" tijd, die 
zal lijken op de postklassieke prechristelijke periode en waarin de waarheid het 
zal afleggen tegen "massengerechte Mythen". De verteller vat hun hoogge
stemde constatering ontdaan samen in de woorden: "Das kommt, das kommt, 
und wenn es da ist wird es uns auf der Höhe des Augenblicks befinden." Deze 
exclamatie roept de aan Ezechiël ontleende woorden van de testis uit Lever-
kühns "Apocalipsis cum figuris" in herinnering, doordat die al in het eerste 
subhoofdstuk werden geciteerd: "das Ende kommt, es kommt das Ende, es ist 
erwacht über dich; siehe es kommt. Es kommt schon auf und bricht über dich, 
du Einwohner des Landes." 

Het derde en laatste subhoofdstuk is gewijd aan dit moderne, op Dürer 
geïnspireerde "apokalyptische Oratorium". Ook de conceptie van de compositie, 
"die heimliche Beschäftigung damit, reicht (...) weit zurück in eine Zeit 
scheinbar völliger Erschöpfung von Adrians Lebenskräften". En ook dit 
"bedrohliche" werk wil een "Erneuerung des Kultischen" bewerkstelligen. Het 
doet dat door de "vorgeschichtlichen, magisch-rhythmischen Elementar-Zustän-
den bis zu ihrer kompliziertesten Vollendung in sich aufzunehmen". De koen 
genoemde, snijdende dissonanten hebben dus alles te maken met het "Johlen, 
Kläffen, Kreischen, Meckern, Röhren, Heulen, Wiehern" en het "Hohl- und 
Triumphgelächter", de effecten waarmee het "Primitiv-Stadium" wordt vormge
geven. Al in Der Tod in Venedig hoorden we een soortgelijk muzikaal-ritmisch 
hoongelach (van muzikanten op een terras). Daar had het een vergelijkbare 
ideële functie, maar was het ondergebracht in het simpele genre van de straat-
muziek en contrasteerde het nog met de discipline van de tegenpartij, de 
schrijver Aschenbach, die de primitiviteit op een veilige afstand probeert te 
houden. Hier, in de "Apocalipsis", ontbreekt elk verzet en maken al deze stijl
middelen beoogd deel uit van een avantgardistisch, streng hermetisch, serieel 
systeem. De oude en de nieuwe expressiemiddelen zijn dus, om Schönberg te 
parafraseren, 'alle aufeinander bezogen'. De versmelting van het ongeordende en 
regressieve - of de losgeslagenheid - met het technische vernuft toont zich als 
een nieuw barbarisme. 

Samenvattend kunnen we spreken over vier manifestaties van vooral twee 
elementen in een en dezelfde politieke ideologie, waardoor elke manifestatie 
tevens de andere drie belicht. Bovendien reflecteert het oratorium de ideologie 
op dubbele wijze: het is (door zijn expressiemiddelen) namelijk zelf waarover 
het handelt (het barbarisme), en geeft daarmee een staaltje van 'literaire' polyfo-
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nie in een fictief (polyfoon) muziekstuk.25 De muzikale stemvoering in Hoofd
stuk XXXIV begint dus met de expositie van het eerste motief (het politieke 
klimaat) dat beide thema's (de voorbereiding van het nationaal-socialisme en de 
dialectiek er van) introduceert. Daarna vertonen deze twee thema's zich in drie 
andere motieven (leven, oratorium, Kridwiß-kring). Men kan de vier motieven 
beschouwen als 'karaktervariaties', dat wil zeggen van de thema's afgeleide ge
stalten met ieder een zelfstandige identiteit. Doordat ze naar elkaar verwijzen, 
klinken ze steeds als verborgen stemmen met het supratekst-motief mee en kan 
men van meerstemmigheid spreken. Aangezien de idee van het nationaal-socia
lisme in alle vier stemmen aanwezig is en ze verbindt, mag men deze meer
stemmigheid bovendien harmonisch noemen. De polyfone constellatie wordt vrij 
eenvoudig gepercipieerd. Dat hangt onder meer samen met de snelle opeenvol
ging van de manifeste beschrijvingen, waardoor er geen hoge eisen aan het 
geheugen van de lezer worden gesteld en de herkomst van de variaties, de twee 
thema's, zonder veel moeite wordt herkend. 

Maar de polyfone perceptie wordt vooral vergemakkelijkt door de expli
ciete attenderingen op de constellatie door de verteller. Hij onderbreekt zijn 
verslag af en toe kort om op de simultaneïteit en harmonie - dat wil zeggen op 
de correspondentie tussen de vier motieven - te wijzen.26 Zeitblom vreest met 
zijn attenderingen op deze motivische verbanden de homogeniteit van zijn ver
haal aan te tasten. Aangezien ze hem zelf als schrijver voor het voetlicht 
brengen en zijn verhaal onderbreken, is zijn vrees begrijpelijk. Maar ze is onte
recht. Dat is niet alleen te danken aan de bondigheid van zijn aanwijzingen, 
maar vooral aan hun meervoudige functie binnen het verhaal. Zeitblom is (in 
tegenstelling tot de verteller uit Der Erwählte) meer dan alleen een 'testis' die 
buiten het verhaal staat. Hij is een interne verteller, een medespeler. Mann 
noemt hem zelfs een der beide protagonisten.27 Deze brave protagonist laat het 
(net als de ander en net als diens "Apocalipsis") niet bij een beschrijving van de 
thema's. Hij manifesteert ze zelf. Zo geeft de humanistische Zeitblom toe dat de 
actuele "diskursive Lockerung" en alle barbaarse vernieuwingen ook zijn 
"Denken in ihren Wirbel zog", dat het werk van zijn vriend Faustus hem behalve 
met ontzetting ook met trots en interesse vervulde, en dat zijn antipathie tegen 
de kunstzinnige en celeerde leden van de Kridwiß-kring "sich selber nicht so 

28 

ganz sicher" was. Zeitblom is "politikfern im Grunde und unschuldig-geistig"." 
Maar hij is daardoor temeer prooi voor en symptoom van het nationaal-socia
lisme. Als zelfstandige manifestatie vormt hij een vierde karaktervariatie, een 
vijfde motief of stem. Al zouden Zeitbloms reflecties een gevaar betekenen voor 

25 Dat heeft het met Wagners werk - met name Die Meistersinger - gemeen, dat volgens 
Mann het Duitse karakter bezit zowel als er over reflecteert. 

26 Bijvoorbeeld wanneer hij over de "Apocalipsis" opmerkt dat het "gewisse kühne und 
prophetische Beziehungen zu jenen Erörterungen [binnen de Kridwiß-kring] nicht entbehrte, 
sie auf höherer, schöpferischer Ebene bestätigte und verwirklichte". 

27 Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA:190 
28 Nietzsche's Philosophie im Lichte unserer Erfahrung. In LGM:865 
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de bevattelijkheid van zijn eigen verhaal, Thomas Manns stemmencomplex 
wordt door deze vijfde stem in elk geval alleen maar versterkt. 

De twee genoemde thema's, voorbereiding en dialectiek van het natio-
naal-socialisme, vinden we herhaaldelijk op microniveau terug. Het "Alt-Neue" 
is bijvoorbeeld gereflecteerd in de existenties - beroep of afkomst - van de af
zonderlijke kringleden. En over de afwisseling tussen koortsachtige creativiteit 
en creatieve paralyse van de componist zegt de verteller dat "diese sich in jener 
vorbereitet hatte und gewissermaßen schon in ihr enthalten gewesen war, - wie 
ja auch umgekehrt (...)". De compositie, door de ingewijde verteller geïnterpre
teerd als "Verlangen nach Seele" en "Sehnsucht ohne Hoffnung", wordt door 
critici veroordeeld als "blutlose Intellektualität" èn als "blutiger Barbarismus". 
(Later zal Leverkühns "Dr Fausti Weheklag" dezelfde simultaneïteit demonstre
ren. De van een tekst voorziene dodecafonische reeks daarin "liegt, als Tonart 
fast, hinter allem und schafft die Identität des Vielförmigsten."29) Er is vrijwel 
geen zin te vinden is die niet deelneemt aan de verwijzingen naar de twee the
ma's, en daarmee naar de idee van het barbaarse Derde Rijk. Op alles rust "das 
Geheimnis der Identität".30 

Ik merkte op dat Zeitblom her en der wijst op de verbondenheid tussen de 
motieven. Al storen deze expliciete attenderingen op deze verstrengeling zijn 
eigen relaas niet, ze bergen twee gevaren voor Manns stemmencomplex: de 
aantasting van de zelfstandigheid en een teniet doen van de verborgenheid. De 
verteller, die geen schrijver is maar een gymnasiumleraar, valt niets te verwijten. 
Hij beoogt geen polyfonie maar slechts een samenhangend relaas over de sa
menhang tussen de motieven. Het is de 'musicerende' auteur die met deze 
belerende vijfde stem een gevaarlijk spel speelt. Hij verrijkt en versterkt zijn 
stemmenweefsel met een vijfde stem maar dreigt de polyfonie te verzwakken. 
De vertelling over de Kridwiß-kring kan dat illustreren. Zolang Zeitblom zich 
daar bij de bespreking van een onderwerp beperkt tot het slechts (zij het niet 
steeds al te subtiel) impliceren van het verband tussen de motieven onderling en 
tussen deze en de onderliggende thema's van 'verborgen voorbereiding' en 
'dialectiek', klinken de andere motieven in stilte mee. Dat gebeurt bijvoorbeeld 
wanneer hij zonder stellingname rept over de esthetische verheerlijking van 
militaire ascese, over de primitivisering van het alfabet, de "blut- und 
landschaftsgebundene" taaltheorie, over de "Verifizierung uralten Sagenguts" of 
over de afwijzing van waarheid en waardevrije wetenschap als achterhaald en 
saai. Maar wanneer hij openlijk en uitgebreid stilstaat bij de visie van de leden 
op de actuele politieke en mentale situatie, en opmerkt dat "Rückschritt und 
Fortschritt, das Alte und Neue, Vergangenheit und Zukunft eins wurden" en "der 
Krieg nur vollendet (...) hatte, was längst vorher sich angebahnt", maakt hij een 
'stemvoeringsfout'. Want deze zinsnede herinnert te sterk aan het begin van het 
hoofdstuk, waarin van Leverkühns afwisselende depressiviteit en euforie gezegd 
werd dat "dieser sich in jenem vorbereitet hatte, und gewissermaßen schon in 
ihm enthalten gewesen war, - wie ja auch umgekehrt (...)." 

29 DF-.652 
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Mann vervalt dus een enkele maal in (uiterlijk slechts weinig geva
rieerde) herhaling en verwijst zo expliciet naar de verbindende thema's. Door de 
samenhang tussen de stemmen te benadrukken en dus de synthese te accentue
ren, leidt hij de aandacht af van hun verscheidenheid. Bovendien attendeert hij 
de lezer te luid op stemmen die anders slechts in stilte zouden meeklinken, 
waardoor hij hen uit hun verborgenheid naar de oppervlakte trekt. Zo dreigt de 
hoorbaarheid te veranderen in gehoordheid en de individualiteit in gelijklui
dendheid, waardoor de samenhang een open deur wordt en de stemmen aan 
muzikaliteit verliezen. De muzikaliteit loopt dus een bij tijd en wijle gevaar door 
een prozaïsche schrijfstijl. 

Maar over het geheel genomen, is het de schrijver gelukt de zelfstandig
heid van de stemmen te bewaren. Wat simultaan verschijnt, is uiterlijk zeer di
vers en behoudt vrijwel steeds zijn uitgesproken profiel. Een persoonlijk 
onwelzijn, een oratorium, een praatgroep, een nationale hysterie en een gymna
siumleraar reiken elkaar in de idee van het nationaal-socialistische Duitsland de 
hand. Een unisono is dus voorkomen. (Zoiets zou het resultaat zijn van een 
hoofdstuk waarin achtereenvolgens bijvoorbeeld uitsluitend hermetische orato
ria of fascistische discussie-avonden worden beschreven.) Hoofdstuk XXXIV is 
kortom een voorbeeld van literaire polyfonie. Net als in de expliciete (i.e. uitge
schreven) dialogen van Dostojevski worden gelijktijdig plaatsvindende gebeur
tenissen beschreven. De gelijktijdigheid wordt hier evenwel niet bereikt (maar 
alleen vergemakkelijkt) door een snelheid in de beschrijving. (Zie 1,4) Het is 
hier de geheime identiteit die de simultaneïteit realiseert. Zoals gezegd, reali
seert zij ook de harmonische synthese. Deze synthese illustreert het procédé dat 
door H. Klisters in 1877 polyfoon is genoemd: waarin "viele, von einem Gedan
ken beseelt, der von einem Jeden nach seiner Eigenthümlichkeit aufgefasst und 
ausgesprochen wird, sich zur Darstellung eines grossen harmonischen Ganzen 
vereinigen. 

Frobenius 1980:8 
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INTERTEKSTUELE POLYFONIE BIJ THOMAS MANN 

Thomas Manns romanstemmen 

We keren terug naar wat Doktor Faustus het muzikale "Geheimnis der Identität" 
noemde. Het bepaalde niet alleen de platoonse beschrijving van Leverkühn, 
maar vormt algemeen het wezen van Manns polyfone schrijfwijze. Men ontdekt 
de identiteit binnen Hoofdstuk XXXIV, maar evenzeer in de relatie daarvan tot 
de andere romandelen. Thomas Mann wees op de overeenkomst tussen enerzijds 
beeldende en anderzijds literaire en muzikale kunstwerken als composities 
waarbinnen alle elementen verbonden en omnipresent zijn: "Im Anfang leben 
Mitte und Ende, das Vergangene durchtränkt das Gegenwärtige." Dat is ook 
van toepassing op zijn eigen werk. Het lukte hem "den Anfängen gleich die 
Tiefenperspektive des ganzen zu geben" doordat hij zich - en niet alleen bij de 
conceptie van Doktor Faustus - vanaf het begin bewust was van de noodzaak het 
bindende element in zijn roman, het "Grundmotiv", voor ogen te houden en 
"sofort mit seinem Motiv-Komplex in toto zu arbeiten." 

De identiteit kan er zelfs zijn tussen separate werken en een geheel 
oeuvre. De schrijver roemt Richard Wagner, zijn grootste inspirator op het ge
bied van de compositietechniek, vanwege de eenheid van diens "in sich 
geschlossenen und sphärenrunden Levenswerkes". Het ontwikkelt zich welis
waar, maar is als het ware eveneens "gewissermaßen von Anfang da". Ook de 
structuur van Leverkühns wezen en leven, van Hoofdstuk XXXIV, van de 
roman Doktor Faustus, ja van vrijwel alle vertellingen van Thomas Mann staat 
en valt met het geheim van de identiteit. Daardoor lijkt de ontwikkeling van ver
haal en personages, zelfs van evident groeiende figuren als Tonio Kroger in de 
gelijknamige novelle en Hans Castorp in Der Zauberberg, zich af te spelen 
binnen een (mythische) stilstand.4 Manns opmerking over Wagner alludeert dus 
tot op zekere hoogte op zijn eigen oeuvre. Reflecties op een van zijn romans of 
novelles - zij het reflecties van hem zelf, zij het die van anderen - beperken zich 
dan ook zelden tot het ene werk; ook Manns oeuvre ontstaat weliswaar in de 
tijd, maar lijkt "von vorhinein und auf einmal da". De ermee samenhangende 
"Verschachtelung, das Ineinander der Konzeptionen" maakt dat ook Mann zelf 
tijdens het schrijven van fictie "es niemals nur mit dem Werk, der Aufgabe zu 
tun hat, woran er gerade arbeitet, sondern daß gleichzeitig noch alles andere mit 

Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA:279 
2 Ibid.: 153 

Deze en de volgende citaten stammen uit Leiden und Größe Richard Wagners. In 
LGM:738-740 

Zie 1,7, paragraaf "Historisch diachrone stemmen". Het is een kwestie van accentlegging 
of men spreekt van een stilstand binnen de ontwikkeling of van een ontwikkeling binnen de 
stilstand. 
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auf ihm liegt und den produktiven Augenblick belastet." Dat geldt zelfs voor 
zijn essays, die ongeacht de aanleiding en de uiterlijke verscheidenheid, tot op 
zekere hoogte steeds 'hetzelfde' zeggen, doordat zij alle zijn geschreven vanuit 
de verbindende ideeën. Mann noemt niet alleen de verbindende idee binnen één 
werk, maar ook deze oeuvre-verbindende ideeën "Grundmotiven"/ Ze vormen 
onderdeel van zijn totale ideeënweefsel en geven als het ware leiding aan 
grondmotief en kleinere motieven binnen de separate werken. 

Oude stemmen 

Maar zelfs de oeuvre-verbindende grondmotieven zijn niet de laatste instantie. 
Ze zijn, op zijn laatst vanaf Der Tod in Venedig, vaak op hun beurt afgeleid van 
mythische motieven, die daardoor meeklinken en de figuren en motieven in 
Manns oeuvre verbinden met oude stemmen. Met Doktor Faustus klinkt vooral 
de Faust-legende uit het Volksbuch, met Manns Erwählte Hartmann von Aue's 
Gregorius der gute Sünder met zijn Joseph-boektn het bijbelverhaal en in 
Wälsungenblut en diverse romans7 bijvoorbeeld de mythische incestopvatting 
mee. Aangezien de nieuwe verhalen navertellingen en de personages dus geva
rieerde herhalingen betreffen, mag men zich afvragen of zij als nieuwe stemmen 
wel voldoende contrasteren met de in stilte meeklinkende mythische stemmen, 
om zich in een zelfstandig bestaan te kunnen verheugen. Het hangt er van af of 
men de nieuwe transfiguraties opvat als moderne herhalingen van de oude 
stemmen, of als geheel nieuwe 'thema's' die slechts een 'motivische verwant
schap' vertonen met de oude. 

Het is dus een kwestie van accentlegging. Hoe meer er in de nieuwe uit
werking veranderd is ten opzichte van de oorspronkelijke betekenis, des te 
eerder zal men bereid zijn van zelfstandige stemmen te spreken. Beide 
genoemde Faust-boeken, het "Volksbuch" en Manns boek, waarschuwen voor 
de "hoffertigen/ stoltzen/ fürwitzigen/ vnnd trotzigen Sinnes vnd Koppfs" en 
manen "Zauberey/ Beschwerung/ vnnd andere Teuffelswercks zu fliehen" en 
"den Teuffei nit zu Gast zu laden".8 Maar het leven van de half fictieve, zes-
tiende-eeuwse, studentikoze vagebond Johann Faust is veranderd in dat van de 
componist Adrian Leverkühn die voor de twintigste-eeuwse crisis in kunst en 
cultuur een heilloze oplossing aandraagt. Vergelijkt men diens moderne biogra
fie met het schimmige leven van D. Johann Faust, dan neigt men er toe Manns 
figuren te beschouwen als geheel nieuwe en daarmee zelfstandige vleeswor
dingen van mythische ideeën.9 Voor hun identiteit als variatie daarentegen 

' Een voorbeeld: in Doktor Faustus is het "grondmotief" de "aangeboren en voor een pakt 
met de duivel predisponerende wanhoop." {Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA: 172) 

Deze betekenis verschilt dus van die welke Wagner zelf aan een "Grundmotiv" gaf, 
namelijk die van leidmotief. (Wagner z.j. (f 879): 185) 

7 In de Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (190) wordt de oorsprong van het in-
cestmotief geïmpliceerd. 

8 Füssel en Kreutzer 1988:123 
Joseph und seine Brüder; ein Vortrag. In RuA:104ff 
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pleiten figuren als Manns Joseph en Jaakob zelf, die hun eigen leven vaak min
der als dat van een individu opvatten dan als een moderne herhaling van een 
reeds geleefd leven. 

Gregorius en Leverkühn belichten duidelijk dat zij als nieuwe verschij
ningsvormen, in ruil voor de rijke betekenissen die ze aan hun oude adel ontle
nen, inleveren aan individuele vrijheid. Immers, noblesse oblige: naarmate een 
nieuw personage de mythische idee (zoals de idee van de incest) of de oude 
vormgeving daarvan (zoals Gregorius der gute Sünder), getrouwer volgt, is zijn 
levensweg meer tevoren afgebakend. Dat kan zijn empirische verschijningsvorm 
een kunstmatigheid verlenen en de verscheidenheid van zijn model, dus zijn 
zelfstandigheid, in gevaar brengen. E. Heller bijvoorbeeld klaagt er over "daß 
die ganze Repräsentiererei der Typen auf Kosten ihrer autonomen Lebens
wahrheit und Einmaligkeit geht." Hij vreest dat hun "Bedeutendsein nur eines 
fehlt: die unabhängige und freie Existenz".10 Thomas Mann zelf was daarente
gen van mening dat de dramatis personae - ook en vooral de problematische 
'ander' zoals Esau - als moderne wedergeboortes van het oude aan menselijke 
significantie en waardigheid winnen: "Wir wollen es so stellen. Ein geistiger, 
dat heißt ein bedeutender Gegenstand ist eben dadurch 'bedeutend', daß er über 
sich hinausweist, daß er Ausdruck und Exponent eines Geistig-Allgemeineren 
ist, einer ganzen Gefühls- und Gesinnungswelt (...) welches in ihm ihr mehr 
oder weniger volkommenes Sinnbild gefunden hat (...)"" 

Maar men kan het inderdaad bedenkelijk vinden dat de aantasting van 
individualiteit en vrije wil van de figuren nodig wordt geacht om de waarde van 
hun bestaan te verhogen. Mann was zich van dit gevaar bewust. Zijn vinding
rijkheid, zijn variatie- en combinatietechniek - men zou het muzikaal zijn 
'doorwerkingstechniek' kunnen noemen - en zijn psychologische benadering ver
schaffen de moderne variaties dan ook wel degelijk (ook) een eigen leven.12 

Josef is minstens drie maal herboren, een eerste maal uit de put waarin zijn 
broers hem wierpen, een tweede maal uit het Egyptische cachot en een derde 
maal in een moderne roman. De vorm van deze laatste wedergeboorte, die bo
vendien niet als in Genesis 18.000 maar meer dan 500.000 woorden telt, heeft 
van hem nog eens een nieuw mens gemaakt. Deze Joseph vergezelt de 'cantus 
firmus' van de oude Josef in dat wat Mann contrapunt noemt, een "Ineinander 
von Eigenwille und Ordnung".1 Ze zijn te vergelijken met tweelingbroers. Bei
den ontstaan uit de versmelting van hoogmoed en "Gottesklugheit" of wijsheid, 

Naar Manns eigen zeggen inspireerde de motivische opbouw van Wagners Ring zijn eigen 
mythe-techniek. 

10 Heller 1975:223. Zie ook Knstiansen 1995:823,824. 
Ein Wort zuvor: mein 'Joseph und seine Brüder'. In RuA: 101 ; Zfo:914; zie ook JB;GJ:9\ 

' Mann merkte op dat hij met het psychologiseren van de mythe bewust reageerde op de 
mythe van de nationaal-socialisten. Een van de middelen waarmee hij psychologisch inzicht 
geeft, is zijn personages gevoelens, motiveringen en overwegingen te laten uitspreken die 
mensen normaliter slechts denken. Deze psychologische informatie dreigt zich zelf echter op 
te heffen: de verbale ontremdheid van de personages tast hun realistische verschijning aan en 
is bovendien te veel personages eigen om nog een individuele karaktertrek te zijn. 

13 BeU-320 
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leiden ze niettemin een zelfstandig bestaan. Zelfs als men aan de idee wil vast
houden dat het bij de navertellingen niet om nieuwe levens maar om variaties 
gaat, dan moet men vaststellen dat deze dusdanig van hun model verschillen dat 
van een eigen profiel kan worden gesproken. De oude Josef heeft dan een 
nieuwe jas gekregen, zo kleurrijk dat zelfs hij er niet van had kunnen dromen. 
Men zou ook aan een nieuw en origineel beschilderd afgietsel uit een oude mal 
kunnen denken, ware het niet dat een mal het aanzien niet waard is en geen rol 
meer speelt, terwijl de identiteit van de oude stemmen kan concurreren met die 
van de moderne biografieën waarin ze meeklinken. Want de oude modellen zijn 
eveneens verschijningsvormen van een mythische idee en alleen al daarom 'ge
lijkwaardig' aan de nieuwe voorstellingen. Ook de zelfstandigheid van deze 
mythische stemmen blijft uiteraard intact. 

Het alluderen aan de mythe biedt een auteur diverse mogelijkheden. A. 
Knuth merkt, in een bespreking van het werk van Joyce, op dat het leggen van 
mythische verbindingen orde in de chaos van gebeurtenissen kan scheppen, de 
horizon van het verhaal kan verruimen, en, door het creëren van zowel serieuze 
analogieën als humoristische vergelijkingen, gelegenheid tot ironie biedt. Deze 
functies zijn alle in meer of mindere mate ook op Thomas Manns werk van toe
passing. Bij hem hield deze vorm van "simultaanexpressie"14 bovendien verband 
met een politiek engagement. Met de binding tussen het 'primitieve' en zijn 
eigen moderne, psychologische bewerkingen reageerde hij naar eigen zeggen 
bewust op de barbaarse mythe van de nationaal-socialisten. Zijn mythologische 
meerstemmigheid diende een plastische analyse. En deze analyse had, anders 
dan die van Leverkühn met de "Apocalipsis cum Figuris" of van de Kridwiß-
kring, een kritische analyse te zijn en als zodanig in dienst te staan van een 
verheffende vooruitgang, van het humane leven, en niet van een herlevend bar
barisme waarin elke individualiteit wordt weg-georganiseerd, zoals in 
Leverkühns werk. Manns oeuvre-polyfonie bezit, kortom, ook een ethische 
functie. 

De techniek als stem 

Thomas Mann constateerde eens dat Wagners drama's hun eigen identiteit the
matiseren. Veel kunstwerken doen dat, waaronder menig werk van Mann zelf. 
Zo weet hij de montage, die de structuur van zijn Faust-romàn kenmerkt, aan 
dezelfde ontremdheid als welke hij in de roman aan de kaak stelt. Ook sommige 
andere vertellingen van Mann moesten zijn waarover ze handelden.'^ Deze fictie 
bergt dus een "Geheimnis der Identität", vergelijkbaar met dat van Leverkühns 

14 Knuth 1974:44 
Thomas Mann vond dat Doktor Faustus, "selbst das werde sein mussen, wovon es han

delte, nämlich konstruktive Musik." {Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA:172). Ook 
Der Zauberberg "ist selbst das, wovon es erzählt", en wel "die Aufhebung der Zeit". ([On 
myself]. In Üms:80) 
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"Apocalipsis" - die tussen inhoud en techniek, tussen het vertelde en het vertel
len. Met de "stof" '6 klinkt de reflectie op de techniek mee. 

Nemen we bovengenoemde ontremming van en in de Faust-roman als 
voorbeeld, dan constateren we dat Manns door hem zelf bedenkelijke geachte 
montagetechniek wel verborgen ligt, maar de ontremming van zijn figuren niet. 
Volgens het in deze studie gehanteerde criterium kan de laatste kan dus geen 
stem worden genoemd, en zijn dergelijke zelfreflecterende momenten dus niet 
noodzakelijk meerstemmig. Maar in Hoofdstuk 11,2 zal wat uitgebreider worden 
stilgestaan bij voorbeelden van een samengaan van inhoud en techniek, dat wel 
in meerstemmigheid resulteert. Niet alleen de verwijzing naar de eigen techniek, 
ook de tekst waarin deze verwijzing ligt verscholen, ligt achter de manifeste 
tekst verborgen. Het zijn slechts enkele van de ontelbare momenten in Manns 
oeuvre waarin we aantreffen wat Fr. Schlegel "Transzendentalpoesie" noemde: 
zij moet "in jeder ihrer Darstellungen sich selbst mit darstellen, und überall 
zugleich Poesie und Poesie der Poesie sein." 

Samenvatting 

De identiteit - de verbanden binnen Manns separate werken, binnen zijn oeuvre 
en tussen het oeuvre en de mythe - ontkent de veronderstelling dat literatuur al
leen achteraf (door middel van het leidmotief) een perceptie van gelijktijdigheid 
kan bewerkstelligen, maar deze gelijktijdigheid geen gestalte kan geven.ls De 
verbindingen relativeren, kortom, het na-elkaar dat literaire (en muzikale) wer
ken als 'gebeurende' kunstvormen zou kenmerken, en benadrukken Manns 
werken als een "nunc stans".19 Daarin zijn ze vergelijkbaar met beeldende kunst 
of met een gebouw, terwijl ze bovendien in groeiende mate lijken te bestaan uit 
slechts bouwstenen waartussen de mortel ontbreekt." Het is de polyfone 
schrijftechniek die deze literaire (in de praktijk betrekkelijke) totaliteit van werk 
of oeuvre technisch realiseert.21 De belangrijkste bouwsteen is het intra- of 
intertekstuele grondmotief. Het klinkt in stilte mee en bepaalt de harmonische 
verbinding binnen of tussen de stemmen, en dus Manns polyfone schrijfwijze. 
Door zijn verborgen gelijktijdigheid openbaart het grondmotief de verbanden, 
en dus ook de verbindende idee, impliciet maar (of daarom) muzikaler en dus 

16 Mann refereert in Leiden und Größe Richard Wagners met het begrip "Stoff naar een 
werk uit zijn oeuvre. (In LGM:717) Hij doelt op wat hier de manifeste tekst wordt genoemd. 

17 Vgl. Meyer 1987:23. Schlegel zegt dat de roman er het best toe in staat is "zwischen dem 
Dargestellten und dem Darstellenden (...) auf den Flügeln der poetischen Reflexion in der 
Mitte [zu] schweben" (...)." (Schlegel 1967:182, fr.l 16) 

18 Vaget 1984 (Thomas-Mann-Kommentar):332 
19 Deze term nam Mann van Schopenhauer over om het "geheim van de identiteit" mee aan 

te duiden, (vgl. Puschmann 1983:229) 
20 Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA:279; BeU:319 
21 Mann gebruikt de term contrapunt niet voor niets eens in de zin van "gebouw". 

(BeU:3\9) 
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misschien onmiddellijker dan met expliciete aanwijzingen mogelijk was ge
weest. 

Terwijl Dostojevski's personages harmoniëren doordat ze gezamenlijk 
een conflictueuze werkelijkheid reflecteren, vormt Mann een harmonie door niet 
de zelfstandigheid van zijn personages maar juist hun afhankelijkheid, namelijk 
hun symbolische identiteit met ideeën of grondmotieven voorop te stellen. 
Bachtin zou spreken van Manns "monodische bewustzijn". Vertrekpunt bij de 
conceptie lijkt minder de psyche dan de idee, waarvan de figuren slechts ver
schijningsvormen zijn. Deze nieuwe verschijningsvormen zijn echter geen 
wassen beelden, niet simpelweg geslaagde copieën van eerdere verschijningen, 
de oude mythische figuren. Want, al benadrukt Mann in zijn essays regelmatig 
het herhalingsprincipe, zijn fictie vertoont maar weinig storende overaccentue-
ringen van de afhankelijkheid der separate verschijningsvormen van hun mythi
sche grondtype. Mann gebruikte het oude model, de mythe, niet alleen om zijn 
personages te typeren, maar ook als inspiratiebron om zijn eigen voorstellingen 
een nieuw, zelfstandig leven in te blazen.22 Zijn remedie tegen wat een van 
Manns wegwijzers, Schopenhauer, beschouwde als de nietigheid van de separate 
voorstellingen, is de menselijkheid, niet de dood. 

" Kristiansen (1995) daarentegen accentueert de afhankelijkheid van de personages van 
hun mythische grondtype. 
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SAMENVATTING 

Muzikale en literaire polyfonie 

In een meerstemmig weefsel kunnen de stemmen simultaan worden vernomen. 
Zij zijn dus (ik roep de eerste van de vier regels uit Brentano's Simphonie, die 
als motto voorafgingen aan dit deel van de studie, in herinnering) "alle in einem 
verschlungen. In polyfone meerstemmigheid dienen al deze stemmen zelfstandig 
te zijn. Zij klinken (de tweede regel van Brentano) "jeder in eigenem Klang", 
ofwel bezitten uitgesproken profielen die zich niet in een enkele toon maar al
leen in een horizontaal verloop kunnen vormen. Een accoord kan dus niet poly
foon worden genoemd. De profielen doen niet voor elkaar onder maar zijn 
gelijkwaardig. Desondanks verschillen ze van elkaar. Dank zij deze verschillen 
kunnen de stemmen elkaar aanvullen, waardoor ze een synthese of harmonisch 
geheel vormen; ze zijn dus inderdaad (zoals de derde regel van Brentano zegt) 
"mächtig durchs Ganze geschwungen". Stemmen die elkaar ondanks hun ver
schillen niet aanvullen maar willekeurig botsen, zijn heterofoon. Ontbreken de 
verschillen geheel, dan zal het samengaan uitmonden in een unisono. En hoe 
minder uitgesproken de profielen, des te eerder men zal spreken van een accoor-
dopeenvolging of van homofonie. Het combineren van de eigenschappen van 
zelfstandigheid en synthese vereist, ook in literatuur, een zekere berekening. Een 
toevallige synthese van zelfstandige stemmen is daarom onwaarschijnlijk. De 
intentionaliteit lijkt dus inherent aan het schrijven van polyfonie. 

Deze eigenschappen dienen ook te worden gerespecteerd in literaire poly
fonie. Wil literaire polyfonie echter muzikaal klinken, dan zal ze iets van de 
verborgenheid moeten bezitten die eigen is aan een muzikaal 'statement'. We 
vonden zulke verborgen 'statements' bij een literaire tekst in de subteksten. Met 
de supratekst "eilet der Geister Gesang" (de vierde geciteerde regel uit 
Brentano's gedicht) van deze stille maar hoorbare stemmen mee. Bovendien lij
ken zelfstandige stemmen zich, streng genomen, alleen simultaan en toch in 
harmonie te kunnen manifesteren wanneer ze verborgen, dat wil zeggen onuit-
geschreven meeklinken. Niet voor niets denken vele theoretici die naar literaire 
polyfonie zoeken, dat de vereiste simultaneïteit is voorbehouden aan muziek, en 
beschouwen ze dit kenmerk als het hete hangijzer bij hun onderzoek. Een 
akoestische, dus onverborgen simultaneïteit van talige teksten is natuurlijk mo
gelijk. Maar inderdaad wordt zulk een samengaan ervaren als heterofoon of, 
ingeval van een ontbreken van verschillende profielen, als een eenstemmigheid. 

Harmonie tussen literaire subteksten lijkt alleen mogelijk wanneer er tus
sen zo een tekstelement en een of meer uiterlijk divergerende, (externe) elemen-
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ten een ideële overeenkomst bestaat.' De ideële synthese kan door het eigen ka
rakter, of accentuering van een karaktertrek, van de stemmen worden veroor
zaakt, zoals het geval is bij de vier motieven in Hoofdstuk XXXIV van Doktor 
Faustus en in de historische levens die de figuur van de protagonist bepalen. De 
idee is dan als het ware immanent in de stemmen aanwezig. De ideële synthese 
kan ook gecreëerd worden door de context waarin de stemmen samenkomen, 
zoals gebeurde met het begrip naaister in Morgensterns Die Nähe, dat in het 
gedicht een betekenis krijgt die het daarbuiten niet bezit. (Uiteraard is het ver
schil tussen immanente en aangebrachte betekenis hier gradueel of, beter, een 
kwestie van interpretatie.) Wordt er geen inhoudelijke overeenkomst tussen de 
stemmen ontdekt of geschapen, en beperkt de overeenkomst zich tot de klank, 
zoals gewoonlijk in het homoniem, dan is het resultaat heterofoon. Ik merkte op 
dat, wil de harmonie langer duren dan een enkel accoord, er sprake moet zijn 
van een ontwikkeling of duur, die de stemmen de kans geeft zich te ontplooien. 
Deze horizontaliteit ontbreekt in het homoniem. Andere vormen die de stem 
ontplooiingsmogelijkheid biedt, zullen zelden worden aangetroffen. 

Liggen de stemmen in een literaire polyfone tekst verborgen, dan be
schikt zo een tekst, zoals gezegd, over een bepaalde muzikaliteit. Maar het moge 
ook duidelijk zijn geworden dat literaire polyfonie niet volstrekt identiek is aan 
muzikale polyfonie. Het materiaal is verschillend en benodigt andere technieken 
waaraan andere resultaten inherent zijn. Zo moest de muzikale verborgenheid, 
die betrekking heeft op het betekende in literatuur worden vervangen door een 
andere verborgenheid, het ontbreken van het teken. Ik meen echter dat er we
zenlijke overeenkomsten en dus vergelijkingen mogelijk zijn. In beide genres 
kan het gaan om polyfonie, dat wil zeggen om een harmonische simultaneïteit 
van uiterlijk verschillend maar gelijkwaardig geprofileerde 'statements'. 
Ik zet de boven besproken mogelijkheden van een stemvoering in polyfone 
literatuur in een (vereenvoudigend) schema uit: 

Het begrip 'geistige Entsprechung' legt Thomas Mann Zeitblom in de mond wanneer deze 
op een verband wijst tussen Leverkühns "Apocalipsis cum Figuris" en de "Kridwißkreis". 
(DF:498) 
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veelstemmigheid - - meerstemmigheid 

meerdere stemmen simultane stemmen 
/ \ 

(niet muzikaal - - verborgen) 
/ \ 

moment (accoordiek) - - horizontaal (melos) 
/ \ 

verschillende profielen - - unisono 
/ \ 

sterke profielen - - homofonie of accoordenreeks 
/ \ 

samenklank toeval - - harmonie 

heterofonie polyfonie 

Het is niet gezegd dat de mogelijkheid tot vergelijking zich beperkt tot de hier
voor besproken en in het schema opgenomen begrippen. Fenomenen als cantus-
firmus, accoord, majeur en mineur en modulatie werden in de tekst onbeheerst, 
en daarom vaak veiligheidshalve als metaforen (tussen aanhalingstekens), inge
zet, meestal zonder dat zij op hun mogelijkheden van literaire toepassing werden 
afgetast. Deze mogelijkheden zijn evenwel niet uitgesloten. 

Een polyfone tekst vormt een samengaan van individuele identiteiten in 
een synthese van betekenissen. Meerduidigheid lijkt daaraan inherent. De fictie 
van Mann levert daarvan voorbeelden te over. Zelfs mijn verwijzingen naar 
dubbelzinnigheden in enkele polyfone fragmenten daaruit, behandelden die 
fragmenten bij lange na niet uitputtend. De relatie tussen literaire polyfonie en 
meerduidigheid is echter niet altijd omkeerbaar: niet elke meerduidige tekst is 
polyfoon. 

Thomas Manns polyfonie 

In het klokkenfragment uit Manns laatste roman, Der Erwählte, bezit de poly
fonie een andere structuur die gelaagder - dat wil zeggen meerstemmiger - blijkt 
te zijn dan Hoofdstuk XXXIV uit Doktor Faustus. Bovendien blijven vrijwel 
alle meeklinkende stemmen door de roman heen verborgen; zij zijn tekst-externe 
componenten die, anders dan sommige historische figuren die Leverkühns 
identiteit vormen of dan de motieven in Hoofdstuk XXXIV, nergens in de ro
man bij name worden genoemd. De synthese van de stemmen in Der Erwählte 
is, net als in Hoofdstuk XXXIV, het gevolg van hun verwijzing naar een ge
meenschappelijke idee. De simultaneïteit van de stemmen in de voorbeelden uit 
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Doktor Faustus is onafscheidelijk en uitsluitend gelieerd aan de synthese die de 
wederzijdse stemmen-evocatie mogelijk maakt. In Der Erwühlte daarentegen 
ontstaat de simultaneïteit, behalve uit de ideële synthese, uit de samenkomst van 
de stemmen tijdens één afgerond beschreven fenomeen - klokgelui. Deze stem
men zullen in de volgende hoofdstukken een voor een worden afgetast. 
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Deel II 

STEMMEN IN HET KLOKGELUI 

"Alle in einem erstanden, 
Sind sie sich selbst nicht bewußt 
Daß sie sich einzeln verbanden;" 

(Uit Clemens Brentano's Simphonie) 





Hoofdstuk 11,1 

HET KLOKKENFRAGMENT 

De context: Der Erwählte 

Der Erwählte, geschreven in Zwitserland tussen eind januari 1948 en eind okto
ber 1950, is Thomas Manns laatste voltooide roman. Net als in het geval van de 
voorlaatste, Doktor Faustus, betreft het een navertelling van een oude, meer
maals neergelegde legende die de 'superbia', de zonde van de hoogmoed, tot 
onderwerp heeft. Mann leerde het verhaal al in zijn studententijd kennen uit de 
Gesta Romanorum, een verzameling van zeer oude christelijke sprookjes en le
gendes.' Hij lijkt deze kennismaking te zijn vergeten toen hij haar vijftig jaar 
later hernieuwde tijdens zijn werk aan Doktor Faustus. Als model voor Der 
Erwählte gebruikte hij evenwel de laat twaalfde-eeuwse gerijmde versie van 
Hartmann von Aue, Gregorius der gute Sünder. 

Net als in zijn Faust-roman, waar Serenus Zeitblom het woord neemt, 
schakelt hij een fictieve verteller in, de middeleeuwse Ierse monnik Clemens. 
Daarmee wijkt Mann af ten opzichte van Hartmann von Aue; deze stelt zich aan 
het eind van zijn inleiding zelf als de verteller voor. Hij wijst daar ook op zijn 
verzen: "Der dise rede berihte,/ in tiusche getinte,/ daz was von Ouwe 
Hartman."2 Dat Mann het verhaal in proza zou navertellen, stond voor hem al in 
1947 vast;3 hij beschouwde het proza als de modus waarin moderne "Dichtung" 
diende te worden gegoten.4 Anders dan bij zijn werk aan Doktor Faustus, volgt 
hij de pretekst ook naar eigen zeggen even getrouw als de data uit de bijbel bij 
het werk aan zijn Joseph-rora&m,. 

Gelijk Zeitblom introduceert Clemens zich zelf in het eerste hoofdstuk als 
in de humaniora geschoold. Hij reflecteert daar uitgebreid over de tijd waarin en 
de plaats waar hij schrijft, verantwoordt zijn keuze voor een met zonden beladen 
verhaal en voor het proza waarin hij er van kond doet, en eindigt zijn introductie 
met een rijmpje dat de lezer voorbereidt op het begin van de zondige geschie
denis. Daarmee is het raam gezet en volgt met het tweede hoofdstuk de vertel
ling. Hierna volgt een samenvatting daarvan. 

Pas na vele gebeden en speciale kerkdiensten is de hertog en hertogin van een 
bloeiend Vlaanderen-Artois nageslacht gegund, een tweeling wiens geboorte de 
moeder evenwel het leven kost. De hertog, zijn dochter Sibylla al te naijverig 
behoedend en de kansen op een voordelig huwelijk daarmee voor haar verzui-

1 Peter de Mendelssohn in Nachbemerkungen des Herausgebers. In DE.265 
' "Der diese Begebenheit erzählt / und in deutsche Verse gesetzt hat. / das war Hartmann 

von Aue." Vers 171 ff. 
1 Dit blijkt uit een notitie van 21 januari 1948. Vgl.Wysling 1967 (Que!len):259 
4 Zum sechzigsten Geburtstag Ricarda Huchs. In RuA:552,553; zie ook Hoofdstuk 11,6: 

"Manns Muziekesthetica". 
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mend, kan haar bij zijn dood niets beters bieden dan de bescherming van haar 
broer Willigis. De kinderen hebben weinig oog voor anderen maar slechts voor 
elkaar en gaan een incestueuze verbintenis aan. Deze kieskeurigheid resulteert in 
een zwangerschap. Op aanraden van hun even verstandige als strenge hofmees
ter Herr Eisengrein, begeeft Willigis zich op boetetocht naar Rome, een reis vol 
ontberingen waaraan hij bezwijkt. 

De baby wordt ondertussen ter wereld gebracht met hulp van Frau 
Eisengrein en, eveneens op instigatie van de hofmeester, voorzien van geld, 
goed en een tablet waarop wordt gezinspeeld op zijn zondige doch hoge ge
boorte, in een bark overgeleverd aan de willekeur van de Noordzee en het 
noodlot. Het kind wordt voor de kust van het Ierse eiland Sankt Dunstan door 
vissers gevonden en daar ter opvoeding en opleiding in het klooster opgenomen. 
De abt doopt hem op zijn eigen naam Gregorius. Grootgebracht wordt hij in een 
vissersgezin. Als theologisch en juridisch geschoolde zeventienjarige ontdekt 
hij, na een gevecht met zijn stiefbroer, dat zijn geboorte hoog maar ongeregeld 
moet zijn geweest. 

Waarschuwingen van de hem toegenegen abt in de wind slaand, trekt hij 
er met het tablet als ridder op uit om zijn ouders te zoeken. Hij komt aan in 
Vlaanderen-Artois en treft de residentie Brugge verwikkeld in een verwoestende 
minnestrijd. Hertogin Sibylla zwoer haar broer trouw en ongetrouwd te blijven. 
De baardige en ruwe buurvorst Roger vermag haar afwijzing van zijn aanzoek 
niet te accepteren en tracht haar met krijgsgeweld tot een huwelijk te dwingen. 
Gregorius laat zich met behulp van de burgemeester van Brugge, Poitewin, en 
diens vriend, de baljuw Feirefitz, aan het hof introduceren en overmeestert 
Roger in een duel. Daarmee herstelt hij de vrede en welvarendheid van het land 
en verplicht hij de hertogin tot dank. Hij verzwijgt zijn geheimzinnige afkomst 
en ook zij wenst zich de identiteit van de moedige jongeling niet bewust te wor
den. Onder het voorwendsel aan de aandrang van haar edelen gehoor te geven, 
breekt zij met haar voornemen en treedt ze met de vreemdeling, haar zoon, in de 
echt. 

Na de geboorte van twee kinderen ontdekt en herkent zij het tablet, wat 
hen dwingt hun bloedverwantschap onder ogen te zien. Op dwingend aanraden 
van Gregorius doet Sibylla troonsafstand, om zich bij wijze van boetedoening 
samen met hun dochters aan liefdadigheid te wijden. Hij zelf begeeft zich op 
zwerftocht en laat zich, geholpen door een vissersechtpaar, vastklinken aan een 
verlaten rots midden in een afgelegen meer om boete te doen. Daar overleeft hij 
zeventien jaar lang het rauwe klimaat, ineengeschrompeld tot een soort pad en 
zich voedend met een melkachtige substantie die uit de stenige grond opborrelt. 

Terzelfder tijd mist ook Rome een "festhaltende Hand". Het ontbreken 
van een paus en religieuze twisten hebben de stad tot chaos en verval gebracht. 
Twee notabelen, Probus en Liberius, ontvangen beiden in een visioen vage 
aanwijzingen over een afgelegen plaats waar de opvolger van Petrus te vinden 
zou zijn. Zij begeven zich samen op een moeizame tocht naar het noorden om 
hem te zoeken. Aangekomen bij het meer, wijst de visser hun de rots waar hij 
zeventien jaar geleden een zwerver had vastgeklonken. Hun ongeloof, versla-
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genheid en bezorgdheid overwinnend, bevrijden zij het ineengeschrompelde we
zen, dat echter blijkt te kunnen spreken en schreien en binnen luttele uren zijn 
oorspronkelijke gedaante aanneemt. Ze voeren hem als paus naar Rome. Daar 
onderscheidt hij zich in lankmoedigheid ten aanzien van de zondigen; hij wordt 
in alle landen geroemd, en soms bekritiseerd, om zijn verregaande vergevings
gezindheid. 

Wanneer Sibylla de verheffing van een zo genadige paus ter ore komt, 
trekt zij met haar dochters naar Rome om vergiffenis te vragen. Het verhaal 
eindigt met hun roerende weerzien, de absolutie, haar aanstelling als abdis van 
een nabij het Vaticaan gelegen klooster, en de verzekering van Clemens de 1er 
dat hun kinderen zich op normale wijze voortplanten. 

Daarmee is het raam van de vertelling gesloten, maar niet het laatste 
hoofdstuk. De verteller neemt afscheid door kort te wijzen op de ernst van de 
zondigheid en de noodzaak tot boetedoening, maar ook op de voordelen van de 
absolutie voor de zondige zelf en voor de anderen die van zijn verheffing kun
nen profiteren. 

Het eerste van de laatste drie hoofdstukken begint met de plechtige intocht van 
de nieuwe paus. Aan het klokgelui dat de intocht aankondigt en vergezelt, zijn 
daar nog geen zestig woorden besteed. Deze vormen een verkorte - en afwijkend 
belichte - herhaling van de circa zeshonderd woorden die zijn gewijd aan het
zelfde gelui waarmee de auteur zijn roman en de verteller zijn introductie aan
vangt. Clemens beklemtoont dat de klokken luiden zonder toedoen van klokken
luiders en uitsluitend door hemzelf, de "Geist der Erzählung", aan het luiden 
worden gezet. Het is deze beschrijving van het gelui, in het bijzonder de meer
stemmigheid daarvan, die hier onderwerp van discussie vormt. 

De klokkentekst 

Aue bericht pas in de verzen 3753-3763, voorafgaande aan zijn beschrijving van 
de intocht, over de klokken: 

"Von einen gnâden ich iu sage. 
vor der kunft drier tage 

dô wart ze Rome ein grôzer schal: 
sich begunden über al 

die glocken selbe liuten 
und kunten den liuten 

daz ir rihtaere 
schiere künftic waere. 
dâ kôs wîp unde man 
sine heilicheit wol an. 

sie vuoren engegen (...)" 
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In Nieuwhoogduitse vertaling: 

"Nun berichte ich euch 
von einem Gnadenzeichen: 

Drei Tage vor ihrer Ankunft 
erhob sich in Rom ein gewaltiges Tönen; 

überall fingen die Glocken 
von selbst zu läuten an 

und verkündeten den Menschen 
die baldige Ankunft ihres Papstes. 

Daran erkannte wohl ein jeder 
die Heiligkeit dieses Mannes. 

Und so wanderten (...)" 

Thomas Mann begint zijn roman als volgt: 

"Wer läutet? 

Glockenschall, Glockenschwall supra urbem, über der ganzen Stadt, in ihren 
von Klang überfüllten Lüften! Glocken, Glocken, sie schwingen und schaukeln, 

wogen und wiegen ausholend an ihren Balken, in ihren Stühlen, hundertstim
mig, in babylonischem Durcheinander. Schwer und geschwind, brummend und 
bimmelnd, - da ist nicht Zeitmaß noch Einklang, sie reden auf einmal und alle 

einander ins Wort, ins Wort auch sich selber; andröhnen die Klöppel und lassen 
nicht Zeit dem erregten Metall, daß es ausdröhne, da dröhnen sie pendelnd an 

am andern Rande, ins eigene Gedröhne, also daß, wenn's noch hallt 'In te 
Domine speravi', so hallt es auch schon 'Beau quorum tecta sunt peccata', hinein 

aber klingelt es hell von kleineren Stätten, als rühre der Meßbub das 
Wandlungsglöcklein. 

Von den Höhen läutet es und aus der Tiefe, von den sieben erzheiligen Orte der 
Wallfahrt und allen Pfarrkirchen der sieben Sprengel zu Seiten des zweimal 

gebogenen Tibers. Vom Aventin läutet's, von den Heiligtümern des Palatin und 
von Sankt Johannes im Lateran, es läutet über dem Grabe dessen, der die 

Schlüssel führt, im vatikanischem Hügel, von Santa Maria Maggiore, in Foro, in 
Dominica, in Cosmedin und in Trastevere, von Ara Celi, Sankt Paulus außer der 

Mauer. Sankt Peter in Banden, und vom Haus zum hochheiligen Kreuz in 
Jerusalem. Aber von den Kapellen der Friedhöfe, den Dächern der Saalkirchen 
und Oratorien in den Gassen läutet es auch. Wer nennt die Namen und weiß die 
Titel? Wie es tönt, wenn der Wind, wenn der Sturm gar wühlt in den Saiten der 

Äolsharfe und gänzlich die Klangwelt aufgeweckt ist, was weit voneinander und 
nahe beisammen, in schwirrender Allharmonie: so doch ins Erzene übersetzt, 

geht es zu in den berstenen Lüften, da alles läutet zu großem Fest und erhabenen 
Einzug. 

Wer läutet die Glocken? Die Glöckner nicht. Die sind auf die Straße gelaufen 
wie alles Volk, da es so ungeheurlich läutet. Überzeugt euch: die Glockenstuben 
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sind leer. Schlaff hängen die Seile, und dennoch wogen die Glocken, dröhnen 
die Klöppel. Wird man sagen daß niemand sie läutet? - Nein, nur ein 

ungrammatischer Kopf ohne Logik wäre der Aussage fähig.'Es läuten die 
Glocken', das meint, sie werden geläutet, und seien die Stuben auch noch so 
leer. - Wer also läutet die Glocken Roms? - Der Geist der Erzählung. - Kann 

denn der überall sein, hie et ubique, zum Beispiel zugleich auf dem Turme von 
Sankt Georg in Velabro und droben in Santa Sabina, die Säulen hütet vom 
greulichen Tempel der Diana? An hundert weihlichen Orten auf einmal? -

Allerdings, das vermag er. Er ist luftig, körperlos, allgegenwärtig, nicht 
unterworfen dem Unterschied von Hier und Dort. Er ist es, der spricht: 'Alle 

Glocken läuteten', und folglich ist er's, der sie läutet. So geistig ist dieser Geist 
und so abstrakt, daß grammatisch nur in der dritten Person von ihm die Rede 

sein und es lediglich heißen kann: 'Er ist's'. Und doch kann er sich auch 
zusammen ziehen zur Person, nämlich zur ersten, und sich verkörpern in 

jemandem, der in dieser spricht und spricht: 'Ich bin es. Ich bin der Geist der 
Erzählung, der, sitzend an seinem derzeitigen Ort, nämlich in der Bibliothek des 
Klosters Sankt Gallen im Alamannenlande, wo einst Notker der Stammler saß, 

zur Unterhaltung und außerordentlicher Erbauung diese Geschichte erzählt, 
indem ich mit ihrem gnadenvollen Ende beginne und die Glocken Roms läute, 

id est: berichte, daß sie an jenem Tage des Einzugs sämtlich von selber zu läuten 
begannen. 

Damit aber auch die zweite grammatische Person zu ihrem Rechte komme, so 
läutet die Frage: Wer bist du denn, der Ich sagend an Notkers Pult sitzt und den 

Geist der Erzählung verkörpert? - Ich bin Clemens der Ire (...)." 

Het fragment dat hier object van studie is, eindigt bij de vierde alinea, voor het 
"damit aber auch". Deze afbakening is een keuze en behoeft een 
verantwoording. Want zo beperkt het fragment zich niet tot de beschrijving van 
het gelui maar behelst het ook een deel van de uiteenzetting over de oorsprong 
ervan - Clemens als zetel der vertelling. De uiteenzetting daarvan vangt in de 
derde alinea aan met de vraag "Wer läutet die Glocken?". Het eenduidige ant
woord, waarin de naam van de luider wordt genoemd, begint met de vierde ali
nea. Men kan zich afvragen of de vraag naar de oorsprong terecht tot de 
klokkenpassage wordt gerekend, en zo ja, waarom dat dan niet ook met het ant
woord gebeurt. 

Het eerste argument voor het leggen van de grens tussen de vraag naar de 
oorsprong en het antwoord, is de lengte van het antwoord. Het beslaat niet alleen 
het begin van de vierde alinea maar loopt in feite door tot het einde van het 
hoofdstuk. Zou men het hoofdstuk als polyfoon geheel willen analyseren, dan 
loopt de eis van stemmen-simultaneïteit gevaar. Immers, hoe langer een passage 
waarin simultaan klinkende stemmen moeten worden aangetoond, des te meer 
dreigt de gelijktijdigheid vaak aan overtuigingskracht in te boeten. In dit geval 
zal de beschrijving van een enkel evenement - het klokgelui - de passage moeten 
afbakenen en het mogelijk moeten maken om van gelijktijdigheid te spreken. De 
passage is, kortom, beëindigd als het beieren niet meer hoorbaar is. En zolang de 
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vraag naar de oorsprong wordt geformuleerd, is het klokgelui te horen. Want, al 
vangt reeds met de derde alinea de reflectie over de oorsprong aan, de lezer 
hoort er nog steeds hoe "es so ungeheuerlich lautet"; nog steeds "wogen die 
Glocken, dröhnen die Klöppel". Ook wordt daar met het noemen van de "Turme 
von Sankt Georg in Velabro und droben in Santa Sabina" de opsomming van de 
plaatsen waarvandaan wordt geluid, voortgezet en wijst de verteller er nogmaals 
op de honderdstemmigheid van het gelui. In de loop van Clemens' lange ant
woord op de vraag daarentegen, zijn betoog over zijn abstractie en zijn visie op 
het humanisme, het katholicisme en de taal, verdwijnen de klokken vrij snel uit 
het gehoor van de lezer. Het wegsterven van het gelui begint kortom met de 
vierde alinea. Aan het bezwaar tegen de keuze voor een te groot en divers stuk 
tekst wordt mijns inziens dus voldoende tegemoet gekomen wanneer men de 
klokkenpassage laat doorlopen tot de vierde alinea en de woorden "Damit aber 
auch die zweite grammatische Person (...)". 

Het klokkenfragment neemt dus de drie eerste alinea's in beslag. Het 
tweede argument voor deze afbakening is de syntactische bevestiging. In de 
derde, laatste, alinea introduceert de verteller de luider in de derde persoon: "Er 
ist luftig, körperlos (...)." Wanneer de tot dan toe naamloze verteller de alinea 
afsluit met de luider zelf in directe rede aan het woord te laten, horen we 
(uiteraard) een eerste persoon, maar we horen hem door de mond van de 
anonieme verteller, namelijk tussen aanhalingstekens: "'Ich bin es. Ich bin der 
Geist der Erzählung (...)'." De anonieme verteller is dus nog steeds achter de 
schermen aanwezig. Ook is de naam van de luider nog niet gevallen. De naam
loze externe verteller verdwijnt echter ongeveer gelijk met het gelui. Aan het 
begin van de vierde alinea toont hij ons de luider door hem de vraag naar de 
oorsprong te stellen in de tweede persoon: "Wer bist du denn (...)". Het zijn zijn 
laatste woorden. Want de luider antwoordt niet alleen onmiddellijk in de eerste 
persoon, maar bovendien niet meer tussen aanhalingstekens. Ook stelt hij zich 
nu voor: "Ich bin Clemens der Ire (...)." Hij heeft de teugels van de naamloze 
verteller overgenomen en laat ze niet meer los tot hij zijn verhaal heeft afgeslo
ten. Anders gezegd: pas na de derde en laatste alinea van het klokkenfragment 
heeft de voorheen anonieme verteller en klokkenluider zijn dekmantel afgewor
pen, komt zijn habijt tevoorschijn en blijkt zijn identiteit. De geest van de ver
telling staat lijfelijk en onverborgen voor ons. 

Het derde argument voor de door mij gekozen begrenzing is Clemens' 
eigen instemming ermee. Deze instemming blijkt uit een vergelijking van de 
eerste klokkenbeschrijving met de tweede, de eerste drie zinnen die het hoofd
stuk van de intocht, "Der sehr große Papst", openen: 

"Glockenschall, Glockenschwall, supra urbem, über der ganzen Stadt, in ihren 
von Klang überfüllten Lüften! Wer läutet die Glocken? Niemand - als der Geist 
der Erzählung, indem er berichtet, daß sie drei Tage schon vor des Erwählten 

Einzug sämtlich von selber zu läuten begannen, und nicht aufhörten, es zu tun, 
bis vor Sankt Peter seine Krönung vollzogen war." 
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De eerste zin van dit fragmentje is een letterlijke herhaling van de openingszin 
van de eerste beschrijving. De derde alinea begon met de vraag die hier in de 
tweede zin wordt gesteld - "Wer läutet die Glocken?" - en gaf hetzelfde voorlo
pige antwoord als hier in de derde zin volgt: "(...) der Geist der Erzählung (...)"• 
En de eerste beschrijving sloot af met het bericht "daß sie an jenem Tage des 
Einzugs sämtlich von selber zu läuten begannen", hier eveneens in de derde zin. 
Het eerste klokkenfragment, zoals hiervoor afgebakend, wordt dus in beknopte 
vorm omvat door de tweede beschrijving. In beide hoofdstukken volgen daarop 
nieuwe motieven, namelijk na de eerste klokkenbeschrijving de zelfbeschrijving 
(het antwoord) van de verteller, en na de tweede klokkenbeschrijving de ironi-
sering van het gelui die, zoals in Hoofdstuk 11,4 zal worden uiteengezet, neer
komt op een verkapte zelfpresentatie van de auteur. 

De functie 

Clemens de 1er grijpt, met zijn prikkelende aankondiging een zondig verhaal 
over een broer en zuster te zullen vertellen en met zijn premature beschrijving 
van het klokgelui, op zijn verhaal vooruit. Daarmee treedt hij in de voetsporen 
van Zeitblom. Deze verontschuldigt zich bij aanvang van zijn introductie op de 
Faust-biografie voor zijn "voreiliges Eingehen" op Leverkühns verbond met de 
duivel. Natuurlijk wekt hij, niet anders dan Clemens, met deze "Verfehlung und 
Unbeherrschtheit" de nieuwsgierigheid van de lezer. Hoewel Clemens net als 
Zeitblom (en volgens middeleeuwse verteltraditie) bij tijd en wijle bescheiden 
beweert dat de stof hem wezensvreemd is en voor technische problemen stelt, 
suggereert hij, anders dan Zeitblom, niet zich voor de vooruitnemingen te gene
ren. Hij heeft dat ook niet nodig. Want waaruit de zondigheid van de hertogs
kinderen bestaat, verraadt hij vooralsnog niet. Hij wakkert slechts geraffineerd 
een voorpret aan, door deze schijnbaar af te dempen en de geschiedenis als 
"hocherbaulich" maar "entsetzlich" voor te stellen. En tenslotte volgt hij met de 
vooruitneming van de klokken een aantal weloverwogen, acceptabele doelen. 

Om te beginnen zet het machtige gelui, zoals bij de tweede beschrijving 
wordt verklaard, luister bij aan een schier ongelooflijke verheffing en de mens
heid omvattende verlossing die de ethische kern van Clemens' (en Manns) 
"gnadenvolle Mär" uitmaken. De pontificale plaats van de klokken aan het begin 
staat daarmee dus in proportie. Roept Clemens met zijn tweede vermelding van 
het gelui de Romeinse bevolking op de nieuwe paus te verwelkomen, met de 
eerste beschrijving roept hij dus als het ware de lezers op voor het bijwonen van 
zijn genadepreek. En ook legt hij er - zo zal in het volgende hoofdstuk van deze 
studie blijken - een subtiel verband mee tussen de muziek en de dichtkunst, de 
kern van zijn esthetica in de vertelling. De 'auteur zelf heeft eveneens zijn 
bedoelingen met het gebimmel. Zoals reeds de portier van het sanatorium 
"Einfried" in Manns vroege novelle Tristan (1903) met een slag tegen de "große 

1 DE: 12 
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Glocke" de komst van nieuwe patiënten aankondigde, zo werkt Manns 
openingsgelui een halve eeuw later als een introductie van Clemens en diens 
"höchste und gnadenvollste" uitverkorenheid tot "Sella Gestatoria". Al dat zou 
volstaan voor een zo indrukwekkende 'prelude'. Maar er is meer. Het besef dat 
hier een roman wordt geopend waarmee de auteur zich zelf (zoals in het vol
gende hoofdstuk zal worden uiteengezet) absolutie verleent na zijn 
"levensbiecht"6 in Doktor Faustus, maakt de overdonderende oproep nog ver
klaarbaarder. 

Koopmann wees voorts op het onrealistische kader dat met de klokken is 
gezet. Zij staan hier voor muziek en daarmee in Manns gedachte voor het 'on
werkelijke'.7 Inderdaad heeft Mann, zoals later zal worden uiteengezet, het 
grootste belang bij een demonstratie van de irreële context waarin in deze roman 
genade wordt geschonken. Anderzijds beperkt het irréalisme van de klokken 
zich tot enkele details. Deze komen alleen als irreëel tot hun recht binnen de 
juist opmerkelijk historisch-reële behandeling, waarover nog gesproken zal 
worden. 

Ook botst de behoefte aan onwerkelijkheid met de bedoeling het milieu te 
schilderen. Want ook daartoe doet het gelui dienst. Dat is niets nieuws. Ter ver
duidelijking sta ik een moment stil bij de klokken in Victor Hugo's Notre-Dame 
de Paris. De "bruit de toutes les cloches sonnant à grande volée dans la triple 
enceinte de la Cité, de l'Université et de la ville" waarmee het eerste boek van 
Hugo's roman aanvangt, en vooral de opsomming van mogelijke redenen voor 
het klokkengeweld, verplaatsen de lezer in het Parijs van de renaissance. Hugo, 
die (aan het einde van het derde boek) net als Mann een tweede beschrijving van 
klokgelui geeft, maakt daar zelfs openlijk gewag van die functie: "(...) refaites le 
Paris du quinzième siècle, reconstruisez-le dans votre pensée, regardez le jour à 
travers cette haie surprenante d'aiguilles, de tours et de clochers (...) et assistez à 
l'éveil des carillons." Die sfeer- en contextschilderende functie bekleden gelui
den ook in het oeuvre van Mann. Ik laat akoestische beschrijvingen waarmee hij 
andere vertellingen opent, in vogelvlucht de revue passeren. Ze kunnen een in
druk geven van wat Mann er ook in Der Erwählte mee beoogt. 

Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA:150 
7 Koopman 1995 (Erwahlte):500 
8 Hugo 1993:17. In boek VII.3 suggereert ook Hugo een zeer langdurig gelui: de kerk "était 

dans une perpétuelle joie de cloches" (267) En ook Hugo stipt daar een geloof in de zelf
standigheid van de klokken aan: "On eut dit qu'il n'y avait plus de musicien dans les clochers" 
(267) Hij spreekt eveneens over een geest die de klokkenluiders vervangt: "On y sentait sans 
cesse la présence d'un esprit de bruit et de caprice qui chantait par toutes ces bouches de 
cuivre." (267) Ook noemt hij, net als Mann in zijn tweede beschrijving, de hemel als aan
stichter van het gelui: "Voyez â un signal parti du ciel (...) ces milles églises tressaillir à la 
fois." (143,144) Ik trof geen opmerkingen aan van Thomas Mann over Hugo's roman. A. 
Banuls (1995:219) meent dat de Franse literatuur voor Mann grotendeels terra incognita was: 
"Chateaubriand, Victor Hugo (...) bleiben (...) unbeachtet." Hij laat onvermeld dat Mann bij de 
beschrijving van het bezoek door Felix Krull aan Madame Houpflé citeert uit Hugo's roman 
Le Vieillard, (vgl. Db 18 februari 1955 en idem "Anmerkung") 

'Hugo 1993:143 
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In het eerste hoofdstuk van Königliche Hoheit (1909) worden na een 
korte vooruitgrijpende inleiding zowel de lezer als de bevolking met meer
stemmig lawaai geattendeerd op de komst van de protagonist. Daar betreft het 
geen bovennatuurlijke wedergeboorte maar een natuurlijke geboorte, geen kerk
vorst maar een wereldlijk heerser en geen klokken maar militaire kanonschoten 
'in contrapunt' met die van de brandweer. Brengen de kakofonische klokken bij 
het middeleeuwse volk wanhoop teweeg, de kanonschoten wekken met hun 
detonaties bij de moderne burgerij de lachlust op. De beschrijving is kort maar 
eveneens opvallend exact - met localisering, vermelding van hoeveelheid en 
pauzes - en net als de klokken een vooruitgrijping. Na de uitvoerige schildering 
van de geboorte wordt de schieterij aan het slot van het hoofdstuk nogmaals 
vermeld. Dan worden er overigens stemmen aan het lawaai toegevoegd: de 
schoten blijken gepaard te gaan met klokgelui: "Alle Glocken der Hauptstadt 
läuteten." Zowel het "Summen und Dröhnen der Glocken" als (in vrijwel iden
tieke bewoordingen als aan het begin) het meerstemmige schieten klinken aan 
het slot van de roman een derde maal, dan ter gelegenheid van de bruiloft van de 
protagonist. 

De inhoud en het Latijn van de eerste zin van Der Erwählte -
"Glockenschall, Glockenschwall supra urbem" - symboliseren een wereldwijde 
verlossing en absolutie. De titel van de novelle Gladius Dei uit 1902 verwijst 
naar een even uitgestrekte verwensing. De evocatie daarvan in de laatste zin van 
de novelle ("Gladius Dei super terram") is niet de enige herhaling. Ook de eerste 
zin, "München leuchtete", die net als de eerste zin in Der Erwählte de er op vol
gende gedetailleerde beschrijving als het ware samenvat, wordt herhaald aan het 
eind van de inleiding. Deze inleiding met haar opsomming van stedelijke plek
ken, waaronder net als in de Gregorius-roman bestaande kerken en een zuilen
tempel, heeft een en ander weg van de klokkenpassage. Al in de tweede zin 
volgt een beschrijving van het stadsgeluid dat "rollt, wallt und summt". Dan 
volgt de beschrijving van muziek. (Wagner wordt, uiteraard anders dan in de 
klokkenpassage, in de beschrijving van de geluiden die de Wagnerstad München 
beheersen, met name genoemd.) 

Thomas Mann rept over Lessings oproep aan de dichters "auf die 
Schilderung der Schönheit zu verzichten, und uns statt dessen das Wohlgefallen, 
die Zuneigung, die Liebe, das Entzücken zu malen, welches die Schönheit 
verursache, denn damit, sagt Lessing, 'habt ihr die Schönheit selbst gemalet." 
Ook hij zelf meende dat de poëzie haar grenzen kent en schoonheid het best te 
beschrijven is in haar perceptie. Dat gold niet voor beschrijvingen van andere 
zichtbare verschijnselen. Zo attendeert E. Heller op Manns uitgebreide aandacht 
voor allerhande wetenschappelijke fenomenen", die zich niet beperkt tot een 

10 Rede über Lessing. In LGM:16. Lessing merkte in Laokoon op: "Was Homerus nicht 
nach seinen Bestandteilen beschreiben konnte, läßt er uns in seiner Wirkung kennen." Hij 
illustreert zijn visie met de evocatie van Helena's schoonheid door het enthousiasme van de 
oude mannen, beschreven door "Homer, welcher sich aller stückweisen Schilderung körper
licher Schönheiten so geflissentlich enthält (...)." (Lessing (z.j.: Hfdst.21:378,379) 

11 Heller 1975:217 
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beschrijving van het enthousiasme van de wetenschapsbeoefenaars. Uit de lief
desscène van de tweeling in Der Erwählte blijkt overigens de vage grens tussen 
een realistische beschrijving en een middellijke evocatie via een beschrijving 
van de perceptie. De weergave van de vervoering van het paar, "die man gar 
nicht verstehen soll" en daarom door het Oud-Frans moet worden verdoezeld, 
verraadt genoeg van de handeling.12 Maar uit Manns werk blijkt wel zijn in
stemming met Lessings maxime over het oproepen van schoonheid. De uiterlijke 
verlevendiging beperkt zich meestal tot enkele allegorische trekken, zoals van 
Gerda Buddenbrook, Madame Chauchat in Der Zauberberg of Tadzio uit Der 
Tod in Venedig. Of zij bestaat inderdaad uit een beschrijving van de ontroering 
die de figuren oproepen, in het geval van Felix Krull, Joseph, Leverkühns neefje 
Echo of Gregorius. Zodoende waakt hij over hun symbolische betekenis die 
door een te persoonlijke verschijning zou kunnen worden aangetast. 

In zijn beschrijvingen van muziek, mooi of lelijk, waagt Mann zich 
evenwel vaak aan zintuiglijke evocaties. Naast 'analyses' en omschrijvingen van 
timbres trekt hij auditieve vergelijkingen. Dat doet hij bijvoorbeeld in Herr und 
Hund (1919), waar fluittonen bij aanvang de aandacht van de hond (en de lezer) 
moeten trekken. De baas fluit twee tonen, "Grundton und tiefere Quart, so, wie 
die Melodie des zweiten Satzes von Schuberts unvollendeter Sinfonie beginnt". 
Hij vult de omschrijving aan met de opmerking dat het signaal "etwa als die 
Vertonung eines zweisilbigen Rufnamens gelten kann." Dan wordt "ein feines 
Klingeln laut, wie es entstehen mag, wenn eine Polizeimarke gegen den 
Metallbeschlag eines Halsbandes schlägt (...)."'3 In Der Erwählte klinken de 
klokken "wie es tönt, wenn der Wind, wenn der Sturm gar wühlt in der Saiten 
der Äolsharfe (...) so doch ins Erzene übersetzt (...)" en "als rühre der Meßbub 
das Wandlungsglöcklein". 

Het lied van Serach voor Jaakob in het laatste deel van de Joseph
tetralogie vormt weliswaar geen opening maar heeft er toch recht op genoemd te 
worden. Hier dient de muziek niet om iets van belang te verduidelijken maar om 
het te verdoezelen. En het is niet de auteur maar de personages die daar belang 
bij hebben. Het betreft het enigmatische karakter van muziek. Niet alleen ge
bruiken zij het, zij bediscussiëren het ook. Serach zingt over haar eigen zingen: 
"Wie vernünftig ist der Klang.14 Zij verdedigt hier de vocale muziek, muziek 
waaraan "menschlich deutend sich das Wort gesellt" en die zieh dank zij de taal 
ethisch zou verheffen boven de woordloze instrumentale muziek. "Es ist halt ein 
Sängerinnenstandpunkt", zoals Mann gekscherend opmerkte.15 Later in deze 
studie zal evenwel blijken dat de auteur - onder meer bij monde van Clemens de 
1er - wel degelijk ethische vraagtekens plaatste bij muziek en haar gebrek aan 
(onverborgen) articulatie. Maar Serach maakt inderdaad misbruik van de gele-

~D£:35,36 
13 SE:7; Gerigk (1996:160,161) merkte Manns vergissing betreffende Schubert op: bedoeld 

bekend motief klinkt niet in het tweede deel maar betreft het begin van het 2e thema uit het 
eerste deel. 

,4JB;JEA36 
" 5 juli 1942 aan Agnes Meyer 
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genheid. Want zij laat buiten beschouwing dat in haar lied de muziek op de 
tweede plaats komt en de woorden voorop moeten staan. Uitgangspunt is im
mers de overweldigende verbale informatie (dat Joseph leeft), die Serach slechts 
om redenen van psychologische tact in een muzikale gedaante aan Jaakob moet 
presenteren. "Wenn er auch nicht glauben wird, das daß Lied die Wahrheit ist", 
het zal hem op de waarheid voorbereiden. Immers, wanneer "die Wahrheit 
erscheint in Liedesgestalt", dan is dat "immer die schonendste Art (...), sie zu 
erfahren."1 

Maar of muziek nu woorden behoeft of niet, een schrijver die muziek 
evoceert, kan niet zonder het woord. Leverkühns muziekleraar Kretzschmar, die 
ter ritmische verduidelijking van een motief uit het tweede deel van Beethovens 
Pianosonate Opus 111 het gescandeerde woord te hulp roept ("Wiesengrund", 
"Leb' mir wohl" enzovoorts), doet iets overbodigs. Want hij illustreert zijn 
bespreking ook aan het klavier en zou voor een zuiver ritmische verduidelijking 
het woord dus niet nodig hebben. Het is Mann zelf die, om zijn lezers de muziek 
te laten horen, de verbale scandering daar behoeft als het enige 'muziekinstru
ment' waarover hij als auteur beschikt. Zoals te verwachten koos hij hier voor 
woorden die meer informatie gaven dan alleen zuiver ritmische. Het "Leb' mir 
wohl" reflecteert Kretzschmars muzikale interpretatie en het "Wiesengrund", 
zoals bekend, de assistentie van Adorno-Wiesengrund bij de 'realisering' van de 
muziek in de roman. Het noemen van de teksten "In te Domine speravi" en 
"Beati, quorum tecta sunt peccata" door Clemens in zijn beschrijving van het 
gelui, bezit dezelfde dubbele functie: ze voorzien de lezer impliciet van infor
matie èn brengen psalmodie in het gehoor. (Op beide functies van de psalmodie 
wordt in Hoofdstuk 11,4 dieper ingegaan.) 

Ein Glück (1904) levert een voorbeeld waarin eveneens zowel klank 
wordt beschreven als informatie over het verhaal wordt gegeven. De "Dreitakt 
und Gläserklang, - Tumult, Dunst, Summen und Tanzschritt" wordt dit maal niet 
opgeroepen door middel van mimetische vergelijkingen of woordscandering, 
maar door het narratieve metrum, in casu hexameters. En de assonantie betrekt 
de lezer feilloos bij het luchtige officiersmilieu dat de context vormt. Ook hier 
staan de geciteerde woorden, na een korte inleiding, aan het begin van het ver
haal en worden ze in het midden ervan, als de karakterisering is beëindigd en de 
gebeurtenis zich gaat ontwikkelen, herhaald. Direct na deze herhaling wordt (op 
simpelere wijze dan na de tweede beschrijving van de klokken in Der Erwählte, 
zoals in Hoofdstuk 11,4 duidelijk wordt) de betekenis van de genoemde muziek 
en heersende sfeer uiteengezet: "das war Harry's Welt und sein Reich; und es 
war das Reich ihrer Träume, weil dort das Glück war, Gewöhnlichkeit, Liebe 
und Leben." 

Het loont zich tenslotte het lawaai uit Manns Gregorius-verhaal te ver
gelijken met dat aan het begin van Wälsungenblut uit 1906, want het begin-
fragment van deze incestnovelle lijkt welhaast een voorstudie voor het klokgelui 
in de incestroman. Worden lezers en bevolking in Der Erwählte door een 

16 Ibid.:433 
17 FE:342,350 
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honderdstemmig gelui op de komst van een grote, genadige paus voorbereid, in 
genoemde novelle noodt slechts één grote tamtam de lezers tot lezen en de ge
zinsleden aan tafel. Het lawaai is er niet minder opdringerig om. Want de huis
knecht van de Ahrenholds "bearbeitete das Metall mit dem Klöppel" even 
weinig fijnzinnig als de "Geist der Erzählung" het "erregte Metall" met zijn 
"Andröhnen der Klöppel". En niet alleen de "unbändige Glocken" luiden "mit 
größter Gewalt und an allen Punkten", ook het geluid in het ruime herenhuis, 
"wild, kannibalisch und übertrieben für seine Zwecke, drang überall hin (...)." Is 
het Romeinse "Erzgetön" "zu Seiten des zweimal gebogenen Tibers" te horen, 
"der erzene Lärm" in het Duitse herenhuis dringt door tot "in den Salons zur 
Rechten und Linken". Het beheerst er voorts "den Billardsaal, die Bibliothek, 
den Wintergarten", terwijl de klokken te horen zijn "in Dominica, in Cosmedin 
und in Trastevere". In het noorden galmt het "durch das ganze Haus, dessen 
gleichmäßig erwärmte Atmosphäre durchaus mit einem süßen und exotischen 
Parfum geschwängert war" en in Rome "in den berstenden Lüften". Beide gelui
den worden als agressief beschreven - de klokken als "hehre Plage", 
"Heimsuchung und Kalamität" die luiden "mit größter Gewalt", de tamtam als 
"kriegerische Mahnung". En uit het "endlich schwieg er" klinkt de opluchting 
niet minder dan uit "die wohltuende Stille, die dem endlichen Sich-zur-Ruhe-
begeben der Glocken folgte." Het lawaai in Rome vindt weliswaar slechts één 
maal plaats, wordt echter een tweede maal beschreven wanneer het verhaal bij 
het pauselijk verschijnen is aangeland; bij de Ahrenholds wordt daarvoor (aan 
het slot van dezelfde alinea) een tweede maal geluid: "Aber Schlag zwölf Uhr 
ertönte die kriegerische Mahnung zum zweitenmal. Und hierauf erschien 
man."18 

Het is niet duidelijk of Thomas Mann werkelijk aan een tamtam of eerder 
aan een gong heeft gedacht en het doet ook niet ter zake; de verschillen 
(voornamelijk in afmeting) zullen hem om het even zijn geweest. Met de klok
ken ging het hem vooral om de verbreidheid van de genade, de verhevenheid 
van de intocht en de atmosfeer van het katholieke Rome; de tamtam - bevestigd 
boven een door ouderdom gebleekt gebedskleed - moest verwijzen naar de 
overdreven levensstijl van de gearriveerde Ahrenhold, wiens oorspronkelijk 
middeneuropees joodse milieu de auteur blijkbaar met het begrip tamtam het 
best meende te kunnen illustreren.19 Veel later, in een professioneel-muzikale 
context, namelijk voor momenten in Leverkühns "Apocalipsis" die eveneens 

18 FE.-493 
Mann wijkt er. zoals blijkt uit een van de citaten, zelfs niet voor terug het geluid "wild 

und kannibalisch" te noemen. Het is bekend dat hij publikatie van de novelle op verzoek uit
stelde, aangezien men voor herkenning van elementen uit Manns schoonouderlijk gezin 
vreesde, (vgl. Dierks 1996:137) Na er te zijn geïntroduceerd, sprak Mann over het erudiete en 
hyperbeschaafde milieu van Professor Pringsheim - prototypisch voor het laat negentiende-
eeuwse geaccultureerde jodendom - als van een "Tiergarten" maar merkte op: "Kein Gedanke 
an Judenthum kommt auf, diesen Leuten gegenüber; man spürt nichts als Kultur." (27 februari 
1904 aan Heinrich Mann) Nog na de Tweede Wereldoorlog verdedigt Mann op weinig over
tuigende wijze zijn kenschetsing van joden in Doktor Faustus. (Die Entstehung des Doktor 
Faustus. In RuA:267,268) 
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primitiviteit moeten verbeelden, zou de auteur kiezen voor een "magisch-
fanatisch-negerhaftes Trommeln und Gong-Dröhnen". ~ 

Het werk van Thomas Mann biedt vele muziekbeschrijvingen. Ik be
perkte mijn voorbeelden vrijwel geheel tot muziek in aanvangspassages. Al zal 
niet iedereen bereid zijn elk georganiseerd niet-talig geluid, zoals een tamtam
slag, een gefloten interval of vreugdeschoten, muziek te noemen, Mann zelf 
dacht daar anders over. Dat blijkt uit zijn vergelijkingen van dergelijke geluiden 
met composities en, omgekeerd, met de primitieve akoestische middelen in 
Leverkühns "Apocalipsis". Natuurlijk kan men uit deze voorbeelden geen goed 
gefundeerde conclusie trekken betreffende de functie van muziekbeschrijvingen 
in Manns werk. Maar zij wijzen wel in een richting. Titels van muziekstukken 
en verbale scanderingen worden 'muzikaal', namelijk als klankevocaties, en 'lite
rair', namelijk als verwijzingen naar verhaal of idee, ingezet. Beschrijvingen van 
simpele maar opvallende geluiden als van klokken, kanonnen, tamtam of gefluit 
lenen zich er uiteraard toe de aandacht van personages en lezers te trekken. 
Bovendien kondigen ze sensationele boodschappen, en plechtige gebeurtenissen 
aan. Bij een dergelijke boodschap, en wel de verwensing in Gladius Dei, schaart 
Wagners complexe muziek zich in de rij der primitieve geluiden. De paradox 
van de primitiviteit der complexiteit, en het 'vade retro' dat Mann vooral 
Wagners muziek daarom bij alle fascinatie toeriep, zal in deze studie nog vaker 
aan de orde worden gesteld. Zulke uiteenlopende klanken als klokgelui, dans
muziek of Wagner tekenen de even uiteenlopende milieus. Uitgebreidere 
muziekbeschrijvingen maken altijd deel uit van een complex dat naar karakter of 
gemoedstoestand van een personage en naar de idee van het vertelde verwijst. 

Dat muziekbeschrijvingen in Manns werk de vertelling zelf kunnen spie
gelen, demonstreert de uitvoerige uiteenzetting van Beethovens Opus 111 in 
Doktor Faustus. De analyse fungeert onder meer als een metafoor voor de bio
grafie van de componist. De klokken in de daarop volgende roman doen, zo zal 
bijvoorbeeld blijken uit Hoofdstuk 11,4, iets vergelijkbaars. Tenslotte lijkt het er 
op dat Mann juist klokgelui ook esthetisch waardeerde, namelijk als theatraal 
effect dat het scoort dank zij de connotatie met christendom en gezag. Hij toont 
zich bijvoorbeeld enthousiast over de "finster-melodramatische Poesie, die 
waltet, als in den 'Ratten' [Gerhart Hauptmanns drama] Bruno Mechelke, beim 
Geläut der Kirchenglocken des Sonntagmorgens seinen Mord berichtet (...)" 
De naar genade verwijzende klokken in Der Erwählte sorteren, eveneens een 
theatraal effect. 

Maar vrijwel altijd wil de auteur met het noemen, beschrijven of uiteen
zetten van muziek een fundamenteel ethisch-esthetisch standpunt betreffende 
kunst en kritiek formuleren. Daarbij speelt muziek meestal de rol van het me
dium met een onverantwoord grote en destructieve invloed op de verstandelijke 
vermogens van de luisteraar. Serachs lied (en Jaakobs waakzame reflectie daar
over) vormt hiervan een voorbeeld. In Hoofdstuk 11,6 volgen er meer. Op Manns 
kritische passie voor muziek wijst zijn haast steevast ironische behandeling. Ook 

"UDF:501 
21 Gerhart Hauptmann. In LGM:639 
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de aanvankelijk zo weinig gedistantieerd lijkende beschrijving van het klokgelui 
in Der Erwählte bergt kritiek. De volgende hoofdstukken, gewijd aan de stem
men in het klokkenfragment, moeten dat verduidelijken. 
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HARTMANN VON AUE EN THOMAS MANN 

Werkelijkheid en fictie 

De ontdekking van door een auteur gebruikte bronnen gunt meestal alleen een 
blik in zijn werkplaats. Veel minder vaak worden de bronnen in de tekst gepre
senteerd en vormen ze dus een deel van de inhoud. In muzikale zin hoorbaar, dat 
wil zeggen verborgen aanwezig, zullen ze zelden zijn. Alvorens in te gaan op de 
eventuele hoorbaarheid van de omvangrijkste bron voor Manns Erwählte en de 
klokkenpassage, Aue's Gregorius-gedicht, sta ik in de eerste twee paragrafen stil 
bij de functie van bronnen en andere werkelijkheid voor deze laatste roman van 
Thomas Mann. 

Met betrekking tot het werk aan zijn Doktor Faustus wees Mann erop dat 
daar "mehrfache Vollrealität" gewenst was en hij voor zijn kroniek daarom grif 
gebruik had gemaakt van faktisch - historisch, autobiografisch en artistiek -
materiaal.' Hem stond dan ook een moderne Faust-behandeling voor ogen, 
waarvoor de oude mythe minder het verhaal met al zijn details moest leveren 
dan de idee. In het geval van Der Erwählte lag het anders. Hier wenste Mann de 
oude legende wel degelijk na te vertellen. Aangezien deze legende nog onwaar
schijnlijker is dan het half historische verhaal van Faust, behoefde hij zich nu 
minder te bekommeren om het realiteitsgehalte. Toch ontbreekt het ook in de 
laatste roman niet aan allerhande moderne toevoegingen die het werkelijkheid-
gehalte van het verhaal ten opzichte van de bron aanzienlijk vergroten. Welke 
reden of redenen bracht(en) Mann daartoe? 

Het verwerken van realiteit, waaronder het min of meer woordelijk cite
ren, had in Manns fictie om te beginnen een muzikale, en wel ritmische functie. 
Niet alleen dialogen, brieven en dergelijke stokken de indirecte rede, ook be
staande feiten waaronder als zodanig herkenbare citaten - of hun bron nu wel of 
niet bij name wordt genoemd - onderbreken de gelijkmatige stroom van de fic
tie. 

Een tweede reden voor het gebruiken van werkelijkheid was regelrecht 
inhoudelijk van aard: bestaand leven reikte Mann ideeën aan. Want "hier liegen 
Symbolwerte."3 Het oude Faust-verhaal en Aue's legende zijn voorbeelden van 
bestaande werkelijkheid waarin de idee zich opdringt. 

De werkelijkheid leverde ook, ten derde, het stoffelijk materiaal met 
behulp waarvan de idee kon worden geconcretiseerd. Ze diende dus als steun 
voor de stokkende inspiratie en reikte vormen aan. Mann erkende zijn behoefte 
aan deze steun ook toen hij opmerkte dat Jacob Wassermann "ein viel größerer 

1 Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA:145,150 
2 Ibid.:151; ßef7:ll 

Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA:146 
4 Wysling (Quellenkritische Studien):271 
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Fabulierer war als ich."5 In Doktor Faustus stuit men op biografische data van 
Alban Berg, een oud krantenbericht over een moord in een Münchense tram, een 
bordeelbezoek van Nietzsche, de door Schönberg ontworpen dodecafonie, 
Manns familie, vrienden en kennissen, compositorische adviezen die hij van 
Adorno ontving en meer historische, technische en theoretische informatie die 
hij luisterend en lezend in zich opnam.6 In Der Erwählte oriënteerde Mann zich 
bijvoorbeeld op de toestand rond het pausdom in het middeleeuwse Rome7 en 
gebruikte hij bestaande beeldende kunst, namen uit middeleeuwse gedichten 
enzovoorts voor zijn realisering. (Bij het verwerken van kunst gaat het natuurlijk 
eveneens om een vorm van werkelijkheid. Het gebruikte materiaal - romans, 
schilderijen en composities - evenals hun elementen - tekstdelen, figuren en hun 
doen en laten, afbeeldingen of muzikale thema's, motieven en technieken - zijn 
ten opzichte van het nog te scheppen kunstwerk waarin ze een nieuwe plaats 
vinden, even reëel als hun makers of enig andere gebruikte historische of le
vende persoonlijkheid of gebeurtenis.) Zelfs waar Mann de werkelijkheid niet 
dringend nodig had om "dem vorschwebenden Schatten einen Körper zu schaf
fen" , verhoogde de (soms overbekende) werkelijkheid toch het realiteitsgehalte 
van de realisering. Immers - bestaande musici die Leverkühns werk uitvoeren, 
zelfs het (achteraf nauwgezet gecorrigeerde) nummer van de Münchense tram 
waarin concertmeester Schwerdtfeger op de nauwkeurig beschreven route van 
het concertgebouw naar zijn woning wordt doodgeschoten, verschaffen de com
ponist en de violist meer waarschijnlijkheid dan fictieve kunstwerken, verzon
nen kunstenaars en verkeerde tramnummers dat hadden kunnen doen. 

De referenties naar de bestaande wereld zorgen, kortom, voor ritme, 
brengen op ideeën en verhogen de waarschijnlijkheid. Het laatste, de waar
schijnlijkheid, lijkt overbodig in zo iets dromerigs en onmogelijks als de 
Gregorius-legende. Maar juist het irreële van de legende noopte tot extra zorg 
voor realiteit. Ten eerste moet het realisme de lezer van de ernst van de beteke
nissen overtuigen. Hierop wordt later in dit hoofdstuk nog ingegaan. Ten tweede 
brengt de combinatie van legende en realisme de mogelijkheid met zich mee het 
een (de exactheid) met het ander (de irreële legende-stijl) te ironiseren. Dat was 
ongetwijfeld Manns bedoeling. 

Manns zorg om realisme neemt evenwel niet weg dat hij. zoals opge
merkt, de legende met al zijn legendarische details op de voet volgde. Anders 
dan in de Faust-roman wordt dus niet alleen de inhoud van de oude legende 
maar ook het legendarische karakter vastgehouden. Dat hij Aue's verhaal her
schreef en wel als legende, en daarmee als een genre waaraan onwaarschijnlijk
heid inherent is, moet hebben samengehangen met de mogelijkheden die Aue's 
verhaal zowel als juist de onwaarschijnlijkheid van het genre hem boden en die 

1 9 januari 1934 aan Ernst Bertram 
' H. Brode (1973:458-460) besteedt aandacht aan Manns gebruik van data uit Alban Bergs 

leven. 
7Wysling 1967(Quellen):271 
1 Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA: 145 
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hem na Doktor Faustus van node waren. In het vervolg van mijn betoog zal blij
ken dat Mann niet alleen belang had bij realisme maar ook bij droom. 

Geschiedenis en legende 

Thomas Mann merkte op dat de kiem van het nieuwe gewoonlijk in het vorige 
ligt."9 Dat geldt dat op meer dan gewone wijze voor zijn twee laatste romans. 
"Gewissermaßen dichte ich an Faustus fort", aldus Mann tijdens zijn werk aan 
Der Erwählte}0 Op de bijzondere verbanden tussen de Gregorius- en de Faust-
roman is door anderen gewezen.1' De kern en belangrijkste schakel tussen beide 
is de boete-genade-kwestie.12 Hetzelfde geldt voor hun modellen. De oude 
Faust-legende behandelde het thema van de goddeloze hoogmoed die ook de 
essentie van Aue's gedicht had uitgemaakt. Maar er zijn ook grote verschillen 
tussen beide oude verhalen. Samen met enkele andere feiten motiveerden zij 
Manns navertelling van de Gregorius-legende en maakten zij het hem mogelijk 
het verzoek om absolutie, in de Faust-roman gedaan maar bij leven van de pro
tagonist oningewilligd gebleven, in Der Erwählte in te willigen. 

De eerste oorzaak is de belangrijkste. Het Gregorius-verhaal bood Mann 
de voorwaarde voor genade, namelijk de oprechte boetedoening, iets waartoe de 
oude Faust niet te brengen en de verstokte Leverkühn niet in staat was geweest, 
aangezien het door hem verzinnebeelde Duitsland daartoe ten tijde van de vol
tooiing van Doktor Faustus geen serieuze aanstalten maakte. 

De tweede oorzaak: Aue's gedicht reikte Mann niet alleen de voorwaarde 
voor de door hem zo heftig begeerde genade, maar ook de genade zelf aan, die 
het Volksbuch over Faust hem had onthouden. De auteur behoefde slechts zijn 
bron te volgen en kon zijn handen in onschuld wassen. 

Ten derde: zelfs wanneer de Historia von D. Johann Fausten wel en 
Gregorius der gute Sünder niet een happy end en genadige afloop hadden beze
ten, had Mann als opvolger van Aue kunnen ingrijpen door de middeleeuwse 
hertogs(klein)kinderen eigenhandig genade te verlenen. Want de concretisering 
van de hoogmoed in de laatste roman, de incest, is onschuldig in vergelijking tot 
de misdaad die in de Faust-roman wordt beschreven, de Duitse wereldoorlog (en 
slechts kort aangestipte industrieel gestroomlijnde genocide). Mann wees zelfs 
op de incest als op een in vele culturen onder goden en hooggeplaatsten normaal 
verschijnsel.13 Al denkt de westerse cultuur daar nu anders over, na 'Auschwitz' 
en 'Hiroshima' is een wereld waarin het half onwetend verwekken van neefje, 
broer of zuster wordt gevoeld als "der Untergang des Denkens" en "der Welt 

'' Vgl. Wysling 1975:408 
10 28 april 1948 aan Agnes Meyer 
" Bijvoorbeeld doorKoopmann (1995:498-505), Weigand (1952:13) en Hilscher 

(1962:229). Mâdl (1980:248,249) meent zelfs dat Der Erwählte de na-oorlogse Europese 
politiek op dezelfde wijze reflecteert als Doktor Faustus dat doet met de politiek van voor en 
tijdens de oorlog. 

12 Lesser 1952:477 
1 ' Bijvoorbeeld op 5 juli 1950 aan Karl Kerényi 
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Untergang" de onze niet meer. Zolang er sprake is van wilsovereenstemming 
tussen de partijen, zoals in het geval van Sibylla en Wiligis respectievelijk Gre-
gorius, wordt de incestueuze liefde tegenwoordig hooguit als opmerkelijk en 
misschien tragisch ervaren, en de genade zal daarom door de meeste moderne 
lezers met genoegen worden aanvaard. Zij leven mee met de door de jaloerse 
vader bijeengedreven tweeling, met Sibylla's afschuw voor vorst Roger, de botte 
rivaal van Gregorius, en met haar verrukking voor diens ongewone moed en 
vasthoudendheid. Deze zeventienjarige eilandbewoner was ten tijde van de ont
moeting met zijn moeder trouwens nog onervaren en 'ein reiner Tor'. Mann kon 
het zich daarom zelfs permitteren hun op eigen instigatie twee gezonde dochters 
te gunnen. In Der Erwählte mocht hij, kortom, veel onbekommerder te werk 
gaan dan in de voorafgaande roman. 

Een vierde oorzaak die vergeving voor de protagonisten in Der Erwählte 
beter mogelijk maakt: Doktor Faustus is een historische roman. Een absolutie 
voor Leverkühn had dus ook een historische, dat wil zeggen politieke dimensie 
bezeten. Juist Thomas Mann, in Amerika de representant van de Duitse cultuur 
bij uitstek, en dus belanghebbende bij een absolutie voor de Duitse componist, 
kon het zich niet veroorloven deze op eigen initiatief te verlenen. Dat hij be
greep in Doktor Faustus, zij het met tegenzin, van genade (vrijwel) te moeten 
afzien, is te danken aan Theodor Adorno. Hij was het die terecht tegen de oor
spronkelijk geplande absolutie voor Leverkühn in het geweer was gekomen. De 
auteur voelde al tijdens de voltooiing dat hij naar Adorno's protest te luisteren 
had.14 Erbarmen voor "Freund und Vaterland" (de laatste woorden van de 
roman) zat er eenvoudigweg niet in. Mann beperkte zich in zijn Faust-boek 
daarom tot slechts verzoeken om genade, één bij monde van Zeitblom (die een 
eventuele absolutie bovendien zelf veiligheidshalve een wonder noemt), en een 
zuiver instrumentale (dus zeer indirecte, in zekere zin nietszeggende) smeekbede 
door de zondige componist zelf. 

En tenslotte: is Doktor Faustus een historische roman, het Gregorius-
verhaal betreft een legende. Niet alleen het moderne Duitsland blijft er buiten 
schot, maar elke temporele en veel lokale vastlegging wordt bewust vermeden. 
Behalve dat dit irréalisme de auteur ontslaat van zijn verantwoordelijkheid als 
geschiedschrijver, staat het ook om esthetische redenen meer irréalisme toe en 
maakt het vergeving, zelfs vergeving van de meest goddeloze aanmatiging, aan
vaardbaarder dan een realistische roman dat doet. Wysling stelt daarom dat het 
het thema van de genade met het Faust-boek wel was uitgeput maar niet was 
afgedaan en dat het er met de Gregorius-roman om ging "Distanz und Freiheit 
zu gewinnen, jene Heiterkeit des Geistes, die sich lächelnd über die Dinge er
hebt und alles in die Schwebe rückt."15 Voor beide laatste romans greep Mann 
naar een legende. Maar alleen in de laatste handhaafde hij de 'legendarische' 
inhoud die kon voorkomen dat hij zich met zijn uitspraken vastlegde. Zorgde 

14 Volgens een opmerking in Die Entstehung des Doktor Faustus zou Mann zich reeds in 
1943 het risico bewust zijn geweest Duitsland met zijn Faust-boek te vleien. Mann beschrijft 
Adorno's bezwaarmaking en zijn reactie eveneens in Die Entstehung. (In RuA: 166;280,281 ) 

15 Wysling 1967 (Quellen):258 
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Mann in Doktor Faustus voor een fictieve verteller die hem de gelegenheid 
bood "alles Direkte, Persönliche, Bekenntnishafte (...) ins Indirekte zu 
schieben", het schrijven van een legende bood hem nog betere kansen zich te 
verbergen. Zo wordt de gewenste genade in Der Erwählte, behalve door mid
del van een verteller, als het ware gebagatelliseerd door het middeleeuws-
illusionaire theaterkostuum. Het decor leende zich voortreffelijk voor ironisering 
en humoristische contrasten. Maar hoezeer hij dat ook uitbuitte, er mocht geen 
misverstand over bestaan dat hij het met het idee van de genade ernstig 
meende. Door een legende te schrijven, speelde Mann met de schuld, waardoor 
haar de scherpte werd ontnomen.'8 De terechte onverbiddelijkheid van Adorno, 
Manns adviseur in musicis en blijkbaar ook even zijn geweten, was omzeild. 

Ik vat de twee voorafgaande paragrafen samen. Het gebruik van werke
lijkheid kan niet alleen fictie transformeren in waarschijnlijkheid, maar ook 
werkelijkheid, bijvoorbeeld de door Mann gewenste genade, omtoveren in fictie. 
Al in Doktor Faustus probeerde hij van dat mechanisme gebruik te maken. 
Mann leed onder de bedrukkende emotionele strijd "zwischen natürlicher 
Vaterlandsliebe und und dem moralischem Zwang, die Niederlage des eigenen 
Landes herbeizuwünschen." En hij concludeert tenslotte dat zijn laatste boek 
"einen psychologischen Trick, eine Kompensation, eine triebmäßige Korrektur 
der Wirklichkeit, ein Buße fürs Außensein" betreft.19 Een oude legende, die zelf 
al de werkelijkheid "corrigeerde" en absolutie aanbood, verminderde de "morele 
dwang" tot het wensen van dood en verdoemenis, en bood meer gelegenheid tot 
een geslaagde "compensatie". Ten slotte dringt zich de volgende conclusie zich 
op. Gezien de belangrijke, ideële overeenkomst - het zonde-boete-genade-
vraagstuk - tussen Thomas Manns twee laatste romans, is er veel voor te zeggen 
de fictieve, aan en door Gregorius verleende absolutie op te vatten als een uit
gestelde en nauw verholen absolutie voor Leverkühn, Duitsland en zijn repre
sentanten. 

Aue's gedicht 

De functie van Gregorius der gute Sünder voor Der Erwählte bestaat mijns in
ziens dus vooral uit het leveren van een verhaal dat een afloop vol van 
aanvaardbare genade bood en mogelijk maakte, waaraan Mann na de afloop van 
Doktor Faustus behoefte had. Dat op zich maakt Aue's tekst nog niet tot wat in 
deze discussie onder een hoorbare stem wordt verstaan. Zijn er overwegingen 
die het rechtvaardigen om van Aue te spreken als van een muzikale stem? 

Het middeleeuwse gedicht zou, indien het niet meer was dan een gebruikt 
en vervolgens terzijde gelegd model, in dit verband geen andere rol spelen dan 
de vele andere bronnen die Der Erwählte ter inspiratie of informatie dienden. 

Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA:149 
1951 aan een onbekende (vgl. Mâdl:246) 

18Frizen 1995:322 
19 [Die Aufgabe des Schriftstellers]. In FdT:348,349 
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Gregorovius' Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter (1859-1872) bijvoor
beeld, deed niet meer dan Mann ondersteunen bij het "Amplif'izieren, Realisie
ren, und Genaumachen des mythisch Entfernten".20 Het voorzag hem van 
historische feiten en voorstellingen maar dient zich in de roman niet aan. Van 
muzikale hoorbaarheid is in het geval van bronnen als Gregorovius dus geen 
sprake. Ligt het anders met Aue's werk? Het is geen kunst om uit het gedicht 
overgenomen woorden en woordgroepen in Der Erwählte terug te vinden. Maar 
daaruit blijkt nog niet dat Mann er een uitspraak over Aue of diens gedicht mee 
doet. Ze lijken, net als Gregorovius' informatie, slechts te fungeren als 'couleur 
locale' (en 'temporelle'). Het blijft evenwel niet bij de overname van zinsneden. 
Mann nam immers het hele verhaal over. Met zijn eigen verhaal is Aue dus op 
vrijwel elke pagina van de roman aanwezig. Echter - in deel 1,2 van deze studie 
werd geconstateerd dat een plot, onverborgen als die is, te vergelijken is met de 
tekst in een vocale compositie en daarom geen muzikale stem kan worden 
genoemd. Dus ook de inhoud laat Aue, die met zijn Gregorius bovendien even
eens voorgangers had , niet horen. Bovendien is in de Gregorius-roman, als in 
vele romans, de grens tussen oorspronkelijk individueel geestelijk eigendom 
(bijvoorbeeld het schilderij van de vijftiende-eeuwer Conrad Witz en de 
Vorauer Sündeklage uit het midden van de twaalfde eeuw die samen het mate
riaal leverden voor de beschrijving van Sibylla's gebed22) en algemeen cultureel 
bezit (zoals de idee van de incest) vloeiend. 

Er zijn evenwel enkele plaatsen waar Aue zelf wel degelijk als muzikale 
stem te horen is. Want zijn presentatie is daar subtiel, namelijk impliciet en ver
borgen. Hij noch zijn gedicht worden genoemd, ze worden bezongen. Het 
gevolg is dat zijn optreden de lezer ontgaat wanneer hij Aue's gedicht niet kent. 
Maar wie kent het? Thomas Mann was er zich van bewust geen bestseller te 
hebben geschreven en richtte zich met Der Erwählte tot zijn vaste lezers, een 
vrij klein publiek. Dit publiek is weliswaar voor een belangrijk deel op een 
veelstemmige gelaagdheid bedacht, maar bestaat niet uitsluitend uit mediaevis-
ten die bekend zijn met Aue's werk.23 Moeten wij hieruit nu concluderen dat 
Mann niet de intentie had naar Aue's gedicht te verwijzen of in elk geval niet 
streefde naar een algemene hoorbaarheid van de Aue-stem? 

De auteur realiseerde zich dat de oude tekst in de roman voor de meeste 
lezers niet zonder meer gehoord zou worden, en droeg daarom zorg voor meer. 
Zijn twee laatste romans bevatten een postscriptum. Dat van de Faust-roman 
was Mann afgedwongen door een belangrijke bron, namelijk door de wantrou
wende Schönberg die genoemd wenste te zijn als werkelijke schepper van de 
door Leverkühn ontwoipen dodecafonie. Mann voldeed aan Schönbergs verzoek 

Bemerkungen zu dem Roman 'Der Erwählte'. In RuA:300 
Met name het anonieme Franse La vie du pape Grégoire uit de twaalfde eeuw. 
Vele van zijn bronnen voor Der Erwählte zijn bekend uit bewaard gebleven notities en 

brieven en door literatuuronderzoek. Zie vooral Weigand 1952 en Wysling 1963. 
R. Gray (1952) meende dat Thomas Mann zijn laatste roman geen groot publiek toe

dacht. Mann, die in Gray's tekst kritiek leverde met vraag- en uitroeptekens in de kantlijn, en 
er zijn instemming betuigde met onderstrepingen, onderstreepte ook deze bewering. 
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(het kwam in feite neer op een eis). Maar hij betreurde de toevoeging als door
breking van de eenheid, vermoedelijk omdat het Leverkühns techniek een histo
risch gezicht gaf en de symbolische betekenis ervan (de dodecafonie als onvrij 
en gesloten systeem) dus verzwakte. Van Hartmann von Aue daarentegen had 
hij geen wantrouwen en eisen meer te vrezen. Toch liet hij ook op het slot van 
Der Erwählte een kort "Valete" met een expliciete verwijzing naar zijn model, 
Aue's tekst, volgen. Zou Mann aan het slot van zijn Joseph- en Faust-romans en 
Moses-novelle een vergelijkbare reverence hebben gemaakt voor de schrijvers 
van de Pentateuch en het "Volksbuch", dan hadden we ook de vermelding van 
de middeleeuwse bron aan het slot van het Gregorius-boek als een hoffelijkheid 
of overcorrectheid kunnen opvatten. Aangezien dat evenwel niet gebeurde, mag 
men vermoeden dat Mann een ander belang had de lezer te attenderen op Aue en 
zijn eigen gebruik van diens legende. 

Om te beginnen wijst het postscriptum op zijn besef dat de legendarische 
Gregorius, in tegenstelling tot zijn andere mythische figuren, voor de meeste 
lezers een onbekende was. Maar dat alleen verklaart niet waarom hem er aan 
gelegen was het model voor Der Erwühlte bekend te maken. Zoals gezegd, is de 
toespeling op Aue in de romantekst subtiel en dreigt ze ongehoord te blijven. 
Het "Valete" ondervangt dit gevaar en zorgt voor een wijdreikende hoorbaarheid 
van de stem. Natuurlijk klinkt ze niet in het postscriptum zelf. Het ging Mann er 
niet om Aue's gezang alsnog post festum te laten horen, maar om de hoorbaar
heid in festo te garanderen. Het feit dat de lezer het "Valete" waarschijnlijk pas 
na het lezen van de roman zelf onder ogen krijgt, waardoor Aue's aanwezigheid 
hem aanvankelijk misschien zal ontgaan, pleit niet tegen mijn verklaring voor 
het "Valete". Mann zelf wees er - sprekend over zijn Zauberberg - op dat een 
roman omwille van de verwijzingen twee maal dient te worden gelezen, zoals 
muziek pas bij herhaalde beluistering goed kan worden genoten. "Man kann den 
musikalisch-ideellen Beziehungskomplex, den er bildet, erst richtig 
durchschauen, wenn man seine Thematik schon kennt und imstande ist, das 
symbolisch spielende Formelwort nicht nur rückwärts sondern auch vorwärts zu 
deuten."24 Kortom, het "Valete" vergroot de kans op het gehoord worden van 
Aue's stem in de roman. 

Waar ligt die stem'? Waar wijkt Aue af van de andere bronnen, door niet 
alleen leverancier van het verhaal en vele details daarin, maar ook 'meezinger' te 
zijn? Hij is te horen in het melk-fragment, het Eisengrein-fragment en Clemens' 
verantwoording van zijn proza. 

Aue's stem: het melk-frament 

Met de genade voor het na-oorlogse Duitsland moet het Mann ernst zijn ge
weest. Ik heb eerder uiteengezet dat er in Doktor Faustus alleen 'fluisterend' om 

24 [On myself], in Üms:80 
25 Melk-fragment: Hoofdstuk "Die Buße" (D£:189-195); Eisengrein-fragment: Hoofdstuk 

"Die Aussetzung" (DE.51 -57); Clemens over het proza: Hoofdstuk "Wer läutet?" (DE:1-13) 
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kon worden gevraagd. Daar was het de muziek (i.e. die van Leverkühn), met 
haar "sprechenden Unausgesprochenheit", die de smeekbede "wenn auch als 
leiseste Frage nur" op zich moest nemen.26 En de verteller, die de wens herhaalt, 
voegde er haastig aan toe dat de hoop op vergeving natuurlijk niet meer kan zijn 
dan een "Tranzendenz der Verzweiflung", waarbij hij een eventuele vervulling 
erkende als een "Wunder, das über den Glauben geht". In Der Erwählte schuilt 
het indirecte - de parallel met Zeitbloms voorzichtige 'fluistering' - niet in de 
smeekbede maar in de aard van de zonde, de ad absurdum doorgevoerde incest 
(die zoals eerder gezegd eveneens hoogmoed symboliseert) en in de vertelstijl, 
het sterk fictieve van het legende-genre. Binnen dat verhullende genre kon de 
genade zelf luidkeels worden verleend. 

Maar terwijl de legende-fictie het bestaande verlangen naar genade 
sprookjesachtig kon verluchtigen, moest binnen dit sprookje tevens naar het 
omgekeerde, naar aanpassingen ten behoeve van de waarschijnljkheid, worden 
gestreefd. Dit was nodig om te voorkomen dat de tekst lachend terzijde zou 
worden geschoven en de boodschap niet zou worden verstaan. Het beroemdste, 
want door Mann zelf genoemde voorbeeld van dit streven, betreft het melk-
fragment. Mann zat in zijn maag met dat ongeloofwaardige deel van Aue's tekst 
waarin het Gregorius lukt op de rots slechts met behulp van een beetje bronwa
ter te overleven. "Wie Gregorß dort bei Wind und Wetter, und nur von einem 
trunk [sic] aus dem Loch, 17 jähre verlebt, das will erfunden sein! Von Oue 
Hartmann hat sich's da ziemlich leicht gemacht."27 De middeleeuwse lezer 
moest het inderdaad doen met: 

"Ich sage iu waz sîn spïse was. 
ec seic ûz dem steine 
wazzers harte kleine. 

dar under gruop er ein hol: 
daz wart mit einem trunke vol. 

ez was sô kleine daz ez nach sage 
zwischen naht unde tage 
vil kûme voliez geran. 

daz tranc der gnâdelôse man. 
sus lebete er sibenzehen jâr."28 

26 DF-.657 
8 maart 1948 aan Samuel Singer. "Die 'Erdmilch auf dem wilden Stein ist nur ein altes, 

von Epikur und noch früher her stammendes Mythologem. Aber in der Erzählung spielt sie 
eine realisierende, realistische Rolle." (19 november 1951 aan Henry Hatfield). Tegenover 
Kerényi en Adorno (4 en 9 januari 1950) spreekt hij over de melk en zijn behoefte aan meer 
precisie respectievelijk rationalisering. 

2SVers3122ff 
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In de Nieuwhoogduitse vertaling: 

"Wovon er sich nährte, will ich euch sagen: 
Es tropfte aus dem Felsen 

ganz schwach ein wenig Wasser; 
darunter grub er eine Mulde, 

die es auffing zu einem Trunk. 
Die Quelle floß, nach dem Bericht, 

nur spärlich: Von einem Tag zum andern 
lief die Mulde kaum einmal voll. 

Dies Wasser trank der hilflose Mann, 
und davon lebte er siebzehn Jahre." 

De moderne lezers die Clemens vanwege de biologische en geologische onwaar
schijnlijkheid "mit gerungenen Händen, unter vielen 'Ja, sag uns um Gottes 
Willen' und 'Mönch, erwäge doch, wie denn aber'" ter verantwoording roepen, 
biedt Mann een ter zake kundige oplossing. Volgens "die Alten" borrelt op en
kele sporadische plaatsen uit Moeder Aarde een melkachtige substantie naar 
boven. "Der Trank schmeckte zuckerig-leimig, nach Stärke etwas, etwas würzig 
nach Fenchel, dazu metallisch nach Eisen." Met deze suppletie van de broodno
dige vitamines en mineralen was aan de waarschijnlijkheid enigszins tegemoet 
gekomen en had de verteller zijn verhaal kunnen vervolgen. Dat doet hij echter 
niet. Want waarom uitgerekend onderhavige rots tot die zeldzame plaatsen 
behoort die deze vloeibare manna levert, is nog niet verklaard. Aue had het zich 
inderdaad gemakkelijk gemaakt; hij had zijn toevlucht eenvoudigweg genomen 
tot een wonder: 

"daz dunket manegen niht wâr: 
dés gelouben velsche ich. 

wan gote ist niht unmügelich 
ze tuonne swaz er wil: 

im ist deheines Wunders ze vil."29 

In de Nieuwhoogduitse vertaling: 

"Vielen mag scheinen, das sei nicht wahr. 
Doch ich sage, daß sie irren: 

Für Gott ist ja nichts unmöglich; 
was er will, vermag er zu tun, 

und kein Wunder ist ihm zu groß." 

Accentuering si. Vers 3132ff 
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De moderne schrijver daarentegen kon en wilde zich niet meer beroepen op 
Gods almacht en zijn wonderen. Want wonderen brengen, zoals gezegd, het 
gevaar met zich mee dat de lezer het verhaal als een belangeloos spel opvat, en 
de symbolische boodschap - namelijk dat op zonde boetedoening en op boete
doening genade dient te volgen - niet meer serieus neemt. Manns verteller voert 
de aanwezigheid van de melkbron daarom of op Gods verregaande genade of op 
een "genadiger Zufall" terug. En het geloof van de lezer wil hij niet zonder meer 
vooronderstellen. Hij bouwt, zegt hij, vast op zijn eigen vermogen "die 
Überlieferung glaubwürdig mitzuteilen" om de lezer bij het geloven te helpen. 
De hulp bestaat uit een half historische half technische verklaring van het won
der. Die verklaring valt echter niet uit de lucht. Eerst veroordeelt hij vertellingen 
die zich beroepen op een wonder zonder dat wonder te verklaren, dat wil zeggen 
Aue's vertelling. Dat gebeurt als volgt: 

"Ihr glaubt es nicht? Ich werde Euch dessen versichern, und zwar nicht, indem 
ich einfach zu dem Trumpf meine Zuflucht nehme, daß vor Gott kein Ding 

unmöglich und Ihm kein Wunder zuviel ist. Das wäre zwar durchschlagend, 
aber zu wohlfeil. Äußerlich müsste euer Zweifel davor verstummen, aber 

heimlich könnte er fortnagen. Das darf nicht sein, und darum will ich mich nicht 
auf Gottes Allmacht berufen", (accent, si) 

Dan volgt de verklaring. Voor de vijftien regels die Aue besteedde aan de melk
bron en de geloofwaardigheid daarvan, zijn zeven romanbladzijden in de plaats 
gekomen. 

In het melk-fragment is Aue's stem, voor een deel in letterlijk her
haalde/vertaalde bewoordingen, dus hoorbaar aanwezig en boven elke twijfel 
verheven. Zelfs de lezer die het postscriptum nog niet kent of niet opvatte als 
een wenk de oudere versie te lezen en te vergelijken met de bewerking, kan 
(vanaf het "und zwar nicht ...") vermoeden dat Mann hier een (literaire) bron 
ironiseert. Hij hoeft in Der Erwählte, anders dan in Doktor Faustus, geen ge
noegen meer te nemen met een "Wunder, das über den Glauben geht". Hem is 
nu een 'logisch' beargumenteerde genade vergund: een genadig toeval oftewel 
Gods oneindige vergevingsgezindheid. 

Niet alleen maakte Thomas Mann gebruik van gegevens die hem door het 
Gregorius-gedicht werden aangeboden, de dichter zelf wordt verborgen becom
mentarieerd. En niet alleen klinkt achter Clemens' stem die van Aue, maar achter 
Aue's stem verschuilt zich die van de biograaf van Doktor Faustus, de musicus 
en speculant wiens absolutie volgens Zeitblom gelijk zou staan met "ein Wunder 
das über den Glauben ginge", dat het geloof van Leverkühn zelf in elk geval te 
boven zou gaan. 
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Aue's en Manns stemmen: het Eisengrein-fragment 

Ook elders in Der Erwählte, evenals in Manns andere werken, treft men ver
wijzingen naar de eigen techniek.30 Een zeer humoristisch voorbeeld biedt het 
laatste deel van de Joseph-roman. Wanneer de verteller zich opmaakt om te ver
halen over het bericht aan Jacob dat zijn zoon nog in leven is, maant hij de lezer 
die mocht menen de geschiedenis al te kennen, niet af te haken, en verduidelijkt 
hij het verschil tussen het materiaal, in eerste instantie de bijbelse bron, en zijn 
eigen navertelling: "Die Geschichte kennen kann jeder. Dabei gewesen zu sein, 
das ist's."31 Ook wanneer Clemens de 1er, na zijn opsomming van de rijkdom
men aan het hertogelijke hof, opmerkt dat het "ohnehin kein kleines" was om 
"soviel Rühmens gehörig anzuordnen und grammatisch in Zaum zu halten"' , 
dan klinkt de schrijver mee. En net als in het melkfragment brengt Mann zijn 
eigen versie van het Gregorius-verhaal vaker onder de aandacht door middel van 
vergelijkingen met zijn bron. 

De kritische ironie die Mann in het melk-fragment tentoonstelt, tekent 
ook elders zijn relatie tot Aue. Diens presentatie is in het tweede voorbeeld, het 
Eisengrein-fragment, subtieler dan in het melk-fragment. De rechtvaardige doch 
strenge Eisengrein heeft het plan opgevat het barre Kanaal te laten beslissen 
over het lot van het pasgeboren tweelingskind. Hij wil daarbij niet meer dan 
"gerade nur tun, was nötig ist, um ganz den Knaben in Gottes Hand zu geben". 
Zijn moederlijke echtgenote, die zich veel minder interesseert voor de onorde
lijke oorsprong van de baby dan voor de zwangerschap, de bevalling en de 
gezonde vrucht, noemt dat "eine harte Gutmütigkeit". Maar ze beseft de kansen 
die zich in Eisengreins model voordoen en beraamt plannen om haar mans 
sobere aanwijzingen ten aanzien van wat er met de uit zonde geboren baby dient 
te gebeuren, een fraaiere en mildere gestalte te geven. Zij merkt op: "Doch wie 
wir's beginnen müssen, das hat [Eisengrein] nur ganz im Groben erst entworfen. 
Das Feinere müssen wir hinzudenken, wir Weiber". Hier worden we herinnerd 
aan Manns eigen verfijnde omgang met zijn relatief 'grobe' model. Zijn tekst 
suggereert een identiteit tussen Eisengreins strenge bevelen en de sobere Aue-
versie. Net als Thomas Mann ten aanzien van Aue's versie, besluit Eisengreins 
vrouw, met alle respect voor en instandhouding van haar 'bron', zijnde de orders 
van haar man, Gods hand in de gewenste richting te leiden en binnen de grenzen 
van het plan alles te doen wat een genadige invloed op moeder en kind zal uitoe
fenen. Bedrijvig zint ze op invulling van Eisengreins ontwerp, met overwegin
gen in de trant van "Was fügen wir noch hinzu", en wijst met vergenoegde trots 
op haar verrijkingen: 

Wysling (1967 (Quellen):273) attendeert op een desbetreffende opmerking in Königliche 
Hoheit. Een ander voorbeeld is Serach die een opmerking plaatst over het belang van de Josef-
stof. (JB;JE:435) 

31 JB;JE:420 
nDEA6 
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"Was sagst du? Hat Frau Eisengrein den Rat Herrn Eisengreins auf solche Weise 
schon ein lützel verfeinert? Aber wenn du denkst, ich bin mit meinem Rate 

schon zu Rande, so denkst du fehl. Denn das Folgende legen wir [dem Kind] 
auch noch bei."33 

Haar uitwerking van Eisengreins orders weerspiegelt Manns omgang met som
mige van zijn bronnen, en in dit geval met Aue's vormgeving van het verhaal, 
die hij als model respecteerde maar voorts aangreep om uit te persen, te ironise
ren en tenslotte weg te leggen. 

Frau Eisengrein geeft, wat eerder in de roman (wanneer zij de zwangere 
Sibylla troost na het definitieve afscheid van haar broer-minnaar), haar visie op 
de functie van de man in het leven van een vrouw. Ook daarmee verwijst ze naar 
de niet meer dan bevruchtende betekenis die de bron voor de auteur bezit. 

"Wenn sie uns zum Weibe gemacht und uns das Ihre dahin gegeben haben, 
mögen sie ebensowohl dahinziehen, sie sind dann zu nichts mehr nütze, und das 

Ganze ist nur noch Weibessache. Seien wir froh, daß wir jetzt unter uns sind, 
wir Weiber! Wir werden eine prächtige Niederkunft haben (...). Pass auf, das 
wird sehr schön, und ist im Grunde viel schöner als das lützel Umarmen."'14 

Ook Aue werd omarmd. Daarmee had hij zijn plicht vervuld en kon hij gaan. 
Maar zijn werk leeft voort in Der Erwählte. Wij horen zijn strenge stem in die 
van de hofmeester Eisengrein. en ook hoe deze stem genadig wordt omspeeld. 

Hierbij zij opgemerkt dat Aue's hofmeester (die geen naam draagt, laat 
staan de veelzeggende die Mann voor hem uitkoos) misschien zo streng niet was 
als Manns Eisengrein. Aue wekt namelijk de indruk dat zowel het hardvochtige 
grondplan als de milde uitwerking in een overleg tussen Sibylla en het echtpaar 
Eisengrein tot stand kwamen en spreekt herhaaldelijk over "zij" (meervoud). Zo 
lijken zij gedrieën het kind te hebben laten gaan, en wel onder "manegem 
trahene" ("mit vielen Tränen") voorzien van zijden stof "daz nieman bezzere 
hat", "zweinzic marke von golde" en een tablet van "vil guot helfenbein" 
("edlem Elfenbein") verrijkt "von golde und von gesteine", waarop zijn gesteld
heid staat beschreven. En ook laat Aue in het midden wie er nu precies op toe
ziet dat het kistje zorgvuldig wordt afgesloten, opdat de baby geen schade zou 
leiden "von regen noch von winde/ noch von der ünden vreise ("von dem 
Ungestüm der Wogen")/ ûf der wazzerreise/ ze zwein tagen oder ze drin."3! 

Dat Mann Eisengrein een soberder karakter geeft dan hij 'in werkelijk
heid', dat wil zeggen bij Aue, bezit, bevestigt Aue's aanwezigheid in de roman. 

" DE-.54 
Ibid:50. Hier niet aan de orde maar daarom niet minder interessant is dat Thomas Mann 

menige vrouw beschrijft als kordate, zelfs bazige rechterhand van de man; deze zet echter de 
grote lijnen uit (/CW:Irma/Klaus Heinrich, Zè:Chauchat/Peeperkorn, D£:Mahaute/Wiglaf, 
D£:Faltonia/Probus en anderen). De Eisengrein-passage bedeelt Mann dus een vrouwelijke rol 
toe. 

35 Vers 709ff,774ff 
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Immers, zonder Eisengreins soberheid was er geen verfraaiing nodig geweest. 
En zonder deze verfraaiing had een creatieve Frau Eisengrein - die bij Aue 
slechts in enkele regels als vroom en hulpvaardig wordt afgedaan - geen 
bestaansrecht gehad. En het is juist haar creatieve relatie tot haar man, die de 
relatie tussen Thomas Mann en Aue belicht. Beide auteurs zijn hier verborgen 
en dus hoorbaar aanwezig. (Zo wordt het ook begrijpelijk dat aan twee relatief 
ondergeschikte figuren als Frau en Herr Eisengrein ieder een hoofdstuk is 
vernoemd.) In de woorden van Eisengrein klinkt de stem van Aue mee, en in de 
woorden van Eisengreins vrouw die van Thomas Mann. Beide stemmen, Aue's 
en Manns stem, zijn zeer verschillend maar even sterk geprofileerd en dus zelf
standig. De goede verstaander kan hen, hoe verborgen ook, onderscheiden 
binnen hun synthetische samenklank. Ze completeren elkaar harmonieus. 

Aue's stem: Clemens' esthetica 

Een derde en laatste voorbeeld van een passage waarin Aue te horen is, treft 
men aan het slot van Clemens' inleiding. De monnik schept er genoegen in zijn 
"grammatisch gediegene Prosa" met spottende verve te verdedigen ten koste van 
poëzie, dat wil zeggen van het 

"Gehüpf auf drei, vier jambischen Füßen, wobei es obendrein alle Augenblicke 
zu allerlei daktylischem und anapästischem Gestolper kommt, und ein bißchen 

spaßige Assonanz der Endwörter (...)." 

Zijn proza is, stelt hij, dermate "wohlgefügt" en leent zich zo goed voor een 
voorbeeldige en algemeen geldende presentatie van de "Gnadenmär" dat "viele 
Spätere noch, Franzosen, Angeln und Deutsche, daraus schöpfen und ihre 
Rimelein daraus machen mögen." Een van deze nationale - dat wil zeggen con
cretere en minder vergeestelijkte - lateren zal Hartmann von Aue zijn. Want, zo 
noteert Mann ter voorbereiding, "er [Clemens] schreibt um 1100, vor 
Hartmann"36. Dat Clemens' keuze voor "richtige und reine Prosa" en tegen de 
gebonden taal van de poëzie opnieuw samenhangt met zijn eigen ongebonden 
abstractie, zal in Hoofdstuk 11,6 worden verduidelijkt. Hier moet de constatering 
volstaan dat Aue's "Verselein", die beantwoorden aan de beschrijving van het 
gewraakte "Gehüpf", tot de niet bij name genoemde doelwitten van Clemens' 
kritiek behoren, en dat zij dus verborgen meeklinken. 

Aue en de klokken 

Mann meende dat Aue "wohl Augen machen würde, wenn er meine Bearbeitung 
läse".37 In het melk-fragment wordt diens 'nietszeggende', gerijmde verklaring 

,6 Vgl. Wysling 1967 (Quellen):261 
'7 4 januari 1950 aan K. Kérenyi 
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voor Gregorius' overleving op de rots (te weten door een wonder) met gering
schatting terzijde geschoven en vervangen door een lange verklarende uiteen
zetting in proza over Gods genadigheid. In het Eisengrein-fragment wordt een 
Frau Eisengrein en haar milde uitwerking van Eisengreins strenge voorschriften 
ingezet om op Aue's summiere en sobere poëzie te wijzen, deze te bekritiseren 
en te vervangen door een uitvoeriger en genadiger proza. En in het fragment 
over Clemens' vertelmodus is het de poëzie waarin Aue zijn Gregorius-verhaal 
vatte, die het moet ontgelden en die wordt vervangen door "richtige und reine" 
proza. In feite gaat het drie maal om een verzet tegen poëzie, tegen 'niets-' of 
'weinigzeggendheid', waar drie maal proza en genade tegenover wordt gesteld. 
Later in deze studie zal blijken dat de ethisch-esthetische antithese van de 
genade en het proza versus die van de liefdeloosheid en de poëzie, de idee bergt 
die de stemmen in de klokkenpassage correleert en hen in harmonie laat 
samenklinken. De drie hier genoemde fragmenten verbinden zich voorts met 
hun aanval op Aue's model. Steeds is Aue te horen. 

Steeds? Wat hier uiteindelijk ter discussie staat, is de vraag naar de hoor
bare aanwezigheid van Aue in het klokgelui. Het middeleeuwse fragment dat 
Thomas Mann het idee voor het klokkenmotief aanreikt - opgenomen in Hoofd
stuk 11,1: De klokkentekst - bestaat uit bijna vijftig woorden. Het vermeldt al dat 
"die glocken selbe liuten" ("von selbst zu läuten an[fingen]"). Ook de vermel
ding dat het om een "grôzer schal" ging die "über al" en "vor der kunft drier 
tage" ("drei Tage vor ihrer Ankunft") klonk, kon door Mann in het klokken-
fragment worden overgenomen.38 Maar dat alles zijn brokjes inhoud, niet de 
dichter en is manifeste tekst, geen klinkende stem. 

Manns grootste ingreep in Aue's behandeling van de klokken is de 
vooruitneming van het gelui in de introductie. Bovendien, terwijl zijn tweede 
beschrijving van het gelui ongeveer even lang is als Aue's beschrijving, wijdt hij 
er in de eerste beschrijving meer dan tien maal zoveel (is vijfhonderd) woorden 
aan. Na de titel "Wer läutet" vangt hij aan met een beschrijving van de klank en 
preciseert hij vele van de "hundert weihliche Orten" waar het gelui vandaan 
komt. Net als in het geval van het melk- en het Eisengrein-fragment stelt Mann 
zich bij de beschrijving van het gelui dus niet tevreden met de paar sobere 
woorden van zijn voorganger. Dat geldt ook voor Aue's verklaring voor de 
ongeloofwaardige zelfstandigheid van de klokken. Aue vat het feit dat "die 
glocken selbe liuten" op als een "gnâde". Manns lezer moet daarentegen begrij
pen dat het luiden te danken is aan de abstracte "Geist der Erzählung", de "Es" 
die kan besluiten dat "Es läutet" zonder de hulp van klokkenluiders, en die de 
vertellende "Ich" blijkt te zijn. Mann vervangt Aue's genade dus door de ab
stractie van de geest. 

Dat dit geen grote stap is, wordt begrijpelijk wanneer we ons de nauwe 
band tussen beide verklaringen realiseren. De sterk beklemtoonde abstractie van 
de verteller beperkt zich niet tot zijn almachtig handelen. Het toont zich ook in 
zijn door hem zelf beweerde ongebondenheid aan een bepaalde tijd en taal, zijn 

18 Manns opvatting, of zijn interpretatie, dat het gelui ook gedurende drie dagen aanhoudt, 
komt in hoofdstuk 11,4 ter sprake. 
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algemeenheid en overkoepelende betekenis. Collega's die zich, anders dan hij, 
vastleggen op een nationaal of anderzijds gebonden taal, bezondigen zich in zijn 
ogen aan een heidens polythéisme. Zijn abstractie verwijst dus door naar een 
monotheistische wereldopvatting, naar een gelijkzijn der mensen en daaruit 
voortvloeiende naastenliefde die genade beveelt. Goed beschouwd wijkt deze 
verklaring niet af van Aue's genade, maar licht zij deze toe. Daarom laat de ver
teller hier de verklaring van Aue, de genade (anders dan Aue's verklaring voor 
de melk, zijn sobere aanwijzingen ten aanzien van de uitzetting en zijn 
"Verselein") buiten beschouwing. Nergens wordt op Aue's verklaring ge
zinspeeld. In het geval van de zelfstandigheid der klokken blijft Aue dus 
onhoorbaar. Is hij dan elders in het klokkenfragment hoorbaar aanwezig? 

Hoewel de zoektocht naar zijn aanwezigheid zich concentreert op de eer
ste beschrijving van het gelui, richt ik mijn aandacht kort op de tweede 
beschrijving, waarmee het hoofdstuk over de intocht aanvangt. De verteller rept 
hier pas voor het eerst over de "Wunder-schönheit" van het gelui. Het verbin
dingsteken in dit anders zo versleten compositum richt de aandacht van de lezer 
op beide woorddelen. Werd in de proloog nog toegegeven dat het ging om een 
"babylonisches Durcheinander" waarin "Zeitmaß noch Einklang" viel te ontdek
ken, hier verzekert de verteller ons plotseling van de schoonheid. Uit de wijze 
waarop hij deze nader verklaart, blijkt echter dat zij met een korrel zout moet 
worden genomen. Clemens ironiseert de plechtigheid van het gelui. 

Ook de component "Wunder" valt de lezer op. Het wonderlijke zit hem, 
zo blijkt uit de tekst, in het onbegrijpelijke besluit van de hemel uitgerekend een 
"Schandkind, den Mann seiner Mutter, seines Großvaters Eidam, seines Vaters 
Schwäher, seiner Kinder greuliches Geschwister", op Petrus' stoel te voeren. Dat 
het bij de zelfluidende klokken om een wonder zou gaan, lijkt in de roman 
nieuw en ongerijmd. De eerste beschrijving van het gelui noemt immers de al
macht van de verteller, zijnde een genade, als oorsprong van het gelui. De twee 
verklaringen, wonder en abstractie/genade, zijn evenwel samen te brengen. 
Clemens noemt zijn abstractheid als Sella gestatoria de meest genadevolle uit
verkorenheid. Deze genadige abstractie is te begrijpen als verklaring voor het 
wonder. De wonderlijke almacht van de verteller garandeert, zoals hiervoor uit
eengezet, bovendien dat de verteller zowel bij machte is eigenhandig klokken te 
laten luiden als (Gods) genade te verlenen. (De identiteit tussen wonder, genade 
en almacht relativeert overigens ook het verschil tussen Aue's verklaring voor de 
waterbron - een wonder - en Clemens' eigen verklaring - een genade.) 

Is Clemens' genadige abstractie, de oorsprong van het zelfstandige luiden, 
dus een toespeling op de genade die door Aue wordt genoemd? Dat is onwaar
schijnlijk. Er wordt in het verloop van Manns boek te vaak van genade gespro
ken, om te kunnen aannemen dat de auteur in de inleiding speciaal naar Aue's 
genade verwijst. Clemens kan bijvoorbeeld ook hebben gezinspeeld op de door 
Gregorius genoemde goddelijke "Gnadenfülle".39 Aue's stem lijkt dus ook hier 
niet hoorbaar te zijn. 

39 DEA79 
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We luisteren een derde en laatste maal naar de klokken in de hoop er 
Aue's stem in te onderscheiden. Daartoe keer ik terug naar Clemens' afwijzing 
van de poëzie ten gunste van het proza. Aue bereidt zijn lezer in de tweede helft 
van zijn inleiding voor op de vertelling met een samenvatting van het zondige 
verhaal. Clemens imiteert hem, vrijwel aan het slot van zijn proloog, met een 
spottende onderbreking van zijn proza door een versje dat hetzelfde doet: 

"Es war ein Fürst, nommé Grimald, 
Der Tannewetzel macht' ihn kalt. 

Der ließ zurück zween Kinder klar, 
Ahî, war das ein Sünderpaar!" 

Het Middelhoogduitse "Tannewetzel" (hier: beroerte) was geïnspireerd door Die 
Deutsche Städte und Bürger im Mittelalter van Bernhard Heil, het (oud-)Frans, 
zoals "nommé", werd Mann aangereikt door Auerbachs Mimesis en via Samuel 
Singer, de naam Grimald door Dieffenbachers Deutsches Leben im 12. und 13 
Jahrhundert en met het "Kaltmachen" hanteerde hij eigentijds idioom. Maar 
ook Aue is een bron, met zijn "tiusche getihte" ("Deutsche Verse") waarin de 
middeleeuwer, eveneens aan het slot van zijn zelfintroductie, aankondigt het 
verhaal te zullen vertellen. Clemens' spottende versje betekent kortom het eind
en hoogtepunt van de reeds genoemde kritiek op Aue's "getihte". Ook is het 
gekant tegen het "tiusche", de Duitse taal. In tegenstelling tot bij de dichter Aue, 
van wie wordt vermoed dat hij uit Zuidduitsland of het Zwitserse Thurgau 
afkomstig is, vloeien bij Clemens de nationale talen - waaronder juist het 
"Thiudisc, wie die Helvetien bewohnenden Alamannen reden" - in elkaar "und 
werden eins", dat wil zeggen Taal. Een kleine zinspeling op Aue. De door Cle
mens in zijn taal nagestreefde talen-synthese kan niet worden ontdekt in het 
versje, dat geen product maar een heterogene som is van vreemde elementen. Al 
in dit "Rimelein" wordt Aue's vertelstijl gepersifleerd. Maar het alternatief be
staat hier niet uit een genadiger inhoud, maar uit een genadiger modus, het 
proza. 

Het meertalige versje herinnert aan de klokken die immers eveneens - zo 
zegt de tweede zin van de roman - "hundertstimmig, in babylonischem 
Durcheinander", de Romeinse luchten vullen. Deze overeenkomst, en het feit dat 
het hoofdstuk met de klokken wordt geopend en met het versje wordt besloten, 
relateren klokken en versje, dat wil zeggen muziek en poëzie. Het verband tus
sen beide en hun bedenkelijke ethische en esthetische connotatie vormen een 
ideële kern en, zoals ondermeer hier blijkt, een deel van de thematiek in Thomas 
Manns vertelling. In Hoofdstuk 11,6 zal er daarom ruim aandacht aan worden 
besteed. 

Het multi-nationale rijmpje persifleert Aue's dichtkunst en wijst terug 
naar het babylonische klokgelui, dat daarmee eveneens object van spot is ge
worden. Maar de klokkenbeschrijving ironiseert de "wónder-schone" muziek en 

Vgl. Wysling 1963:157,165,166 
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de gebonden poëtische taal in het algemeen en richt zich, in tegenstelling tot het 
pseudo-middeleeuwse versje, niet in het bijzonder tegen de poëzie van Aue. 
Hartmann von Aue - als Manns belangrijkste bron en vertellende voorganger in 
de polyfone constellatie verwacht en daarom hier besproken - blijkt als stem dus 
wel herhaaldelijk aanwezig in de roman maar niet in het klokkenfragment. In het 
vervolg van deze discussie zal blijken dat de middeleeuwer, had hij in het gelui 
meegeklonken, zich door zijn hoedanigheid van dichter, een hoedanigheid die 
Mann telkenmale in hem accentueert, harmonisch zou hebben verbonden met de 
andere stemmen. Maar hoezeer men de Aue-stem in het klokkenfragment ook 
mist, zij zet, zoals we zagen, pas later in. 
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CLEMENS DER IRE 

Abstractie 

We weten dat de auteur de roman schreef in het midden van de twintigste eeuw. 
Maar wanneer noteert de verteller de legende? Clemens de 1er zelf verduidelijkt 
ons dat er in dezen geen vast aanknopingspunt bestaat en hierover bovendien, 
gezien zijn abstractie en tijdloosheid, helemaal niets te zeggen valt. Helemaal 
niets blijkt overdreven. Hij zit immers aan de lessenaar in Sankt Gallen "wo 
einst Notker der Stammler saß", dus noteert zijn verhaal blijkbaar in of na de 
tiende eeuw. En wanneer speelde dat verhaal zich af en klonk het zelfstandige 
klokgelui? Nadat hij in eerste instantie verklaart het gelui als "Geist der 
Erzählung" zelf te hebben veroorzaakt, noemt hij het in de tweede beschrijving 
"eine Tatsache der Geschichte". Dat valt alleen te rijmen wanneer Clemens met 
"Geschichte" niet doelt op een historische werkelijkheid maar op de geschiede
nis die hij - met afstand en eigenmachtigheid - vertelt. Hij speelt na zijn intro
ductie dan ook de rol van buitenstaander die zijn verhaal bij tijd en wijle onder
breekt met reflecties. Anders dan Leverkühns biograaf, Serenus Zeitblom, die 
een van de hoofdpersonen in zijn eigen vertelling vormt, behoeft Clemens de 
'inside'-informatie waarover hij beschikt, daarom niet te rechtvaardigen. 

Maakt hij zich zelfs wel een voorstelling van de tijd en plaats waarin de 
geschiedenis zich zou hebben afgespeeld? Hij rept over die periode met geen 
woord en van de plaatsen die hij noemt, is menigeen niet op de landkaart te vin
den. Naar eilanden als St. Patrick en St. Dunstan bijvoorbeeld, zal men vergeefs 
zoeken. Zoals Clemens zelf zegt, ontbreekt "der Unterschied von Hier und 
Dort". De geestelijke verteller verhult niet alleen zijn eigen "fleischlichen Leib", 
maar gaat in zijn verhaal ook concrete chronologie en topografie uit de weg. 

Het is duidelijk dat het ondoenlijk en zinloos is hem of zijn vertelling in 
de tijd vast te leggen of het relaas op zijn historiciteit te toetsen. Men kan Cle
mens daarom niet op een historische ongerijmdheid betrappen, zoals men het 
Zeitblom kon doen toen hij een foutief tramnummer noemde. De schijnbare 
exactheden doen niet meer dan het streven naar een realisme, zoals we dat uit 
Doktor Faustus kennen, persifleren. Het is de in een pij gehulde verteller 
daarom toegestaan zijn eigen gedachten en die van zijn middeleeuws geklede 
personages in een Freudiaans jasje te steken. Want zijn geschiedenis is een 
legende en hij zelf de verteller per se. Maar hoe abstract hij ook is, en hoezeer 
hij ook buiten het verhaal staat, toch is hij tevens een (door hem zelf beschre
ven) romanfiguur, plastiek, leven. Hij zelf legt met opgeheven wijsvinger de 

1 Zeitblom moet de kritische lezer van zijn onmogelijke alwetendheid afleiden of deze 
verklaren uit zijn inlevingsvermogen. (W:201,581) 
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nadruk op het ideële, abstracte van zijn persoon, maar zonder dat het hem lukt 
deze persoonlijkheid te onderdrukken. In tegendeel wordt hij door zijn ijver 
voor vergeestelijking (en door zijn ironie), individueel getekend en onderschei
den van Zeitblom. Voor het overige hebben de twee vertellers een en ander met 
elkaar gemeen, met name hun klassieke vorming en hun huiver ten aanzien van 
de 'liaisons dangereuses' waarover ze verslag doen. 

Als idee is Clemens, net als Leverkühn, een amalgaam; achter het masker 
van de Ierse monnik schuilen diverse (historische) individuele vertellers -
Elimandus, de compilator van de Gesta Romanorum, Aue, Thomas Mann zelf. 
Hij is een synthetische "Sella gestatoria". Net als in Leverkühn (zie 1,7) trans
formeert zich ook in hem het naast en na elkaar tot een in en met elkaar. Want, 
zoals Mann leert: "alles Leben ist Wiederkehr und Wiederholung, und der 
sogenannte 'Charakter' des Individuums eine mythische Rolle, die in der Illusion 
origineller Einmaligkeit gespielt wird (...)"2 Wat Mann voor het reële leven gold, 
is in elk geval van toepassing op de fictieve levens die hij schiep en voor de illu
soire eenmaligheid waarvan hij zelf te zorgen had. De tijd- en taalloze (beter: de 
altoos en alom aanwezige) Clemens, zowel als Gregorius, de uiteindelijke 
sociaal-democraat op wiens hoofd de auteur, zoals hij zegt, alle mogelijke ver
diensten van historische pausen heeft geladen, en de figuren uit zijn omgeving, 
zijn dus postfiguraties van personages en personen uit diverse periodes. In een 
aantal gevallen evoceren de figuren uit de roman zelfs elkaar. Men vergelijke de 
rauwe Ierse met de verharde 'Belgische' visser, of de zanglustige Poitewin met 
de poëtische Probus, en Poitewins vriend, de kritische Feirefitz - "ein Mann von 
Schliff, von feinster höfischer Schule" - met Probus' vriend, de sceptische 
Liberius - een "Kirchenfürst" met "Sinn für Representation". Ook dergelijke 
intratekstuele herhalingen accentueren het typische of mythische, en dragen aan 
het fictieve en de historische onbepaaldheid bij. 

Het spel met het realisme was hier onder meer nodig om, na de histori
sche ernst van Doktor Faustus, een distantie en vrijheid te bereiken die genade 
aanvaardbaar maakte. Deze atmosfeer biedt ruimte voor ontleningen aan aller
hande tijden en plaatsen. Zo wekken de ongerijmdheden, die zich voordoen 
wanneer Thomas Mann velerlei tijdvakken monteert, geen enkele verbazing. Hij 
wil zijn verteller rond 1100, dus nadrukkelijk voor Hartmann von Aue (circa 
1160-1215), laten schrijven.3 Nochtans vraagt hij zich af of hij zich zelf bij zijn 
voorbereidingen inderdaad moet verplaatsen in de elfde eeuw, die van Gregorius 
de Zevende, of in de zesde of zevende eeuw, de eeuw van Gregorius de Grote. 
Dat tijdperk gaat evenwel ruim vooraf aan de tijd van Notker Balbulus, aan 
wiens lessenaar Clemens dan niet kan hebben gezeten, ligt bovendien voor dat 
van Karel de Grote, in wiens traditie Clemens beweert te denken. Bovendien 
kende Rome pas vanaf de late achtste eeuw kerkklokken. (Zie 11,4: Historische 
klokken) Maar ook met zijn beschrijving van het geruïneerde Rome, welk doet 
denken aan dat van de negende en voorafgaande eeuwen, en met de ontleningen 

[On myself]. In Üms:i: 
3 Vgl. II.2 nt.36 
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aan het leven van Karel de Grote , kiest Mann voor vroegere middeleeuwen. Zo 
is de scène van Gregorius' intocht samengesteld uit Paus Leo Ill's intocht in 
Rome in 800 en Karels twee Romeinse intochten. Anderzijds droegen het Duitse 
leven en ridderdom in de twaalfde en dertiende eeuw eveneens bouwsteentjes 
aan het verhaal bij, waarmee Mann al het genoemde, ook Aue, achter zich laat. 
De auteur springt dus heen en weer in de tijd. In enge zin speelt het verhaal zich 
af èn is het opgetekend ergens tussen de zesde en veertiende eeuw (in een 
"internationales, deutsch-französisch-englisches Mittelalter"'1). Maar literair 
beschouwd krimpen zowel de vertelde als de vertellende tijd, (net als de subjec
tieve tijd die Gregorius op de rots in het meer doorbrengt), samen tot een 
abstracte tijdloosheid. 

Plastiek 

Zo wil ook Thomas Mann het zien opgevat. In de legende boet de tijd "an 
Dimension ein und schrumpft zusammen, wie der verkrümmte Erdsäugling auf 
dem Steine im See es tat (...)."6 En Clemens is de mythische verteller, de 
machtige "Es" die luidt. Naar eigen zeggen is hij namelijk "luftlos, körperlos, 
allgegenwärtig". Zich voorstellend als abstract en zuiver geest, beschouwt hij 
het klaarblijkelijk als zijn taak een idee te presenteren. Zoals vrijwel altijd in 
Manns werk gaat het daarbij in eerste en laatste instantie om de bezoeking van 
de mens door de moreel onverschillige natuur. "Ein Pfui der Natur und ihrem 
Gleichmut!" verzucht Clemens bij zijn beschrijving van de bruiloft tussen moe
der en zoon. Hij is blij een verhaal te kunnen vertellen waarin, net als in bij
voorbeeld de Joseph-roman, de waarheid van de natuur het uiteindelijk verliest 
van die van de kritiek en ethiek. 

Maar Clemens is niet alleen geest doch "Geist der Erzählung" en dient 
dus voor 'natuur', dat wil zeggen plasticiteit te zorgen, de idee in de vorm van 
individuele levens op te voeren. Het is dit vereiste leven dat hem dwingt te 
kiezen voor een tijd - middeleeuwen - , voor bepaalde landstreken - Ierland, 
Italië - , voor namen - Gregorius, Sibylla, Gozbert - en voor een taal - Duits. Dat 
hij van al deze concretiseringen - zijnde voor hem slechts verschijningsvormen 
en afkeurenswaardig, want "Körper" en "fleischlich" - evenwel graag had afge
zien en de ondeelbare waarheid liever dan in een bepaalde taal in 'Taal an sich' 
had geschreven, steekt hij niet onder stoelen of banken. Maar wat doet hij? In 
plaats van Taal spreekt hij 'honderdstemmig', dat wil zeggen spreekt onophou
delijk vele, vreemde, oude en zelfbedachte talen en dialecten. Zijn woordgebruik 
vertoont zo nu en dan - bijvoorbeeld bij de even genieterige als geringschattende 
beschrijving van de materiële luxe aan het hertogelijke hof - een ongeremdheid 
die herinnert aan de "Schwatzhaftigkeit" van de jonge Joseph. En in de dialo-

17 februari 1948 aan Agnes Meyer; zie ook Weigand 1952:27ff 
5 13 februari 1948 aan Samuel Singer 
6£>£:194 
7JB;jJ:83. 
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gen ontaardt het taalspel soms in een internationaal "Geplapper", nog onbe
heerster dan dat van Felix Krull8, zoals het oud-Frans van het jonge liefdespaar 
en het "dreist erfundenen Dialekt aus englisch, französisch und plattdeutsch" 
van de Ierse vissers. Hoewel dit talenspel verschilt van dat van Dostojevski -
het gaat bij Mann niet om een realistische taalbeeld maar om een irreële veelta
ligheid die zich beperkt tot een vermenging van locale en historische idiomen -
speelt ook Mann dus bewust met heteroglossia. Hoe is Clemens' verlangen naar 
homogeniteit te rijmen met deze verbale heterogeniteit? 

Mann noemde Der Erwählte eens in eerste instantie een zuiver een expe
riment. Wysling spreekt van een taaiexperiment en, Manns kenschetsing van de 
Joseph-romans overnemend, een "Sprachwerk".'0 Dit zou kunnen verleiden tot 
de aanname dat het de auteur bij deze roman vooral om een esthetisch kunst
werk zou zijn gegaan. Het is waar, een kunstwerk moest het natuurlijk ook zijn. 
Thomas Mann bekende in 1946 aan Bruno Walter: "Beim Schreiben (...) ist der 
Gedanke sehr oft das bloße Produkt eines rhythmischen Bedürfnisses: um der 
Kadenz und nicht um seiner selbst willen - wenn auch scheinbar um seiner 
selbst willen - wird er eingesetzt. Ich bin überzeugt, daß die geheimste und 
stärkste Anziehungskraft einer Prosa in ihrem Rhythmus liegt, - dessen Gesetze 
so viel delikater sind als die offenkundig metrischen."" Ook de veeltalige tech
niek komt ten goede aan ritme en muzikaliteit. Klanken wisselen, het Duitse 
proza wordt onderbroken en we horen er "gesproken onuitgesprokenheid", een 
muzikale nietszeggendheid. Voorts kunnen, zo constateerde de auteur (soms bij 
monde van zijn figuren), ritme en vreemde talen dienst doen als sluier, kunnen 
ze, net als muziek, dat wat wordt gezegd tegelijk verzwijgen, althans een 
onverplichtende dimensie verlenen. De Duitse protagonist in Der Zauberberg 
brengt dit fenomeen 'zonder te spreken' onder woorden: "Parler français, c'est 
parler sans parler, en quelque manière (...)." 

Maar de talige heterogeniteit spreekt, zoals Zmegac terecht stelt, de poli
tieke ernst van de laatste roman niet tegen.1' Al mag de gedachte, zoals Mann 
aan Walter toegeeft, vaak in het begin van het creatieve proces ontbreken, later 
is zij pregnant aanwezig. Want wat Mann met Clemens' virtuoze taaimengsel 
beoogde, is behalve 'muziek' juist bewustzijn en kritiek, behalve leven juist idee. 
Wat we horen, is niet alleen klank maar ook kosmopolitisme. De veeltaligheid 
levert ook een ideële internationale nationale grenzeloosheid op. De 'ik' van de 
verteller construeert wel veeltaligheid, maar de 'Es' van de "Geist der 
Erzählung" kan deze veeltaligheid opvatten als "Übersprache".14 Clemens' 'hon-

* FK: 158 
10 september 1949 aan Erich Kahler. Bronnen voor het taalgebruik en de naamkeuzes in 

Der Erwählte: Hilscher 1962; Lesser 1952; Weigand 1952; Wysling 1963 
10 15 juli 1936 aan K. Kerényi; Wysling 1963:188,156,178 

An Bruno Walter; zum siebzigsten Geburtstag. In RuA:420,421. Clemens is het roerend 
met hem eens; hij roemt zijn eigen "wohlgefügte Prosa mit ihren so viel feineren und ge
heimeren rhythmischen Verpflichtungen" dan die van de poëzie. (DE: 13) 

~ Zi>:473; zie ook Einführung in den 'Zauberberg''. In RuA:67 
" Zmegac 1959:58 
14 Wysling 1967 (Quellen):295 
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derd stemmen' willen ineenvloeien, namelijk tot een mondiale, tijdloze abstrac
tie, tot Taal van de humaniteit. Voor Der Erwählte geldt dus ook wat Mann over 
zijn Joseph-roman zegt - "weil es das Menschliche als eine Einheit empfindet 
und imaginiert, seine Motive, Erinnerungen, Anspielungen, wie seine 
Sprachlaute, aus vielen Sphären borgt."15 Nooit, zelfs niet in de Joseph-boeken, 
ging Mann daarbij zo ongegeneerd te werk als in Der Erwählte. 

De mensheid wordt als een eenheid ervaren. De roman leeft dus (anders 
dan de werken van Dostojevski) niet vooral van psychologische individualitei
ten, maar hoofdzakelijk van mythische identiteiten, en verbindt zich zodoende 
synthetisch met zijn culturele omgeving. Als zelfstandige component daarin 
vertoont het zich weliswaar (evenals de romans van Dostojevski) als een 
amalgaam van heterogene, literaire stemmen. Maar deze 'muziek' heeft de 
inhoud niet opgeslorpt. Het muzikale "Sprachwerk" is geen 'Sprachenwerk' 
geworden, het poëtische proza niet zuiver 'poëzie'. Dat dankt het aan de verbin
dende idee, het ethisch-esthetische pleidooi voor (poëtisch) proza. Daarvoor 
zorgt de pregnant aanwezige verteller. Het is hier Manns "monodische bewust
zijn" (zoals Bachtin het zou noemen) dat de synthese bewerkstelligt. Clemens' 
'toon' (die later nog ter sprake zal komen) en boodschap werken overkoepelend. 
Maar vooral lieert de auteur Clemens' eigen uitlatingen aan de dialogen, en deze 
onderling. Zowel de verteller als de personages reflecteren over de door hen ge
hanteerde taal en komen tot dezelfde conclusies. Deze zullen in Hoofdstuk 11,4 
worden besproken. Het brandpunt van hun bespiegelingen is: "Wir sollen 
ausdrücklich sprechen und die Dinge bei Namen nennen (...)." Een waar
schuwing voor het zingen en een voorbeeld van "Transzendentalpoesie" (Zie 1,8 
en 11,2). 

Clemens als stem 

Clemens is als synthese en synthetische spreker even polyfoon als bijvoorbeeld 
Leverkühn - want in al zijn 'meerstemmigheid' een homogeen individu. De vraag 
is hier echter of dit individu zich laat horen in het klokkenfragment. Hij doet dat 
inderdaad in de laatste twee zinnen: "'Ich bin es. Ich bin der Geist der Erzählung 
...'" met de vermelding van de plaats waar (en in vage termen de tijd waarin) hij 
zijn verhaal schrijft. Er is bij de afbakening van de passage in Hoofdstuk 11,1 al 
op gewezen: hij lijkt slechts met zijn '"Ich bin es'" onverborgen - en dus onmu
zikaal - aanwezig. Dat men bij zijn presentatie hier, in de laatste alinea van de 
klokkenpassage, toch van verborgenheid moet spreken, maken de interpunctie 
en volgende alinea duidelijk. Het '"Ich bin es (...)'" in de derde alinea maakt deel 
uit van een beschrijving door een niet geïdentificeerde verteller en staat tussen 
aanhalingstekens. De zelfpresentatie betreft dus een citaat: "Und doch kann er 
sich (...) verkörpern in jemandem, der in dieser spricht und spricht: 'Ich bin es 
(...)'." Dat het om een zelfcitaat gaat, kan men wel vermoeden maar is nog niet 

15 Joseph und seine Brüder; ein Vortrag. In RuA: 112 
'6DE-.m 
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evident. In de vierde alinea, die niet meer tot de klokkenpassage behoort, 'modu
leert' de onbekende verteller haast onmerkbaar naar een versmelting van 
hemzelf en Clemens de 1er, dus naar een onverborgen zelfpresentatie: pas daar, 
vanaf het "Ich bin Clemens der Ire ..." volgt zijn betoog in de eerste persoon; 
vanaf dat moment, dat buiten het klokkenfragment valt, zullen de aanhalingste
kens dan ook ontbreken, is de 'biografie' een autobiografie geworden, en is 
Clemens onverholen aanwezig. 

In deze autobiografie herkent de lezer Clemens' ironie en visie die al in 
het klokkenfragment werd aangestipt. Zijn antwoord op de 'retorische' vraag of 
soms niemand de klokken luidt - "Nein, nur ein ungrammatischer Kopf ohne 
Logik wäre der Aussage fähig" - doet op humoristische wijze de scheidings
wand tussen legende en werkelijkheid wankelen en leidt tevens Clemens' visie 
op proza en poëzie in. Maar pas na het gelui gaat de verteller dieper in op zijn 
abstractie en voorkeur voor grammatica, logica en proza. Pas achteraf dus blijkt 
de verborgen aanwezigheid van Clemens in de beschrijving van het gelui. Maar 
reeds daar kondigt de zelfstandige stem van de verteller zich aan. 

Zijn verborgenheid bezit misschien niet de vorm van een subtekst in 
literatuurtechnische betekenis. Clemens stelt zich in het klokkenfragment 
verdekt op achter 'derde personen', de voornaamwoorden "er", de "Geist", en het 
abstracte "Es". Met zijn latere optreden als voornaam verandert de hoorbaarheid 
van zijn aanwezigheid in een gehoordheid. Hij wordt dan gehoord als (eerste) 
persoon met zijn spot en ethisch-esthetische overtuigingen, die hem - zoals we 
zullen zien - harmonisch verbinden met de andere stemmen. 

Clemens' toon 

Na de introductie richt Clemens zich als 'ik' af en toe tot de lezer. Hij doet dat 
om commentaar te geven op zijn verhaal, op zijn distantie tot de wereld die hij 
beschrijft of om op narratieve problemen te wijzen. Ook subtieler is hij voortdu
rend aanwezig en bepaalt hij dat wat Theodor Fontane de stijl noemt, de toon 
van een werk die door het materiaal wordt bepaald, als het ware door de toon 
van de auteur heen klinkt en een werk doet verschillen van diens andere werken. 
In verband met Wagner noemde Mann zo een specifieke toon de "Grundlaut" 
van een werk.'7 Clemens' toon zou men de "Grundlaut" van Der Erwählte kun
nen noemen. Daarmee is Clemens dus steeds, samen met de stemmen, aanwezig. 

Maar de aanwezigheid van dit "grondgeluid" verschilt met die van een 
stem. Zoals in Hoofdstuk 1,2 is gezegd, gaat het bij een stem om een implicatie 
of toespeling en niet om een toon. Elke tekst bezit een toon maar niet automa
tisch een stem. Bovendien klinkt de toon per definitie overal doorheen; van een 
verborgenheid waarover een muzikale stem beschikt, is dus geen sprake. En 
tenslotte: de toon harmonieert niet met de stemmen maar beheerst hen. Hij is dus 
een ongelijkwaardige partner. Hij maakt geen deel uit van de polyfonie maar 

Der Alte Fontane. In LGM:600,601; Leiden und Größe Richard Wagners. In LGM:737 
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staat naast de polyfonie en naast de geëvoceerde klokgeluiden als een indivi
dueel element. Hij wordt, behalve door Clemens' persoonlijkheid (met zijn ken
nis, preutsheid, ironie, empathie en dergelijke), bepaald door Clemens' muzikale 
technieken die zich openlijk manifesteren: de 'nietszeggende' en daardoor muzi
kaal klinkende vreemde talen, de inversie, hexameters en herhalingen, de 
assonantie, het stafrijm en de andere muzikale parameters die het proza van het 
klokkenfragment poëtisch maken. 
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GENADE EN PROZA 

De historische klokken 

Personen van binnen of buiten het verhaal kunnen als stem, dus verborgen, aan
wezig zijn. Maar ook andere ex- en interne elementen kunnen dat. Zo klinken in 
de klokkenbeschrijving twee thema's mee. Ze zijn goed hoorbaar doordat de 
manifeste tekst waarin ze verscholen liggen, in zijn irréalisme afwijkt van zijn 
realistische omgeving. Om dat te verduidelijken, is eerst een korte belichting 
van die omgeving nodig. 

Manns literaire verwerking van alle bruikbare realiteit, zijn "Bereitschaft 
zur Aneignung dessen, was ich als mein eigen empfinde, was zu mir, das heißt 
zur 'Sache' gehört"1, treft men niet alleen aan in zijn componistenroman maar 
ook in Der Erwählte. Deze technische vrijheid verontschuldigt een vergelijkbare 
ruimdenkendheid bij diegene die het klokgelui op zijn historiciteit wil onder
zoeken. Ook de onderzoeker behoeft zich bijvoorbeeld niet te beperken tot de 
negende en tiende eeuw waarop de auteur zich met betrekking tot de Romeinse 
kerken zei te oriënteren. 

Al vanaf de tweede helft van de achtste eeuw luidden er in Rome kerk
klokken.3 Ze werden getrokken, zoals in de roman, of met een hamer geslagen. 
Gelui structureerde de tijd, riep op voor dienst of gebed, en begeleidde belang
rijke gebeurtenissen. Ontbrak het een dag of langer, dan duidde dat op interdict, 
politieke conflicten, bezetting, of impasses zoals een pausenruzie of pausloze 
periode waarover Mann in zijn Erwählte spreekt. (Bij zijn tweede beschrijving 
van het gelui blijkt de verpletterende indruk ervan op het Romeinse volk. Daar
voor worden diverse oorzaken genoemd, maar niet het simpele feit dat men het 
gelui na een lange stille tijd waarschijnlijk ontwend was geraakt.) Toen de paus 
in 1413 werd verdreven en het Vaticaans paleis werd bezet, hield het Kapittel elf 
dagen lang geen diensten in de St. Pieter. Pas daarna werd het officie er weer 
gehouden, aangekondigd door het gelui van een klok. 

Dat er toen slechts één luidde, hoeft niet te verwonderen. Want de 
Lateraanse basiliek beschikte weliswaar over meerdere klokken, maar deze wer
den alleen bij belangrijke gelegenheden tegelijk geluid. Meerstemmig klokgelui 
was al populair vanaf het moment dat Rome klokken kende. Hoe belangrijker en 
vreugdevoller de aanleiding, des te meer kerk- en kloosterklokken er overal 
vandaan klonken. De Vaticaanse basiliek gaf de inzet, waarna de andere volg
den. Het kon bij zo een gezamenlijk gelui gaan om feestdagen, een intocht, een 
pauskeuze, een vredesverdrag, een heiligverklaring, allemaal gelegenheden die 

1 Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA: 159; zie ook 150,256,257 
2 17 februari 1948 aan Agnes Meyer 
3 Voor de historische informatie maakte ik, tenzij anders vermeld, gebruik van de be

schrijving van De Blaauw (1990) over de Romeinse klokken in de middeleeuwen. 
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in zekere zin van toepassing zijn op Manns heilige zondaar. Maar in die 
gevallen diende het gelui, anders dan het door Clemens genoemde, geordend te 
klinken. "Nicht Zeitmaß, noch Einklang" hoorde men vanaf de tiende eeuw 
alleen - als versterking van de wereldlijke klokken met hun eigen functies -
bijvoorbeeld bij de dood van een Sultan, of om tot de wapenen te roepen. (Dit 
moet natuurlijk niet verleiden tot de conclusie dat het verhaal zich dus voor de 
tiende eeuw afspeelt.) Ook kon de kakofonie dienen ter aankondiging van een 
excommunicatie. In het laatste geval moest zij de verstrooiing van de gelovigen 
weerspiegelen. 

Maar al wenste en loofde men in het algemeen de schoonheid van de 
kerkklokken afzonderlijk en tezamen, en al stelt J. Huizinga dat gelui van bont 
door elkaar heen klinkende klokken nooit verwarrend werkte, toch ervoer men 
het soms, ook indien geordend, als afschuwelijk. Dat was zelfs het geval wan
neer slechts één klok een tweestrijd begeleidde, zoals in het Valenciennes van 
1455, laat staan wanneer gelui van overal her op rampspoed attendeerde.4 In elk 
geval moet gezamenlijk gelui overweldigend zijn geweest en de "Lüfte" inder
daad, zoals Clemens opmerkt, van lawaai hebben "überfüllt". In Der Erwählte 
luidde het "von den Höhen" en "aus den Tiefen", vanaf alle grote basilieken, 
"allen Pfarrkirchen", "den Kapellen der Friedhöfe, den Dächern der Saalkirchen, 
und Oratorien" en in de kloosters, "an hundert weihlichen Orten auf einmal", 
"hie et ubique", overal. Men behoeft zich daarbij slechts te realiseren dat alleen 
al het Vaticaanse paleis over zes, de St. Pieter over drie en de meeste grotere 
titel-, parochie- en kloosterkerken over twee of drie klokken beschikten, om zich 
de beproeving waarover Mann het heeft, te kunnen voorstellen. In 1446 zouden 
de Romeinse klokken ter ere van de heiligverklaring van de Augustijn Nicolaas 
van Tolentino zo hard hebben geluid "dat de aarde er van trilde". En bij festivi
teiten klonk zulk gelui zelfs onafgebroken. Aangezien de komst van een zittende 
paus naar de basiliek al als feestelijk genoeg voor gelui werd beschouwd, willen 
we graag geloven dat bij de intocht van een nieuwe paus, zoals die van Clemens' 
Gregorius, onafgebroken werd geluid. 

Zulk gelui kon bij uitzondering een etmaal duren, ook in andere steden 
dan Rome. Huizinga spreekt over de "ontzaglijke bedwelming" "als alle kerken 
en kloosters van Parijs de klokken luidden van de morgen tot de avond, en zelfs 
de gehele nacht, omdat er een paus gekozen was, die een einde aan het schisma 
zou maken (...)."5 De Friese plaatsen Katwijk en Oudehorne kennen als enige in 
Nederland een traditie die, alhoewel zij schijnt te dateren uit prechristelijke 
tijden, wordt aangeduid met de naam "Thomasluiden". Om de boze geesten te 
verjagen, placht men daar - aldus de voorzitter van de plaatselijke klokken-
commissie -jaarlijks tien volle dagen en nachten, namelijk van 21 tot 31 decem
ber, onafgebroken de klokken te luiden. In deze eeuw gold gedurende een jaar 
of zeven (in verband met ongeregeldheden als dronkenschap en vechtpartijen) 
een verbod op het gebruik, dat echter rond 1927 in ere zou zijn hersteld. Sinds
dien wordt er als vanouds weer tien dagen geluid. Maar als het beieren 's nachts 

4 Huizinga 1997:13.14 
5 Ibid.: 14 
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een tijdje wordt onderbroken, "ligt" de bevolking, zijnde minder bijgelovig dan 
vroeger, "daar niet wakker van".6 Een dergelijke traditie was (en is) naar ik 
aanneem een uitzondering. Ging het om feestgelui, dan vond dat meestal alleen 
's avonds, samen met illuminatie, plaats. Gelui duurde in principe niet, zoals bij 
Thomas Mann, drie volle dagen en nachten.7 Clemens overdreef hier dus. Hij 
overdreef daarentegen niet met het lawaai. Mag zijn drie etmalen durende gelui 
geen geringe beproeving voor de "populatio urbis" zijn geweest en mogen de 
katoenprijzen, in verband met de drastische toename van de vraag naar 
oorwatten, tot legendarische hoogten zijn gestegen, het had nog harder gekund. 
Een oorkonde uit 1281 meldt een samenklinken van de klokken met 'de 
stemmen van herauten', bij de keizerkeuze van Karel V ging het gelui gepaard 
met tromgeroffel en saluutschoten, en in de zestiende eeuw klonken er ter gele
genheid van de canonisatie van de Franciscaan Francesco de Paola door de 
klokken heen opnieuw klaroengeschal en kanonschoten. 

In die tijd werden de klokken geluid door campanarii. Voorheen was het 
de taak van de koster geweest, die als luider althans officieel een lagere wijding 
diende te hebben ontvangen. (Clemens was als monnik dus bevoegd het luiden 
op zich te nemen.) Leed de bevolking in Clemens' Rome onder duur en decibels, 
de luiders zullen zich aan de zelfstandigheid van de klokken hebben geërgerd. 
Want zij moeten de extra gratificatie, verbonden met onophoudelijk luiden, zijn 
misgelopen. Toch hadden Aue's en Manns luiders nog geen reden tot klagen, 
want ze werden slechts geconfronteerd met een eenmalige belemmering van hun 
taakuitoefening. Hun opvolgers zouden na 1100 (en vanaf de vijftiende eeuw 
ook elders dan in Rome) kleinschaliger maar structureler worden gedupeerd. 
Toen sloeg met het horologium, een mechanisch uurwerk, aan de Lateraanse 
basiliek de automatisering toe. (Het zelfstandige gelui was dus in zeer beperkte 
zin toch "eine Tatsache der Geschichte".) 

0 Aldus de voorzitter van de plaatselijke klokkencommissie Henk Kramer. In: De klok 
hangt in de toren, het is vrede. VPRO-radio-uitzending "Onvoltooid Verleden Tijd" van 28 
december 1997 

7 Hoewel waarschijnlijk, is het niet zeker dat Aue al dacht aan een drie dagen durend gelui. 
Hij zegt alleen dat klokgelui Gregorius' intocht drie dagen tevoren aankondigt. Aangezet door 
het gelui, zou de bevolking hem drie dagreizen tegemoet zijn gelopen. (Vers 3755ff) Echter, er 
van uitgaande dat Gregorius en zijn begeleiders onderwijl niet stilstonden maar hun reis naar 
Rome voortzetten, zou de ontmoeting dus niet drie dagen maar slechts ongeveer anderhalve 
dag na aanvang van het gelui moeten hebben plaatsgevonden. Doch zelfs indien Gregorius 
pauze hield zodat de bevolking wel drie dagen nodig had voor de ontmoeting, zou men voor 
de terugweg opnieuw drie dagen nodig hebben gehad en zou het gelui, dat het volk uit Rome 
had laten vertrekken, zes dagen hebben geduurd. Indien ook Aue dacht aan drie dagen durend 
gelui, was het hem vermoedelijk minder te doen om het schilderen van een (ir)realistische 
situatie, dan om de symboliek van het getal drie. 

s Vele Zuid-Europese kerkklokken uit de dertiende eeuw - de eerste Romeinse in 1288 van 
de door Thomas Mann genoemde Santa Maria in Domenica - droegen de inscriptie "Mentem 
sanctam spontaneam honorem Deo et patriae liberationem". De Blaauw (1990:122,124) leest 
hierin een suggestie dat een abstracte geest de klok zelf doet luiden. Hoewel haar tekst Tho
mas Manns werk geheel buiten beschouwing laat, verduidelijken titel en motto van het artikel 
(de eerste zin van de roman) dat zij Der Erwählte in het achterhoofd had. Misschien verleidde 
de roman haar tot een onjuiste aanname. Met de inscriptie zal zijn gedoeld op de Heilige 

153 



Hoofdstuk 11,4 

Samenvattend moeten we constateren dat de auteur zich overwegend op 
de historische werkelijkheid baseert. 

Drie fictieve elementen 

Dat Thomas Mann met zijn Romeinse klokken aan de werkelijkheid refereerde, 
verwondert niet. Een roman of novelle die elke referentie aan de ons om
ringende wereld ontbeerde, zou onbegrijpelijk zijn. Zo zette Mann - het kwam in 
Hoofdstuk 11,1 aan de orde - het realistische klokgelui onder meer in om een 
ambiance te scheppen. De realiteit is onderdeel van de fantasie geworden en 
doet hetzelfde als een citaat: het is "Wirklichkeit die sich in Fiktion verwandelt", 
en de beschrijving waarin ze een plaats krijgt "Fiktion die das Wirkliche 
absorbiert".9 'Geciteerde' werkelijkheid dringt zich op en is dus zelf geen stem, 
i.e. verborgen informatie. Ze is manifest en biedt alleen de ruimte aan verborgen 
beweringen of, zoals in Der Erwählte, een realistisch kader waarbinnen irreële 
elementen opvallen. 

In het openingsfragment worden aan de realistische beschrijving van het 
gelui drie onwerkelijke elementen toegevoegd. Het eerste is de zelfstandigheid 
van het gelui, die door de pretekst werd aangediend. Het tweede element, de 
uitzonderlijke langdurigheid ervan, is uit het brein van de auteur ontsproten. 
Dat geldt ook voor het derde element, de psalmtitels. Al in de eerste alinea sug
gereert de auteur met het noemen van psalm-incipits dat de kerkklokken 
psalmodie - psalmteksten in een reciteertoon - ten beste geven. Psalmodieën, 
zoals het 'In Te Domine, speravi' en 'Beati quorum tecta sunt peccata', die de 
klokken in Clemens' geschiedenis ten gehore brengen, hebben in werkelijkheid 
niet geklonken en zouden dat ook niet hebben gekund, alleen al doordat klokken 
niet kunnen spreken. Alle drie irreële elementen zijn vreemde indringers binnen 
de voorts realistische beschrijving. Hier is de vermenging van fictie en werke
lijkheid dus gelaagd. De in de romanfictie opgenomen werkelijkheid, het realis
tische klokgelui, wordt op haai' beurt doorspekt met fictie. 

De verwerking van deze fictie vindt evenwel niet in alle drie gevallen op 
gelijke wijze plaats. De verteller ziet zich genoodzaakt het eerste element, de 
zelfstandige actie van de klokken, uitgebreid te verklaren: hij verbindt het met 
zijn eigen abstractie en almachtigheid. Daarmee presenteert hij het element als 
fictie. Het tweede element, de onwaarschijnlijk lange duur van het gelui, is 
fysisch mogelijk maar historisch onjuist en wordt daarom door Clemens, in elk 
geval bij de tweede beschrijving, eveneens verklaard: dat de klokken drie dagen 
en nachten luiden, wijst op de euforie van de hemelse luider, een gevolg van de 
onbegrijpelijkheid dat uitgerekend een vrucht en pleger van een schanddaad tot 
paus wordt gekozen. Daarmee is ook dit element als fictie ontmanteld. Het derde 

Geest, die maakt dat de gelovige zich door het gelui spontaan en vrijwillig tot God zal 
wenden. 

Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA: 151 
l 0 Z i e n t . 7 
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element, de psalmodie-fictie, wordt evenwel nergens als onhistorisch en zelfs 
onmogelijk verdedigd of anderszins als fictie geaccentueerd. Het sluipt daardoor 
- als fictie haast onmerkbaar - terloops de realiteit binnen. Daardoor is het ele
ment het omgekeerde van een citaat uit de werkelijkheid dat wordt verwerkt in 
fictie: de psalmodie is een fictief moment dat wordt geabsorbeerd door de 'geci
teerde' werkelijkheid van het gelui. 

Thomas Mann noemde het citaat in het algemeen "eine eigentümlich 
träumerische und reizvolle Vermischung der Sphären". Hij moet, ook gezien 
de context waarbinnen hij deze opmerking plaatst en de techniek waarmee hij 
zelf werkelijkheid binnen zijn fictie monteerde, hebben gedacht aan het impli
ciete citaat, namelijk het citaat zonder bronvermelding dat zelfs vaak als citaat 
onherkenbaar blijft. Want het luiden van psalmen is dank zij zijn verzwegen Ac
tiviteit veel dromeriger, en bewerkstelligt in veel sterkere mate een vermenging 
van fictie en realiteit, dan de openlijk 'geciteerde' werkelijkheid van het klokge
lui zelf, en dan de twee expliciet als fictie erkende elementen van de zelfstan
digheid en langdurigheid. Zoals het realisme van de gehele passage ook de 
psalmodiërende klokken een suggestie van realiteit verleent, zo verraadt deze 
luidende psalmodie ook juist de metamorfose van het historische gelui in fictief 
gelui en zien we dat door het citeren "das handgreiflich Reale ins perspektivisch 
Gemalte und Illusionäre schwer unterscheidbar übergeht".12 De 'melodieën' zelf 
worden bij name genoemd. Het is hun fictiviteit die is weggemoffeld in de (tot 
fictie geworden) realiteit. 

Thomas Mann zal dan ook niet van de lezers hebben verwacht dat zij 
stilstaan bij de onwaarschijnlijkheid van psalmodiërende klokken. Integendeel -
hij zal misschien juist de muziek hebben willen oproepen. Daarover hierna. 

Geëvoceerde psalmodie 

Hoe gedetailleerd een beschrijving van muziek of muzikale perceptie ook is, 
woorden (in zo een beschrijving) blijven in zeer strenge zin metaforen. Het 
noemen van elke noot, met de voorgeschreven uitvoeringswijze, zou neerkomen 
op een onleesbare 'muziekanalyse' die schreeuwt om een adequatere weergave, 
namelijk vervanging door een partituur of uitvoering. Over hoeveel muzikale 
parameters taal ook beschikt, zij is geen medium waarmee muziek kan worden 
gecomponeerd, noch een instrument waarmee onbekende muziek tot klinken kan 
worden gebracht of kan worden opgeroepen. Thomas Mann heeft in de be
schrijvingen van Leverkühns composities niet meer dan een suggestie van 
volledigheid weten te wekken. Maar zelfs als zijn aanwijzingen gedetailleerder 
waren geweest, hadden pogingen tot realisering van de door hem (en Adorno) 
bedachte composities - er zijn trouwens enkele van zulke ekfrastische pogingen 
ondernomen - bewezen dat beschrijvingen wel zeer geëigend zijn om op niet-
muzikale betekenissen te wijzen, maar van de muziek zelf op zijn best een vage 

" Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA:151 
12 Ibid.: 150 
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impressie kunnen geven. Elke poging tot notatie of uitvoering van de beschre
ven muziek zal een ander muziekstuk opleveren. Zelfs het literair perceptueel 
maken van bekende (en dus bestaande) muziek stuit op problemen. 

Desondanks kan een beschrijving het onder omstandigheden winnen van 
(al dan niet fictieve) klank: in Der Erwählte is de luisteraar, de Romeinse 
bevolking, onderbedeeld in vergelijking met de lezer. De Romeinen horen 
slechts gebeier. De lezer daarentegen neemt, tijdens de beschrijving van het 
gelui, kennis van de incipits van twee psalmen: "In Te Domine speravi" en 
"Beati quorum tecta sunt peccata". Daardoor geactiveerd, kan hij (bij ver
trouwdheid met de reciteertoon) bovendien psalmodie vernemen, terwijl die 
voor de Romeinen onhoorbaar blijft. Is de psalmodie daarom een stem? Beschikt 
zij over een uitgesproken profiel dat afwijkt maar gelijkwaardig is aan en har
monieert met de andere stemmen? En doet de psalmodie zich verborgen aan ons 
voor? Daartoe moeten we haar opsplitsen. De lezer hoort immers twee zaken: 
een reciteertoon, dus muziek, en titels, dus taal. In de volgende paragraaf staan 
we stil bij de teksten, en in de volgende alinea bij de muziek. 

Die wordt niet beschreven maar ligt slechts in de titels verborgen, en is 
dus hoorbaar tijdens de vijf à zeven minuten leestijd van de opsomming der 
klokken. Zij is kortom een implicatie, al impliceert zij geen uitspraak maar een 
muzikaal 'statement'. Maar kan een implicatie van muziek straffeloos op één lijn 
worden gesteld met talige implicaties, dat wil zeggen met de andere stemmen in 
de klokken-passage? De reciteertoon deelt de aard van zijn verborgenheid - zijn 
hoorbaarheid als implicatie - met de andere stemmen. Als enige sacrale stem 
beschikt hij over een duidelijk profiel waarmee hij sterk afwijkt van de andere 
stemmen. De reciteertoon voldoet dus aan het polyfone kenmerk van de zelf
standigheid. Aangezien hij, net als de andere stemmen, niet akoestisch klinkt, 
behoeft zijn muzikale hoedanigheid geen belemmering te zijn voor een deel
name aan de stemmensynthese. Immers, anders dan Clemens' verteltoon (zie 
11,3: Clemens' toon) beheerst de reciteertoon de andere stemmen niet maar klinkt 
hij gelijkwaardig met hen mee. 

De laatste vraag die over de muzikale component van de psalmodie 
gesteld moet worden, is of zijn deelname aan de synthese een harmonische is. 
Anders gevraagd: laat deze muziek zich uit over de thema's van het proza en de 
mondialiteit, die Clemens' stem (en de andere stemmen) tot een harmonische 
stem bestempelden? (Zie 11,3: "Clemens als stem") Beschouwt men de reciteer
toon als een geïsoleerd fenomeen - wat we hier doen - dan verwijst hij naar een 
sacrale omgeving, naar christelijke waarden en misschien naar muziek in het 
algemeen. Een relatie met de hier harmoniserende idee (van een pleidooi voor 
proza en menselijkheid) lijkt me te ver gezocht. Los van de teksten vormt zij dus 
slechts een heterogene stem, een stoorzender binnen de meerstemmigheid. 
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Boete, genade en articulatie 

De psalmtitels worden genoemd en doen zich dus onverborgen aan ons voor. 
We gaan evenwel overijld te werk wanneer we concluderen dat Mann geen 
andere bedoeling met hen had dan te verwijzen naar muziek of naar de reciteer-
toon, of deze te evoceren. Want de psalmwoorden bevatten informatie. Dat is te 
danken aan de macht van de "Geist der Erzählung" die veel groter is dan die van 
gewone klokkenluiders. Hij kan juist de beperking van taal, die muziek kan 
beschrijven maar haar niet kan maken, inzetten om de hoeveelheid aan semanti
sche communicatie te vergroten. De Romeinse bevolking hoort slechts een 
chaotisch gebimmel. De lezer daarentegen krijgt, behalve een directe evocatie 
van dat gelui en een indirecte van psalmodie, een subtiel voorproefje van wat 
hem bij het verder-lezen te wachten staat. Want nog voordat de verteller hem 
aan het slot van zijn introductie lekker maakt met toespelingen op het vreselijk 
zondige kinderpaar, wijst hij al met de psalmtitels vooruit naar het verhaal. De 
verwijzing richt zich, zoals hierna uiteengezet, op de twee verbindende thema's -
de genade en het proza - en misschien ook op enkele motieven. 

A. Ehrentreich attendeert op de vermenging in Der Erwählte van de vele 
talen en bronnen. Daarbij wijst ze op het belang van de Latijnse psalm-incipits 
als vingerwijzingen naar het verhaal, een belang dat, zo stelt zij, wordt verdui
delijkt door de weggelaten helften van hun titels. Inderdaad schitteren deze 
ontbrekende teksten juist door hun afwezigheid.13 Het door Mann geciteerde "In 
Te Domine speravi" wordt gevolgd door het verzwegen "non confundar in 
aetemum" ("Bij U, Here, schuil ik, laat mij nimmer beschaamd worden"). En de 
woorden "Beati quorum tecta sunt peccata" omarmen het ontbrekende 
"(...quorum) remissai sunt iniquitates et (quorum...)" ("Welzalig hij, wiens over
treding vergeven, wiens zonde bedekt is").14 Deze twee citaten vatten een 
hoofdthema van de roman, de genade die zal volgen op boetedoening, samen. 
Na de ontdekking van hun bloedverwantschap wijst Gregorius zijn vrouw erop, 
dat het aanmatigend en hoogmoedig is om (zoals Leverkühn deed) te geloven 
dat de begane zonde te groot is voor Gods vergevingsgezindheid. En hij zet haar 
aan tot vertrouwen: "Denn an sich selbst mag der Mensch verzweifeln, nicht 
aber an Gott und seiner Gnadenfülle." De theologisch onderrichte zoon en echt
genoot leerde uit de (psalm)boeken dat na een serieuze penitentie een bescha
ming niet meer hoeft te worden gevreesd: "Gottes Hand ist ausgestreckt, daß das 
nicht geschehe." Ook de verteller zelf wijst de lezers in zijn laatste maning op 
het heil van de vergeving voor de zondaar: "Denn würdigen mag ihn die Ahnung 
seiner Erwähltheit und ihm die Sündhaftigkeit fruchtbar machen, so daß sie ihn 
zu hohen Flügen trägt."15 Reeds de tweede helft van beide titels verduidelijken 
de verwijzende functie van de psalmen. 

Het volstaat evenwel niet de psalm-incipits te voltooien tot volzinnen; de 
reikwijdte van de verwijzing naar het verhaal is groter. Men dient de psalmtitels 

13 Ehrentreich 1964:149 met verwijzing naar Hatfield 1962 en Weigand 1952 
14 Vertaling: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem 1989 
15 DE: 179,260 
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op te vatten als verwijzingen naar de gehele psalmtekst die er op volgt. Dan 
wordt de zinspeling op het thema van de genade bekrachtigd en ook de zinspe
ling op het tweede thema, dat van het zuivere proza, zichtbaar. Zoals de ster
vende Jezus met zijn zeven laatste woorden verwees naar de gehele 22e psalm 
die er op volgt16, zo verwees Clemens met het "In Te Domine speravï' naar de 
gehele 31e psalm. Al wat daarin wordt bezongen, keert terug in het verhaal. De 
psalm zingt, uitgebreider dan alleen de tekstaanvang, over Gods goedheid 
tegenover hen die op Hem bouwen en de lof aan Hem die "bewaart de getrou
wen", beklaagt de eigen zondigheid, vraagt om kracht in de strijd tegen de 
vijand, roept op tot vergelding van juist "de trotsen" (in de Luther-vertaling: 
"dem der Hochmut übt") en eindigt met een "uw hart zij onversaagd, gij allen, 
die op de Here hoopt." We worden, kortom, stilzwijgend voorbereid op de 
hoogmoed waar Willigis, Sibylla en hun zoon zich in navolging van Leverkühn 
aan bezondigen, op hun wroeging, op de noodzaak tot onversaagdheid en ver
trouwen in vergeving waaraan het Leverkühn ontbrak en zoals die pas in Der 
Erwühlte wordt gevoeld, en misschien zelfs op een der hoofdmotieven van de 
roman, Gregorius' "festhaltender Hand", waaraan hij de overwinning op zijn 
vijanden - eerst zijn stiefbroer Flann, dan zijn rivaal Roger en uiteindelijk zijn 
eigen hoogmoed - dankt. 

Het tweede thema waarop wordt gezinspeeld, dat van het proza, schuilt in 
de 32e psalm. Deze begint met het door Clemens geciteerde "Beati quorum", 
heet "De zegen der schuldbelijdenis" en is gewijd aan de idee dat bekering resul
teert in vergeving voor hem "in wiens geest geen bedrog is": "want zolang ik 
zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag;" (bij 
Luther: "tägliches Klagen"). Nog voordat Clemens lof spreekt op de zuivere 
grammatica en het gearticuleerde proza, beklaagt hij met zijn dromerige verzin
sel van psalmodiërende klokken dus al een van Gregorius' belangrijkste zonden, 
namelijk het (door Aue niet genoemde) verzwijgen van zijn twijfelachtige 
identiteit bij het sluiten van zijn huwelijk. Ook verwijst hij naar Gregorius' 
daarop volgende dagelijks weeklagen bij de aanblik van het tablet dat zijn twij
felachtige oorsprong verraadt. Dat weeklagen verandert ook hem (alleen bij 
Thomas Mann) telkenmale van een "wohlschaffene Jüngling" in een 
"Pönitenziat aus der Geißelkammer". Maar de verwijzing naar de 32e psalm 
doelt vooral op de openheid en duidelijkheid, die ook in Der Erwählte regelma
tig en dringend worden aanbevolen. Ik noem hier slechts het openhartige gekijf 
van Gregorius' stiefmoeder (dat bij Aue ontbreekt) waarin zij. volgens de abt 
godgewild, zijn vondelingschap openbaart, voorts naar Gregorius' eigen (bij Aue 
ontbrekende) pleidooi voor een zelfkastijding door "ausdrückliches Sprechen", 
naar Sibylla's (eveneens bij Aue ontbrekende) openhartigheid in haar biecht voor 
de paus waarin ze, liever dan de waarheid "lügnerisch einzubehalten", bekent 
willens en wetens bij haar broer en bij haar zoon te hebben gelegen, en naar haar 
absolutie die wel moet volgen, want "diese Gründlichkeit im Extrem ist größere 
Büße" dan welke liefdadigheid ook. En tenslotte bereidt het Beati quorum Cle-

1 Fromm 1980:186,187 
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mens' eigen formulering van de "zegen der schuldbelijdenis" voor: "Aber klug 
ist es freilich, im Sünder den Erwählten zu ahnen, und klug ist das auch für den 
Sünder selbst. Denn würdigen mag ihn die Ahnung seiner Erwähltheit (...)." 

Beide psalmtitels roepen psalmteksten op, die op hun beurt op de twee 
hoofdthema's uit het verhaal zinspelen. Ze doen enigszins denken aan de 
themaflarden die voor aanvang van een opera uit de orkestbak opfladderen of in 
de ouverture te horen zijn, en de kenner voorbereiden op de complete melodieën 
die hem tijdens de voorstelling worden voorgezongen. In dit geval gaat het om 
de thema's van de genade en het proza. In de volgende paragraaf licht ik het 
tweede thema en zijn band met het eerste toe. 

Proza en geest 

In Hoofdstuk 11,1 werd gezegd dat Clemens de 1er zijn tekst regelmatig onder
breekt met bespiegelingen over Taal en talen, proza en poëzie, uitspreken en 
verzwijgen. Het ligt voor de hand dat hij, als apologeet van de duidelijkheid, 
veel van zijn reflecties uitspreekt. Toch kan ook Clemens, zelfs als hij reflecteert 
over openheid, het musiceren niet helemaal laten. Sommige van deze reflecties 
zijn immers verborgen. Zoals in een eerder hoofdstuk genoemd, ligt al in de 
tweede zin van de roman tussen de regels en achter de woorden een eerste be
spiegeling verscholen. Ik doel op het "babylonische Durcheinander" van de 
klokken, met de er op volgende verduidelijking. Mann, of de verteller, wees met 
dit Oud-Testamentaire beeld zeker naar het ontbreken van articulatie dat mu
ziek, en in mindere mate ook dichtkunst - hoewel mooi "wie Kinder der Sünde 
es (...) öfters sind"18 - aankleeft. Want gebonden ritme en klank staan de vrij
heid, en daarmee de geest - ook de "Geist der Erzählung" - in de weg. 

In 1922 relateert Thomas Mann, zich beroepend op Novalis, schoonheid 
aan concreet leven, aan het individuele en het nationale (tot het "koloriet" waar
van hij krijgszucht en ridderdom rekent), en zet hij dit complex af tegen de 
humane maar abstracte idee van algemeenheid en internationaliteit. De tegen
stellingen worden echter tegelijkertijd verbonden: "Das Individuelle und Natio
nale" kenmerkt hij namelijk als "das romantische Persönlichkeitselement des 
Universellen" en daarmee als "Lebenspoesie".'9 Individualiteit en algemeenheid 
staan dus niet tegenover elkaar; het tweede bergt het eerste in zich. Hier vinden 
we een poging nationalisme en internationalisme, romantiek en algemeenheid, 
poëzie en geest, te verzoenen. "Alles Nationale', sagt Novalis, 'alles Temporelle, 
Lokale, Individuelle, läßt sich universalisieren und so kanonisieren und 
allgemein machen. Christus ist ein so veredelter Landsmann."' Mann citeert deze 
woorden in een achteraf pijnlijk aandoende poging zijn jeugdige, na de Eerste 
Wereldoorlog politiek labiele gehoor voor de democratie te winnen. Want, hoe
wel agerend tegen de romantische strijdlust, kiest hij voor een retoriek die het 

l7DE:107,177,254,255.260 
18 Ibid.:242 
19 Von deutscher Republik. In VdR: 122 
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vertrouwen van dat gehoor moet winnen. Dit is waarschijnlijk een van de rede
nen waarom hij niet zo openlijk partij trekt voor het algemene en internationale 
en een universele vrede als had gekund: "Möge die höhere und geistigere Sphäre 
die 'kanonische' sein, so ist die der Persönlichkeit vielleicht die innigere, 
vielleicht selbst die wirklichere." 

"Innig" en "werkelijk" of niet - de monnik Clemens, door wiens mond 
Mann een laatste maal verband legt tussen muzische gebondenheid en nationa
listische bindingen, wijst beide af en verdedigt de abstracte geest tegen het 
"werkelijke" en de mondialiteit tegen verinnerlijking en individualisme. Het 
koloriet van de strijdlust moet het pas in de loop van het verhaal ontgelden, maar 
voor binding - nationalisme - en gebonden taal - dichtkunst - heeft hij al in de 
inleiding niets dan geringschattende woorden over. De nationale talen noemt hij 
daar heidens en "sprachliche Landesgötter", en even later trekt hij van leer tegen 
wat hij een overdreven respect voor de poëzie noemt. Want niet op schoonheid 
en talige klankverschillen maar - en hier heeft Gregorius het woord - "auf den 
Geist komme es an."20 Deze alleen, de ene ondeelbare Waarheid, een mondiali
teit verwoord in gearticuleerde en voor iedereen ondubbelzinnig verstaanbare 
taal, dus in proza, is in staat de leugen te beboeten. 

"Wir sollen ausdrücklich sprechen und die Dinge bei Namen nennen zu 
unsrer Kasteiung", begrijpt Gregorius als hij en zijn 'Frau Mutter' hun verwant
schap ontdekken.21 Daarop trekt hij zich, ter boetedoening voor de dubbele in
cest, terug op een verlaten en door water omgeven rots om zich, met behulp van 
de melk die Moeder Aarde hem biedt, regressief te ontwikkelen tot een bepaald 
onpoëtische gedaante van foetale grootte, "klein, unfertig und unerwachsen". 
Dan wint de waarheid het van de werkelijkheid of het realisme: zijn (gebrek 
aan) aanzien staat zijn geloofwaardigheid in eigen en andermans ogen niet in de 
weg. Daardoor transcendeert juist deze op de spits gedreven moederbinding, 
anders dan bij Leverkühn, in zijn volwassenwording. Natuurlijk is de incest voor 
Mann ook hier een verzinnebeelding van de muzikale en nationale bindingen. 
En zij is dat niet voor Mann alleen. E. Fromm bijvoorbeeld spreekt over de 
"inzestuöse Bindungen an Blut und Boden, von der Unterwerfung unter Götzen 
(...)" en over de progressieve ontwikkeling naar de "Freiheit des Individuums" 
waarvan de Tora getuigt.22 Wat de carrière van Gregorius uitbeeldt, is de ge-
hoorgeving aan de oproep: "Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws va
ders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal (...) u zegenen, en uw naam 
groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. (...) en met u zullen alle geslachten 
des aardbodems gezegend worden"23, dus aan de oproep tot het ontstijgen aan de 
binding met moeder aarde, vaderland, nationalisme, individuele taal en klank. 
En het land dat de romanlezer getoond wordt, is dat van de geest. Zoals Mozes 
uitverkoren is om het uitverkoren volk de stenen tafelen voor te houden, zo con
fronteert Manns uitverkoren vondeling zichzelf onophoudelijk met het tablet 

' DE-.240 
Ibid.: 177 
Fromm 1Ç 

'Gen. 12,1-3 
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waarop zijn eigen waarheid staat geschreven, houdt Clemens de lezer zijn roe
ping tot abstracte "Geist der Erzählung" en houdt Mann ons, met zijn waar
schuwing voor de meertalige of -stemmige klokkenverwarring, de zegen van het 
gearticuleerde woord voor ogen. 

Zeitblom sprak ooit van de troost die gelegen is in de uitdrukking, dus in 
het feit dat "die Kreatur für ihr Weh überhaupt eine Stimme gegeben ist". Ook 
wees hij op de saamhorigheid tussen woord en moraal, tussen "sprachlicher und 
humaner Passion". Clemens verklaart zijn verkiezing tot abstracte prozavertel-
ler als de meest genadige die denkbaar is. En Mann in eigen persoon noemde 
literatuur, in tegenstelling tot muziek, "democratisch en civiel" en merkte op dat 
"alle Sittigung des Menschengeschlechtes (...) entstamme dem Geiste der Litera
tur".25 Het zijn enkele bondige maar voorts willekeurig uit vele anderen gekozen 
voorbeelden van de door Mann geformuleerde overtuiging dat moraal (en ver
geving) zijn verbonden met proza. Deze overtuiging is oud. Hoe oud, toont -
opnieuw een willekeurig voorbeeld - een natuurkundig geschrift in proza, dat 
rond 1200 in opdracht van Heinrich der Löwe werd samengesteld en in het 
(gerijmde) voorwoord al een verbinding legt tussen proza en waarheid en beide 
tegen het verdichtsel afzet.26 Het proza wordt gezien als de stof waarin de mo
raal gekleed gaat. 

Thomas Mann vulde deze opvatting echter aan met een wezenlijke, syn
thetiserende gedachte. Menselijkheid kan niet bestaan zonder dat "Geist" -
bewustzijn, moraal en proza - enerzijds, en natuur - het onbewuste, instinct, 
kunst en poëzie - anderzijds "nicht beide in einem Dritten sich aufheben, dem 
wir keinen deutlicheren aber auch keinen schöneren Namen zu wissen geben als 
eben diesen: Humanität."27 Hoe hij zich de esthetische weerslag van deze hu
maniteit voorstelt, zal in Hoofdstuk 11,6 worden besproken. 

De harmonie 

Ik resumeer het voorgaande en trek een conclusie. De psalmodieën, die niet in 
het gebeier maar in de beschrijving daarvan verborgen liggen, en daarom alleen 
door een abstracte klokkenluider ten gehore kunnen worden gebracht, vatten op 
voorhand de twee hoofdthema's van het Gregorius-verhaal samen. Het eerste 
thema is de uitmonding van de hoogmoed, die ligt in de te individuele 
(poëtische) binding, via zondebesef, berouw en boetedoening, in de heil
brengende absolutie. Het tweede is de meest wezenlijke vorm van de boete
doening, het articuleren van de zonde in voor de wereld duidelijk verstaanbare 

26 Vgl. Plate 1994:10,11 
Zum sechzigsten Geburtstag Ricardo Huchs. In RuA:554. Dat Zeitblom, hoewel huma

nist, een grote liefde voor muziek koestert, beschouwt hij zelf als een van de "Widersprüche, 
die, ob man es nun bedauere oder seine Freude daran habe, von der Menschennatur unab
trennbar sind." (DF: 17) 
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Taal. De thema's zijn dus nauwelijks van elkaar te scheiden. Maar ze zijn - de 
absolutie zijnde een ethisch en de articulatie zijnde een esthetisch begrip - wel 
duidelijk te onderscheiden. Hun profielen verschillen bovendien met die van de 
andere stemmen. Ze bezitten dus zelfstandigheid. 

Bovendien verbergen ze twee ideeën, de ethische idee van de humaniteit 
en de esthetische idee van de uitdrukking in proza. Deze ideeën, die beide ont
binden en verlossen en dus de vrijheid betreffen28, vormen de harmonie waarin 
de polyfone stemmen, waaronder de in dit hoofdstuk behandelde stemmen van 
de absolutie en het proza, zich verbinden. 

' Zie bijvoorbeeld het krantenartikel uit 1948, getiteld Geist ist Freiheit. (In FdT:352) 
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HANS PFITZNERS PALESTRINA EN THOMAS MANNS 
BETRACHTUNGEN EINES UNPOLITISCHEN 

Kakofonisch gelui 

De klokken van Rome halen een nieuwe paus in. De aanleiding van hun gelui is 
dus verheugend en de klokken hadden daarom eigenlijk harmonieus en aange
naam moeten klinken (zie 11,1). Dat doen ze niet. Clemens beschrijft en de 
Romeinse bevolking ervaart het gelui als een beproeving. Dat heeft vier akoesti
sche oorzaken, waarvan Clemens er twee verdedigt. Dat de klokken drie dagen 
en nachten lang aan het bimmelen zijn, komt voort uit de eufore stemming van 
de voorzienigheid. Ook de heftigheid van het gelui wordt op die manier ver
klaard. De derde en de vierde oorzaak van de beproeving zijn de ontstentenis 
van "Zeitmaß" (metrum) en van "Einklang" (harmonie). Ze worden door de 
verteller slechts kort en zonder uitleg aangestipt. De Romeinen moeten het 
"babylonische Durcheinander" aanvankelijk hebben geïnterpreteerd als een 
oproep tot de wapenen of als een teken van excommunicatie. Wij weten, dank 
zij Clemens' implicaties, dat de kakofonie haar reden had in zijn afwijzing van 
poëzie en muziek (Zie 11,2). Van een andere reden voor de kakofonie kan hij 
zelf niet op de hoogte zijn geweest. Het betreft namelijk inderdaad een excom
municatie, en dat is uitsluitend de auteur bekend. Wie door Thomas Mann in de 
ban wordt gedaan, tegen wiens ideeën hij tot de wapenen oproept, is Hans 
Pfitzner, de componist van onder meer de opera Palestrina (en Der arme 
Heinrich naar het gelijknamige epos van Hartmann von Aue). 

Pfitzner nam van alle musici, Wagner uitgezonderd, in Manns essays de 
grootste plaats in. ' Het is duidelijk geworden dat de componist van Palestrina 
ook diepe sporen naliet in de romans en nog de oude Thomas Mann bleef bezig
houden. G. Loose en Erika Mann attendeerden als eersten op de verwijzing naar 
Pfitzners muziek in Der Erwählte, en H. Vaget schreef over de anonieme maar 
centrale plaats die Pfitzner in Doktor Faustus bekleedt.2 Over de relatie tussen 
Mann en Pfitzner is vaker geschreven.3 De uiteenzetting die hier volgt, dient er 
toe om aan te tonen dat Pfitzners opera Palestrina een stem vormt in Manns 
polyfone klokkenbeschrijving. Zij moet voorts verduidelijken dat pas Der 
Erwählte met zijn spottende afscheidsgroet naar de al te Duitse componist een 
punt achter de Faust-roman en achter Manns 'affaire Pfitzner' zet. De affaire 
eindigde, om precies te zijn, met het klokgelui. 

1 Windisch-Laube 1995:335 
2 Loose 1957; E. Mann 1966; Vaget 1993; zie ook Joachim 1958 
3 Bijvoorbeeld ook door Schuh (1933), Unger (1949), Joachim (1958), Newsom (1974) en 

Vogel (1989). In één studie (Lindblom 1969) wordt de relatie tussen de klokken in Der 
Erwählte en die in de Betrachtungen ontkend. 
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"Der Fall Pfitzner" 

Zij had haar aanvang op 12 juni 1917, toen Mann de generale repetitie van Hans 
Pfitzners musikalische Legende, de opera Palestrina, bijwoonde. Hij was 
onmiddellijk diep onder de indruk en bezocht aansluitend nog vier voorstel
lingen. Waarom, dat geeft hij in een van zijn brieven aan: "Wirklich ist das ein 
geistig und künstlerisch sehr hochstehendes Werk, etwas ungemein Deutsches 
übrigens, aus der faustisch-dürerischen Sphäre und in seiner Bekenntnishaftig-
keit so recht etwas für mich."4 Mann had in die tijd veel goede woorden over 
voor de componist en zijn kunstbeschouwelijke en kunstpolitieke opera. Hij 
sprak ze uit in de Aufruf zur Gründung des Hans Pfitzner-Vereins uit 1918 en 
een jaar later in de Tischrede auf Pfitzner. Maar de belangrijkste lofprijzingen 
kregen een plaats in de Betrachtungen eines Unpolitischen. 

Daar horen ze thuis. Het lijvige politieke essay werd geschreven tijdens 
de Eerste Wereldoorlog en door Mann gepresenteerd als zijn wapendaad. Het 
was een daad van reflectie. De bespiegelingen concentreren zich rond de tegen
stelling romantiek-vooruitstrevendheid. Mann identificeerde deze tegenstelling 
met andere antonimieën, zoals Duits-Romaans, kunst-politiek, poëzie-proza. Om 
zichzelf, op zoek naar de eigen positie, duidelijkheid te verschaffen, zette hij de 
Duitse cultuur en de Duitse humaniteit scherp af tegen de Franse civilisatie en 
humaniteitsgedachte. Hij vergeleek de Duitse romantiek - zijns inziens ver
innerlijkt, nationaal gericht, muzikaal, poëtisch en pessimistisch - met wat hij de 
Romaanse retoriek en vastberaden wereldverbeteringszucht noemde. En hij ver
dedigde conservatieve Duitse romantici - dichters en musici - tegen Franse of 
Frans georiënteerde schrijvers - "Zivilisationsliteraten" - die kunst als propagan
damiddel zouden misbruiken. De "Zivilisationsliterat" die Mann met name voor 
ogen stond en tot (beter: tegen) wie hij zich met zijn betoog in de eerste plaats 
richtte, was zijn broer en collega Heinrich Mann. Een van de Duitsers was 
Pfitzner. Mann beschouwde diens Palestrina als een paradigma voor de kracht 
van de (laat)romantische muziek en eigenheid van de a-politieke, dat wil zeggen 
behoudende Duitse cultuur. 

De opvattingen van de auteur betreffende de hiervoor genoemde tegen
stellingen zijn gedifferentieerder dan hij in de Betrachtungen doet voorkomen. 
Maar deze opvattingen liggen daarom niet minder vast verankerd, en er zullen 
dan ook geen wezenlijke veranderingen in optreden. Nog in 1945 citeert hij met 
instemming Balzacs woord: "Les Allemands, s'ils ne savent pas jouer des grands 
instruments de la liberté, savent jouer naturellement de tous les instruments de la 

6 november 1917 aan Peter Pringsheim 
Aufruf zur Gründung des Hans Pfitzner-Vereins für deutsche Tonkunst. In RuA:545-546. 

Tischrede auf Pfitzner. In RuA:540-545. ße6':406-426; deze tekst verscheen vervolgens vrij
wel ongewijzigd in de Neue Rundschau van oktober 1917. 
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musique." Maar de opkomst en vestiging van het nationaal-socialisme confron
teert Mann met de politieke gevolgen van Duitslands 'muzikaliteit' (en boven
dien met de verkeerde vrienden die de Betrachtungen hem hebben bezorgd). Hij 
ziet zich allengs genoodzaakt zijn vaste ideeën vanuit een ander standpunt te 
beschouwen en beoordelen. Zo voelt hij zich gedwongen een symptoom van de 
Duitse verinnerlijking, het zelf gekozen politieke isolement, als een vorm van 
hoogmoed en - het is er niet los van te zien - nationalisme als een vorm van 
verwaandheid op te vatten. 

Dat heeft zijn literaire en politieke weerslag. Men dient zich daarbij ech
ter geen abrupte buiteling van rechts naar links voor te stellen. Wat het werk 
betreft: al moet de democratie in Königliche Hoheit uit 1909 zich nog een zeer 
ironische behandeling laten welgevallen, de 'uitverkorene' daarin was niettemin 
al gewezen op de plicht zijn isolement te doorbreken. En die in Der Zauberberg 
(in de maak tijdens het ontstaan van de Betrachtungen) had al begrepen dat het 
op duizelingwekkende en ijle hoogte uiteindelijk minder goed toeven was dan in 
de menselijke laagvlakte. Zij verduidelijken de betrekkelijkheid van Manns 
'omslag'. Want in veel werk van na de Betrachtungen gaat het in principe om het 
opgeven van hetzelfde isolement. Dat isolement wordt dan echter scherper - in 
de gedaante van hoogmoed en liefdeloze verwaandheid - getekend, veroordeeld 
en gewroken (Leverkühn) respectievelijk beboet en geabsolveerd (Joseph, 
Gregorius). De politieke consequentie van Manns besef is het geleidelijk verrui
len van een ultra-liberale voor een internationaal en links georiënteerde sociaal
democratische stellingname. 

Een van de eerste, vaker beschreven stations op deze moeizame gang, een 
waarbij Pfitzner in het geding is, was het beruchte Protest der Richard-Wagner-
Stadt München. Het werd geschreven door een aantal vooraanstaande stadgeno
ten van Thomas Mann, en als brief opgenomen in de Münchener Neueste 
Nachrichten van 16/17 april 1933. Het protest ageerde tegen Manns voordracht 
Leiden und Größe Richard Wagners.1 Waaraan men zich had gebrand was, sim
pel en bondig gezegd, Manns huiver voor Wagners demagogie. Hoewel hij aan 
deze huiver veel minder en veel voorzichtiger woorden wijdt dan aan al dat wat 
hij in Wagner bewondert en wat hem als voorbeeld dient, geeft juist zijn kritiek 
aan de analyse de nodige diepte. Vergelijkt men deze voordracht met latere 
teksten, dan maakt ook zij duidelijk dat Manns zienswijze na de Betrachtungen 
eines Unpolitischen niet zo fundamenteel was veranderd als soms wordt aange
nomen en de zogenaamde breuk in zijn leven "eine törichte fabel" is. Want al 
voor 1917 waren zijn gedachten over Wagner en de romantiek, zoals genoemde 
vroege romans tonen, ambigu geweest. Reeds Über die Kunst Richard Wagners, 
een Wagner-publicatie van zo vroeg als 1911, verbond gevoelens van betovering 

Deutschland und die Deutschen. In AgW:706. In 1949 noemt Mann de Betrachtungen 
"ein sehr richtiges Buch mit einem falschen Vorzeichen", (in een ongedateerd briefconcept 
van circa 7 december 1949 aan G.W. Zimmermann) 

7 De voordracht is opgenomen in LGM:716-779, het protest in De Mendelssohn 
1975:192.193. 

8 In een ongedateerd briefconcept van circa 7 december 1949 aan G.W. Zimmermann 
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en stimulans door het geniale raffinement van de Duitse muziekdramaticus met 
kritisch inzicht. Toen was daar niemand over gevallen. Na Hitlers machts
overname werd er echter niet meer om kritische analyse gevraagd, maar was 
alleen de betovering gewenst. Uitgerekend Pfitzner attaqueerde Mann door 
samen met de uitgever van de Völkische Beobachter, maar ook met drieënveer-
tig autoriteiten onder wie Richard Strauss, het Protest te ondertekenen en door 
krant en radio te laten publiceren. 

De ondertekenaars verweten de schrijver wat juist te waarderen is en door 
sommige anderen inderdaad gewaardeerd werd", namelijk dat hij de "Gedanken 
[sic] eines Unpolitischen" had omgewerkt. Zij wierpen hem een kosmopolitische 
en democratische houding, psychologisering en belastering van Wagner en 
daarmee van Duitsland voor de voeten. Het Protest bereikte Mann tijdens een 
werkbezoek in Zwitserland. Het raakte hem diep als persoonlijk "schweres, 
bitteres Unrecht" en als "einen moralischen, einen Geisteszustand, der alles für 
unser Land befürchten ließ".12 Het vroeg om een korte Erwiderung, een uitvoe
riger Antwort an Hans Pfitzner en vervolgens om het trekken van consequen
ties. Mann begreep dat een terugkeer naar zijn land fysiek zowel als mentaal 
niet meer aan te raden was. "Der Münchener fall hat meine Einsicht vollendet" 
schreef hij14, en hij bleef van toen af buiten 's lands. Na de Tweede Wereld
oorlog zou hij weer behoedzaam met Duitsland in contact treden. De actie van 
Pfitzner resulteerde echter in een breuk tussen schrijver en componist, en die 
was definitief. 

De breuk 

Pfitzners handtekening was geen eenmalige aberratie maar een symptoom van 
een mentaliteit. Anders dan de schrijver, ontbrak het de musicus aan voldoende 
(zelf)inzicht en liet hij het na de bakens te controleren en te verleggen toen de 
politiek de gevaarlijke potentie van zijn ideeën demonstreerde. Zelfs na 1945 
hield hij voet bij stuk. Had Mann ooit serieus anders verwacht? Achteraf lijkt de 
verhouding gepredisponeerd te zijn geweest tot vervreemding. Al op 23 juni 
1925 moest hij zich in een brief aan de componist verdedigen voor de onroman
tische les die hij met zijn Zauberberg had gegeven. Hij stelde dat op een schrij-

9 Über die Kunst Richard Wagners. In LGM:807 
Manns aanvankelijke vermoeden dat Pfitzner zelfs het initiatief tot het gewraakte protest 

had genomen, was onjuist. Het was de dirigent Hans Knappertsbusch geweest. Mann liet zich 
misschien misleiden door Pfitzners eigener beweging gepubliceerde Zur Kundgebung gegen 
die Wagner-Rede Thomas Manns in de Frankfurter Zeitung van 2 juli 1933, waarin hij de 
schrijver er nog eens van beschuldigt Duitse vuile was te hebben buitengehangen. 

' ' Manns gewijzigde stellingname werd door Bruno Walter gewaardeerd en ook door Willi 
Schuh op 21 april 1933 in de Neue Zürcher Zeitung om zijn eerlijkheid geroemd. 

' : [Erwiderung]. In: LGM:814. 21 april 1933 aan Max Mohr (vgl. De Mendelssohn 3:198) 
13 [Erwiderung] verscheen toentertijd in diverse grote kranten, maar niet in de Münchener 

Neueste Nachrichten. [Antwort an Hans Pfitzner]. In AgW:90-105 
14 21 april 1933 aan Max Mohr (vgl. De Mendelssohn 3:198) 
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ver, anders dan op een musicus, nu eenmaal de verantwoordelijkheid rust om 
partij te trekken voor het leven en de toekomst ten koste van de fascinatie voor 
het verleden en de dood. En hieruit blijkt de feitelijke oorzaak en aard van hun 
breuk. Het is een breuk die de eigen innerlijke gebrokenheid van Thomas Mann 
weerspiegelt. Wat Pfitzner voorstaat, beantwoordt weliswaar aan Manns eigen 
wezen en diepste behoefte, maar botst met de door hem gevoelde verantwoor
delijkheid als wereldburger en met zijn schrijversopdracht, die van pedagoog en 
criticus. 

Zijn opmerking in dezelfde brief ondanks de meningsverschillen te gelo
ven in een broederlijke relatie met Pfitzner, spreekt dat geenszins tegen. Want 
wat betekent broederlijkheid voor Mann? De intimiteit in zijn verhouding tot 
zijn broer Heinrich werd in de weg gestaan door een verschil in 'levensgevoel'. 
De afstand tussen Heinrich Manns politieke en Thomas Manns romantische 
wereld was alleen (en hooguit) intellectueel overbrugbaar, dat wil zeggen in een 
bewuste denkactiviteit. Pfitzner daarentegen gedijde en creëerde in dezelfde 
wereld als Thomas Mann. Hun relatie bestond juist bij de gratie van diepgewor
telde gevoelsovereenstemmingen en kon alleen stuklopen op bewust genomen 
divergerende besluiten. Hoe paradoxaal ook - de band met broer Heinrich kreeg 
uiteindelijk de vorm van een 'Wahlverwandtschaft', terwijl de aanvankelijke 
vriendschap met Pfitzner berustte op zielsverwantschap. Deze zielsverwant
schap veroorzaakte in 1917 Manns dankbare herkenning en gretige toeëigening 
van Pfitzners werk en zijn openbare loftuitingen. Pas in 1933 noodzaakten zijn 
humane plicht en Pfitzners verzaken op dit punt de schrijver tot het nemen van 
afstand. Kortom, Manns bewustwording dwong hem tot een distantiëring van 
Pfitzner en leidde - ten slotte - tot vriendschap met zijn broer. 

Thomas Mann liet, zoals de protagonist in de Zauberberg, Schuberts 
lindenboom met zijn ruisende takken achter zich, terwijl Pfitzner, als Schuberts 
molenaarsgezel, het doodlopende pad langs de beek bleef volgen. 3 Veel later, in 
mei 1945, gaf de schrijver een analyse van de romantiek. Hij behandelt haar 
daar in al zijn veelzijdigheid (noemt bijvoorbeeld ook het individuele roman
tisch ten opzichte van het universele; zie 11,4: Proza en geest) maar legt een 
bijzondere nadruk op haar "overgave aan het verleden en hang naar de dood". 
haar "donkere machtigheid" en "vroomheid", haar "psychische archaïsch-zijn" 
dat "zich verbonden voelt met de chtonische, irrationele en demonische levens
krachten", met "dionysische roes" en "machiavellisme", met de "verheerlijking 
van het vitale ten koste van het alleen maar morele", waarmee het zich verzet 
tegen "verstandige wereldbeschouwing en wereldbehandeling" en tegen 
"filosofisch intellectualisme en verlicht rationalisme". Hij vatte de verhouding 
tussen de twee mentale gesteldheden samen als een "opstand van de muziek 
tegen de literatuur".16 Zo gezien verliet de schrijver vanaf 1933 deze romanti
sche weg, voorzover hij hem had bewandeld, en sloeg hij linksaf. Pfitzner daar
entegen vervolgde de route. Dat die route, zoals opgemerkt, een potentieel ge-

15 "Der Lindenbaum": een lied uit Schuberts Winterreise; het doodlopende pad: "Wohin" 
uit Schuberts Die schone Müllerin. 

16 Deutschland und die Deutschen. In AgW:717-719 

167 



Hoofdstuk 11,5 

vaarlijke was, was Mann nooit verborgen gebleven. Lang voordat de nazi's van 
zich lieten horen, en wel een dag na genoemde brief aan Pfitzner over de 
Zauberberg, schrijft hij aan Bruno Walter dat de componist ongetwijfeld zelf 
veel in zich heeft van de "boosaardige wereld van de wil" die hij in de tweede 
acte van zijn Palestrina ten tonele voert.17 Het doet haast helderziend aan dat hij 
hun vriendschap, in een tijd dat deze nog bloeit, vergelijkt met die tussen 
Wagner en Nietzsche; de eerste noemt hij er een "voltooier van een tijdperk" en 
de laatste "ziener en leider naar een nieuwe mensentoekomst".IS 

Na Pfitzners ondertekening van het Münchense Protest en zijn contacten 
met het naziregime, maakte Manns "liefde, lofprijzing en dankbaarheid"19 dan 
ook plaats voor een stilzwijgen. Anders dan in het conflict met zijn broer, werd 
dat zwijgen niet meer doorbroken, maar alleen nog sporadisch onderbroken door 
korte minachtende opmerkingen. (Ook referenties aan Pfitzners dood in 1947 
heb ik niet aangetroffen, tenzij men het klokkenfragment in Der Erwählte, dat 
een klein jaar later ontstond, als een ironisch In Memoriam opvat.) Juist Thomas 
Manns politieke zelfdiscipline kon en mocht hem hard doen oordelen over de 
verstoktheid van de musicus. Na de Tweede Wereldoorlog deed hij de hard
leerse Pfitzner af als een "onontwikkelde" man vol "ignorantie", die "zijn leven 
lang veel ruziënde onzin uitgekraamd" heeft, als "een dwaas en Don Quichot" en 
"een oude sukkel"."1 Het was gekomen zoals hij het in genoemde brief uit 1925 
aan Pfitzner had voorspeld. Hij schreef toen dat een eventuele verwijdering tus
sen hen beiden niet zou kunnen verhinderen dat hun namen in de toekomst nog 
vaak in één adem zouden worden genoemd. Toen doelde hij nog op hun verbon
denheid, maar hun beider ontwikkelingen maakten dat in de huidige tijd het 
schisma wordt beklemtoond. 

Thomas Mann en Palestrina 

Thomas Manns Betrachtungen eines Unpolitischen waren ontstaan als een emo
tionele reactie op de toenmalige positie van Duitsland in Europa. Ze betroffen 
een oratio pro domo en de formuleringen waren daarom op de spits gedreven.21 

In de daaraan voorafgaande jaren had hij zich, zoals gezegd, al genuanceerder 
uitgedrukt. En hij zou dat tussen zijn 'a-politieke' manifest en 1933 opnieuw 
doen, bijvoorbeeld met de Zauberberg en in de direct er op volgende novelle 
Unordnung und frühes Leid. Zijn visie in de roemruchte Wagnervoordracht uit 
1933 berustte dan ook niet op een karakterloze zelfontkenning. Evenmin bete-

17 op 24 juni 1917 
In genoemde Zauberberg-bnef van 23 juni 1925 aan Pfitzner 
Tischrede auf Pfitzner. In RuA:541 
15 april 1947 aan Eduard Korrodi; Hermann Hesse zum siebzigsten Geburtstag. In 

RuA:428; 1 juni 1948 aan Hesse 
Radkau (1996:50) beschouwt de Betrachtungen als een projectie van Manns eigen ner

vositeit, half bevredigde (bisexuele) libido en eigenliefde op zijn natie. Hij leunt op een dag
boekaantekening van 17 september 1919: "Es unterliegt für mich selbst keinem Zweifel, daß 
'auch' die 'Betrachtungen' ein Ausdruck meiner sexuellen Invertiertheit sind." 
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kende zijn veranderde kijk op Pfitzner een onverklaarbare ommezwaai. Mann 
deed op de keper beschouwd niet meer dan zijn al eerder erkende distantie tot de 
musicus bevestigen op het moment dat deze in 1933 zijn politieke keuze maakte. 
Maar hoe verging het Manns sympathie voor Pfitzners Palestrina! 

In vroege notities voor een nooit tot stand gekomen essay Geist und 
Kunst merkt Mann op dat een dichter - hem staat Schiller voor ogen - zoekt naar 
(historisch) leven om aan zijn ideeën plasticiteit te geven, terwijl een schrijver 
zich, andersom, door het leven laat inspireren tot ideeën.22 Nu is het de vraag in 
hoeverre deze gedachte meer is dan systeemdwang en praktisch toepasbaar is op 
Manns werk. Daarin komen we immers zeer uiteenlopende levens tegen terwijl 
de door hen geleefde ideeën blijven terugkeren. Het lijkt er dus op dat de schrij
ver Mann, als een dichter, het leven aangreep indien het vorm voor zijn reeds 
bestaande ideeën beloofde.23 Dergelijke gedachten van Mann moeten dan ook 
worden beschouwd als belangrijke maar tastende pogingen om vooral de eigen, 
in zijn ogen bemiddelende positie te bepalen. Zij mogen niet worden verabsolu
teerd. Welke plaats hij ook inneemt in deze misschien wat kunstmatige dicho
tomie schrijver-dichter, het (historische of mythologische) leven dient Mann als 
een vat voor ideeën. En men gelooft hem dus graag wanneer hij bekent dat de 
opera Palestrina hem vertrouwd voorkwam, vanwege Pfitzners streven om "aus 
historischem Detail Idee sprechen zu lassen und ihm nur dadurch dramatische 
Spannkraft zu geben."" 

Het materiaal dat Pfitzner voor zijn ideeën had aangegrepen, en met alle 
vrijheid had behandeld, was het leven en werk van de zestiende-eeuwse 
Giovanni Pierluigi da Palestrina. De opera toont Palestrina als het muzikale 
pendant van de Betrachtungen. "Ich habe", zegt de componist Faustus met het 
oog op een stuk kamermuziek, "keine Sonate schreiben wollen, sondern einen 
Roman."25 Pfitzner lijkt met Palestrina minder een muziekdrama dan een 
kunstfilosofisch essay te hebben willen schrijven. De opera behandelt de kom
mer van de geestelijkheid over het pauselijke voornemen de polyfone muziek 
vanwege haar verwereldlijking uit de dienst te bannen. Van Palestrina wordt 
verlangd de mis te redden, dat wil zeggen verstaanbare kerkmuziek te schrijven 
die de Vaticaanse goedkeuring zal kunnen wegdragen. De oude Romeinse com
ponist, die moet aanzien hoe de Florentijnse monodische (homofone) stijl de 
zijne begint te verdringen, acht zichzelf daartoe aanvankelijk (in de eerste akte) 
niet meer in staat: "Ich bin ein alter, todesmüder Mann am Ende einer großen 
Zeit,\ und vor mir seh' ich nichts als Traurigkeit." Maar zijn voorgangers - de 
miscomponisten uit de Nederlandse scholen - en zijn overleden vrouw verschij-

"Wysling 1967 (Geist und Kunst):139,174. In Manns visie is Schiller de dichter. Goethe 
is evenwel geen zuivere schrijver maar een middelaar. Mann bespreekt bijvoorbeeld de 
Wahlverwantschafien als een ideëel werk waarin op zich abstracte ideeën tot leven komen. (Zi< 
Goethe's Wahlverwantschafien. In LGM:213,214) In een van zijn "Maximen" formuleerde 
Goethe een omgekeerde mening. Hij noemde de tot leven gebrachte idee allegorie en het 
geschreven leven, dat onbewust als ideedrager fungeert, poëzie. (Goethe 1991 :max.279) 

" Zie ook Vaget (1995:613) in zijn genese van Die Betrogene. 
24BeUA\2 
2- DF-.611 
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nen aan hem en wijzen hem op zijn artistieke plicht: "In dir, Pierluigi, ist noch 
ein hellstes Licht,\ Das erstrahlte noch nicht (...)\ Den Schlußstein zum Gebäue 
zu fügen sei bereit;\ Das ist der Sinn der Zeit."26 Het zijn dus de doden die hem 
creatief inspireren en het hem mogelijk maken de gewenste mis - gedoeld wordt 
op de historische Missa Papae Marcelli21 - in trance binnen een enkele nacht 
neer te schrijven. Ten slotte verschijnt de paus om het uit doodsverlangen gebo
ren werk en zijn maker te zegenen. 

Pfitzners muziek, hoewel voorzien van een aantal Palestrina-citaten, laat 
geen laf pseudo-renaissancisme horen. Hoewel zij lineair, dus polyfoon is ge
dacht, overtuigt ze als Pfitzners eigen laat-romantische taal. Ook H. Danuser 
hoort in de lineaire zetting geen zestiende-eeuws epigonisme maar de gebroken
heid van Pfitzners romantische toon. De lineariteit heeft trouwens, aldus J. 
Vogel, behalve met de Palestrina-stijl een en ander gemeen met het expressio
nisme van Mahler en Schönberg. E. Kroll meent zelfs dat Pfitzners romantische 
"grondtoon" het enige is dat hem scheidt van de expressionisten. En P. Bekker 
schrijft aan de componist geen verschil te kunnen ontdekken tussen Pfitzners 
eigen werk en dat van de door hem zelf impotent genoemde tijdgenoten. 
Bekker overdrijft, maar inderdaad moet worden erkend dat Pfitzners muziek 
opvallend modern is - opvallend omdat de moderniteit verbonden is aan een ro
mantische "grondtoon", en omdat zij dissoneert met zijn eigen conservatieve 
uitspraken. Pfitzner begeeft zich evenwel niet op serieel terrein. Aan een ver
eenzelviging met zijn behoudende Palestrina hoeft dus niet te worden getwijfeld. 
Want hoewel deze in zijn reddende mis de polyfone 'stile antico' weet te combi
neren met de geëiste verstaanbaarheid, wordt zijn creatieve daad niet voorge
steld als een van over- en voortgang maar als een "Schlußstein zum Gebäue", als 
een daad van voltooiing. Dat verschaft deze fictieve Palestrina een muziekhisto
rische plaats vergelijkbaar met die welke Hans Pfitzner zich zelf in zijn eigen 
tijd toekende. 

Pfitzner had de historische stof zodanig aangepast dat de opera-inhoud 
zijn eigen positie, inclusief de actuele problemen die hem bezighielden, kon 
representeren. Het waren de problemen van de inspiratie en van de nieuwe 
muziek. Deze openbaarden zich vervolgens in lange, felle polemieken tussen 
hemzelf en J. Bahle, Ferruccio Busoni en P. Bekker.29 Busoni vatte de ontwik-

26 Voor citaten en aanwijzingen is gebruik gemaakt van de partituur: Pfitzner; Palestrina -
Musikalische Legende in 3 Akten. Eulenburg 1951 

27 Dit is een staaltje van Pfitzners vrije materiaalbehandeling. Bedoelde mis dateert van 
voor 1568 en de Florentijnen begonnen pas tien jaar later met hun muziekreform. 

28 Danuser 1997:79; Vogel 1989:71; Kroll 1924:92; Bekker 1932:81 
29 Tegen Busoni's Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst van 1907 was bijvoorbeeld 

Pfitzners Futuristengefahr uit 1917 en tegen geschriften van Bekker, zoals Beethoven van 
1911, is Die neue Ästhetik der musikalischen Impotenz, uit 1919 gericht. Op ondermeer Bahle's 
Der musikalische Schaffensprozess: Psychologie der schöpferischen Erlebnis- und An
triebsformen en het door Thomas Mann gelezen Eingebung und Tat im musikalischen Schaf
fen; ein Beitrag zur Psychologie der Entwicklungs- und Schaffensgesetze schöpferischer 
Menschen van 1939 reageerde Pfitzner bijvoorbeeld in 1940 met Über musikalische Inspira
tion . 
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keling van de kunst op als een onophoudelijk proces waarin het oude, waaronder 
de tonaliteit, kon worden vervangen door het nieuwe. Pfitzner was daarentegen 
van mening dat de muziek zich tijdens de voorafgaande twee eeuwen, namelijk 
vanaf het moment dat zij klank en ritme zou hebben verrijkt met harmonie, naar 
haar hoogtepunt toe had ontwikkeld.30 De moderne, die brak met de tonale har
moniek, betekende in zijn ogen een achteruitgang die "nichts als Traurigkeit" en 
een "Futuristengefahr" opleverde. Men kan het daarom opmerkelijk vinden dat 
in zijn opera juist het polyfone Rome de overwegend harmonische 
(laat)romantiek moest reflecteren en juist het harmonische Florence de atonale 
en lineaire avant-garde. Daar staat tegenover dat Palestrina's polyfonie Pfitzners 
eigen lineariteit weerspiegelt en - hoewel met enige moeite - de Florentijnse 
hang naar expressie het twintigste-eeuwse expressionisme. Maar vooral - naar 
wie had Pfitzner beter kunnen grijpen dan naar Palestrina, voor de romanticus 
het symbool van muzikale waarheid en zuiverheid? Palestrina's beeld, zoals 
Pfitzner het had leren kennen door de bekende muziekhistorische studie van A. 
Ambros, voldeed. Het bood hem de romantische en dramatische contrasten, 
waaronder dat tussen de lawaaierige en onrustige buitenwereld en de positief 
gewaardeerde verinnerlijking van de scheppende kunstenaar. 

Thomas Mann zou deze verinnerlijking later als eigenschap van Lever-
kühn laten verdoemen. Maar ten tijde van zijn Betrachtungen, waarin hetzelfde 
contrast centraal staat, blijkt hoe Pfitzners standpunten hem toen van pas 
kwamen.31 Zo krijgt de tweede acte van Palestrina er een jubelende recensie: 
"Entgegen dem ästhetischen Spruche der Meisten habe ich meine Freude an 
dieser möglich gemachten Unmöglichkeit, an einer rein ideellen Dramatik. (...) 
Leben im Licht des Gedankens - was kann die Kunst uns Besseres, was Unter
haltenderes gewähren?" Het leven waar Mann op doelt, dient zich in de opera 
aan als de lawaaierige buitenwereld, de "böse Willenswelt" waarvan Pfitzner 
zelf veel "in sich trägt". En de dramatisch "unmögliche" vorm betreft een verga
dering van het Trents Concilie, een zitting die in een politiek gekibbel ontaardt. 
Belangrijkste agendapunt en inzet van de ruzie is de door Palestrina te schrijven 
reddende mis. De gedachte achter deze scène is de kunst als prooi van politieke 
onderhandeling. 

Zou Pfitzner niet hebben beseft dat ook hij zijn kunst in dienst van een 
politiek stelde, net als zijn kardinalen dat doen met de verlossende mis? En dat 
hij dus te vergelijken is met de door hem zelf bespotte kunstideologen in 
Palestrina! Mann stond in elk geval wel bij de paradox stil. Hij juicht in een 
brief aan Ernst Bertram weliswaar dat Palestrina hem verlost van de polemiek , 
maar constateert in de Betrachtungen dat het verzet tegen politisering onder 
omstandigheden gelijk staat aan een politieke daad: Pfitzner was "musikalisch-

30 Ook Riemann was van mening dat de polyfonie haar grootste bloei bereikte nadat het 
besef was ontstaan van haar "wezenlijk harmonische" karakter, en wijst op Palestrina's muziek 
als een vroeg voorbeeld van dat besef. (Riemann 1902:175,176) 

31 BeU:406-426\ de citaten in dit hoofdstuk stammen, indien niet anders aangegeven, uit dat 

fragment. 
12 Vgl. De Mendelssohn 1975:1111 
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deutsch gewesen wie keiner; sein Instinkt, sein erhaltender Grundwille hatte 
aller künstlerischen 'Demokratie', allem Europäischen Intellektualismus tief 
feindlich entgegengestanden." Daarom, stelt Mann, was de politiek hem we
zensvreemd geweest. Maar "es kam der Tag, wo sich erwies, dass einer 
bestimmten seelisch-geistigen Verfassung eben doch eine bestimmte politische 
Haltung latent innewohnt oder von weitenm entspricht, die einzunehmen unter 
Weltumständen wie den gegenwärtigen niemand umhinkann." Zo valt het te 
verklaren dat ook Mann zelf zich kon ergeren aan het disharmonische samen
gaan van kunst en politiek bij de "Zivilisationsliterat", maar zich kon verheugen 
over hun samenvallen in Pfitzners werk. Pfitzners (a)politieke boodschap was 
dezelfde als die van zijn eigen Betrachtungen eines Unpolitischen. 

Deze boodschap hing, zoals gezegd, samen met wat zowel de componist 
als de schrijver kenschetsten als een "Sympathie mit dem Tode".'3 Wat zij daar
onder verstaan, zet Mann uitvoerig uiteen in de Betrachtungen. In de novelle 
Unordnung und frühes Leid vat hij het nog eens bondig samen: "über dem 
Vergangenem (...) liegt die Stimmung des Zeitlosen und Ewigen (...). Das 
Vergangene ist verewigt, das heißt: es ist tot, und der Tod ist die Quelle aller 
Frömmigkeit und alles erhaltenden Sinnes." "Sie hat ihrem Ursprünge nach 
etwas Tendenziöses, diese Liebe [dat wil zeggen "Sympathie"]; es ist Feind
seligkeit darin, Opposition gegen die geschehende Geschichte zugunsten der 
geschehenen, das heißt des Todes."34 De "Sympathie mit dem Tode" vormt dus 
een wezenlijk ingrediënt van Pfitzners conservatisme, dat tot het verzet leidde 
tegen het avant-gardisme, de "italienische Albernheiten", van Busoni.35 De sym
pathie laat zich ook vinden in Pfitzners opvatting over inspiratie, die de 
"gewaltige Streiter" (een woord van Bruno Walter) van 1935 tot in of na de 
Tweede Wereldoorlog verdedigde in merendeels openbaar gevoerde polemieken 
met Bekker en Bahle. Bahle legt bij het creatieve proces het accent op het 
'zitvlees', dat wil zeggen op het bewuste denken en schaven. Ook Bekker zoekt 
de essentie van het componeren in het vormgeven, het verwerken, of 
doorwerken, van op zich onwezenlijk melodisch materiaal. Pfitzner vindt zich 
daarentegen meer in Schopenhauers visie. Deze meent dat aan het ontwerpen 
van een melodie geen reflectie te pas komt (en beschouwt haar daarom als de 
hoogste objectiveringsvorm van de wil). Pfitzner ervaart de spontane melodi
sche ingeving eveneens als het cruciale muzikaal-creatieve moment. Het com
poneren überhaupt is voor hem een dwangmatige en in vervoering plaats
vindende handeling of - beter - gebeurtenis. De creativiteit van zijn Palestrina, 
"das süße Traumgewirk, das Künste-Schaffen", wordt door "des Bewußtseins 
Licht, das tödlich grelle, das störend aufsteigt wie der freche Tag" verlamd. 
Deze zeer romantische Palestrina "greift mechanisch die Feder" en zingt in 
trance de muziek die onzichtbare engelen hem ingeven.36 Dertig jaar later stelt 

'• Pfitzner mondeling na een Pa/e^rma-opvoering en Mann als "thematischer Bestandteil' 
in de Zauberberg (zie BeUAlA) 

Unordnung und frühes Leid. In SE: 155 
'5 Mann op 19 mei 1917 aan Pfitzner 

Palestrina, Akte I, scène 5 en 6 
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de duivel Adrian Leverkühn (in het Italiaanse bergdorp Palestrina werkend aan 
de toonzetting van een tekst uit de late zestiende eeuw) een vergelijkbaar crea
tief delirium in het vooruitzicht. Inderdaad zal Leverkühn vele composities, 
waaronder "Dr. Fausti Weheklag", in een roes, "atemlos" en met "heißen 
Backen" tot stand brengen. Ook Leverkühns composities zijn dus geschreven in 
"Sympathie mit dem Tode".37 Door hem wordt de roes dan evenwel niet meer 
ervaren als "seliges Diktat"38 maar als "unhold" en "Geplagtheit". Het is niet de 
enige situatie uit Palestrina die in de aan Faust gewijde roman wordt herhaald 
maar tegelijkertijd teruggenomen door een veranderde belichting. In de levens 
van zowel Pfitzners Palestrina als Manns Faust treffen we het contrast aan tus
sen de drukke buitenwereld en de eigen stille teruggetrokkenheid, de dodelijke 
leegte van de ongeïnspireerde periodes in hun levens, hun eenzaamheid en on
vermogen tot liefhebben (akte I, 4e scène), de verduidelijkingen dat het in hun 
buurt naar zwavel ruikt (akte I, 3e scène), en zelfs hun klavierspei na de laatste 
woorden. Uit alles spreekt de bedenkelijke "Sympathie". Maar Palestrina wordt 
er in 1917 voor beloond en bekroond terwijl Leverkühn in 1945 gruwelijk wordt 
afgestraft. Dat Leverkühns leven verwijst naar de hysterie van het nationaal-
socialisme, maakt de diep zorgelijke componisten-biografie duidelijk. Ten tijde 
van de Betrachtungen en de wereldpremière van Palestrina was Mann evenwel 
nog niet zover. 

Het zou overigens een misverstand zijn te denken dat Thomas Mann zelf 
in een roes placht te schrijven. Niets is minder waar. Hij werkte "mit festhalten
der Hand"39, dat wil zeggen vanuit een gedisciplineerd arbeidsethos, dagelijks 
met noeste vlijt op vastgestelde uren. En zijn creaties zijn (onder meer) het 
resultaat van overleg, berekening en geraffineerde constructie. Wat Mann aan de 
creatieve roes interesseerde, was dan ook vermoedelijk minder de juistheid van 
de theorie dan de symbolische waarde van de gemoedstoestand. Aangezien 
daarin bewustzijn, verantwoording en kritiek sterk zijn afgenomen, kon zij deel 
uitmaken van zijn romantische ideeëncomplex. Trouwens - ook Pfitzner zelf 
moet de roes vooral om ideologische redenen hebben verdedigd. Alleen al zijn 

37 Overigens lijkt Mann al in 1903 de tegenstelling tussen artistieke creativiteit en 
bewustzijn te ironiseren. Hij laat dan een muziekcriticus, tijdens een concert, in gedachten 
constateren: "ich wäre selbst ein Künstler geworden, wenn ich nicht das alles so klar 
durchschaute..." (Das Wunderkind. In FE:363) 

Het is merkwaardig dat Mann zich in de late jaren veertig niet meer bewust lijkt van 
het belang van Bahle's werk voor Doktor Faustus. Alleen om te kunnen wijzen op de hulp van 
Adorno, citeert hij uit zijn dagboek: '"'Buch', 'Eingebung im musikalischem Schaffen' von 
Bahle', heißt es unter einem frühen Datum im Juli 43. 'Wichtig. Überbracht von Dr. Adorno.' 
Kaum sehe ich, inwiefern das genannte Buch für meine Arbeit sonderlich wichtig geworden 
sein sollte." (Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA: 157) 

18 Een uitdrukking van de duivel die met Leverkühn de problemen van de moderne creati
viteit bespreekt. 

39 Gregorius' "festhaltender Hand" is een terugkerend motief in Der Erwählte. 
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citaten in de opera uit de Missa Papae Marcelli getuigen van een zeer bewuste 
montage en kunnen onmogelijk in trance zijn neergeschreven.40 

Pfitzner had zijn esthetische en politieke mentaliteit dus niet alleen in 
geschriften uitgedragen, maar ook in zijn "musikalische Legende". En zoals 
Mann, niettegenstaande zijn hooggestemde gevoelens, al vroeg kritiek op 
Pfitzners romantische persoonlijkheid oefende, zo zag hij toen ook in de bewon
derde opera de zwakke punten niet over het hoofd. In brieven aan de componist 
en aan Bruno Walter bekritiseert hij bijvoorbeeld op nauwelijks bedekte wijze 
de poëtische kwaliteit van het door de componist zelf geschreven libretto.41 (Zie 
ook 11,6) Maar dergelijke kritiek was marginaal en vermocht Manns enthou
siasme in die tijd niet te temperen. "Das Ja!, mit dem ich unmittelbar auf das 
Werk antworte, stammt aus der Liebe und umfasst alles, was man in artistischer 
Hinsicht etwas [etwa?....] problematisch daran finden könnte."42 Manns liefde 
voor Pfitzners opera was, naar ik meen, meer gebaseerd op een ideële empathie 
dan op respect voor de artistieke kwaliteit (die hij bij alle kritiek bijvoorbeeld 
wel voor het werk van Wagner koesterde). Met zijn woorden over Palestrina 
aan Bruno Walter accentueert hij, naast het Duitse karakter van de opera, de 
gevoelde intimiteit: "Mit seiner metaphysischer Stimmung, seinem Ethos von 
'Kreuz, Tod und Gruft', seiner Vereinigung von Musik, Pessimismus und Humor 
(...) kommt es meinen tiefsten, eigensten Bedürfnissen entgegen (...)." " Alleen 
dit verklaart hoe het mogelijk is dat hij in 1920 naar aanleiding van een cello
recital met werk van Beethoven en Pfitzner het eerste als koel waardeert en 
noteert: "Pfitzner war mir am nächsten." 4 

Zoals Mann zijn opvattingen over de romantiek niet losliet maar vanaf de 
jaren dertig alleen anders ging beoordelen, zo kon ook de liefde voor Palestrina 
en voor de titelfiguur niet spoorloos verdwijnen. Niet alleen in 1917 be
schouwde Mann het "fabelhaft deutsche, eigenherrliche und gedankenvolle 
Werk" als late vrucht van de Wagneriaans-Schopenhauerse sfeer en dus als 
"eben doch eigentlich die Heimat meiner Seele".45 Nog in 1943 herkent hij zich 
in de uitspraak van Ernst Toch, die naar aanleiding van Palestrina spreekt over 
"das 'Unwesentliche der Atonalitat'" en "das wesentlich Romantische der 
Musik".46 

40 Beigsten ( 1963:135ff) attendeert op deze tegenspraak tussen Pfitzners montage en zijn 
scheppingstheorie. Maar Pfitzner had hier tegen in kunnen brengen dat hij zich dus, net als 
zijn protagonist, liet inspireren door een dode voorganger, de historische Palestrina. 

41 Op 19 mei 1917 respectievelijk 24 juni 1917 
42 24 juni 1917 aan Bruno Walter. De schrijver wist zijn liefde overigens beantwoord. Op 4 

oktober 1919 aan Josef Ponten: "Meine Sympathie mit Pfitzners Musik war mir von vorn
herein ein Beweis, daß auch meine 'Musik' ihm eigenen müsse, und siehe, es war so." 

43 24 juni 1917 
44 Db 20 februari 1920; Hermann Hesse schrijft op 18 augustus 1949 aan Karl Dettinger dat 

Manns verhouding tot muziek "helemaal onder ons gezegd" een romantisch-sentimentele is, 
waar hij met ongehoorde vlijt een intellektuele verhouding van heeft gemaakt. (Vgl. Hesse 
1986:186) 

' 27 augustus 1917 aan Paul Amann 
46 Db 14 augustus 1943 naar aanleiding van een gesprek met Toch en Alfred Döblin. 
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Erika Mann vermoedt zelfs een identificatie van haar vader, ten tijde van 
het werk aan Der Erwählte, met Pfitzners desperate maar zelfbewuste titelheld. 
Er is geen reden om de visie van Manns dochter, die nauw betrokken was bij 
zijn reilen en zeilen, te betwijfelen. In het Gregorius-verhaal komt Thomas 
Mann, zoals zal blijken, in elk geval bewust terug op zijn oude liefde. Brieven 
spreken over de wanhoop die verbonden is aan de humor in Der Erwählte. Dat 
Manns laatste levensjaren, net als die van Pfitzners Palestrina, doortrokken wa
ren van wanhoop en gevoelens van versagen, wordt ook duidelijk uit zijn 
correspondentie en dagboeken. Doelend op het na-oorlogse tekort aan bezinning 
en zelfkritiek in Duitsland, en zijn eigen weigering zich daar opnieuw te vesti
gen, meent hij in 1946 dat de kloof tussen hemzelf en vele Duitse intellectuelen 
zo groot is geworden dat het banen van een gemeenschappelijke weg uiterst 
moeilijk zou zijn.48 Een poging daartoe zou hem, zo meende hij, dwingen tot een 
strijd, waar zijn leeftijd niet meer tegen opgewassen zou zijn. En in 1948 deelt 
hij mee weer aan 'Gregorius auf dem Stein' te werken en voegt er aan toe zeer 
moe te zijn, veel te worden gestoord, maar geen mensen in de steek te willen 
laten die zien waar het naar toegaat, al zal niemand het kunnen tegenhouden.3 

Hier horen we inderdaad Pfitzners Palestrina zingen. Over de monodische 
toekomst: "Ob jetzt die Welt nicht ungeahnte Wege geht." En over zijn onmacht 
zich er tegen te teweer te stellen: "Wie wünscht' ich, daß euch nimmer fehle der 
Mann, der dieses Großes wagt. Doch zürnt nicht, wenn ich nicht verhehle: wenn 
ich's auch noch so gerne war - ich bin der Rechte nicht, bin's nimmermehr." Het 
is, zoals bij Mann, "das graue Alter" dat hem weerhoudt. (Akte I, 3e scène). "Ich 
bin ein alter, todesmüder Mann (...)" Toch voegen beiden nog aan hun "schone 
Kette den letzten Stein" toe (Akte I, 5e scène), Palestrina zijn Missa Papae 
Marcelli en Mann zijn legende over een Paus Gregorius. 

Palestrina en Der Erwählte; de ideeën 

Palestrina stond "am Ende einer großer Zeit" en zag "vor mir nichts als 
Traurigkeit". (Akte I, 5e scène) Zo staat ook Mann er drieëneenhalve eeuw later 
voor. Teruggekeerd uit het Amerika van McCarthy in een Europa dat, aan de 
hand van de Verenigde Staten of van het communisme, tracht te bekomen van 
het Derde Rijk, dat verleden verdringt of zelfs verdedigt, koestert de oude 
schrijver dezelfde sombere toekomstverwachtingen als Pfitzner en zijn 
Palestrina dat hadden gedaan. Net als zij ziet hij zich zelf als "Spätgekommener 
und Letzter, ein Abschliessender". Zoals Beethovens Opus 111 voor Mann het 
afscheid van de sonate, en Palestrina "der Grabgesang der romantische Oper" 
betekent, is Der Erwählte in zijn eigen opinie een melancholieke laatste naver
telling, een product van de "Spätkultur, die vor der Barbarei kommt", een 

7 oktober 1950 aan Kuno Fiedler en 27 april 1951 aan Hermann Stresau 
48Madl 1980:240 
'" 12 juni 1946 aan een onbekende (Vgl. Mâdl 1980:246) 
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"Lebewohl bevor die Nacht sinkt".51 A. Mädl spreekt dus terecht van Manns na
oorlogse cultuurpessimisme. Toch erkent hij dat de laatste roman blijk geeft van 
een op ervaring gebaseerd geloof in een humaniteit die niet meer als voorheen is 
getekend door muzikaliteit en pessisisme.52 En dat vat het belangrijkste verschil 
tussen Pfitzners "musikalische Legende" en Manns literaire legende samen. 

Pfitzner had, zoals uiteengezet, zijn eigen laatromantische positie ten to
nele gevoerd in het personage van Palestrina. Hij laat hem door zijn dode 
voorgangers uitroepen tot "Erwählter" (Akte I, 5e scène) die zijn tijd moet 
afsluiten. Aan het "wehmütig-schicksalsvolle Palestrina-Motiv" - "das Motiv der 
schöpferischen Sympathie mit dem Tode, das Motiv der Romantik, das 
Schlußwort der Romantik", aan Pfitzners "Erwählter" moet Mann nog of op
nieuw hebben gedacht toen hij zelf met zijn Erwählte naar eigen zeggen een 
streep zette onder een romantisch tijdperk dat hij definitief voorbij achtte.53 

Schreef Hans Pfitzner een verlossings- en bekentenisopera, Thomas Mann 
schreef een verlossings- en bekentenisroman. Maar zijn protagonist neemt een 
ander ethisch standpunt in dan Pfitzners held. Ook Gregorius trekt een ferme 
streep onder een romantische era, een tijdperk van middeleeuwse ridder- en 
strijdromantiek, hoogmoedige 'nationalistische' (i.e. incestueuze) retraite en into
lerantie. Hij doet dat echter niet, zoals Pfitzners Palestrina, met weemoed maar 
in volle overtuiging en schept zelf een nieuw alternatief, een internationaal 
humanisme dat van hoop en optimisme getuigt. 

Het verschil tussen de titelhelden komt ook tot uitdrukking in de afwij
kende wijze waarop zij hun creatieve prestaties verrichten. Palestrina compo
neerde zijn verlossende mis in trance, Leverkühn gaat al ten onder aan derge
lijke "seltsame Eingießungen" en Gregorius boekt zijn bevrijdende successen 
met nadruk dank zij een opmerkelijk gescherpt bewustzijn. En wat de kunst zelf 
betreft: Pfitzners verzet geldt het expressionisme, en ook Palestrina's twijfel de 
monodische articulatie van de eerste operacomponisten in Florence. De oude 
Thomas Mann daarentegen, die juist een literaire kaalslag voorziet, wenst 
expressie. Hij weert zich bij monde van Clemens tegen duistere onduidelijkheid, 
tegen een "schöpferische Wundernacht"54 zoals die waarin Palestrina zijn ver
lossende mis componeert. Gregorius beveelt dringend ondubbelzinnige taal, 
proza, articulatie aan. Clemens en hij maken zich sterk voor een wakkere, mon
diale communicatie. Mann ageert kortom tegen wat hij een productiviteit van 
pessimisme, van resignatie, van "Sehnsucht", een romantische productiviteit 

Bemerkungen zu dem Roman 'Der Erwählte'. In RuA:301; BeU:4l9; Bemerkungen zu 
dem Roman 'Der Erwählte'. In RuA:301,302 

52 Mädl 1980:240-246.250 
" Een dagboeknotitie van 10 juni 1919 verduidelijkt zowel Manns gevoel van verwant

schap met Pfitzner als zijn visie op de verbondenheid van de romantiek met de middeleeuwen: 
"[Pfitzners opera Der arme Heinrich] machte mir Eindruck durch die Intimität seines 
Verhältnisses zum Mittelalter, die sich als Bestimmung aller Romantik recht deutlich kund
gab. Das Werk, als das eines 21jährigen, wohl etwas ähnliches Verwunderliches wie 'Budden
brooks'. 
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noemt. Het alternatief, dat wat hij onder esthetische deugd verstaat, is het proza. 
Het maakt deel uit van de religieuze kern van zijn genadeverhaal. 

De overeenkomsten en verschillen tussen de ideeën in Manns Gregorius-
roman en Pfitzners componisten-opera berusten niet op toeval. Dat Mann bij het 
werk aan zijn Erwählte Pfitzners mentale wereld, zoals die in Palestrina vorm 
had gekregen, in gedachten had en deze wereld zijn afscheidswoorden toeroept, 
blijkt uit de aanwezigheid van de opera nog in de laatste roman. De naam van de 
twintigste-eeuwse Pfitzner of diens opera zullen we in het middeleeuwse ver
haal, overigens net als in de kroniek van de moderne Doktor Faustus, niet 
tegenkomen.55 De aanwezigheid beperkt zich, voor zover ik heb kunnen ontdek
ken, tot het klokkenfragment. De titel van de opera ontbreekt ook daar, maar het 
werk klinkt mee. 

Palestrina en Der Erwählte; twee tekstfragmenten 

In de opera Palestrina is Romeins klokgelui' te horen. Het ligt niet in mijn be
doeling hier een overeenkomst aan te wijzen tussen deze klokmuziek en Manns 
romanbegin. Later in dit hoofdstuk zal blijken dat, zo die overeenkomst er al kan 
zijn, zij er niet is. Waar het hier om gaat, is een vergelijking tussen twee teksten 
van Mann, namelijk het romanbegin uit 1948, en de poging tot literaire weer
gave van Pfitzners gelui in de Betrachtungen uit 1917. Die weergave begint als 
volgt: 

"Gebt acht! Durch das Fenster von Palestrina's Arbeitsstübchen gewahrt man die 
Kuppeln von Rom. Ganz früh, am Ende der ersten Szene schon, als Silla, der 

hoffnungsvolle Eleve, der's mit den Florentiner Futuristen hält, hinausblickt, hin 
über Rom, und sich in gemütlich ironischen Worten von dem konservativen 

alten Nest verabschiedet, geht im Orchester (...) ein mäßig starkes, monotones 
Leiern in Sekunden an, das nicht enden zu wollen scheint, und dessen Sinn 

vorderhand unerfindlich ist. (...) Seit damals ist in Wirklichkeit eine reichliche 
Stunde, illusionsweise aber eine ganze Nacht vergangen, und eine Welt von 

Dingen hat sich ereignet. (...) und da, wahrhaftig, kommt auch das vergessene 
Leiern von gestern abend wieder in Gang, es gleicht einem Läuten, ja, das sind 

Glocken, die Morgenglocken von Rom (...)" 

Vooral het vervolg van deze beschrijving - te lang om hier integraal te worden 
geciteerd - vraagt om een vergelijking met de beschrijving van het gelui in Der 
Erwählte. Mann merkt op dat er in de opera twee maal wordt geluid. Later, in de 
roman, zal hij het eveneens twee maal laten horen. Het opera-gebeier dat "nicht 
enden zu wollen scheint", wordt volgens Mann pas bij zijn herhaling (aan het 

In Doktor Faustus wordt alleen over de historische Palestrina en diens geboorteplaats 
gesproken. Vaget (1993) attendeerde op de verzwegen maar grote rol van Pfitzner in de Faust-
roman. 

56ße(/:410,4U 
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slot van de eerste akte) begrijpelijk en klinkt dan niet meer "mäßig stark" maar 
is een "koloßales Schaukeln" en "mächtiges Glockengependel" geworden, over
weldigend "wie in dem vom Gehör nicht mehr zu bewältigenden Tosen eines 
Wasserfalls". Men hoort een "Donnern, Brummen und Schmettern" "in 
sämtlichen Tonhöhen und Schwingungsarten", "wie hundertfach schwingendes, 
tönendes, dröhnendes Kirchenglockenerzgetöse". In Der Erwählte herhaalt zieh 
dit, eveneens eindeloos lang (drie dagen) en overweldigend, "hundertstimmig", 
nu eens "klingelnd", dan weer "schwer und geschwind, brummend und 
bimmelnd", zoals de wind klinkt "doch ins Erzene übersetzt", en ook hier wordt 
de functie pas bij de tweede beschrijving duidelijk. In Palestrincis Rome klinkt 
het volgens Mann "ganz so, wie es ist, wenn hundertfaches Glockengedröhn die 
Gesamtatmosphäre in Vibration versetzt zu haben und das Himmelsgewölbe 
sprengen zu wollen scheint." Ook in het Rome van Gregorius is te horen "wie es 
tönt, wenn (...) gänzlich die Klangwelt aufgeweckt ist", zo "geht es zu in den 
berstenden Lüften". 

Mann noemde het opera-gelui een ongelooflijk effect. In de roman houdt 
hij zijn oordeel bij de eerste beschrijving nog voor zich. Maar bij de tweede be
schrijving valt de spot die met het machtige gelui wordt gedreven, niet meer 
over het hoofd te zien. Deze spot geldt ondermeer Pfitzner. De klokken symboli
seren Manns kritiek op Pfitzners Rome, dat wil zeggen op de romantische 
"Sympathie mit dem Tode", dus op de ideeën van de componist zoals die m de 
opera worden geadverteerd. Zodoende distantieert Mann zich met de klokken 
eveneens opnieuw van zijn eigen oude enthousiasme. Wat hem ooit trof als 
"gewaltiger Gang" en "abenteuerlich harmonisierte Sekunden", wordt nu afge
daan als een gebrek aan "Zeitmaß" en "Einklang". 

"Dr. Fausti Weheklag", het werk van Pfitzners tijd- en landgenoot Adrian 
Leverkühn, "nahm" Beethovens Negende Symfonie en haar humaniteitsgedachte 
"zurück". Der Erwählte kwam, omgekeerd, terug van de opera Palestrina. Mann 
doet dat om dezelfde reden die zijn aanvankelijke toejuiching en verbondenheid 
had veroorzaakt, namelijk om haar romantiek. De opera sympathiseert niet met 
het nieuwe, met de toekomst, maar met het oude, het verleden, propageert "nicht 
dem Leben, sondern -. Ich weiß nicht welche Scheu mich abhält, das Wort zu 
Ende zu sagen, das Formel und Grundbestimmung aller Romantik ist". Het is 
dezelfde remming die dertig jaar later Leverkühns muziekleraar, als hij een 
streep onder het sonategenre zet, bij het bedoelde ontbrekende woord articula
tieproblemen bezorgt en bijzonder heftig doet stotteren. In Der Erwählte, een 
boek dat voor het leven kiest en vertrouwen in de toekomst wil geven, wordt 
met Manns remming, Kretschmars gestotter over de dood, Leverkühns afasie en 
de articulatieproblemen van de andere gedoemden in de componistenroman af
gerekend. De Gregorius-roman neemt geen genoegen meer met om- en verhul
lende klank, muziek en verinnerlijking. De auteur van de Betrachtungen eines 
Unpolitischen laat zich in Der Envählte horen als een homo politicus. 

De klokken van Rome halen in 1948-50 een internationaal georiënteerde 
paus in, en luiden daarmee de al te Duitse toonkunstenaar Hans Pfitzner uit. In 
het gelui klinkt, als zelfstandige verschijning, maar net als de andere stemmen 
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agerend tegen romantisch nationalisme en voor gearticuleerd en 'democratisch 
proza', en dus harmonisch geïntegreerd, de stem van Palestrina mee, de opera 
die voor Mann romantiek, verinnerlijking, hoogmoed was gaan symboliseren. 
Het was voor Thomas Mann in feite de stem van de "Heimat meiner Seele". 
Maar dat is een privézaak. Men dient de stem te ervaren als een "Zumutung", 
een wanklank waarvoor men - zo wilde de auteur het - de oren dichtstopt. Erika 
Mann ontkent met recht dat haar vaders laatste roman, naar analogie van zijn 
Nietzsche-roman over Faust, een Palestrina-ioman zou zijn. Want - hoe be
langrijk in Der Erwählte ook de rol van Palestrina - de opera wordt er juist 
"zurückgenommen". We constateerden dat Pfitzner zijn eigen ten einde lopende 
harmonische tijd spiegelde aan de late polyfone periode. Mann stond een andere 
beperking van de logica in de weg. Men zou gekscherend kunnen opmerken dat, 
had hij zich niet aan zijn middeleeuwse model moeten houden, hij zijn Erwählte 
beter in Florence had kunnen laten eindigen. Want de schrijver pleit er voor een 
ethische 'stile nuovo'. Met meer recht zou men het dus een Monteverdi-roman 
kunnen noemen. 

Ekfrase 

Thomas Mann wilde met zijn proza muziek maken, zo stelde hij zelf. Nu kan 
muziek maken zowel uitvoeren (bestaande muziek maken) als componeren 
(nieuwe muziek maken) betekenen. Ook in het geval van musiceren met woor
den kan het gaan om het maken van bestaande muziek of van nieuwe muziek. 
Bij het vertellen van bestaande muziek (als het ware talig uitvoeren) kan het 
gaan om reëel bestaande muziek, zoals Manns evocaties van Beethovens com
posities, of om fictief bestaande muziek, zoals de werken van Adrian 
Leverkühn. Bij het vertellen van nieuwe 'muziek' (ofwel talig 'componeren'), 
hebben we te maken met muzikaal proza. Mann doelde op al deze modi. Hij 
wilde met en in zijn werk nieuwe 'muziek' maken respectievelijk (soms fictieve) 
bestaande muziek evoceren. 

In hoeverre Mann met zijn klokkenbeschrijving in de roman nieuwe 
muziek maakt, dat wil zeggen muzikaal proza schrijft, staat (afgezien van de 
polyfonie) in deze studie niet ter discussie. (Ik heb het daarom slechts kort aan
gestipt aan het slot van 11,3.) Hier wordt de vraag gesteld welke bestaande 
muziek hij met zijn klokken maakt. Betreft het een 'uitvoering' van historisch 
klokgelui, dat wil zeggen een eigen representatie van realistisch Romeins gelui, 
die de representatie in Pfitzners opera 'verbetert'? Dat het beschreven gelui niet 
alleen realistische maar ook irrealistische trekken vertoont, kwam al in Hoofd
stuk 11,4 aan de orde en spreekt deze opvatting tegen. Hebben we dan te maken 
met ekfrase, namelijk met een verbale representatie van een muzikale represen
tatie?57 Anders geformuleerd: gaat het om een talige 'uitvoering' van de opera-
muziek? Alleen een vergelijking kan die vraag beantwoorden. Die volgt hier. 

57 Als het concept ekfrase al op consensus berustte, dan is het nu in beweging. Het lijkt niet 
meer voorbehouden aan artistieke verbale representaties van (bestaande of fictieve) artistieke 
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Het is vroeg in de ochtend en nog donker. Palestrina heeft zijn grote werk 
volbracht en is in slaap gevallen. In een diepe slaap, zo schrijft Pfitzner in zijn 
libretto zorgvuldig voor. Het lijkt mij duidelijk waarom. De titelheld zou anders 
wakker worden van de ochtendklokken. Want al luiden er maar drie, deze drie 
staan (volgens een partituuraanwijzing) "auf der Bühne", dus dicht bij de sla
pende man opgesteld en worden bovendien ondersteund door een massief tutti: 
vier fluiten, vier klarinetten, drie hobo's, vier fagotten, zes hoorns, vier trompet
ten, vier trombones, tuba, vier grote tamtams, pauken, twee harpen, orgel 
("volles Werk"), en veelvoudig bezet strijkkwintet. Er klinken dus inderdaad wel 
'honderd stemmen'. Alles wiegt overwegend homoritmisch in secundes, tertsen 
of kwarten, beginnend in piano, aanzwellend en na achttien maten eindigend 
met een fortefortissimo op de tonica van C-groot, de toonsoort waarmee alles 
was begonnen. Na een korte dialoog tijdens het ochtendgloren tussen Palestri-
na's zoon en een compositieleerling, herhaalt het effect zich half zo lang. Dan is 
het licht geworden en de eerste acte beëindigd. 

Pfitzner had, als zo velen, een zwak voor klokgelui. Het klokkeneffect in 
Palestrina staat in zijn oeuvre niet alleen. Ook in een aantal van zijn klavier
liederen is, noodzakelijkerwijs sterk gestileerd, gebeier te horen. Maar zelfs in 
de opera, waar de reële klank beter te benaderen was geweest dan in een 
klavierlied, is Pfitzners gelui sterk gestileerd.58 Hij beschikte als componist over 
meer muziek-mimetische middelen dan een schrijver, had het orkest bijvoor
beeld kunnen vervangen door meer klokken of een klokkenspel en de 
homoritmiek door een heterogener weefsel, en zo voor meer realisme kunnen 
zorgen dan hij deed. Mann zelf lijkt de drie echte klokken - merkwaardig ge
noeg, gezien hun plaatsing - niet eens te hebben opgemerkt.39 Hij schrijft in elk 
geval dat het bij Pfitzners gelui niet gaat om echte klokken maar slechts om een 
orkestraal effect. Pfitzner schrijft dus geen gelui voor. Dat neemt echter niet weg 
dat zijn orkestratie op gelui zinspeelt, dat het gelui representeert, en dat zijn 
compositie zich dan ook leent voor ekfrase. 

Thomas Manns verbalisering uit 1917 van deze muziek is, niet anders 
dan zijn beschrijvingen van bijvoorbeeld Wagners composities, inderdaad een 

visuele representaties, laat staan van uitsluitend grafische voorstellingen. Vooral de eerste 
tekst staat ter discussie. Deze kan elke niet-verbale tekst, dus ook muziek;, betreffen. (Clüver 
1997:26,28; Bruhn 1997:47) Dus niet meer het genre, maar alleen de intersemiotische relatie 
lijkt bepalend te zijn. Dat hierbij de eis dat het bij de eerste tekst om een kunstwerk zou gaan, 
komt te vervallen, lijkt een logisch gevolg. Een fundamentele breuk met de traditie is evenwel 
de in de nieuwe definitie besloten acceptatie van ook niet-representerende teksten. (Clüver 
1997) Zet men die stap, dan is elke technische fuga-analyse ekfrastisch. De stap wordt echter 
enigszins gerelativeerd, wanneer men beseft dat soms pas de tweede tekst bepaalt of de eerste 
representerend is. Dat is niet het geval met Manns beschrijving van de evident representerende 
klokken in Palestrina, maar wel bij zijn representatie van Opus 111 als afscheid van het sona
tegenre en verkapte 'biofonie' van Leverkühn. 

58 Overigens bewijzen bijvoorbeeld de 'klokslagen' in de begeleiding van Schuberts koor
lied Der Gondelfahrer, dat ook de piano bij machte is een ondubbelzinnige suggestie van 
klokgelui te geven. 

59 Misschien ontbraken ze in de repetities en eerste opvoeringen. 
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voorbeeld van ekfrase. In de roman ligt het echter anders. Evenmin als Pfitzner 
uit was op een realistische nabootsing van klokgelui, was het Mann in Der 
Erwählte te doen om een literaire transponering van Pfitzners muziek. Het door 
Mann geëvoceerde gelui lijkt namelijk niet op dat in Palestrina. Hoewel de hele 
operascène ongeveer even veel tijd in beslag neemt als het voorlezen van het 
geschreven klokkenfragment, verbeeldt het opera-beieren een gelui van hooguit 
een paar uur, terwijl het beschreven gebeier drie etmalen duurt.60 Bovendien 
klinken Manns klokken "durcheinander" terwijl die van Pfitzner homoritmisch 
voortbeieren. Alleen al het gebrek aan "Zeitmaß" van de geëvoceerde klokken-
klank in Der Erwählte maakt dus duidelijk dat Manns inwendig oor in 1950 iets 
anders hoorde dan de door hem zelf monotoon genoemde homoritmiek van 
Pfitzners klokken in 1917. Het lag, kortom, niet in zijn bedoeling Pfitzners mu
zikale tekst intersemiotisch te vertalen, zoals hij dat wel in Die Betrachtungen 
had gedaan. In het klokkenfragment uit de roman beperkt hij zich tot een toe
speling op zijn eigen vroegere beschrijving, en daarmee tevens op Pfitzners 
gedachtengoed. Aangezien het niet om een intersemiotische activiteit gaat, maar 
om twee literaire teksten, kan bij het klokkenfragment in Der Erwählte niet van 
ekfrase worden gesproken. Met Pfitzners muziek, en met Manns eigen be
schrijving daarvan, diende zich 'bestaand leven' aan, dat zich er toe leende de 
idee van het proza en de democratische gedachte uit te dragen. Bovendien le
verde het inspirerend materiaal en couleur locale voor de opening van de roman. 

Mann maakt muziek, maar maakt Pfitzners muziek niet na. Pfitzners 
klokkenscène, die het conservatieve 'Rome' symboliseert en propageert, is niet 
meer dan een stem in Manns eigen muziek. Zoals eerder gezegd bezit deze stem, 
als die van een bestaande, laatromantische opera, een duidelijk profiel en onder
scheidt zij zich van de andere; zij is dus zelfstandig. En doordat zij wordt 
ingezet als ideële afwijzing van de romantische, 'muzikale' en poëtische gedach-
tenwereld, is ze harmonisch opgenomen in de polyfone constellatie. Zo maakt de 
stem van de "musikalische Legende" de roman zelf tot een muzikale legende. 

Betrachtungen eines Unpolitischen 

Deze luidende allusie op Pfitzners opera was onbestaand, althans onhoorbaar 
geweest, zonder Manns loflied in de Betrachtungen op Palestrina en in het 
bijzonder op het gelui. Het gevolg is dat Mann, zoals hiervoor gezegd, met zijn 
aanval op Pfitzners behoudende ethisch-esthetische wereld, ook zijn eigen 
Palestrina-epos in de Betrachtungen, en daarmee zijn eigen later gecorrigeerde 
enthousiasme voor de Duitse romantiek, haar poëzie, haar muzikaliteit, haar a-
politicisme attaqueert. De stem van de Betrachtungen eines Unpolitischen klinkt 
dus, onlosmakelijk verbonden met die van de opera maar - zijnde Manns eigen 

60 Het luiden in de opera wordt noodgedwongen onderbroken, omdat de dialoog anders 
onverstaanbaar zou zijn; het moet natuurlijk de suggestie wekken van een ononderbroken ge
lui. 
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verbale tekst - zelfstandig, verborgen mee en schaart zich harmonisch onder de 
andere stemmen. 
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RICHARD WAGNER 

Pfitzner en Wagner 

"Wenn man Pfitzner verneinen kann, während man Wagner bejaht, so kann man 
doch nicht Pfitzner bejahen und Wagner verneinen. Da haben Sie's." Dit is een 
van de opmerkingen waarmee Thomas Mann wees op Pfitzners schuld aan zijn 
grote negentiende-eeuwse voorganger. Mann plaatste de opmerking in 1917 en 
bracht haar in praktijk. Van Hans Pfitzner maakte hij zich los, van Richard 
Wagner nooit. 

Er is wel gesteld dat Manns visie op Wagner niet van opportunisme was 
gespeend en er een rechtlijnige ontwikkeling in ontbreekt." Inderdaad ontbreekt 
de rechtlijnigheid. Maar daaraan ligt mijns inziens geen opportunisme ten 
grondslag. De ambiguïteit in al zijn uitlatingen over Wagner is, op zijn laatst 
vanaf het jaar dat hij bovenstaande bewering deed, zelf een constante. Zij weer
spiegelt een tweeslachtigheid in Manns gevoel voor Wagners werk en persoon, 
zoals die in minder uitgesproken vorm ook zijn relatie met Pfitzner kenmerkte. 
Hooguit is er sprake van schommelingen in accentueringen. Mann bracht ook 
later niet meer reserve tegenover Wagner op dan hij, naast zijn bewondering, 
altijd al had gevoeld. Misschien richt zijn novelle Tristan, die hij al rond de 
eeuwwisseling schreef, zich niet in de eerste plaats tegen Wagner zelf maar 
vooral tegen de Wagner-idolatrie.3 Toch illustreert het ontegenzeggelijk Manns 
passie zowel als huiver voor Wagners erotisch-muzikale metafysica. Drieënder
tig jaar oud noteert de romancier veelzeggend: "Was verdanke ich dem Theater? 
Das Erlebnis der Kunst Richard Wagners. (...) Hatte mir je das Theater eine 
hohe und zweifelslose Schönheitserfahrung vermittelt? Nein." Als zesendertig-
jarige bekende hij ten aanzien van Wagner zijn "Liebe ohne den Glauben", en in 
het midden van de eeuw - hij was toen vijfenzeventig - zijn "skeptische 
Brechungen" en "eine enthousiastische Ambivalenz, von der mein Verhältnis zu 
Wagner nun einmal bestimmt ist und die man schlecht und recht Leidenschaft 
nennen könnte."' 

Hoewel hij Wagners theorieën kende, bekommerde hij zich er niet bij
zonder om, want "man kann aus Wagners Schriften nicht viel über Wagner 
lernen." Anders is het met Wagners kunst en persoonlijkheid. En hoeveel kri
tiek, zelfs afschuw, hij ook voor de "gräßliche" kanten van Wagners "suspekte" 

1 30 juni 1917 aan Alfred W. Kunze 
2 Windisch-Laube (1995:332) met verwijzing naar bijvoorbeeld Kesting 1976 
3 Vaget 1995:557 
4 Versuch über das Theater. In FdT:29 
5 Über die Kunst Richard Wagners. In LGM:808. Wagner und kein Ende. In LGM:824. 

Meistersinger. Ibid.:826 
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karakter aan de dag legde6, hij wenste dat karakter niet te scheiden van het 
fascinerende werk. Dat noemde hij al in 1911 "tieff ragwürdig in Bezug auf den 
Adel, die Reinheit und Gesundheit seiner Wirkungen" en in 1949 
"unbescheiden", "unappetitlich", vol met "Manieren" en met "Hitler". Maar 
tegelijkertijd sprak hij over dat werk in bewoordingen als "unwiderstehlich", 
"einfach glänzend", "wunderbar", "stimulerend", "fantastisch" enzovoorts. De 
man en zijn werk - voor de jonge schrijver waren ze verenigd "in diesen 
gewaltigen Namen" en voor de oude schrijver vormden ze samen een "kollosales 
Phänomen."7 

Mann bracht het, in tegenstelling tot wat hij deed met Pfitzner, dus nooit 
op om dat fenomeen naast zich neer te leggen en als afgedaan te beschouwen. 
Dat heeft twee oorzaken. Wagners geraffineerde kunst was inderdaad zulk een 
kolossaal fenomeen, dat niet alleen Mann maar tallozen zich er, vaak nolens 
volens, door lieten meeslepen en haar spoor volgden. Schreven zij orkestmuziek 
(zoals Bruckner, Mahler of D'Indy), liederen (als Henri Duparc) of romans, dan 
kon een overname van Wagners techniek, wanneer deze overname zich niet 
beperkte tot effecten maar werd geabsorbeerd in de eigen stijl, deze stijl verrij
ken of zelfs constitueren. Maar het werk van operacomponisten (zoals de vroege 
opera's van Richard Strauss) moest concurreren en bleek meestal niet meer dan 
een zwakke afspiegeling van Wagners muziekdrama. Zelfs meesterwerken met 
een eigen en uitgesproken karakter (als die van Peter Cornelius en Engelbert 
Humperdinck) stonden in Wagners schaduw en werden gehoord en besproken 
als 'navolgingen'. Dat gold temeer voor Pfitzner, wiens creatieve leven pas 
begon toen Wagner overleed. Hij was de laatste der Wagnerianen, terwijl 
Wagner zelf een nieuwlichter en wegbereider was geweest. Wagners muziek, 
kortom, overtuigde niet zozeer - zij beheerste. De tweede oorzaak van Manns 
trouw was natuurlijk het simpele feit dat zijn relatie met Wagner niet kon wor
den verstoord door een persoonlijke controverse, zoals die met zijn tijdgenoot 
Pfitzner. Het was dan ook Wagner die voor Mann richtingwijzend werd. 

De plaats die de twee musici in zijn essays innemen, weerspiegelen ge
noemd verschil. Aan Pfitzner wijdde Mann, tussen 1917 en 1919 en in 1933, 
vier teksten van samen 40 pagina's. Zien we af van talloze verstrooide opmer
kingen en toespelingen8, dan beslaat de ruimte die Wagner - tussen 1911 en 
1951 - inneemt, die van negen deels substantiële studies van samen 110 pagi
na's. Brieven en dagboeken bevestigen het verschil. Maar beide componisten 
boden hem een model voor het specifiek Duitse en romantische. Wagner repre
senteerde voor Mann de Duitse romantiek uit de vorige eeuw en Pfitzner, wer
kend in Wagners laat-romantische schaduw, die van de eerste helft van deze 
eeuw. Wagner was echter meer voor Thomas Mann dan alleen de belichaming 
van de Duitse romantiek. De schrijver dacht in dichotomieën, eerst over kunste
naar versus burger, en kunst versus leven, later over kunst versus kritiek, poëzie 

6 Über die Kunst Richard Wagner. In LGM:808. Wagner und kein Ende. Ibid.:824 
7 Über die Kunst Richard Wagners. In LGM:808. Wagner und kein Ende. In LGM:824,825 
s Zie bijvoorbeeld Versuch über das Theateruit 1908. (In FdT: 11-51) 
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versus proza en muziek versus literatuur.9 In al dat denken stonden Wagner en 
zijn muziek hem als prototype van kunst en kunstenaar voor ogen. En er is 
amper een roman of novelle van Mann te bedenken (en dat geldt ook voor zijn 
toneelstuk Fiorenza en zijn Gesang vom Kindchen) waaraan genoemde tegen
stellingen als idee niet ten grondslag liggen. Wagner is dus in elke tekst onder de 
oppervlakte aanwezig. In sommige werken steekt hij de kop op doordat hij bij 
name wordt genoemd, in andere - zoals Wälsungenblut - doordat zijn werk er 
zelfs uitgebreid wordt beschreven. 

Ook de secundaire literatuur reflecteert Manns uiteenlopende aandacht 
voor Pfitzner en voor Wagner. Over zijn bemoeienis met beiden is verslag ge
daan in een mer à boire van opstellen en over zijn relatie met Wagner in enkele 
gezaghebbende boeken.10 Een behandeling van Wagners betekenis voor Manns 
werk kan zich hier dus beperken tot de informatie die nodig is om de vraag naar 
Wagners aanwezigheid in Der Erwählte en in de klokkenpassage in het bijzon
der te beantwoorden. Deze aanwezigheid is tweevoudig. Zij zal daarom onder
werp vormen van twee paragrafen, "Wagners techniek in Der Erwählte" en 
"Wagners taal in Der Erwählte". Veel bestaande studies wijzen erop dat Wagner 
als een rode draad door Manns werk loopt. Maar zij wekken daarbij de indruk 
dat zijn rol, die van muziek überhaupt, zou zijn uitgespeeld met de biografie 
"des deutschen Tonsetzers" Leverkühn." M. Gregor-Dellin, die Manns oeuvre 
chronologisch onderzoekt op beschrijvingen van Wagners werken en constateert 
dat de beschrijving van het derde Meistersinger-voorspel in Doktor Faustus de 
laatste is, is een der weinigen die erkent dat Wagners spoor echter tot in het 
laatste vertellende proza te vervolgen is.12 Hij legt een verband tussen het in-
cestmotief uit de Ring des Nibelungen met dat in Der Erwählte. Inderdaad is er 
daar evenmin een eind gekomen aan Manns verbinding met Wagner als aan zijn 
dichotomische gedachten. Dat deze gedachten door de verteller worden uitge
sproken maar Wagner noch zijn werk worden genoemd, heeft te maken met de 
fictieve, middeleeuwse wereld van Der Erwählte. Daarin konden moderne realia 
niet ongemaskerd optreden en zou het werk van de negentiende-eeuwse roman
ticus letterlijk toekomstmuziek zijn. 

Pfitzners en Wagners ideeën 

In de Betrachtungen wordt Pfitzners opera Palestrina geroemd als typisch Duits 
en uitgesproken muzikaal. 'Muzikaal' wil in het ergste geval zoveel zeggen als 

De studie van E. Nündel (1972) over Manns esthetica kan als voorbeeld strekken. Zij is 
opgebouwd uit besprekingen van vijfenveertig tegenstellingen. 

10 In de behandeling van Wagners invloed op Mann staan Gregor Dellin ( 1977 en 1984) en 
de opstellen van Vaget (1975 (Goethe oder Wagner), 1984 (Thomas Mann und Wagner) en 
1996) bovenaan. Over Thomas Mann en Pfitzner: zie 11,5 nt.2 en 3 

Enkele voorbeelden: Dobbek (1962:79) meent dat Doktor Faustus het laatste en meest 
bepalende over muziek te melden heeft; ook voor Lindblom (1969) houdt de rol van de 
muziek in Manns oeuvre op bij Leverkühns dodecafonie. 

12Gregor-Dellin 1984:17-32,48 
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"trübe" en "brünstig metaphysisch".13 Dat geldt ook voor Pfitzners muziek, al 
specificeert Thomas Mann die in vriendelijker bewoordingen. Hij noemt haar 
"Letztes und mit Bewußtsein Letztes aus der Schopenhauerisch-Wagnerischen, 
der romantischen Schule".14 Inderdaad zag Mann Hans Pfitzner als de slotsteen 
van de romantiek die in Wagners muziek had geculmineerd. Pfitzners muziek 
komt zelden ter sprake zonder dat op Wagner wordt gezinspeeld. Zo merkt 
Mann in de Betrachtungen over Palestrina op: "Man kennt die Meisterschule, in 
der das erlernt wurde. Das seelisch Moderne, alles Raffinement dieses Vorhalt-
Geschiebes (...)." 

Daarom is ook Manns kritiek op beiden vaak vergelijkbaar. Ik leg hier 
zijn visie op Wagners teksten naast zijn opvatting van het Palestrina-libizüo. De 
laatste formuleert hij behoedzaam in een brief aan de componist-dichter: zou 
men het libretto beschouwen als geïsoleerd taalwerk, dan ontdekte men 
"unleugbar Härten, Cruditäten, scheinbare Dilletantismen (...) philosophische 
Trockenheiten, die dichterisch nicht 'aufgenommen' sind."16 En over Wagners 
poëzie, met de "ins kühn Dilletantische eingesprengten Sprachgenialitäten", 
merkt hij op: "Rein sprachlich gesehen, haben sie oft etwas schwulstiges, 
barockes, auch kindliches, etwas von großartiger und selbstherrlicher 
Unberufenheit (...)". In beide teksten legt hij, kortom, de vinger op het 
(romantische) dilettantisme. Maar niet alleen in Manns kritiek, ook in zijn lof op 
hun teksten kunnen de componisten elkaar de hand reiken. Mann wijst bewon
derend op tekstfragmenten uit Palestrina die niet zozeer voor de muziek zijn 
geschreven als wel uit de muziek zijn geboren, en dus eigenlijk zelf muziek zijn. 
Hij concludeert dat het hele werk daarom als een "Gebilde musikalischen 
Ursprungs und musikalischer Bestimmung" moet worden gezien.18 Deze woor
den herinneren aan een brief van Wagner aan Liszt uit 1851, waaruit Mann een 
pagina lang citeert. Het is dat fragment waarin de componist zijn werkwijze be
schrijft. Een stof moet hem niet alleen door de inhoud maar ook door de muzi
kale mogelijkheden treffen. Dan is hij, nog voordat hij begint een scène te 
ontwerpen, muzikaal geïnspireerd en heeft hij al bij het schrijven van zijn verzen 
"alle Töne, alle charakteristischen Motive im Kopfe (...)". Ook elders merkte 
Mann op dat de Ring-lekstsn muzikaal zijn geconcipieerd.19 Wat hem bij 
Wagner zowel als bij Pfitzner fascineerde, was dus de geboorte van het woord 
uit de geest van de muziek. 

Manns visie op beiden bezit ook een ethische component waarop ik later 
in dit hoofdstuk nog zal terugkomen. Hier belicht ik slechts het belangrijkste 
aspect daarvan, namelijk zijn visie op Wagners en Pfitzners opvattingen ten 
aanzien van dood en leven, van verleden en toekomst. Hun houdingen verschil-

Der alte Fontane. In LGM:605 
14 BeUAOl; zie ook de brief van 30 juni 1917 aan Paul Amann. 
15 BeUAOS 

19 mei 1917 aan Pfitzner 
Leiden und Größe Richard Wagners. In LGM:730 

18 19 mei 1917 aan Pfitzner 
Briefe Richard Wagners. In LGM:835,836. Leiden und Größe Richard Wagners. 

Ibid.:734 
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len en Mann moest kiezen. Pfitzner zelf vatte het verschil ooit samen, toen hij 
zijn Palestrina vergeleek met Die Meistersinger. Hij wees op de slotscènes van 
de twee opera's. Mann parafraseert hem: "Am Ende der 'Meistersinger' eine 
lichtstrahlende Bühne, Volksjubel, Verlöbnis, Glanz und Gloria, bei mir der 
freilich auch gefeierte Palestrina allein im Halbdunkel seines Zimmers unter 
dem Bild der Verstorbenen an seiner Orgel träumend. Die 'Meistersinger' sind 
die Apotheose des Neuen, ein Preis der Zukunft und des Lebens; im 'Palestrina' 
neigt alles zum Vergangenen, es herrscht darin Sympathie mit dem Tode."' 

De operafiguur Palestrina peinst in de eerste acte (3e scène) over zijn ei
gen op traditie berustende muziek en over de Florentijnse 'stile nuovo' die terrein 
aan het winnen is. Hij vraagt zich af "ob, was uns ewig schien nicht wie im 
Winde verweht? Zwar trüb' ist's zu denken - kaum zu fassen." Met betrekking 
tot de sterfelijkheid van zijn werken: "Ob die Flamme sie rasch, oder die Zeit sie 
langsam frisst - All' eins, und sinnlos alles, alles, alles!" Wat hem van "dem 
allerletzten Schritt" weerhoudt, is "nicht weil er sündig ist", "nur daß er sinnlos -
gänzlich sinnlos ist". Want een individuele zelfmoord bestrijdt niet het leven en 
"die Bewegung, zu der das Leben unaufhörlich peitscht". (4e scène) Hier spreekt 
Pfitzner, en in hem Schopenhauer. Wagner daarentegen meende Schopenhauer 
te moeten corrigeren: "Ich habe in der letzten Zeit langsam einmal wieder 
Freund Schopenhauers Hauptwerk durchgelesen, und diesmal hat er mich 
ausserordentlich zur Erweiterung und - im Einzelnen - sogar zur Berichtigung 
seines Systems angeregt." Het "Einzelne" betrof Schopenhauers 'vergissing' te 
denken dat alleen de dood de destructieve "Bewegung" tot rust kon brengen: "es 
handelt sich nämlich darum, den von keinem Philosophen, namentlich auch von 
Seh. nicht, erkannten Heilsweg zur vollkommenen Beruhigung des Willens 
durch die Liebe, und zwar nicht einer abstracten Menschenliebe, sondern der 
wirklich, aus dem Grunde der Geschlechtsliebe, d.h. der neigung zwischen 
Mann und Weib keimenden Liebe, nachzuweisen."21 Het leven zelf bood dus 
een betere remedie tegen het leven. Wagner koos kortom, in zijn denken en in 
zijn muzikale stijl, voor leven en toekomst. Hij schreef inderdaad 'Zukunfts
musik'. Deze toekomstmuziek wordt, anders dan de Florentijnse monodie door 
Palestrina, toegejuichd als "kühn und seltsam, das ist wahr; doch wohlgereimt 
und singebar." {Die Meistersinger, acte III, 5e scène). Niet alleen Pfitzners 
Palestrina, ook Wagners Hans Sachs neigt tot een kritisch pessimisme: "Wahn! 
Wahn! überall Wahn! wohin ich forschend blicke in Stadt und Weltchronik, den 
Grund mir aufzufinden, warum gar bis aufs Blut die Leut sich quälen und 
schinden in unnütz toller Wut." (acte III, scène 1). Maar zijn moderne collega
zanger Stolzing, de winnaar van de muziekwedstrijd, toont dat "die rotbrünstige 
Morgenrot her durch die trüben Wolken geht" (acte III, 5e scène) en optimisme 
dus op zijn plaats is. 

Hierin volgde Mann Wagners Stolzing. Hij distantieerde zich van pessi
misme en verbondenheid met verleden en dood. Een kunstenaar, zo constateerde 
hij al vroeg, moet ideeën in een plastische vorm gieten en kan het leven en de 

21 Wagner 1906:79 
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toekomst dus niet afwijzen. Ook Der Erwählte is, zoals vrijwel al Manns werk, 
op de toekomst gericht. De 'middeleeuwen' dienen daar vooral een mythologisch 
en dus tijdloos perspectief. De hang naar het verleden in de roman wordt juist 
geïnterpreteerd als regressie, bijvoorbeeld met de incest die wordt afgewezen als 
weigering "vorwärts zu zeugen in rechter Richtung".22 Manns navertelling van 
het Gregorius-verhaal staat dus in het teken van de toekomst. Zijn held zal niet, 
zoals Palestrina's zoon van zijn vader zegt, in de dood voortbestaan. Gregorius 
wordt, net als Wagners Parsifal, verlost en verlosser in en door het leven. Mis
schien dacht de oude Thomas Mann ook daaraan toen hij, driejaar na voltooiing 
van Der Erwählte, in zijn dagboek verzuchtte: "Abends Vorspiele zu Pfitzners 
Palestrina. Schlechte Aufnahmen und übrigens hört man besser Parsifal."21 

Pfitzners verbondenheid met de dood hing samen met zijn romantische 
sympathie voor de bedwelming. In het vorige hoofdstuk werd verteld dat hem 
een roesachtige conceptualisering van de muziek voor ogen stond. Wagners ge
loof in het leven nam niet weg dat ook hij uit was op de roes. Hem ging het om 
de roes van de muzikale perceptie. Blijkbaar rekende hij op "Sympathie mit dem 
Tode" bij zijn publiek. Thomas Mann laakt hem daarom als een demagoog, die 
misbruik maakt van de muzikale meerduidigheid. of onduidelijkheid, welke 
bewustzijn en kritiek verlamt. Inderdaad werden Wagners muziekdrama's, die 
bovendien veel romantisch doodsverlangen op het toneel brachten, gretig door 
het Duitse publiek opgezogen. Mann was zich bewust van het verband tussen de 
verleidelijke werking van Wagners muziek en het succes van het nationaal-so-
cialisme, dat volgens hem eveneens appelleerde aan argeloosheid en politieke 
onschuld. De Duitse a-politieke houding vormde in zijn ogen dus de voor
waarde voor het Wagner- en het Hitler-enthousiasme. Beiden. Wagner en Hitler, 
speculeerden op een decadente vatbaarheid voor verzoekingen die tot zelfverlies 
leiden. Schopenhauer, wiens lectuur Mann in zijn jeugd zo hartstochtelijk in 
zich had opgenomen, had hem op het erotische karakter van zo een verzoeking 
gewezen. Mann zelf had de verzoeking in Wagners muziek ervaren en was haar 
de baas gebleven door haar kritisch te benaderen en met die instelling productief 
te maken. De verzoeking, de "Idee der Heimsuchung", "die Niederlage der 
Zivilisation, der heulende Triumph der unterdrückten Triebwelt", noemt Mann 
zelfs de bindende factor ofwel het "Grundmotiv" van zijn eigen oeuvre.25 Daar 
gaat het inderdaad niet zelden om een 'decadent' wiens sociale existentie in 
gevaar is, en wiens vastberaden besluit en poging tot een sociaal leven, wiens 
leven meestal zelf, uiteindelijk wordt gebroken. Vaak vormt Wagnermuziek 
daarbij de katalyserende factor.26 

Enkele voorbeelden. Jarenlang beschouwt de misvormde, kleine Herr 
Friedemann (de hoofdpersoon in de gelijknamige novelle uit 1896) zijn asceti
sche voornemen af te zien van de seksualiteit, als de enige voor hem wegge-

- DE-.259 
! Db 3 augustus 1953 
'Vaget 1996:109; vgl. ook: 118 
' [On myself]. In Üms:58-60. Zie bijvoorbeeld 1,8 nt.2 
' Vgl. ook Vaget 1996:109.110 
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legde levenswijze. Het voornemen stort ineen na een opvoering van Lohengrin, 
en Friedemann rest slechts de dood. Is het Schopenhauer die de verbeten maar 
verzwakte levenswil van Thomas Buddenbrook (1900) de genadeslag geeft, 
Wagner ondermijnt zijn zoon Hanno. Het hypersensibele kind zich in zijn eigen 
pianospel, een geïmproviseerd mengsel van Isoldes Liebestod, Siegfrieds Tod en 
Parsifal. Ook Hanno moet kort daarop sterven. Dan verleidt het eigen Tristan-
spel op de vleugel Frau Klöterjahn (de protagoniste in de novelle Tristan uit 
1903) tot een distantiëring van haar grofbesnaarde echtgenoot, en fnuikt Wagner 
haar toch al kwetsbare gezondheid op fatale wijze. Weer drie jaar later brengt 
Wagners muziek het 'Wälsungenblut' (in de gelijknamige novelle) in heftige 
beweging: de pogingen tot een zinvolle, constructieve levensstijl van de twee
ling Sigmund en Siglinde Ahrenhold worden door hun incest, onmiddellijk vol
gend op een Wa/tóre-voorstelling, als verkrampt en onhoudbaar ontmaskerd. 
Ten slotte echoot de laatste klaagkreet van de mismaakte Herr Friedemann mee 
in de ongearticuleerde weeklacht waarmee Doktor Faustus zijn mentale leven 
beëindigt. Hoewel Wagners muziek de moderne componist niet kan 'betoveren', 
ontbreekt het ook in zijn leven, dat een en al in de ban staat van de verzoeking, 
niet aan herkenning in Wagner en in de "schmerzlich düstere Ausgeschlossen
heit" van diens figuren. Leverkühns ondergang reflecteert de "Götter
dämmerungsröte" van zijn land.27 Was Mann met de Gregorius-roman geen 
middeleeuwse verplichtingen aangegaan, dan zou de intimiteit tussen Willigis en 
Sibylla vermoedelijk niet ontoelaatbaar uit de hand zijn gelopen na de dood van 
hun vader, maar na een Wagner-voorstelling, bijvoorbeeld van Lohengrin, een 
andere ridder die komt aangevaren en zijn komaf wenst te verzwijgen alvorens 
te strijden voor en om een hertogin. 

Het ging bij Mann dus om meer dan een modieus fin de siècle-Wag-
nerisme.29 Dat toont zijn trouw aan Wagner die duurde tot aan de dood, en zijn 
kritische (vaak ironische) verwerking van Wagners muziek. Maar het blijkt ook 
uit het feit dat zijn gebruikmaking van Wagner zich niet beperkte tot de thema
tiek maar zich uitstrekte tot de techniek. 

Wagners techniek 

Niet alleen overgave en kritiek, ook dankbaarheid was op zijn plaats. Thomas 
Mann schreef dat Wagner op hem werkte "nicht als Musiker, nicht als 
Dramatiker, auch nicht als Musikdramatiker (...) sondern als Künstler überhaupt, 
als der moderne Künstler par excellence (...), und im Besonderen als der große 
musikalisch-epische Prosaiker und Symboliker, der er ist."30 Uit de laatste 

-1 DF: 108,234 
~s Op de overeenkomsten tussen personages in Der Erwählte en Wagner-figuren is vaker 

gewezen, op die tussen Gregorius en Lohengrin bijvoorbeeld door Dobbek ( 1962:78). 
-' Ook Vaget (1984 (Thomas Mann und Wagner):327,328 en 1995:613) relativeert Manns 

verbondenheid met de dekadenten. 
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woorden blijkt - en hij zou het vaak herhalen - wat hij van hem leerde. Het be
langrijkste Wagneriaanse element waarvoor Mann zich ontvankelijk toonde, was 
het leidmotief. Het leidmotief heeft ten eerste een zuiver tectonische functie. 
Maar er in dit verband minstens zo belangrijk is haar verwijzende functie. Het 
muzikale motief wordt (meestal pas bij een tweede of latere verschijning) simul
taan gepresenteerd met een niet-muzikaal gegeven. Daardoor ontstaat er een 
verbinding tussen beide en roept het motief vervolgens ook bij geïsoleerde, dat 
wil zeggen zuiver muzikale verschijning een associatie met het niet-muzikale 
gegeven op. Vaget noemt deze techniek een esthetische uitdaging voor proza
schrijvers. H. Mayers kenschetsing kan verklaren waarom: Wagners 
leidmotieven zijn ambigu; ze verlaten het rijk van de absolute muziek en bezit
ten niet alleen ritmische en melodische uitdrukkingskracht maar ook betekenis; 
deze betekenissen zijn om te zetten in gedachten die in woorden kunnen worden 
gevat/ Het is hier niet de plaats voor een kritisch discours over muziek en 
betekenis, en Mayers uitleg voldoet in deze context als algemene typering van 
de belangrijkste leidmotief-functie. Manns "eerzucht" en verlangen om de muzi
kale "Art zu weben, zu 'denken' und zu verbinden, auf [de woordkunst] zu 
übertragen und die Erzählung als Themengespinst und Kontrapunktik, als 
klingende Ideenarchitektur" erstehen zu lassen32, kon worden bevredigd door 
gebruik te maken van het leidmotief. 

Hoe die gebruikmaking bij Mann in zijn werk ging, maakt onder anderen 
Vaget in zijn essay Thomas Mann und Wagner duidelijk. Ook hij wijst erop dat 
het leidmotief Mann voorzag van een belangrijke bouwsteen bij het construeren 
van zijn "Partituren". Maar die functie kan in literatuur niet bestaan zonder de 
verwijzende functie. Zo noemt hij (deels Wagners Oper und Drama parafrase
rend) Wagners muziek daar een weefsel van symbolische motieven, die vooruit
en terugverwijzen naar andere dramatische situaties. Literair getransponeerd, 
kunnen ze de lezer - zonder verklaring van de verteller of van de personages - de 
ervaring van verandering, van verleden en toekomst geven.33 Kortom, het leid
motief kan intra- (en inter) tekstuele verbindingen tot stand brengen en eigent 
zich dus bij uitstek als narratief middel.34 Maar ook als mythologisch middel. 
Want het leidmotief herhaalt, waardoor het niet alleen verandering maar ook 
juist stilstand, eenheid en typologie bewerkstelligt en collectieve betekenissen of 
ideeën kan presenteren. 

Velen hebben zich gebogen over Manns gebruik van Wagners verwij-
zings- en verbindingstechniek. Vrijwel altijd wordt de dichotomie narratief-
mythisch (of psychologisch-typologisch) aan de orde gesteld. De ene auteur legt 
het accent op de perceptie van tijd en daarmee op het verhalende en psychologi-

11 Mayer 1980:104-112 
32 Für Bruno Walter. In RuA:409 
" Een simpel voorbeeld: de bloemenwinkel in Buddenbrooks is bij zijn eerste vermelding 

niets anders dan de ontmoetingsplaats van Thomas en zijn jeugdliefde, het bloemenverkoop-
stertje. Bij latere vermeldingen verwijst de bloemenwinkel naar de natuurlijke eenvoud die 
Thomas in groeiende mate zal missen, een gemis dat uiteindelijk tot zijn ondergang leidt. 

"Vaget 1984(Wagner):337 

190 



Hoofdstuk 11,6 

sehe element, de andere auteur benadrukt de ervaring van tijdsopheffing en 
daarmee het meer abstracte, mythische moment.35 Voor beide standpunten kon 
men zich op Wagner zowel als op Mann beroepen. De componist noemde zijn 
leidmotieven "plastisch" en daarmee veranderlijk.16 Elders spreekt hij van hen 
als van grondthema's die tegenover elkaar staan, elkaar aanvullen en nieuw 
vormen, zich van elkaar scheiden en elkaar verbinden. En Mann loofde aan 
Wagners "neue thematische Gewebs- und Beziehungstechnik" enerzijds de 
"eminent epische Wirkung" terwijl hij anderzijds erkende dat het verbindt, 
waardoor het zich leent "zur Darstellung einer mythischen Idee."38 In Hoofdstuk 
1,9 werd al uiteengezet dat Thomas Mann de mythe in zekere zin relativeert door 
haar te psychologiseren. Men kan het met evenveel recht omdraaien en stellen 
dat het de individuele psyche wordt gerelativeerd door zijn 'immer-Wiederkehr'. 
B. Kristiansen concludeert dat het leidmotief en andere herhalingstechnieken in 
Manns oeuvre er toe dienen beide dimensies te verenigen. Wat T. Reed over 
Doktor Faustus constateert, namelijk dat daarin allerlei draden lopen tussen het 
bijzondere en het algemene, tussen realiteit en symbool, geldt dus min of meer 
voor al het werk." 

Kortom, zowel het mythische als het psychologische vloeien onder meer 
voort uit het vermogen van het (leid)motief tot omvorming en herinterpretatie 
van het identieke. De herhaling activeert het mythische besef, de variatie dient 
het aangeven van een psychologische ontwikkeling. Deze dialectiek kwam de 
schrijver, die zowel de mythische idee als haar verhalende concretisering be
oogde, voor zijn eigen werk van pas. Te zeggen dat Wagner bevruchtend werkte 
op Manns proza, kleineert Wagners invloed; zijn verbindingstechniek constitu
eerde (volgens Dierks samen met Schopenhauer) Manns schrijverschap. 

Wagners techniek in Der Erwählte 

In de voorgaande hoofdstukken is aangetoond dat ook de schijnbaar onschuldige 
en lawaaierige opening van Der Erwählte motieven bevat die verder 
(bijvoorbeeld naai- thema's) wijzen dan naar de onderhavige situatie zelf. Ook zij 
kunnen diachrone en synchrone gebeurtenissen aan elkaar relateren. Al gebeurt 

35 Het mythische karakter wordt bijvoorbeeld benadrukt door Peacock (1934), Adorno 
(1974), Kristiansen (1995) en Dierks (1996), het epische door Dahlhaus (vgl. Vaget 1984 
(Wagner):335,336) en Vaget (1984 (ibid.). 

36 Vgl. Vaget 1984 (Wagner):337 
37 Über die Anwendung der Musik auf das Drama. In: GS X: 185 (accent, si) 
38 Richard Wagner undderRing des Nibelungen. In LGM:798; 26 november 1901 aan Otto 

Grauthoff (vgl. Vaget 1984 (Wagner):328 nt.12) 
39 Kristiansen 1995:827; Reed 1995:132 
40 Dierks 1996:134. Volgens Mayer (1980:104) en anderen bepaalt Wagners techniek 

Manns werk vanaf Buddenbrooks uit 1900. Kluge (1967:499) en Windisch-Laube (1995:330) 
leggen het beginpunt al twee jaar eerder met Der Kleine Herr Friedemann. Vaget ( 1975 
(Fontane):468) acht Wagners invloed al in het vroegste werk aanwezig en verwijst daarvoor 
naar uitlatingen van Mann zelf. 

41 Vaget 1984 (Wagner):330 
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dat in de klokkenpassage in zeer sterke mate, zij onderscheidt zich daarin niet 
wezenlijk van veel andere teksten van Thomas Mann. Deze teksten exemplifice-
ren Wagners invloed: in Manns techniek is Wagners techniek aanwezig. Soms is 
het echter niet alleen de techniek maar, zoals eerder getoond, ook de inhoud 
waarin Wagner aanwezig is. Dan is de aanwezigheid intentioneel. Tot die frag
menten behoort ook de klokken-opening. Aangezien de aanwezigheid zich daar 
aan het oog onttrekt en slechts wordt geïmpliceerd, zijn er concrete aanwij
zingen nodig om haar aannemelijk te maken. 

Daartoe gaan we terug naar 1895. Hoewel Thomas Mann Wagners werk 
al tijdens zijn jeugd in Lübeck leerde kennen, werd zijn enthousiasme pas toen, 
en in het buitenland, geboren. Twintig jaar oud stond hij op de Piazza Colonna 
in Rome temidden van "die internationale Eleganz" en het volk, dat een uitvoe
ring door de "Banda Municipale" van het Lohengrin-voorspél en Siegfrieds 
Trauermusik gebruikte om luidruchtig lucht te geven aan zijn patriottisme. 
Mann beschrijft zijn ontroering toen dat gefluit en geschreeuw uiteindelijk werd 
overstemd door sympathiebetuigingen met het gebodene.42 Op zijn laatst bij die 
gelegenheid was zijn wagnerisme gewekt. Een halve eeuw later zal het volk van 
Rome, het fictieve, middeleeuwse Rome van Clemens de 1er, zich bij het even 
overweldigende, "honderdstemmige" gelui de oren dichtstoppen. Op het eerste 
gezicht lijkt het ene evenement niets met het andere te maken te hebben. Want 
mag men het middeleeuwse "Durcheinander" - onordelijk, gespeend van wel
dadige "Zeitmaß" en "Einklang" - vergelijken met Wagners geraffineerde tech
niek van simultaneïteit? Ik meen dat dat mag. 

Al in de tweede zin van de roman spreekt de verteller van het 
"babylonische Durcheinander" van de klokken. Vervolgens legt hij uit wat hij 
daaronder verstaat: "Da ist nicht Zeitmaß noch Einklang, sie reden auf einmal 
und alle einander ins Wort, ins Wort auch sich selber: an dröhnen die Klöppel 
und lassen nicht Zeit dem erregten Metall, daß es ausdröhne, da dröhnen sie 
pendelnd an am anderen Rande, ins eigene Gedröhn". Alles klinkt, "was weit 
voneinder und nahe beisammen" [accent, si]. Deze beschrijving ontbreekt in de 
Betrachtungen over de klokken in Palestrina. Zij was daar ook niet adequaat 
geweest. Pfitzners zetting, hoe zwaar ook, is ordelijk, homofoon, zelfs nagenoeg 
homoritmisch. De beschrijving van de klokkenkakofonie in Der Erwählte is dus 
vrije fantasie. En ze lijkt mij weloverwogen en te kan worden begrepen als een 
ironische verwijzing naar de luidende rijkdom aan 'Wagneriaanse' verbindingen, 
dus naar Wagners leidmotief-techniek. Hoe kritisch het gelui te beoordelen is, 
maakt de verteller bij zijn tweede beschrijving ervan duidelijk. Daaruit leidden 
we (in 11,5) af dat het fragment in toto, via Manns PaZesmVia-beschrijving in de 
Betrachtungen, verwees naar Pfitzners gevaarlijke overtuigingen. De kenschet
sing van de complexiteit als een "babylonisches Durcheinander" bekritiseerde, 
via de meertaligheid, het romantische nationalisme. Daarnaast ironiseert het, als 
een weefsel dat "Einklang" (muzikaal: eenstemmigheid) ontbeert en waarin alles 

BeU:19,W 
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elkaar "ins Wort redet" waardoor het meest afgelegene met het nabije wordt 
verbonden, Wagners (en Manns) verbindingstechniek. 

Het motief van het "babylonische Durcheinander" gedraagt zich als een 
leidmotief. Het verschijnt eerst schijnbaar 'betekenisloos', dat wil zeggen schijn
baar zuiver als klankevocatie, in het 'voorspel', het klokkenfragment. Daar 
ondergaat het dan direct een eerste variatie: de beschrijving van de klankver
bindingen die alludeert op Wagners verbindingstechniek. Later in het hoofdstuk 
wordt het motief een tweede maal gevarieerd, en wel tot nationale veeltaligheid, 
en in die variatie openlijk verklaard als bedenkelijk en heidens. Tenslotte keert 
het, bij de tweede beschrijving van het gelui, in een derde variatie terug, 
opnieuw als evident negatieve verschijning, namelijk als "heilige Heimsuchung" 
(op het stafrijm wordt later ingegaan), maar zonder uitleg van de eerdere bete
kenissen die het had gekregen. 

Het ligt voor de hand de drie variaties van het "babylonische Durchein
ander" - Wagner, de nationalistische meertaligheid en de akoestische bezoeking 
- ideëel met elkaar te verbinden. Mann zelf zag in 1916 het overrompelende 
Romeinse evenement als Wagner-belevenis èn als bron van zijn eigen patriotti
sche gevoelens waarin de strijd tussen "der Geist des Lohengrin-Vorspiels" en 
het Romeinse volk werd beslecht ten gunste van de eerste. Toen, in 1895, en nog 
in 1916, ontroerde hem dat. Een halve eeuw later ironiseert hij, behalve Pfitzner, 
nationalisme en Wagnerisme, ook deze eigen ontroering. En met Wagners kunst 
ook zijn eigen verbindingstechniek. In Hoofdstuk 1,8 (De techniek als stem) 
werd erop gewezen en in Hoofdstuk 11,2 getoond dat Thomas Mann zijn 
schrijftechniek vaak in zijn fictie reflecteert. Ook in zijn essays merkte hij een 
aantal malen op dat zijn werk moest zijn waarover het handelde. In de klokken-
passage uit Der Erwählte is dat dus de Wagneriaanse motieftechniek. Dit 
complexe procédé beheerste Mann al een halve eeuw, namelijk vanaf 1900 in de 
novelle Luischen: de verstrengeling van muziekthematiek en -techniek.43 

In het klokkenfragment wordt de Wagneriaanse verwijzingstechniek 
toegepast op een verborgen verwijzing naar die techniek. Het is deze verborgen
heid die in het gelui de stem van een tweede componist - maar ditmaal een 
negentiende-eeuwer, een toonzetter die voor anderen de toon zette en Manns 
voorbeeld - in muzikale zin hoorbaar maakt. Manns gebruik van Wagners tech
niek geeft blijk van zijn erkentelijkheid. Maar de ideële verbinding tussen de 
drie motief-variaties verschaft de Wagnerverwijzing voornamelijk een kritische 
betekenis, even kritisch als de betekenis van de Pale strina- verwij zing die in het 
gelui verborgen ligt. 

Manns muziekesthetica 

Dezelfde passage bevat een tweede verwijzing naar Wagner die bovenstaande 
Wagner-determinering en haar betekenis ondersteunt. Het moet niet worden 

Vaget 1975 (Fontane) :469 
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gezocht in de bronnen, al wijzen zij in het geval van de Gregorius-roman via een 
omweg naar Wagner. (Onderzoek wees op het gebruik van vocabulaire en na
men uit de door Wagner bewerkte middeleeuwse epen Tristan und holde van 
Gottfried von Straßburg en Parzival van Wolfram von Eschenbach. De meeste 
'Wagner-motieven' werden Mann echter al door Aue aangeboden. Aue's 
Gregorius-legende bezit, behalve met genoemde werken, overeenkomsten met 
Lohengrin, en bevat motieven die ook zijn terug te vinden in Götterdämmerung: 
Siegfrieds verlangen naar zijn moeder, zijn machtige zwaard en de liefde tussen 
zijn ouders die broer en zuster zijn. Al dat deed Mann aan Wagner denken.) 
Waarmee de bronnen evenwel niet dienden, en wat de verwijzing door de klok
ken naar Wagner onderstreept, was het esthetische hoofdthema van de roman, 
het pleidooi voor duidelijke taal ofwel proza. Dat pleidooi is een speelse weer
slag van een esthetische en -ethische constructie waarmee Mann zich plaatste in 
een lange (muziek)filosofische traditie. Hij legde daartoe al vanaf 1909 gedach
ten vast. Zij waren bestemd voor het essay Geist und Kunst dat niet werd 
geschreven. De gedachten werden her en der verwerkt, onder meer in de 
Betrachtungen. Zij vormden voor Thomas Mann een persoonlijk (dat wil zeggen 
professioneel) probleem dat hem nooit geheel met rust heeft gelaten. Ik bracht 
ze al in Hoofdstuk 11,4 kort ter sprake. Alvorens in de volgende paragraaf de 
tweede verwijzing naar Wagner te behandelen, zal ik hier wat dieper op Manns 
muziekesthetica ingaan. 

In de Betrachtungen eines Unpolitischen merkt Mann op dat de band 
tussen humaniteit en muziek aanzienlijk losser is dan die tussen humaniteit en 
literatuur.44 Hij onderscheidt dus tussen letterkunde en muziek of - in de woor
den van Serenus Zeitblom - tussen de "edel-pädagogische Welt des Geistes" en 
"jener Geisterwelt, der man sich nur unter Gefahren naht". Mann zet bij monde 
van Zeitblom nog eens uiteen wat de twee werelden scheidt. De "wundersam 
unartikulierte Sprache, diejenige der Töne (wenn man die Musik so bezeichnen 
darf), scheint mir nicht in die pädagogisch-humane Sphäre eingeschlossen (...). 
Vielmehr scheint sie mir, bei aller logisch-moralischen Strenge, wovon sie sich 
wohl die Miene geben mag, einer Geisterwelt anzugehören, für deren 
unbedingte Zuverlässigkeit ich nicht eben meine Hand ins Feuer legen 
möchte."45 De auteur zelf had de bedenkelijkheid van de muziek al lang voor
heen, in de Betrachtungen, doorgetrokken tot de poëzie: daarmee staat het, aldus 
Mann, net zo als met de muziek: "das Wort und der Geist spielen darin eine 
allzu indirekte, verschlagene, unverantwortliche und darum ebenfalls 
unzuverlässige Rolle." Muziek en poëzie binden zichzelf en hun luisteraars 
minder door hun inhoud dan door ritme en klank. Hun ritme weet - in de formu
lering van Nietzsche - zelfs de meest wijze onder ons tot een nar te maken. Zij 
horen thuis in het romantische complex van betoverende schijn, van bedriege-
lijkheid en bedrog, van onwaardig komediantendom, demagogie en hoogmoed. 
Literatuur, waaronder Mann proza verstaat, is daarentegen in wezen democra-

Indien niet anders is aangegeven, zijn de citaten over proza, poëzie en muziek ontleend 
aan BeU:39,49,5Q 

45DF:17 
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tisch en een helder gearticuleerde weerslag van het bewustzijn. Literatuur is kri
tisch en daarmee immanent politiek. Zelfs in de Betrachtungen eines 
Unpolitischen, waarin de "Zivilisationsliterat" als een politieke schreeuwlelijk 
wordt afgeschilderd en Mann een "vooruitgang van de muziek naar de democra
tie" nog als een nachtmerrie voor ogen staat, ziet hij in: "Menschenwürde, 
Menschenachtung und menschliche Selbstachtung ist (...) untrennbar mit 
Literatur [i.e. proza] verbunden." 

Met deze en vele andere woorden neemt Thomas Mann deel aan het 
debat over leven of materie versus kritische reflectie of abstractie. De dichoto
mie betekende voor hem een probleem dat hem als Duitse wereldburger en als 
kunstenaar in nood bracht en tot op hoge leeftijd bezighield. Want helaas is 
kunst, ook prozakunst, niet denkbaar zonder vlees en bloed, zonder vervoering 
en schijn, en zonder een onbevangenheid die van kritiek en bewustzijn weinig 
wil weten. "Nur Moral" is "lebensfeindlich" en verwijst "die Kunst, jede Kunst 
ins Reich der Lüge", zoals een van zijn wegwijzers, Nietzsche, hem had ge
leerd.46 Strenge ethische eisen zouden weinig ruimte laten aan de artisticiteit. 
Daarom ook pleit de musicus Leverkühn voor een zekere grootmoedigheid 
inzake artistieke moraal. Immers, "was bleibt von dem ganzen Kling-Klang denn 
übrig, wenn man den rigorosesten geistig-moralischen Maßstab anlegte?" Wil 
een vertelling meer zijn dan wetenschap en analyse, dan zoekt zij naar schijnle-
ven en ritme. 

Poëzie is dus broodnodig, maar de bedenkingen er tegen doorlopen 
Manns oeuvre als een 'ostinaat motief. Aangezien poëzie onvermijdelijk is, 
tracht hij haar een waardige plaats te bezorgen. Zo verzet hij zich in velerlei 
contexten en bewoordingen tegen de idee dat het dichterschap per se zou stoelen 
op onbewustheid en dwaasheid, op stomme en blinde trance die alle kritiek ont
beert. Onder humaniteit wil Mann - het werd in Hoofdstuk 11,4 (Proza en geest) 
kort aangestipt - een samengaan verstaan van vervoering en moraal, van natuur 
en geest. Nog in 1946 piekert hij na lezing van Beethoven-brieven over "das 
Verhältnis von Musik und Geist, Musik und Gesittung, Musik und Humanität": 
"hat das musikalische Genie überhaupt nichts mit Humanität und 'verbesserter 
Gesellschaft' zu tun? Arbeitet sie ihn vielleicht geradezu entgegen?" Anderzijds 
viel toch niet te ontkennen: "Beethoven war ein Mann des Glaubens an 
revolutionäre Menschenliebe (...)." Had bijvoorbeeld de Negende Symfonie, die 
er op zijn minst naar streefde om een uitdrukking van humaniteit te zijn, dus niet 
toch recht op een plaats in het complex van humane ideeën? En had Nietzsche 
hem niet al voor 1916 getoond dat het mogelijk was "den Begriff des Künstlers 
mit dem des Erkennenden zusammenfließen zu lassen, so daß die Grenzen von 

46 Nietzsche in zijn "Versuch einer Selbstkritik", het voorwoord bij de tweede druk van Die 
Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. 

47 DF-.555 
48 Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA:276. Enkele jaren tevoren had Mann zijn 

inhumane Faust Beethovens Negende Symfonie laten "terugnemen" met de cantate "Dr.Fausti 
Weheklag". 
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Kunst und Kritik sich verwischten?"49 Goethe kon als voorbeeld dienen. In 1925 
bijvoorbeeld, inspireert diens werk Mann tot verzet tegen de scheiding tussen 
dichter en schrijver. Hij roemt Goethe's "rhythmischen Zauber, der ein 
vernünftiger Zauber, die klarste Mischung von Eros und Logos ist", en verdedigt 
diens dichterlijke streven als een vormgeving van abstracta.50 Vier jaar later is 
het Lessings werk dat hem er van overtuigt dat de antithese er in werkelijkheid 
niet is, "weil ja die Grenze zwischen Dichter- und Schriftstellertum nicht außen, 
nicht zwischen den Erscheinungen, sondern innerhalb der Persönlichkeit liegt." 
Hij ziet dan in taal überhaupt, dus ook in poëzie, "Kritik des Lebens": ze oor
deelt terwijl ze levend maakt.51 In 1932 meent hij, daar opnieuw toe aangezet 
door Goethe's werk, dat de zuivere dichter een romantische droom is en niet 
bestaat. " En in 1952 concludeert Mann ten slotte: "Es hatte seine Reize und war 
doch recht müßig und falsch, mit dem Gegensatz von Geist und Leben zu 
spielen, den Geist gar als den Widersacher des Lebens zu verschreien. Alsob 
Geist nicht Leben wäre und Kraft des Lebens: alsob nicht in ihm das Leben 
noch einmal, stärker, höher, sinnvoller lebte, und alsob er nicht in einem 
geradezu biologischen Sinn lebenschaffend zu wirken vermöchte."53 Anders 
geformuleerd: het leven, de vorm, de kunst, de poëtische of muzikale techniek 
kan "Geist" bevatten en deze zelfs pas kracht geven. Ook het leven kan dus 
"zedelijk", en kunst - hoewel demonisch - "urbane demonie" zijn.54 Zij zal zich 
er alleen niet toe mogen beperken zich van het materiële leven te bedienen, maar 
moet zich tevens in dienst van het ideële leven stellen. Dan biedt zij de artistiek 
noodzakelijke verschijningsvormen of maskers, het 'leven', waarin de abstracte 
geest zich kan manifesteren. Want waar het Mann uiteindelijk om lijkt te gaan, 
is dat "das Ewig-Epische selbst, gleichviel ob gesungen oder gesagt, ob Vers 
oder Prosa, sich in seiner Einheit und Selbstheit offenbart."33 

Manns toekomstideaal is dus een combinatie van "Dichtung" en 
"Wahrheit", dat wil zeggen poëtisch proza of prozaïsche poëzie.56 Daarin wordt 
het proza, als expressiemiddel van het bewustzijn, verweven met poëzie, voor 
het uitdrukken van het onbewuste, instinctieve leven. En hij wijst op een tendens 
tot de ontwikkeling van een genre waarin deze verweving wordt gerealiseerd, de 
moderne roman. In de moderne roman vervangt het proza de poëzie maar wordt 
het proza zelf poëtischer. Dat is wat Mann bedoelt wanneer hij opmerkt dat 
schrijvers in hun beste uren dichters zijn.57 In deze uren lost het verschil tussen 

4 ; BeU:86 
50Zu Goethe's Wahlverwandtschaften'. In LGM:212,213 

Rede über Lessing. In LGM: 10,11 
52 Goethe 's Laufbahn als Schriftsteller. In LGM: 181,182 

Gerhart Hauptmann. In LGM:635,636 
Deutschland und die Deutschen. In AgW:707 

'" Zum sechzigsten Geburtstag Ricardo Huchs. In RuA:549-555; Die Kunst des Romans. In 
Thomas Mann: Essays Bd 1; Literatur. (M. Mann, red.) Frankfurt/M. 1988:346 

Zum sechzigsten Geburtstag Ricardo Huchs. In RuA:553 
In notities voor Geist und Kunst spreekt hij bovendien over de "der schriftstellerische 

Dichter und der dichterische Schriftsteller" en rekent zich zelf tot hen. (vgl. Wysling 1967 
(Geist und Kunst): 150) 
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proza en poëzie zich op; beide brengen samen een nieuwe soort van 
"progressive Universalpoesie"58 voort, een poëtisch proza dat aan de ethische 
zowel als esthetische eisen voldoet. 

Ondanks de beweringen over de synthese tussen proza en poëzie (en tus
sen dat waarvoor zij staan) blijft het probleem Mann, zoals opgemerkt, tot aan 
het einde van zijn dagen bezighouden. Want het poëtische proza, als bemidde
ling tussen proza en muziek, tussen "Geist und Kunst", mag met zijn vrijere re
gels dan de zuivere dichtkunst wel in technisch opzicht een compromis hebben 
gesloten, een theoretische oplossing is het niet. De praktijk toont het aan: ook de 
geheime poëtische verplichtingen in Manns proza betoveren en binden. Dat 
gebeurt niet alleen in de laatste roman maar in al zijn werk, met name Doktor 
Faustus met zijn zeer poëtische proza, waaronder de montagetechniek.59 Nog in 
een kort opstel uit 1944, een felicitatie aan Bruno Walter, lijkt de schrijver op 
zoek naar een theoretische verzoening tussen proza en poëzie/muziek.60 Hij 
tracht de muziek daar te ontlasten door haar in elk geval "zweideutig" te noe
men. Terwijl hij de muzikale getallenmystiek in Doktor Faustus vooral beziet 
vanuit het oogpunt van demonie, klampt hij zich terzelfder tijd, in zijn Walter-
felicitatie, juist vast aan deze muzikale logica. Daar gebruikt hij het mathemati
sche aspect van de getalsmystiek om de muziek te kunnen verdedigen als meer 
dan alleen demonie en onderwereld. Daar is zij "Moral und Verführung" 
"Vernunft und Widervernunft", dag en nacht tegelijkertijd. Zij omvat dus de 
volheid van het bestaan. De Duitse geestesgesteldheid ("Geist"), teleurgesteld in 
de ratio, heeft, zo meent Mann, leven en heil gezocht in verleiding, gevoel en 
nacht. Nu moet zij streven naar een harmonie tussen deze en de rationele mach-
ten.6' 

In Der Zauberberg riep Mann nog op om de muziek, zijnde een sympa
thisante met de dood, innerlijk achter zich te laten.62 In 1936 beriep hij zich nog 
op de mening van anderen (bijvoorbeeld Bruno Walter) toen hij wees op de 
morele macht van de muziek.63 Acht jaar later, in genoemde felicitatie, is het 
Mann zelf die spreekt over het pedagogische vermogen van muziek. En weer 
een decennium later vindt hij zelfs gelegenheid een andere musicus, Pablo 
Casals, om zijn politieke bewustzijn en open blik naar de wereld een 

Een begrip van Schlegel dat verwijst naar wat ook hij verlangt van de moderne roman. 
Die "will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie 
bald mischen bald verschmelzen (...)." (Schlegel 1967:182, fr.l 16) Met de overname van het 
begrip wordt geen gelijkheid gesuggereerd tussen de gedachten van Thomas Mann en die van 
Friedrich Schlegel. 

Thomas Mann spreekt over zijn Faust-werk als over de "gebundenste Kunst". {Die 
Entstehung des Doktor Faustus. In RuA: 188) 

Die Sendung der Musik. Zum fünfzigjährigen Dirigenten-Jubiläum Bruno Walters. In 
RuA:413-417 

61 Ibid.:416 
"Zfc:915-917. De verteller stelt er Wagner voor als "Seelenzauberkünstler", minder geniaal 

dan Schubert maar met een veel groter talent om de wereld met zijn gigantische 'lied' aan zich 
te onderwerpen. 

63 [Für Bruno Walter]. In RuA:409,410 
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"Ehrenretter der Menschheit" te noemen: "Was für ein Triumph! Welche 
aufheiternde Genugtuung!"64 Deze exclamaties zijn alles behalve hoffelijke re
toriek, en dat hij Casals' bestaan werkelijk als een "lafenis" beschouwt, kunnen 
we geloven. Want een groot musicus die aan zijn verantwoordelijkheid als 
wereldburger de voorrang geeft boven het bieden van betovering en hoogmoe
dig ontvangen van applaus, zou immers alle goeds voor de kunst (inzonderheid 
de muziek) beloven en de oplossing voor Manns zorg belichamen. In zijn laatste 
werk, de novelle Die Betrogene uit 1953, formuleert Mann een theoretische 
synthese door te concluderen dat schijn en dood nu eenmaal tot het leven beho
ren.65 Zeitblom bracht deze visie enkele jaren eerder onder woorden, toen hij 
zich als humanist voor zijn muziekliefde excuseerde, door erop te wijzen dat een 
dergelijke tegenspraak, "ob man es nun bedauere oder seine Freude daran habe, 
von der Menschennatur unabtrennbar" is. Juist de waarheid en de tolerantie ge
bieden, aldus Zeitblom, dit feit onder ogen te zien. 

Manns opvatting komt er uiteindelijk op neer dat ook de poëzie "Geist" 
kan zijn, en het proza niet alleen leven en poëzie moet zijn, maar het ook mag 
zijn. Kunst, alhoewel schone schijn, hoeft niet te botsen met waarheid en hu
maniteit. Het werk van velen, onder wie Goethe en Gerhart Hauptmann, waarin 
"kämpferische Enthüllung der Wirklichkeit sich mit Poesie verflocht", had 
Mann getoond dat het kon. "Da war Wahrheit und Rhythmus."66 Daar klonk, 
anders gezegd, kritische poëzie of poëtisch proza. En daarnaar streefde Mann 
ook met zijn eigen werk. En in dat werk: er is in de laatste roman amper een 
alinea te vinden waarin de antithesen leven/geest en poëzie/proza niet impliciet 
ter sprake komen en worden opgeheven. Wanneer de abt van het klooster op 
Sankt Dunstan over het locale dialect opmerkt dat "richtig reden" niet maar "die 
Wahrheit sagen" wel noodzakelijk is, of wanneer Clemens rept over het 
huwelijksaanzoek van Gregorius aan Sibylla, dat hij gezien zijn geestelijke stand 
zegt niet te willen beschrijven maar desondanks levensecht uit de doeken doet, 
steeds zinspeelt de auteur er op de antithesen en de synthese. Ook de 'Belgische' 
vissersvrouw wordt daartoe gebruikt. Zij biecht niet zeker te weten of haar hulp 
aan Gregorius voortvloeide uit verliefde begeerte of naastenliefde. Gregorius 
ontkent haar scheiding tussen leven en geest (ofwel muziek en kritiek) door op 
te merken dat een goede daad meestal wortelt in de zonde. Het gaat om de geest 
en de goede daad: '"Absolvo te'. Dies seine Worte." Het zijn slechts enkele 
voorbeelden uit de vele vormen die Mann gaf aan de oplossing voor de kunst. 
Kunst mag, zolang ze de geest dient. 

Gepoëtiseerd proza is dus verlangd. Uiteraard doelt Mann daarmee niet 
op de traditionele dichterlijke middelen, niet op "Gehüpf" en "ein Bißchen 
spaßige Assonanz", zoals Clemens de 1er het formuleert, niet op een consequent 
gebonden metrum en rijm, kortom. Clemens beveelt proza aan, maar dan een 
proza met - in zijn eigen trotse bewoordingen - "feineren geheimeren, 
rhythmischen Verpflichtungen" dan de dichtkunst te bieden heeft. Mann preci-

' [Pablo Casals]. In FdT:362-364 
'Vaget 1995:616 
' Gerhart Hauptmann. In LGM:637 
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seert deze ritmische verplichtingen her en der. Het zijn de parentheses die de 
indirecte rede van de verteller onderbreken, bijvoorbeeld de dialoog en het be
richt, en de stokking van het betoog door het citaat.67 Uiteraard behoren ook 
zelfcitaten er toe, vooral wanneer het 'leidmotieven' betreft. 

Clemens kan tevreden zijn. Der Erwählte voldoet niet alleen aan de rit
mische verplichtingen - het wemelt van dialogen en inter- en intratekstuele 
(zelf)citaten - maar ook van akoestische effecten. Gregorius' wereld is 'hete-
roglottisch': men hoort er de klanken van vele vreemde en oude talen en half 
zelfbedachte dialecten.68 En de verstarde, gebonden poëzie - het genre maar ook 
de mentale 'poëtische toestand' - wordt, verstrooid door de roman heen, aan de 
kaak gesteld. Wanneer de personages in bedwelmde, bedriegerige of hoogmoe
dige stemmingen of situaties verkeren, rijmen en scanderen zij er ongeremd op 
los. De Romein Probus is een van de weinige figuren die hiervan niet als voor
beeld kunnen dienen. Hoewel zijn heilige visioen (waarin hij wordt opgeroepen 
tot het vinden en naar Rome halen van de paus) volgens zijn vrouw "poëzie" 
bezit, verleidt het de in haar ogen gewoonlijk zo droge man niet tot dichten. 
De zakelijke Bruggenaar Poitewin daarentegen, Probus' prefiguratie, barst beto
verd door Gregorius' voorkomen uit in muzisch gebonden taal. We horen zijn 
"Sangesfreudigkeit" bijvoorbeeld bij het verzinnen van een heldendaad die door 
Gregorius zou zijn verricht (en die Poitewin leent van Wolfram von 
Eschenbachs Parzival). Poitewin zingt meer nolens dan volens. De proza-lay-
out waarin de auteur het gezang verstopt, reflecteert de onwillekeurigheid van 
de poëzie die de notabel tijdens zijn verslag 'overkomt'. Ook Sibylla 'zingt' wan
neer zij bidt tot de heilige Maagd en daarbij hoogmoedig een gelijkenis tussen 
Maria's status van zowel moeder als vrouw van God, en haar eigen relatie tot 
haar zoon suggereert. 

Maar Clemens' invoegen van versjes heeft ook een esthetische functie. 
Hij maakt met zijn rijm en metrum handig gebruik, om niet te zeggen misbruik, 
van de artistieke kracht van de door hem om die kracht afgewezen poëzie. In het 
versje waarmee hij zijn introductie besluit, verbergt hij zich veilig achter de 
persiflerende functie van zijn rijmelarij. In het verhaal gaat hij schuil achter zijn 
personages die het dichten op zich nemen, waardoor hij suggereert dat het om 

67 Bell: 11 ; Ein Wort zuvor: mein 'Joseph und seine Brüder'. In RuA: 100; Die Entstehung 
des Doktor Faustus. In RuA: 151 

68 Bruhn merkt op dat zelfcitaten ontbreken in de Joseph-romans, Die vertauschten Köpfe, 
Das Gesetz, Der Erwählte en Die Betrogene, en wijt dat aan de oriëntaalse of mythische con
texten die een distantie vereisten welke geen gelegenheid bood tot autobiografie. (Voor het 
ontbreken in Die Betrogene, waarop dit argument niet van toepassing is, geeft Bmhn geen 
verklaring). Manns zelfcitaat in Der Erwählte van zijn Pa/esfrina-beschrijving uit de Betrach
tungen laat Bruhn buiten beschouwing omdat hij onder een citaat een letterlijke overname 
verstaat. (Bruhn 1992:162) De klokkenpassage toont aan dat een mythische context althans 
geen belemmering hoeft te zijn voor een zelf-parafrasering. 

6 ' Probus doet ook hierin aan Thomas Mann zelf denken. Maar deze neemt iets van het 
gezang voor zijn eigen rekening in de dialoog, "einzeln und zweistimmig", tussen Probus en 
Liberius. (D£:206,207) 
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'citaten' gaat en niet om zijn eigen woorden.70 Bovendien laat hij, zoals hiervoor 
gezegd, vrijwel alleen rijmen als er evident 'gelogen' wordt, wat de bedenkelijk
heid van poëzie moet demonstreren. En tenslotte verdoezelt hij rijm en metrum 
door de proza-lay-out. Maar deze techniekjes nemen niet weg dat al die 
gewraakte poëzie het proza verrijkt en musikaliseert. Was Clemens minder sym
pathiek geweest, en zijn literaire product minder welluidend, dan hadden we 
hem deze dubbelheid - zijn kritiek op zowel als toepassing van poëzie - als dub
bele moraal aangerekend. Zijn techniek herinnert aan Manns eigen dubbelheid 
ten aanzien van Wagners verwijzingstechniek, die hij gebruikt terwijl hij haar 
ironiseert. Vaget noemt dit procédé een karakteristieke eigenschap van Manns 
schrijfwijze.71 Hier amuseert ze ons en drukt met de neus op het probleem dat 
Mann bezighield, het (mens)waardige proza waarin de artistieke maar gevaar
lijke poëzie niet kan worden gemist.72 

In Der Erwählte wordt het poëtisch proza meer dan in enig ander werk 
van Mann bespiegeld en gespiegeld. Maar ook de rest van het oeuvre doet mee. 
De auteur noemde Joseph und seine Brüder een "Menschheitslied". De tegen
spraak binnen deze benaming is slechts schijnbaar. Heel zijn oeuvre is, in zijn 
streven naar een samengaan van zinnelijkheid en zedelijkheid, in zekere zin een 
mensheidliederen-cyclus. De Gregorius-roman maakt daar als sluitstuk deel van 
uit. Mann verwerpt er niet alleen 'poëzie' als bedrieglijke schijn, hij aanvaardt 
ook 'poëzie' als "Gottesmaske", als plastiek waarachter de "Geist" schuilgaat. 

Ten tijde van zijn Wagner-ervaring op de Piazza Colonna had hij niet 
kunnen vermoeden hoeveel hem ooit gelegen zou zijn aan een wereldburger
schap als bijvoorbeeld dat van Casals. Toentertijd was, gelijk met zijn gevoel 
van saamhorigheid met Wagner, ook zijn nationalisme gewekt. Reeds de echo 
daarvan in de Betrachtungen zou men kunnen opvatten als het omslagpunt in de 
ontwikkeling van Manns nationalistische overtuiging. Want in de verbetenheid 
van het patriottische geschrift lijkt het besef van de onhoudbaarheid van een 
nationalistische binding al besloten. Wagner wordt er niet alleen bejubeld als 
vertegenwoordiger van de Duitse muziek, maar ook als Europees kunstenaar. 
Tijdens de volgende decennia zou Mann meer open en krachtiger pleiten voor 
een mondiale houding. In Der Erwählte demonstreert hij zijn distantie tot het 
romantische nationalisme in de tunica van de monnik Clemens. Deze legt, met 
zijn verzet tegen nationale talen en rijmelarijen, een link tussen de nationale 
binding en de specificiteit van een regionale taal, de klank, en daarmee de poë
zie (en Wagners muziek). Daarmee herhaalt Mann niet alleen de al voor Geist 

Vaak zijn het inderdaad de personages zelf, en dus de auteur, die zich aan het dichten 
schuldig maken. Soms doet Clemens evenwel met hen mee, zoals in zijn ritmische verbinding 
aan het slot van het hoofdstuk "Die fünf Schwerter" (waar Sibylla wordt gevraagd Roger tot 
man te nemen om aan de minnestrijd een eind te maken): '"Gebt, Fraue, doch den Frieden dem 
Land nach so viel lîden und reichet dem die Hand, der so nach Euch entbrannt, dem Werber 
kühn und viel zäh!' Sie aber sprach: 'Jamais!'" 

71 Vgl. Vaget 1984(Wagner):344 
Zu Goethe's 'Wahlverwandtschaften'. In LGM:213,216. Hier brengt Mann het probleem 

van proza versus poëzie terug tot dat van de vrijheid of God versus de a-moraliteit of de 
natuur. 
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und Kunst neergeschreven aanklacht tegen Wagners "Literaturfeindlichkeit"73, 
maar relativeert hij ook zijn apologie voor de romantiek in de Betrachtungen. 
Hij komt evenwel niet terug van zijn verzet tegen de politieke 
"Zivilisationsliterat". Ook Clemens, hoe moreel hooggestemd en anti-poëtisch 
ook, presenteert zich immers niet als een verteller die zich uitsluitend om 
"Geist" en kritiek bekommert. Hij wil "große Kunst" maken, dat wil zeggen 
kunst die een "Vorbild der Menschheit" is. Want Thomas Mann meent dat "der 
Dichter, im Bunde gleichermaßen mit beiden Mächten, Natur und Geist, (...) 
wohl der Menschheit Meister zu nennen" is. 

Wagners poëzie in Der Erwählte 

In Clemens' overduidelijke referenties naar de ethische implicaties van de dicht
kunst is Wagner in het bijzonder inbegrepen. In Der Erwählte keert Thomas 
Mann zich met zijn verzet tegen kunst en poëzie ook tegen Wagners uit de 
muziek geboren taal, zijn poëzie, en alle bedenkelijkheid die daaraan kleeft. En 
tegelijkertijd ironiseert hij het verzet. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de strand-
scène, en wel in de humoristische en aandoenlijke monologue intérieur van de 
abt, die bij stormachtig weer aan de Ierse kust rusteloos de veilige thuiskomst 
van de vissers afwacht. Eerst betrapt hij zichzelf op onwillekeurig hoogmoedige, 
liefdeloze en onwaarachtige gedachten. Wanneer hij opgelucht hun boot ont
waart, neemt hij zich voor zich niet te laten gaan met begroetingen die een 
geestelijke niet passen, als "Hoi-he, hoi-ho". Desondanks ontsnapt hem een kort 
"Hallo, hoihe" (dat ongeveer identiek wordt beantwoord). Deze uitroep herinnert 
aan de gelijkluidende groet van Hagen aan Siegfried, aan Gutrune en aan de 
Gibichsmannen in Götterdämmerung (die steevast op vergelijkbare wijze wordt 
beantwoord). Mann zal zich voor zijn strandscène en brave abt wel niet hebben 
laten inspireren door de sombere en beklemmende figuur van Hagen. Het zal de 
dramatische situatie zijn geweest waarin Hagens groet de eerste maal klinkt, die 
hem inspireerde: Hagen verwelkomt, wachthoudend aan de Rijnoever, Siegfried, 
eveneens de vrucht van een broer en zus die per boot arriveert. De groet van de 
abt bereidt de Wagnerkenner dus voor op dat waarmee de vissers arriveren, de 
vondeling die zij hebben opgevist. 

De strandscène speelt zich in een van de latere hoofdstukken ("Die 
Fischer von Sankt Dunstan") af. Maar ook het klokkenfragment levert - naast de 
genoemde verwijzing naar Wagners techniek door het "Durcheinander" - een 
toespeling op Wagners poëzie. Het is diens roemruchte stafrijm dat zich daar 
een ironische behandeling moet laten welgevallen. De klokken "sie schwingen 
und schaukeln, wogen und wiegen (...) schwer und geschwind, brummend und 
bimmelnd". Het effect keert in de tweede beschrijving van het gelui terug als 
"heilige Heimsuchung". Ik merkte op dat de klokken in Pfitzners opera geen 
aanleiding geven om te spreken van een "babylonisches Durcheinander" en dat 

"Vaget 1996:117 
74 Zu Goethe's Wahlverwandtschaften'. In LGM:221 
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de Palestrina-beschii)v'mg in de Betrachtungen van zoiets dan ook geen mel
ding maakt. Ook het stafrijm werd voor de middeleeuwse gelegenheid toegepast. 
De poëzie van de beschrijving in de Betrachtungen beperkt zich tot assonantie. 
De klokken luiden er "wie hundertfach schwingendes, tönendes, dröhnendes 
Kirchenglockenerzgetöse" waarin "sämtliche Tonhöhen und Schwingungsarten, 
Donnern, Brummen und Schmettern mit höchstem Streichergefistel sich 
mischen".75 In de roman is de assonantie half aangevuld, half vervangen, dooi
de alliteratie, en Wagner, behalve in de klank van het beschrevene - het com
plexe weefsel van de klokken - dus ook te horen in de klank van de beschrijving 
zelf. 

De klokken en Wagner 

Vaget merkt op dat de Lohengrin- en Rw-muziek, die Mann op de Piazza 
Colonna Duits-nationalistisch bevleugelde, een falen symboliseert waar hij niet 
bij stilstond. Lohengrin boekt met zijn verlossersopdracht immers maar een twij
felachtig succes, en de Ring eindigt met de apocalypse van het Walhalla, de 
ondergang van de Germaanse helden. Vaget concludeert dat dit Manns 
beschrijving van de Romeinse ervaring een tweeslachtige betekenis verschaft: 
de beschrijving getuigt van geloof in de Duitse 'romantische' cultuur maar ook 
van de ondergang van deze cultuur.76 Of Mann zich in 1895 en 1916 bewust was 
van de frictie tussen de gehoorde muziek en zijn patriottisme, is niet te achterha
len. Maar zoals gezegd bezitten de Betrachtungen in hun geheel inderdaad iets 
gebrokens. De breuk komt neer op een liefde voor het onhoudbare.77 En, zoals 
hier in de paragraaf "Manns muziekesthetica" en in Hoofdstuk 11,5 verteld, werd 
de frictie nooit geheel opgelost. 

Manns overtuiging dat het voorspel tot Lohengrin het "romantisch-
gnadevollste aller existierenden Musikstücke" is, mag dan ook niet geïsoleerd 
worden gewaardeerd als een eenduidig teken van blind enthousiasme voor zijn 
eigen Duitse culturele wereld. Later werd de kritiek daarop echter duidelijker 
gearticuleerd. En ten tijde van het werk aan Der Erwählte was Manns volledige 
besef van het ideële falen van de romantiek een feit geworden. Gregorius' loop
baan als verlosser zoals naverteld door Thomas Mann, kan worden beschouwd 
als een antwoord op het lot van Lohengrin, Siegfried en de Gibichungen. 
Noemde de auteur zijn Doktor Faustus eens "mijn Parsifal", meer dan de Faust
roman maakt Der Erwählte aanspraak op een vergelijking met Wagners 
"Oratorium der 'Erlösung'".78 

'• BeUAW 
76 Vaget 1996:123 
77 Georg Lukâsc verdedigt Mann met er op te wijzen dat diens grote fictie - Buddenbrooks, 

Tonio Kroger en Der Tod in Venedig - progressiever is dan de kritische Betrachtungen die er 
op volgen, (vgl. Neubauer 1983:336) 

Ibsen und Wagner. In LGM:812 
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Zolang het "Durcheinander" van de ver uit elkaar liggende maar toch met 
elkaar verbonden klokgeluiden, allitererend beschreven, te horen zijn, klinkt de 
stem van Richard Wagner mee. Zij profileert zich als de stem van de grote 
negentiende-eeuwse muzikale verteller, Manns inspirator die hem de polyfone 
verwijzingstechniek, welke hem hier kan laten verschijnen, had bijgebracht en 
wie hij dank verschuldigd was. Zo onderscheidt hij zich positief van Pfitzners 
stem. Maar wat Wagner Mann als verteller had geleerd, was dus het muzikale 
dichten, het onuitgesproken spreken, het bedwelmende toveren. Wagner, de 
'vijand van de literatuur', was dus ook een allegorie voor de laakbare muziek en 
poëzie, voor het nationalisme en de intolerantie. Daarin verbindt zijn stem zich 
harmonisch met de andere polyfone stemmen. Het hier, nog in 1948, gelijktijdig 
gebruiken en afwijzen van Wagner, zou kunnen worden opgevat als een beves
tiging van wat de schrijver al in 1922 constateerde: "Was ist vornehmer und 
menschenwürdiger: Freiheit oder Gebundenheit, Wille oder Gehorsam, das 
Sittliche oder das Naive? Wenn wir es ablehnen, die Frage zu beantworten, so 
geschieht es aus der Überzeugung, daß sie endgültig niemals beantwortet wer
den wird."79 Een kwart eeuw later, tijdens zijn werk aan Der Erwählte, formu
leerde hij het probleem van de vrije, ongebonden "Geist" en de gebonden poëzie 
op positievere wijze. Hij kiest dan voor het denkmodel dat hij ook had toegepast 
met betrekking tot Casals die, hoewel een groot kunstenaar, aan de vrijheid de 
prioriteit gaf: "Und wenn ich 'Geist' sage, so meine ich natürlich auch die Kunst, 
die ja eine besondere, sinnenfrohe Äußerungsform des geistes ist; ich meine 
auch die Dichtung. Die Dichtung muß frei sein. Sie mag sich dann binden, wie 

80 

sie will - aber ihre erste, ihre primäre Voraussetzung ist Freiheit." 

79 Goethe und Tolstoi; Fragmente zum Problem der Humanität. In LGM:69 
80 Geist ist Freiheit. In FdT:352 
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GERHART HAUPTMANN 

De klokken van Soana 

Het is nodig opnieuw stil te staan bij Thomas Manns twee beschrijvingen van 
gelui. De schets in de Betrachtungen eines Unpolitischen lijkt door niets anders 
aangegeven dan door de behoefte Pfitzners muziek te prijzen. Het klokkenfrag-
ment in Der Erwählte had een andere en complexere functie. Zo zijn de daar 
aangebrachte verschillen tussen beide schilderingen te duiden. Het fragment uit 
1917-18: 

"und da, wahrhaftig, kommt auch das vergessene Leiern von gestern abend 
wieder in Gang, es gleicht einem Läuten, ja, das sind Glocken, die 

Morgenglocken von Rom (...) so, wie hundertfach schwingendes, tönendes, 
dröhnendes Kirchenglockenerzgetöse überhaupt noch niemals künstlerisch 

nachgeahmt wurde (...) worin (...) sämtliche Tonhöhen (...) sich mischen, ganz 
so, wie es ist, wenn hundertfaches Glockengedröhn die Gesamtatmosphäre in 

Vibration versetzt zu haben und das Himmelsgewölbe sprengen zu wollen 
scheint. Es ist ein ungeheurer Effekt!" 

wordt in 1950: 

"Glocken, Glocken (...). Schwer und geschwind, brummend und bimmelnd (...). 
(...) was weit voneinander und nahe beisammen (...); so (...) geht es zu in den 

berstenden Lüften, da alles läutet zu großem Fest (...)". 

En in de tweede beschrijving van het gelui, wanneer de verteller is aanbeland bij 
Gregorius' intocht: 

"Es war eine Art von heiliger Heimsuchung (...) [en] hehre Plage". 

Tot de opmerking in Der Erwählte dat het om feestgelui gaat, gaf het verhaal 
aanleiding. En het stafrijm werd, samen met de beschrijving van de rijkdom aan 
verbindingen, ingezet als groet naar Wagner. Maar er was meer veranderd ten 
opzichte van de Pa/esfnna-beschrijving. Het simpele "mächtige 
Glockengependel" en "ungeheuere Effekt" werden in de roman vervangen door 
de "hehre Plage" en "heilige Heimsuchung", die niet alleen stafrijm maar ook 
tegenspraken bevatten. Ongeveer hetzelfde geldt voor het "schwer und 
geschwind, brummend und bimmelnd", tegenstellingen die voor het 

BeUA\ 1 
1 D£:7,234,235 
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"schwingende, tönende, dröhnende" van 1918 in de plaats treden. Ook de herha
ling van het woord "Glocken" waarmee de tweede zin van de roman begint, ont
brak in 1918. Deze effecten - contrasten en woordherhaling - verbinden de be
schrijving in de legende met een ander fictief gelui, dat kort na Manns verslag in 
de Betrachtungen werd beschreven, en wel dat van de klokken in Hauptmanns 
verhaal Der Ketzer von Soana uit 1918: 

"(...) und Glocken, Glocken, Geläut von Glocken, von Hochzeitsglocken, 
kleinen und Großen, tiefen und hohen, gewaltigen und zarten, verbreiteten eine 

erdrückend-selige Feierlichkeit durch den Weltenraum. - Und so sanken sie, 
ineinander verschlungen, auf das Laublager."3 

Manns dagboeken uit die tijd maken van Der Ketzer geen gewag. Brieven wij
zen er echter op dat hij het kort na het verschijnen las. De eerste vermelding die 
ik vond, dateert al uit hetzelfde jaar.4 Nog onder de indruk van de klokken in 
Palestrina die hij een jaar tevoren had gehoord, en zijn verslag van het orkes
trale effekt in de Betrachtungen indachtig, dat hij kort voor lezing van Der 
Ketzer moet hebben geschreven, zullen Hauptmanns klokken hem hebben ge
troffen. Hij noemde Pfitzners orkesteffect de eerste artistiek hoogwaardige na
bootsing van klokgelui. Ruim drie decennia later, toen met zijn laatste roman 
een beschrijving van klokgelui geboden was, zal Hauptmanns klokkenscène 
voor Mann een kans zijn geweest de grote dichter te beconcurreren en Pfitzners 
"ongelooflijke effekt" te beantwoorden met een tweede literair pendant. Wat 
Mann blijkbaar had aangesproken, waren Hauptmanns epanalepse ("Glocken. 
Glocken"), contrasten ("kleinen und großen" etc.) en oxymoron (erdrückend
selig"). Maar de hele scène was voor uitbreiding en muzikalisering vatbaar. 
Mann deed het hem na, met gebruik van de drie effecten, maar dan langer en 
poëtischer, en gaf Hauptmanns vertelling (die qua omvang het midden houdt 
tussen roman en novelle) zo een plaats in de opening van Der Erwählte. Hierna 
zal worden verduidelijkt dat het een polyfone plaats was. 

De stem van Der Ketzer 

Waarom voor het Romeinse gelui gegrepen naar Der Ketzer-von Soanal Na
tuurlijk vormde de klokken daarin een voor de hand liggende aanleiding. Maar 
er lijkt meer te zijn. Het verhaal demonstreerde, net als Pfitzners opera, een 
ethisch/esthetische visie op muziek waarbij Mann al in 1918 kanttekeningen 
plaatste, en die de verwerking in Der Erwählte kan verklaren. Hauptmanns visie 
en Manns afkeuring daarvan kan men ontlenen aan het bondige oordeel van de 
laatste op Der Ketzer. Het verhaal - over de liefde van een priester die een 
verwilderd en heidens natuurkind voor het christendom probeert te redden, maar 
zich na lang innerlijk verzet zelf aan het meisje en de natuurkrachten overgeeft -

'Hauptmann 1996:114 
4 23 mei 1918 aan Philipp Witkop 
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acht hij wel "naturfromm" maar niet "geistfromm".5 Waarom Mann er zo over 
denkt, maakt alleen al Hauptmanns korte klokkenfragment, waarin de overgave 
van de priester zijn beslag krijgt, duidelijk. Het gelui klinkt samen met "orgels", 
"harpen" en "harmonieën". Al deze elementen zijn muzikale metaforen voor een 
overweldigende natuurbeleving. En de overweldiging wordt ten slotte ervaren, 
en beschreven, als bevrijdend. Net als de later door de gewezen priester be
speelde pansfluit, verheerlijken het gelui en de overige klanken dus de natuur als 
verlossende kracht. En de muziek symboliseert niet alleen de vrije liefde tussen 
de priester en het meisje in de vrije natuur, zij brengt de orgiastische ontrem-
ming zelfs teweeg ("und so sanken sie (...)" b Zij zelf is een positieve natuur
kracht. 

Overweldigend en ontremmend is de muziek ook regelmatig in Manns 
eigen oeuvre (zie 11,6: "Pfitzners en Wagners ideeën"). Maar ze moet zich om 
die reden dan ook een kritische behandeling laten welgevallen. Die trof Mann in 
Der Ketzer niet aan. Het is Hauptmanns idealisering van de "Urzustand" en van 
de muziek als bevrijdende macht, die Thomas Mann afwijst. Hij beschouwt een 
'bevrijding' waarbij de individualiteit verloren gaat en die opneemt in een 
dionysische roes, als een gevangenschap en daarom als heilloos. Niet zelfver
lies is van node, maar kritische distantie, ironie. En in plaats van onderdompe
ling in een collectief onderbewustzijn, is een andere soort van religieuze 
saamhorigheid gewenst, namelijk een die in dienst staat van de humaniteits-
gedachte. Want kunst als vervoering, "die ist nicht mit Gott, der dem Verstande 
zu viel zu tun übrigläßt, die ist nur mit dem Teufel, dem wahren Herrn des 
Enthusiasmus möglich."8 Mann schrijft aan Philipp Witkop: "über den 'Ketzer' 
sind wir so ziemlich einer Meinung. Eine schöne Aussicht hat man ja darin; aber 
um das Seelische, Geistige steht es recht dürftig. Und dem sehr christlichen 
Dichter Hauptmann steht es garnicht an, mit dem Christentum so 'humoristisch' 
umzugehen."9 Hoe de kritiekloze overgave aan de natuur, al dan niet gegene
reerd door muziek, wel dient te worden behandeld, laat Mann nog eens met Der 
Erwählte zien. De liefdesscène van de tweeling is er het eerste voorbeeld van 
vele irrationele overgaven, die alle worden veroordeeld, berouwd en soms be
boet. Manns laatste roman is dan ook, niettegenstaande de verwijten die het 
werk trof vanwege de spot die het met het katholicisme dreef, zelf wel degelijk 
een 'christelijk' boek, althans wanneer men christendom wil opvatten "im Sinne 
der Demokratie" en als "Apotheose der Zukunft". 

5 4 oktober 1919 aan Josef Ponten 
6 Ook op andere plaatsen in de novelle beïnvloedt de muziek de natuur of worden natuurge

luiden, zelfs geluidloze natuurverschijnselen, beschreven in muzikale termen. (Hauptmann 
1996:10,16,80,114) 

7 Het relatief marginale belang van het stukje "Über den Alkohol" mag niet afleiden van de 
veelzeggendheid van Manns zelfkarakterisering: "Ich verstehe mich wenig auf der physischen 
Rausch und befinde mich damit, glaube ich, nicht in der schlechtesten Gesellschaft." (in 
Üms:479) 

KZ)F:320,321 
''23 mei 1918 
"' Von deutscher Republik. In VdR:143 
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De ontmoeting van beide auteurs, Mann en Hauptmann, in Der Erwählte, 
was niet de eerste. En ook de kritische ironie ten opzichte van Hauptmann kwam 
niet onverwacht. In de volgende drie paragrafen zal Manns parafrasering van 
Hauptmanns werk en ideologie in een groter verband worden geplaatst. Achter
eenvolgens worden Manns eigen visie op muziek als ketenende kracht en zijn 
relatie met Hauptmann en verhouding tot diens werk besproken. 

Muziek als "dionysische" kracht 

Thomas Mann bestempelde muziek, geïnspireerd door Nietzsches Geburt der 
Tragödie, wel als een dionysische kracht. In het vorige hoofdstuk werd getoond 
dat zij voor veel van zijn personages een ervaring oplevert die zelfverlies en -
vernietiging teweeg brengt. Muziek betekent oplossing of uiteenvalling en 
bedreigt de eenheid, de samenhang van het 'ik'. Zij botst met de idee van de 
beheersing en concentratie. In Der Erwählte krijgt deze idee gestalte met het 
motief van Gregorius' "festhaltender Hand". Deze hand heeft natuurlijk veel van 
doen met de gebalde vuist van Aschenbach in Der Tod in Venedig en diens "von 
jung auf geübte Selbstzucht".12 De hand van de held in het late werk ontbeert 
echter de gebalde krampachtigheid. Maar ook diens vaste greep verwijst naar de 
werkhouding van de kunstenaar, in eerste instantie die van Mann zelf: "Nicht 
umsonst habe ich meinem Grigorß die 'festhaltende Hand' zugeschrieben und 
bin eigentlich, in meinen Grenzen, ein Vollbringer." 'J De middeleeuwse held 
levert zijn grootste prestaties dank zij zijn vasthoudendheid, soms in letterlijke 
zin zoals tijdens het toernooi met vorst Roger (die hij langzaam maar zeker met 
paard en al de burcht binnentrekt), en soms in de zin van concentratie, zoals in 
zijn ethisch noodzakelijke boetedoening. 

Mann beschrijft in de Betrachtungen hoe Pfitzner ooit "nach seiner Art, 
eine Musikantenart" "schräg aufwärts ins Vage" staarde. Dat gebeurde toen de 
componist de "Sympathie mit dem Tode" van zijn eigen muziek constateerde. 
Hij lijkt, althans in Manns optiek, een rijk van de vervoering en het zelfverlies, 
voor ogen te hebben gehad. Mann moet die blik hebben herkend. Want twee 
decennia eerder, in Buddenbrooks, had hij organist Pfühl dezelfde blik verleend. 
Ook diens oogopslag was "entrückt" en rustte vol "Schwärmerei" "in einer 
heiligen Ferne ... dieser Musikantenblick, der vag und leer erscheint, weil er in 
dem Reiche einer tieferen, reineren, schlackenloseren und unbedingteren Logik 

" ZieookDierks 1996:132 
l2FE:566,563 
1 ' 28 april 1952 aan Ferdinand Lion. Manns visie op de eigen werkhouding blijkt uit vele 

andere opmerkingen, het meest direct uit zijn veroordeling van het alcoholische verlies van 
zelfbeteugeling: "Ein Zustand, in dem die Hemmungen ausgeschaltet, die Selbstkritik betäubt, 
die gute künstlerische Haltung in Frage gestellt wäre, ein unbesonnener und hektischer 
Zustand scheinbaren Allvermögens und trügerischer Leichtigkeit wäre mir höchst verdächtig." 
{Über den Alkohol. In Üms:480) 

14 Be (7:424 
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weilt, als dem unserer sprachlichen Begriffe und Gedanken". " Op het eerste 
gezicht lijkt de verteller het over twee verschillende rijken te hebben, een rijk 
van de orgiastische ontremdheid en een rijk waar een diepe en zuivere logica 
heerst. Enkele vergelijkingen relativeren de grens evenwel. De figuur (en naam) 
van Pfühl doet vermoeden dat we het "diepe" en "zuivere" ironisch moeten 
opvatten en deze "logica" dus niet onverdeeld positief moeten waarderen. 

De personages in Buddenbrooks brengen hun standpunten inzake muziek 
eenduidiger naar voren dan de verteller. Organist Pfühl splitst de muziek op in 
twee soorten. De homofone brengt hij onder in het rijk van de ontremming en de 
polyfone in een rijk van de zuiverheid en de logica. Voor hem beleeft de 
homofonie haar apotheose in de muziek van de "hedonistische" Wagner, die hij 
samenvat als "Demagogie, Blasphemie und Wahnwitz".16 En hij zet de 
Wagneriaanse harmoniek af tegen de onaantastbare, strenge moraal die te vin
den zou zijn in het contrapunt van Palestrina en Bach. Zijn gesprekspartner 
Gerda Buddenbrook, een begaafde amateurvioliste, lijkt dezelfde tegenstelling 
te hanteren maar verlegt de grenzen: de 'polyfone' moraal, althans de moraal van 
de constructie, is in Wagners muziek evenzeer, zo niet meer dan in die van 
Bach, aanwezig. Beiden menen kortom: Palestrijns of Wagneriaans, zolang mu
ziek intellectuele controle laat horen, is haar waardigheid gered. Veel later, in de 
jaren veertig, mengt Zeitblom zich in de (nooit verstomde) fictieve discussie en 
brengt hij alle muziek, warmbloedig of geconstrueerd, onder één noemer, 
namelijk de noemer van de amoraliteit. Het is niet alleen de accoordische 
muziek, maar de muziek überhaupt die naar hij vreest de wil en dus de mense
lijke autonomie verzwakt. Het contrapunt doet daaraan niets af. Muziek toont 
"bei aller logisch-moralischen Strenge, wovon sie sich wohl die Miene geben 
mag, einer Geisterwelt anzugehören" die gevaarlijk weinig met verstand en 
waardigheid van doen heeft.17 Voor Zeitblom is er dus maar één muzikaal rijk, 
het dionysische rijk waarin de vervoering en de berekening samen heersen, de 
"Geisterweit" van de muziek. De logische constructie van de zogenaamd diepe 
en zuivere polyfone muziek is niet minder bedenkelijk dan de uit spontaneïteit 
geboren en ontremming teweegbrengende muziek. Want ook de logica heerst, 
zoals Zeitblom het uitdrukt, "unbedingt": ook zij zet "onvoorwaardelijk" 
gevangen. 

Hier horen we Thomas Manns eigen bezorgdheid. Voor hem speelt het 
verstand in muziek immers een verkeerde en onverantwoordelijke rol. Hoeveel 
berekening er aan het componeren ook te pas komt, muziek is in principe re
gressief, want ongearticuleerd en niets-zeggend. Zij is tegelijk "berechnetste 
Ordnung und chaosträchtige Wider-Vernunft".19 Want het moederland van de 
muziek, Zeitbloms "Geisterwelt", is de primitieve, woordloze oertoestand, 
waaruit de jankende menselijke stem zich volgens Mann ooit had weten te 

15 Bb:506 
l6Ibid.:507,508 
17 DF.n 
18 BeU:5Q 
19 Deutschland und die Deutschen. In AgW:706 
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verheffen tot een talige orde en, waar het muziek betreft, tot een meer geordend, 
harmonisch geluid. Juist als deze harmonie op haar beurt wordt verlaten ten 
gunste van een veel strenger geconstrueerde systematiek, dus als muziek zich 
voordoet in haar meest vooruitstrevende en intellektuele (gesloten) verschij
ningsvorm, juist dan dreigt haar terugval in deze inhumane en ongeregelde 
oerfase.2 

Wat Mann uiteindelijk vreest is de teloorgang van de vrijheid, en dan niet 
alleen die van de gebande luisteraar maar ook die van de componist die zich zelf 
te zeer aan banden legt. Wanneer Leverkühn opmerkt dat de creatieve vrijheid 
zich voortaan juist zal realiseren "in der Unterordnung unter Gesetz, Regel, 
Zwang", merkt Zeitblom daarom verontrust op dat er dan niet meer van vrijheid 
kan worden gesproken, "sowenig wie die aus der Revolution geborene Diktatur 
noch Freiheit ist".21 Hij veroordeelt deze dialectische combinatie van dictatuur 
en vooruitgang als barbaars. (In Der Zauberberg noemt Hofrat Behrens haar 
typisch Duits.)22 Het wordt op vele plaatsen duidelijk dat ook Mann zelf dit 
samengaan van primitiviteit en raffinement gevaarlijk acht en afkeurt. En dat hij 
het niet alleen terugvindt in de motivische montage en gelaagdheid van Wagners 
partituren23 of algemeen in de polyfonie, maar in wezen als überhaupt muzikaal 
ervaart. 

Hoe de combinatie van het atavistische met het avantgardistische zich 
voor Thomas Mann in de muziek realiseert en wat dit samengaan van het 
alleroudste met het allernieuwste voor hem betekent, kan met enkele voorbeel
den worden verduidelijkt. Zeitblom beschrijft Leverkühns "Apocalipsis" als een 
"bis an die Grenzen musikalischer Gelehrsamkeit, Technik, Geistigkeit 
vorgetriebenes Werk"24, waarin het strenge en complexe verwijzingssysteem en 
de beklemmend gestroomlijnde elementen gepaard gaan met rudimenten van het 
oergejank. We horen "Geheul als Thema", de "schreiende Mensch", het "kalte 
Krähen" en afgrijselijke "Hohn- und Triumpfgelächter der Hölle".25 De schrijver 
Aschenbach in Tod In Venedig onderging al met huiver de doodsverbondenheid 
van een dergelijke "infernalische Lachlust". Bij hem roept een driest straatlied 
"in unverständlichem Dialekt und ausgestattet mit einem Lachrefrain", onge-

20 De beschrijving van de muziek in Doktor Faustus, een roman die de westerse muziek
geschiedenis vanaf de vroege meerstemmigheid doorloopt, kan in het licht van deze dialektiek 
worden bezien. De geschiedenis vangt daar aan met kanons - "Liedchen" "von etwas 
künstlerischen Bewegungsorganisation" die echter worden gezongen onder leiding van een 
primitieve stalmaagd, en doorloopt haar weg via producten van een meer "hohe Kulturstufe" 
en de expressieve harmonie tot aan een nieuwe "künstlerische Bewegungsorganisation", de 
serialiteit. 

21 DF:256,257. Hier spreekt Adorno, wiens Philosophie der neuen Musik door Mann zorg
vuldig werd bestudeerd. 

22 "Der Vorwurf des Barbarismus. Man hat ihn erhoben gegen die Vereinigung des Ältesten 
mit dem Neuesten (...)." (DF:504) Zie ook DF:256. Behrens over de grammofoon: "Deutsches 
Fabrikat, wissen Sie. Wir machen das mit Abstand am besten. Das treusinnig Musikalische in 
neuzeitlich-mechanischer Gestalt. Die deutsche Seele up to date." (Zi>:894) 

23 Wagner und kein Ende. In LGM:824 
24 DF-.5Q5 
25 Ibid.:502 
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vraagd ten beste gegeven op de pleinen van de stad, de associatie met een 
zandloper op. Ook bij dit boosaardige, ritmisch geordende, kunstmatige maar 
natuurlijk aandoende geluid gaat het om een hoongelach. De zanger zelf lijkt 
zich niet in de hand te hebben: "Er schluchzte" en "heulte" alvorens uit te 
barsten in een "unbändiges Lachen", "er lachte nicht mehr, er schrie." Tenslotte 
slaagt deze straat-Dionysos er in zijn voorname gehoor mee te slepen in een 
collectief orgiastisch gelach. 

Ik heb hier willen aantonen dat muziek, ook of vooral de berekende en 
streng geregelde polyfone (en dodecafone) muziek, in de ogen van Mann nauwe 
relaties onderhoudt met de primitieve, woordloze natuur. Deze symboliseert 
geen positieve bevrijding maar, omgekeerd, een betoverend en ketenend prin
cipe. Thomas Mann behoort dus niet tot de auteurs die de natuur inzetten als 
paradigma voor een 'heile Welt', de ideale natuurlijke toestand die voor velen het 
gedroomde alternatief voor een getechnologiseerde en bureaucratische werke
lijkheid betekent. Het rijk van de natuur is het rijk van de onbeheerste en 
gevaarlijke "oertoestand", van de morele onverschilligheid, van orde en onvrij
heid en van de dood. Het is ook het rijk van de muziek. 

Hauptmann als synthese 

Zoals onder meer in Hoofdstuk 11,6 (Manns muziekesthetica) werd uiteengezet, 
kan de kunst, waaronder het artistieke proza, niet bestaan zonder muzische ele
menten. De prozaschrijver wenst het bedenkelijke rijk van de muziek dus te 
betreden en zal daarvoor 'excuses' moeten bedenken. Dat muziek streng, logisch 
en gecontroleerd kan zijn, is zoals men zag geen excuus. Het contrapunt bleek 
immers zo diep en zuiver niet als het zich voordoet. Toch laat Thomas Mann de 
eigen oren noch die van zijn lezer met was dichtsmeren. Integendeel - hij wil 
kunstzinnig proza schrijven, in zekere zin dus muziek maken. In het hoofdstuk 
over Pfitzner werd Manns belangstelling voor het debat over de dwangmatige 
creatieve roes en de verstandelijke creativiteit besproken. In het vorige hoofd
stuk kwam zijn visie op de gebonden en bindende muziek en het vrije, ongebon
den proza ter sprake. En hier werd de dialectiek van de muziek als wilde natuur
kracht en als berekende orde behandeld. Daarbij werd steeds aandacht besteed 
aan Manns pogingen met abstracte argumenten de antithesen te verzoenen. 
Mann liet het echter niet bij theorie; hij wees op de praktijk, op werk dat hem de 
mogelijkheid van een dichterlijke synthese had getoond. Hier, waar speciaal 
Hauptmann centraal moet staan, kan Thomas Manns visie op de synthetische 
kunst(enaar) in het algemeen niet naar behoren worden recht gedaan. Ik tracht 
haar daarom samen te vatten met een paar citaten. 

Geïnspireerd door bijvoorbeeld Schillers essay Über die naive und 
sentimentalische Dichtung, herkent Mann in de nieuwere tijd de synthese vooral 
in het werk van Goethe. "Goethe betrachtet das ihm eingeborene dichterische 

' Der Tod in Venedig. In FE:626 
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Talent 'ganz als Natur'", en zet het af tegen de werkwijze van de moralisten. Die 
zouden zich bekommeren om de werking van hun tekst, iets waar de ware kun
stenaar in het geheel niet bij zou stilstaan, "so wenig wie die Natur wenn sie 
einen Löwen oder einen Kolibri hervorbringt."27 Goethe had, aldus Mann, deze 
natuurlijkheid kenmerkend geacht voor poëzie.28 Maar Mann zag in Goethes 
poëzie ook de andere, meer prozaische kant, die van de reflectie, de vrijheid en 
de moraal. Hoe laat kunst uit de onbekommerd "leiblich-heidnischen Welt" zich 
combineren met moraal en ethische vrijheid? Mann meent door de vrijheid niet 
in het handelen te zoeken maar in het zijn, dus door haar als "angeboren" en een 
"Gnade" te beschouwen, die zich in het handelen, waaronder het werk, vanzelf 
kenbaar zal maken.29 "Goethe wußte und hat es ausgesprochen, daß es nur die 
Persönlichkeit und der Charakter des Autors seien, durch die ein Werk 
eigentlich wirke und die in die Kultur eingehen."30 Ook de vrijheid lijkt hier 
voor Mann een product van de natuur te zijn. 

Mann noemt deze genade verstand. Hij plaatst het naast de spontane 
"Unmittelbarkeit, dieser unentbehrliche Bedingung allen Schöpfertums" en 
concludeert dat Goethe een "wundervolles Beispiel dafür [ist], daß reinste 
Naivität und mächstigster Verstand Hand in Hand gehen können."" Goethe 
illustreert voor Mann zelfs de "organische Einheit" van "Erkenntnis und Form" 
die elkaar bepalen en voortbrengen.32 Deze eenheid beperkt zich dus niet tot 
"das Archaische, das Urfrühe", tot wat Leverkühns duivel "Inspiration", "echte, 
alte, urtümliche Begeisterung (...), von Kritik, lahmer Besonnenheit, tötender 
Verstandskontrolle ganz unangekränkelte Begeisterung, die heilige 
Verzückung" en "prangende Unbedenklichkeit" noemde/" In deze synthese be
vinden zich "geest, schoonheid, vrijheid - alles". Voor "alles" dient men ook het 
woord liefde te lezen. Want "Goethe hat gewußt, wie wenig Geist und Kunst 
ohne Liebe sind, daß sie nichts sind ohne sie und daß der Geist nicht mit der 
Welt leben kann und sie nicht mit ihm, wenn er der Liebe nicht hat. Sie äußert 
sich als Konsideration, als Zartheit, als Güte, äußert sich in einer echt 
Goethischen Schonungsbereitschaft" bij het schrijven." 

27 Goethe und Tolstoi. In LGM:58,59 
28 Hij kon steunen op uitspraken waarin Goethe de dichtkunst reflectie ontzegt: poëzie 

"spricht ein Besonderes aus, ohne ans Allgemeine zu denken, oder darauf hinzuweisen. Wer 
nun dieses besondere lebendig faßt, erhält zugleich das Allgemeine mit, ohne es gewahr zu 
werden, oder erst spät." (Goethe 1991:Max. 279) 

29 Goethe und Tolstoi. In LGM:75,73 
10 Goethe's Laufbahn als Schriftsteller. In LGM:184,183 
31 Ibid.: 182. Doordat Mann Nietzsche's apollinische "Distanziertheit" gelijkstelt aan 

Schillers "sentimentalische" distantie (en daaronder een intellectuele houding verstaat), noemt 
hij de middellijke kunstenaarshouding apollinisch. Schiller zet het "Sentimentalische" af tegen 
het "Naive". Bij Mann verwijst het naieve nu eens naar de onmiddellijkheid, en dan weer naar 
de combinatie van het dionysische en het apollinische. Wysling 1967 (Geist und Kunst): 139) 
spreekt van een jungle van begrippen waarin Mann zich verstrikt. 

32Ibid.:186 
33£>F:319 
34 Ibid.: 186,187 
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En zoals Schiller Goethe's creatieve synthese tussen onbedenkelijkheid en 
(liefdevolle) geest bewonderde, zo koesterde Mann een vergelijkbaar afgunstig 
ontzag voor wat hij de "mächtige und rührende Persönlichkeit"35 van Gerhart 
Hauptmann noemde. Hauptmann was voor Mann een moderne belichaming van 
de synthese. En deze belichaming inspireerde hem tot de literaire gestalte van 
Mynheer Peeperkorn in Der Zauberberg. Peeperkorn, een Javaanse Hollander, 
overstijgt de dichotomie van de natuur versus de moraal. Hij paart natuurkracht 
(Javaan) aan bewustzijn en moraal (Hollander). Mann zet met hem een ontzag
wekkende, goedhartige natuurmysticus neer, en hij doet dat weliswaar met hu
mor maar ook met sympathie en respect. Naast Peeperkorns stamelende 
oerkracht lijken de goedgebekte, moraliserende karakters die hem omringen, 
kleine, onbenullige babbelkousen. En de auteur verborg niet dat Hauptmann 
model had gestaan. De beroemde tijdgenoot die - gelooft men Mann - ongearti
culeerd, namelijk in louter onafgemaakte zinnen sprak en de wijn, de vrouwen, 
maar ook het lijden was toegedaan, kon bijdragen tot Mynheer Peeperkorns 
levensechtheid. Want ook Peeperkorn moest de versmelting van dionysische en 
christelijke aspecten te zien geven. Ook hij was "Kreuz, Tod und Gruft - und 
Wein, Weib und Gesang", zoals Mann Hauptmann ooit kenschetste.36 En over 
zijn modellering schreef hij: "Das ist keine Verhöhnung und kein Zerrbild, das 
ist, als Produkt ehrlicher Ergriffenheit von dem menschlichen Phänomen, eine 
wahre Überlieferung seines Wesens - Gethsemane und Heidenpriester - an die 
Nachwelt." Al is het portret inderdaad overheersend positief, de karikatuur en 
de spot vallen toch niet te ontkennen. Het doelwit is vooral Hauptmanns natuur
kracht. Zijn latere politieke gedrag vormde voor Mann een reden om zijn twijfel 
aan te scherpen. En Der Erwählte bood hem ten slotte aanleiding voor een 
artistieke vormgeving van die twijfel. 

Het geval Hauptmann 

Net als in 'het geval Mann-Pfitzner' is er een chronologisch breekpunt in de 
relatie tussen de twee schrijvers aan te wijzen, dat samenhangt met hun diverge
rende politieke keuzes. Hauptmann transformeerde van een "König des Volkes" 
(Mann) in "der erste Dichter des Reiches" (Goebbels).38 Het komt mij voor dat 
ook Hauptmanns politieke karakterloosheid niet is los te koppelen van de aard 
van zijn kunstenaarschap. 

Manns bewondering voor Pfitzner kenmerkte zich steeds door twijfel; 
zijn hoogachting voor Hauptmann lijkt zich met kritiek te hebben afgewisseld. 
(Pas in de laatste voordracht wordt de lof evident beïnvloed door de kritiek.) 

'" 6 januari 1925 aan Herbert Eulenburg 
[An Gerhart Hauptmann]. In RuA:452 
26 September 1952 aan Hans Reisiger 
"König des Volkes": Thomas Mann op 4 november 1924 aan Hauptmann. "Der erste 

Dichter des Reiches": uit een dagboeknotitie van 1 mei 1945 van Goebbels (vgl. de redac
tionele 'Anmerkung' bij de dagboeknotitie van Mann van 15 mei 1945) 
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Vier jaar na zijn veroordeling van Der Ketzer von Soana sprak Mann hem, ter 
gelegenheid van Hauptmanns zestigste verjaardag, aan als de "König der 
Republik".39 Als hij al geen koning van republiek of volk was, dan speelde de 
dramaticus in Duitsland in elk geval met genoegen en succes een Goethe-rol, en 
Mann kan afgunst hebben gevoeld. Een dagboekaantekening van 1933, als semi-
exilant in Sanary-sur-Mer gemaakt, doet zoiets vermoeden. Daarin staat hij stil 
bij Hauptmanns weigering een emigratie met alle kwellingen van dien op zich te 
nemen, en bij het bericht dat de grote collega op de "Tag der Arbeit" het haken
kruis had gehesen: "Er mag sich Goetisch vorkommen in seiner Loyalität gegen 
das Gemeine (...) Ich hasse diese Atrappe, die ich verherrlichen half, und die 
großartig ein Martyrertum von sich weist, zu dem auch ich mich nicht geboren 
weiß (...)."4° Is de afgunst niet los te zien van Manns eerbied voor Hauptmanns 
'natuurlijke' persoonlijkheid en werk, zijn verbittering is dat nog minder. In een 
brief tijdens hetzelfde Franse verblijf houdt Mann zich in: "Ich kann es dem 
alten Hauptmann nicht übelnehmen daß er schweigt. Ich schweige auch (...)." 
Maar in zijn dagboek noteert hij, vanuit Frankrijk even een terugkeer en 'innere 
Emigration' overwegend: "Schließlich brauchte man sich nicht zu benehmen wie 
Hauptmann und Strauss." Thomas Mann keerde echter niet naar Duitsland terug 
maar vergrootte de geografische afstand. Zo kon hij in het Californische Pacific 
Palisades na de oorlog noteren: "Hauptmann, in der D. Allgem. Zeitung, vergoß 
Tränen ('ich weine') über Dresden. Über sonst nichts." 

Misschien enige afgunst, zeker diepe teleurstelling, kortom. De eerste 
blijkt achteraf overbodig, maar de verbittering over Hauptmanns bemoeienissen 
met het regime was gerechtvaardigd. Daarom verbaast het dat Mann zich wel 
definitief van Pfitzner distantieerde maar van Hauptmann nooit. Waaraan dankte 
Hauptmann Manns uitgebreide en openbare lof, zijn verbondenheid-ondanks-
alles en tot op het laatst, ook na de oorlog en na Hauptmanns dood, zijn "Leide 
um ihn, in der Liebe zu ihm und in der Treue".43 Hoewel deze mooie woorden 
uit 1955 aan Hauptmanns weduwe zijn gericht, kunnen we ze niet als beleefd-
heidsfrases naast ons neerleggen. Want ze gaan samen met publieke lof. Na de 
toespraak Von Deutscher Republik in 1922, na zijn Zur Begrüßung Gerhart 
Hauptmanns in München in 1926, na de rede [An Gerhart Hauptmann] en zijn 
Herzlicher Glückwunsch in 1932 ter gelegenheid van Hauptmanns zeventigste 
verjaardag, volgt nog in 1952 Gerhart Hauptmann, ter herdenking op de negen
tigste geboortedag van de overleden auteur. Een ook daar looft hij hem, spreekt 
hij met groot respect over Hauptmanns meesterschap, "majesteitelijke" dicht
kunst, "eerbiedwaardige" werk, bewondert hij zijn "über uns allen erhöhten 
Lebens- und Schöpferwege"44 en noemt hij hem onsterfelijk. Blijkbaar zijn ei
gen kritiek op Der Ketzer verdringend, wijst Mann op zijn "Geringschätzung 

19 Von deutscher Republik. In VdR: 119 
40 Db 9 mei 1933 
41 12 juni 1933 aan A. Frey 
41 Db 20 november 1933 en 15 mei 1945 
43 Januari 1955 aan Margarethe Hauptmann (dagtekening ontbreekt) 
44 Gerhart Hauptmann. In LGM:640 
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(...) für jenen Literaturvorwurf der 'Ungeistigkeit'." Hij gaat er zelfs zo ver over 
Hauptmanns "wissende Menschlichkeit" te spreken.45 Hoe kon Hauptmann, "der 
Siegreiche"4 , ook de overwinnaar zijn op Manns haat tegenover alles wat zich 
met het naziregime had ingelaten? 

Hij zelf impliceert enkele redenen, maar ze overtuigen niet als verklaring. 
Zo kan Hauptmanns "Güte", dat wil zeggen zijn zorgzaamheid die Thomas 
Mann persoonlijk had ervaren , of het feit dat zijn integriteit tijdens het Derde 
Rijk nooit geheel verloren was gegaan48, voor Mann onmogelijk voldoende 
gewicht in de schaal hebben gelegd om Hauptmanns politieke "laagheden" door 
de vingers te zien. Zocht hij met zijn verhouding tot zijn collega-tijdgenoot een 
mythische herhaling van de verbondenheid tussen Schiller en Goethe? Ook deze 
stelling is niet houdbaar. Mag Hauptmann als bemiddelende kunstenaar in de 
sporen van Goethe hebben gewerkt, beider oeuvres als geheel waren qua niveau 
niet vergelijkbaar. Hoewel in Manns besprekingen van Goethe's werken ook het 
kritische oordeel niet ontbreekt, laat hij zich nergens zo laatdunkend over zijn 
werk uit als over Hauptmanns vertellend proza - het genre waarin de auteur 
weinig kon laten spreken maai' zelf sprak. Mann noemde het "langweilig und oft 
schlecht."49 

Toch moet het Hauptmanns literaire rang zijn geweest die het Thomas 
Mann onmogelijk maakte hem terzijde te schuiven, zoals hij dat met Pfitzner 
had gedaan wiens opera hem meer om de idee dan om de artistieke kwaliteit had 
getroffen. Want in zijn ogen was Hauptmann weliswaar geen groot verteller 
maar wel een groot "Rhythmiker", vooral in de dialogen, dat wil zeggen in het 
dramatische werk. Daar combineerde hij het kritische met het muzische, daar 
was "Hauptmanns Realismus und Naturalismus von Anfang durchwirkt und 
rhythmisiert von Poesie (...)."5° Dat wat op Mann zo een grote indruk maakte en 
zijn trouw kan verklaren, was dus het dichterlijke in het toneelwerk. Daarin 
school Hauptmanns benijde "naieve" talent.51 Want "die Naivität eines Tuns, ist 
sie nicht das Dichterische daran?"52 Volgens Mann overstijgt de poëzie in 
Hauptmanns werk de bedenkelijke poëtische modus, doordat zij haar ketenende 
principes met een kritisch element, ofwel 'Kunst und Geist', combineert. 
Hauptmanns poëzie transcendeert haar gevaarlijke gebrek aan articulatie tot een 
"höhere Artikuliertheit" en is "menschlich unmittelbarer" dan enerzijds de 
muziekkunst en anderzijds het gedistantieerde en analytische proza dat zijn. Nog 

zo op 29 oktober 1903 aan Samuel Fischer 
47 Id. 
48 9 januari 1943 aan Harry Slochower: "Mit Hauptmann gehen Sie milde um. Und man 

soll es auch, trotz der persönlichen Bassessen, die er sich reichlich hat zuschulden kommen 
lassen. Die Unangepaßtheiten in dem Teil seines Werkes, den er innerhalb der Reichs-Kultur-
kammer getan, sind immerhin bemerkenswert." 

over Hochzeit auf Buchenhorst: Db 18 maart 1949; Manns oordeel in Db 23 maart 1949: 
"Hauptmanns Prosa so langweilig." 

50 Gerhart Hauptmann. In LGM:639 
51 Zie nt.30 
52 Db 1953-55:850 ("Dokumente": aan Pierre Paul Sagave) 
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daar waar Hauptmann in het kritische verzaakt, bewondert Mann de rijke vitali
teit. Het was dus Hauptmanns poëtische proza waarvoor hij zwichtte. 

Hij zwichtte er voor maar hij wenste er niet geheel voor te verstommen. 
Mag hij het deficit van Hauptmanns humaniteit in de "Gedächtnisrede" hebben 
vergoelijkt, dat deficit verdiende ook openbare kritiek. Over de vraag welke 
vorm zo een kritiek (op Hauptmann maar ook op politieke geestverwanten als 
Knut Hamsun) moest hebben, bogen Klaus Mann en Hermann Kesten in het 
voorwoord van een bloemlezing het hoofd: "Their literary rank is beyond any 
question. Should we do without them because of their political misbehavior?" en 
beantwoordden die vraag bevestigend door hen niet in hun bundel op te 
nemen.54 Thomas Mann koos voor een andere oplossing. Hij had het niet nodig 
zijn ethische bezwaren na de oorlog kenbaar te maken door Hauptmann dood te 
zwijgen of zich te beperken tot het "herauswürgen" van zijn herdenkingsrede. 
Ooit had een werk van fictie, Der Zauberberg, hem getoond hoe hij Hauptmann 
het beste kon belichten: "Mit ehrerbietiger Ironie war es leicht, über diesem 
merkwürdigen und ja auch liebenswerten Fall von nicht recht fertig gewordener, 
irgenwie steckengebliebener Größe gelegentlich zu schreiben."55 Aan het eind 
van zijn leven herdacht hij hem opnieuw, toen zeer subtiel en zorgvuldig ver
borgen. Door hem "met eerbiedige ironie" te citeren in klokgelui dat de komst 
van een andere, meer gedisciplineerde paus aankondigt, persifleert hij er de 
muziek of poëzie als romantisch gebenedijd natuurgeluid. Want, zo merkt hij in 
zijn herdenkingsrede op, "nur dichterisch, nicht mit dem zerlegendem Wort, 
kann man dem Irrational-Dichterischen begegnen."56 

Ook voor Hauptmann gold blijkbaar wat Mann in 1949 over Goethe 
schreef: "Um bloß gut zu sein, dazu war er zu groß, und im großen Deutschland 
ist immer auch vom 'bösen Deutschland' etwas."57 En zoals Goethe (aldus 
Mann) voor zijn tijdgenoten een geniale bezoeking had betekend, was de grote 
Hauptmann, de gevierde collega met de zware tong, voor Thomas Mann een 
"heilige Heimsuchung" en "hehre Plage". Terwijl van Pfitzners gedachtenwereld 
ten slotte niets anders meer restte dan een gevoel van "Heimsuchung" en 
"Plage", overwoog in Manns opinie ten opzichte van Hauptmann ten lange leste 
het "heilige" en "hehre". 

De stem van de ketterij 

Ik meen dus dat beide eerdere nabootsingen van klokgelui, Pfitzners muzikale 
en Hauptmanns literaire, in Der Erwählte verborgen meeklinken. Of anders - de 
ideeën die zich manifesteren in de betreffende werken, klinken mee. Waar Mann 

51 An Gerhart Hauptmann. In LGM:648; 21 september 1952 aan Hans Reisiger; Gerhart 
Hauptmann. In LGM:636 

Db 6 mei 1944, "Anmerkung" 

56 
26 respectievelijk 21 september 1952 aan Hans Reisiger 
Gerhart Hauptmann. In LGM.643 
begin december 1949 aan G.W. Zimmermann (ongedateerd concept) 
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zich met zijn 'verbetering' - in feite een ironisering - van Hauptmanns klokken-
fragment dus ondermeer tegen teweerstelde, was diens ontzagwekkende gebrek 
aan articulatie en zijn verheerlijking van de muziek als pars pro toto van een 
natuurmystiek die arm aan geest is maar als verlossend wordt voorgesteld. Het 
technische verschil tussen deze verwerking en die van Pfitzner bestaat er uit dat 
de effecten die naar Gerhart Hauptmann terugverwijzen uit Hauptmanns novelle 
afkomstig zijn, terwijl Pfitzners werk slechts indirect meeklinkt doordat niet uit 
zijn libretto wordt geciteerd maar Mann zijn eigen PaZe.strma-beschrijving uit de 
Betrachtungen parafraseert. 

Het ^e/zer-fragment lijkt voor Mann een artistieke uitdaging te hebben 
betekend, resulterend in de verborgen stem van Hauptmanns natuur-religiositeit 
in Manns eigen klokkenfragment. De stem heeft een duidelijk profiel, dat van 
een beroemde toneelschrijver die zeer uitgesproken ideeën voorstond en beli
chaamde. Bovendien is zij, anders dan de andere stemmen, de stem van een 
collega-tijdgenoot, waardoor haar profiel afwijkt van de profielen van de andere 
stemmen. Ze is dus zelfstandig. Zou het bij een esthetische uitdaging zijn geble
ven, dan zou de stem zich echter niet verbinden met de overige stemmen. Dat zij 
dat wel doet, dankt zij aan haar ideële betekenis die ze met haar medestemmen 
deelt: de kritiek op Hauptmanns visie op muziek. Dat deze kritiek, net als die op 
Wagner, gebroken is, doet daar niets aan af. 

Intieme notities (dagboeken en brieven) getuigen, zoals aangetoond, van 
Thomas Manns aversie tegen Hauptmanns "Ungeistigkeit", tegen zijn heidense 
adoratie van de natuur. In het openbaar noemt hij die echter "iets eerbiedwaar-
dig-aangrijpends", juicht hij over Hauptmanns "großartige Gebundenheit im 
Dichterischen" en zijn "majesteitelijke" irrationalisme. Beide visies, de 
afwijzende en de jubelende, gelden. Manns openbare loftuitingen getuigen van 
Hauptmanns "menselijkheid" en van zijn poëtische creativiteit. Als burger had 
Hauptmann in de menselijkheid gefaald. Maar zijn werk stelt zich, hoewel het 
humane aspect door de natuurmystificering op losse schroeven komt te staan, 
volgens Mann toch in dienst van het menselijk leven. De poëet Hauptmann doet 
dat niet door over het leven te spreken maar door het - poëtisch - te tonen. 
Mann, de schrijver en spreker, zwichtte voor de gestalte van het werk, voor wat 
hij zo mooi "das schweigende Sein der Kunst" noemt. Hij stond het zich zelf toe 
omdat Hauptmanns toneelwerk een 'gearticuleerd zwijgen' liet horen, een ge
stalte die zich in dienst stelde van de geest. Daarom was Hauptmann "ein 
mächtiger Dichter, der größte Dramatiker der Gegenwart". 

1 Gerhart Hauptmann. In LGM:640,636 
' Beide citaten uit [An Gerhart Hauptmann]. In RuA:448 
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SAINT DUNST AN 

Hermes 

Thomas Mann maakt bij beschrijvingen van muziek regelmatig vergelijkingen 
met andere muziek of andersoortig geluid (zie 11,1 De functie). Dat doet hij ook 
wanneer hij Pfitzners klokgelui in zijn Betrachtungen schildert. Hij vergelijkt 
het met "ein kolossales Schaukeln (...) worin, wie in dem vom Gehör nicht zu 
bewältigenden Tosen eines Wasserfalls, sämtliche Tonhöhen (...)." Hier levert 
dus de natuur een model. In de beschrijving van het klokgelui in Der Erwählte 
verenigt de natuur zich met een muziekinstrument: "Wie es tönt, wenn der 
Wind, wenn der Sturm gar wühlt in den Saiten der Äolsharfe (...)." Welke be
doeling schuilt in een vergelijking met een zo weinig voor de hand liggend 
instrument? 

De eolus- of windharp kon verschillende vormen hebben. De meest 
gebruikelijke doet denken aan, laat ons zeggen, die van een smalle tafelcither. 
Maar de eolusharp werd opgehangen, voor het raam of in de buitenlucht, opdat 
de wind er vat op zou hebben en er een diversiteit aan tonen aan kon ontlokken 
die soms heftig dissoneerden. De eerste betrouwbare bron voor het bestaan 
ervan stamt uit het Rome van 1540, een Rome dus van veel later datum dan dat 
van Gregorius. Geen van deze gegevens vormt aanleiding te geloven dat Mann 
een bijzondere bedoeling met de vergelijking had. Mogelijk paste een eolusharp 
beter bij de van het gelui "berstende Lüfte" dan de waterval waarvoor hij in de 
Betrachtungen had gekozen. Maar verklaart dat een vergelijking met een eolus
harp? Vooral de suggestie dat de klokkenklank zou lijken op de snarenklank, 
wekt verwondering. Het is waar dat beide instrumenten, de kerkklok en de 
windharp, een door vervorming instabiele toon en - in het geval van meerdere 
klokken - een grote ambitus en een gebrek aan "Zeitmaß" en "Einklang" delen. 
Toch lijkt de keuze voor een instrument dat bekend stond om zijn ijle en 
'klagende' klank, niet de gelukkigste voor het evoceren van overdonderend 
feestgelui. Leggen we ons oor te luisteren om meer te kunnen horen dan het 
snarenspel van de eolusharp. 

Gezegd wordt dat zij is uitgevonden door Hermes. De god van de wind 
was begiftigd met een creatieve fantasie en even schoon van lijf en leden als in 
het bezit van een ontwikkelde geest; daarom leende hij zich als verbinder tussen 
onder- en bovenwereld. Heeft Mann, via de windharp, verwezen naar de uitver
koren god-kunstenaar? Zou Hermes voor hem hemel en aarde, dat wil zeggen 
geest en kunst, proza en poëzie, kritiek en muziek in zich hebben verenigd? In 
dat seval zou het instrument in Der Erwählte, via de verbinder Hermes, dienen 

1 W. Frizen (1995:324), er op wijzend dat Mann het creatieve voornemen 'moraal' noemde, 
meent: "Der Gott dieser 'Moral' heißt Hermes, nicht Christus." 
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als verwijzing naar de in de roman bepleite verbinding tussen poëzie en articu
latie, naar het religieuze humanisme en zou Hermes deel van de meerstemmig
heid uitmaken. De auteur maakt dan wel een grote omweg. Maar Hermes was 
Manns favoriete godheid en de mythische intermediair neemt in zijn oeuvre een 
zo belangrijke plaats in, dat er uitgebreid studie aan is besteed.2 Hij speelt niet 
alleen in de Faust- en Gregoriusromans de hoofdrol. In Der Zauberberg, waar 
het hooggelegen terrein kan worden beschouwd als een onderwereld, zien we 
zijn aanwezigheid geëvoceerd via de Hades-mythe3, Joseph ontwikkelt zich tot 
een Hermes-figuur4 en in Felix Krull wordt de godheid zelfs herhaaldelijk bij 
zijn eigen naam genoemd. Zijn verborgen aanwezigheid in Der Erwählte via de 
windharp ligt daarom in elk geval meer voor de hand dan een toespeling op de 
vis en de draak, die hun vorm vaak leenden aan eolusharpen - aldus beschrij
vingen stammend uit midden zeventiende-eeuws Rome - en die in Der Erwühlte 
een prominente symbolische rol spelen. Het is nergens gezegd dat Mann bekend 
was met bedoelde Romeinse teksten. 

Koning David 

Maar het is minstens zo aannemelijk dat Mann werd aangesproken door het feit 
dat het geluid van de eolusharp wordt voortgebracht zonder toedoen van een 
bespeler. Net als de klokken van Rome begint ook zij "vanzelf" te klinken. Over 
de kracht die daarachter stak, verschilden de opvattingen. Sommige achttiende-
eeuwse Engelse dichters hoorden er de stem in van de natuur die zich via het 
instrument en de muziek tot de mens richt. Ook Duitse romantici stelden de 
speler als een natuurgeest voor, zij het dan een demonische. Zo raakte de wind
harp steeds meer verbonden met de fictieve wereld van sprookjes en sagen, met 
poëzie en natuurmystiek. Mann sprak, meestal bij monde van zijn personages, 
onder wie Clemens, vaak over de moreel "onverschillige" natuur. De verteller is 
daarover even weinig te spreken als over de mysterieuze kracht van de muziek 
en de poëzie. Thomas Mann kan dus, met het noemen van de mystieke wind
harp, de natuurkrachten en de demonische werking van de muzische binding 
hebben aangeklaagd. 

Wanneer de zelfstandigheid van de windharp verwijst naar de zelfstan
digheid van het gelui, zinspeelt ze ook op de narratieve almacht van de verteller, 
aan wie de klokken volgens Clemens zelf hun zelfstandigheid te danken hebben. 
Wordt ook deze almacht, dat wil zeggen de poëtische inspiratie, door de auteur 
in een demonisch licht geplaatst? De metafysische oorsprong van de inspiratie 
hoeft evenwel niet per se een negatieve te zijn. Clemens was er, hoewel een 

" J. Pflöger: Das Hermes-Motiv in der Dichtung Thomas Manns. Diss. Kiel 1961, 
ongepubl. (vgl. Koopmann 1995 (Forschungsgeschichte):952) 

3 Wysling 1995:397 
4 Renner 1995:673; Kristiansen 1995:834. Mann zelf noemde Joseph een Hermes-masker. 

{Sechzehn Jahre; zur Amerikanischen Ausgabe von 'Joseph und seine Bruder' in einem Bande 
InRuA:128) 
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ontwikkelde monnik, vermoedelijk niet van op de hoogte dat Koning David, 
aldus de Jerusalemse Talmud5, over een windharp beschikte. Maar misschien 
was de auteur zelf wel met deze oudste vermelding van het instrument bekend. 
In Davids windharp vinden we de kunst en de natuur in eendracht met de ethiek. 
Want Davids harp was niet demonisch aangeblazen; er staat geschreven dat de 
wind door God was gezonden. Het zou Clemens, die de godgelijkheid van de 
almachtige verteller suggereert, zeker hebben aangesproken dat de creativiteit al 
in zo oude en eerbiedwaardige bronnen als de Griekse mythologie en de 
Talmud, van goddelijke oorsprong werd beschouwd. De wind bleef een meta
foor voor de inspiratie. Nog de Duitse en Engelse romantici beschouwden de 
windharp als een symbool voor de poëtische creativiteit.6 Door de dubbele 
belichting van de vertellersrol - als die van hoeder van woord en geest en als die 
van de poëtische inspiratie - zou worden gezinspeeld op het poëtisch proza 
waartoe Clemens in Der Erwählte oproept. Daarmee is een verbinding gelegd 
tussen Hermes, de goddelijke bode, en David, de door God geïnspireerde mens. 

De heilige Dunstan 

Eén verwijzing van de eolusharp is de meest expliciete en concrete; zij is daar
mee misschien ook de meest aanvaardbare. Het is die welke doorverwijst naar 
de Heilige Dunstan. Dat gebeurt langs een omweg, namelijk via het Normandi-
sche eiland Sankt Dunstan dat later in de roman twee maal - door Clemens en 
door de abt van het plaatselijke klooster - wordt genoemd. Sibylla's en Willigis' 
zoon spoelt er als vondeling aan en brengt er zijn eerste zeventien levensjaren 
als kloosterleerling door. Een eiland van die naam zal men echter niet op de 
landkaarten noch bij Aue vinden. Mann trof de naam aan in een kunsthistorische 
studie, waar hij kort wordt vermeld als die van de heilige bisschop van Canter
bury (gestorven in 988) die persoonlijke contacten met Cluny onderhield en, 
daardoor beïnvloed, de Britse kerk reformeerde.7 Meer informatie over bisschop 
Dunstan biedt de bedoelde studie niet. Toch noteerde Mann de vermelding en 
onderstreepte hij de notitie achteraf. Waarom koos hij juist de naam van St. 
Dunstan uit de honderden andere namen die er worden genoemd? Ik vermoed 
omdat hij uit andere bron zal hebben geleerd dat de bisschop ook de eerste 
historische figuur was wiens bemoeienissen met de eolusharp zijn overgeleverd. 
Hij had er zelf een gebouwd. Dunstan gold, vermoedelijk niet in de laatste plaats 
vanwege zijn verbinding met de eolusharp, als de vrome navolger van Koning 
David. 

5BerakhothI:l 
6Abrams 1953:51 

Baum 1930-1933:169. Aan dit werk ontleende Mann diverse namen, waaronder die van 
de Ierse beschermheilige St. Patricius die het christendom in Ierland verbreidde, een naam die 
Mann benutte voor het eiland St.Patrick waar Clemens zelf vandaan komt. (vgl. Wysling 
1963:168) 
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De vraag doet zich voor waarom de verteller het winderige, ongecivili
seerde eiland van zo groot belang zou achten dat hij het voor nodig houdt er al 
middels de windharp in zijn introductie naar te verwijzen. De eerste vermelding 
van het eiland St. Dunstan vindt plaats in de strandscène, waar de abt het uitge
breid beschrijft. Hij noemt het zo geïsoleerd dat "große Völkerbewegungen (...) 
an dem einsam in sich selbst Versponnenen fern vorübergehen, also daß (...) das 
Weltgeschehen ihn nicht mitnimmt, sondern ihn auf altertümlicher Stufe 
unerfahren zurück und beiseite läßt".8 Deze neerbuigende kenschetsing zal geen 
toeval zijn, maar bedoeld als een toespeling op de hoogmoedige en regressieve 
keuze voor de eenzaamheid, die een ideëel deel uitmaakt van Der Erwählte. Na
dat deze isolering bijvoorbeeld gestalte had gekregen in het sanatorium op de 
Zwitserse "Zauberberg" en in het teruggetrokken, hoogmoedige Duitsland 'ten 
tijde van Leverkühn', krijgt zij in de laatste roman eerst de vorm van een 
vorstelijke incest. Het eiland Sankt Dunstan, waar de vrucht van de incest 
opgroeit, is een prefiguratie van de rots in het meer waar hij de zonde van het 
hoogmoedige isolement later zal herhalen, maar dan getranscendeerd tot boete
doening. 

Verwijst de eolusharp dus verborgen naar de elitaire hoogmoed? Waar
schijnlijk ligt het omgekeerd. De naam van het Ierse eiland verwijst, net als de 
eerdere verwijzing door de windharp en met hetzelfde doel, naar de heilige bis
schop. Saint Dunstan gaf de eer van het bespelen, anders dan David en latere 
bezitters, niet aan God of de wind, maar beweerde zelf indirect de veroorzaker te 
zijn. Op deze onverklaarbare wijze zou hij zijn liturgisch koorgezang, Gaudent 
in coelis, hebben gecomponeerd of 'ontvangen'. Misschien was die bewering er 
de oorzaak van dat hij later werd beticht van toverij.9 In elk geval herinnert zijn 
doen, of laten, niet alleen aan de wijze waarop Pfitzners Palestrina zijn "Missa 
Papae Marcelli" componeerde, dus aan Pfitzners in Manns ogen bedenkelijke 
inspiratietheorie, maar ook aan Clemens' almachtige bemoeienissen met het 
klokgelui. Het is dus alleszins aannemelijk dat de auteur ook met behulp van dit 
gegeven - Saint Dunstan als mysterieuze veroorzaker van de windharp-klanken -
de creatieve verteller belicht. Terwijl Hartmann von Aue het nalaat te verklaren 
hoe het wonder van het zelfstandige gelui van de klokken tot stand kwam, ver
klaart Clemens het uit zijn eigen narratieve macht. In dat geval verwijst Mann 
met de windharp via Saint Dunstan door naar de uitverkorenheid van de "sella 
gestatoria". Hij stelt hem voor als paradigma voor de moderne schrijver, de 
schrijver die poëtisch proza schrijft. Clemens is zowel poëtische 'Zauberer' als 
prozaïsche spreekbuis van God.10 

De stem die zingt van de vermetele, heilige bisschop bezit een gepronon
ceerde en ten opzichte van de andere stemmen onderscheiden gestalte. Ze 
harmonieert met de andere in het polyfone weefsel, doordat ook zij zich uit
spreekt over de bedenkelijke poëzie en het woord van de geest, het proza. De 

" D£:70 
'; Bonnen 116: Fischer 1994:671 

Clemens spreekt over de "Berufung zur Sella gestatoria als der Erwählungen höchste und 
gnadenvollste". (DE: 11 ) 
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eolusharp vormt zelfs een trait d'union tussen deze literaire modi. Zij stipt de 
pedagogische taak van de schrijver, de hem toegevallen genade van de inspira
tie, zijn rol van bemiddelaar en het synthetische poëtisch proza aan. Dat zou 
trouwens ook het geval zijn bij verwijzingen naar de god Hermes of de bijbelse 
koning David. Wie weet, misschien had Thomas Mann hen allen in gedachten 
en draagt de windharp - Griekse, joodse en christelijke cultuur verenigend - bij 
aan de vele humane verbindingen waar de roman voor pleit. 
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LEVERKÜHNS POPPENSPEL 

Gregorius-spel en Gregorius-roman 

Manns primaire bron voor de klokkenpassage in Der Erwählte was Hartmann 
von Aue's Gregorius-gedicht. Zijn eigen beschrijving van Pfitzners opera-gelui 
in de Betrachtungen, hoewel als bron chronologisch de eerste, zou men een 
secundaire bron kunnen noemen. Er is misschien nog een secundaire bron, 
eveneens van Mann zelf, namelijk zijn beschrijving van het verhaal in Doktor 
Faustus. Daar vormt het de basis van het libretto voor het moderne muziek-
dramaatje van Adrian Leverkühn, de fictieve componist in Doktor Faustus. 
Aue's versie bleek in Der Erwählte niet, Pfitzners gelui daarentegen wel als stem 
aanwezig. De vraag is of ook Leverkühns Gregorius-versie daar als stem te 
'horen' is. 

Er is van de negentienjarige Thomas Mann een collegedictaat bewaard 
gebleven, waarin het Gregorius-verhaal al in grote lijnen staat opgetekend. Hij 
had het toen leren kennen door een tekst van amper meer dan een dozijn bladzij
den in de Gesta Romanorum. Hij zelf lijkt deze eerstes kennismaking te zijn 
vergeten toen hij haar hernieuwde tijdens het werk aan Doktor Faustus2 In 
Hoofdstuk XXXI laat hij de verteller een kleine drie pagina's besteden aan een 
samenvatting van het verhaal. Vervolgens zet hij Leverkühn met het materiaal 
aan het werk: het wordt het vijfde en kernstuk van een reeks kleine poppen-
opera's. Ten slotte benut Mann het verhaal, maar dan in de versie van Aue, zelf 
voor zijn laatste roman. 

Waarom doet hij dat? Wil hij aantonen dat hij, net als Leverkühn, kon 
'musiceren'?3 Daarvoor had hij diens librettotekst niet nodig gehad. Zelf spreekt 
hij trots van zijn "partituren", zijn door Wagner geïnspireerde motivische weef
sels en de kennis die hij ten behoeve van zijn Faust-roman vergaarde op het 
terrein van de muziektheorie en compositieleer. Dat het hem, al voor Der 
Erwählte en Doktor Faustus, in elk geval was gelukt muziek overtuigend te 
beschrijven, is vaak genoeg roemend onder woorden gebracht. V. Zmegac zegt 
zelfs over Doktor Faustus: "Niemand ist (...) soweit gegangen, im Rahmen etwa 
eines Romans mit sprachlichen (oder z.T. auch musikalischen) Mitteln zu 
komponieren, d.h. nicht nur dichterisch anzudeuten, sondern Musik vor den 
Augen des Lesers gleichsam zu schaffen, aufzubauen: unter Berücksichtigung 

1 Wysling 1963:180,181; De Mendelssohn in de "Nachbemerkungen" in D£:265-267; zie 
ook II, 1 : De context; Der Erwählte) 

' Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA:228,229; Bemerkungen zu dem Roman 'Der 
Erwählte'. Ibid.:298-302 

Ook Thomas Mann zelf merkte op in en met zijn werken te willen 'musiceren', muziek te 
willen "realiseren" en "praktiseren". (Entstehung des Doktor Faustus. In RuA:155,156) Zie 
voorts het begin van mijn Nabeschouwing. 
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von Melodik, Harmonik, Instrumentation, Form usw." Beperkt Zmegac zieh tot 
"de ogen van de lezer", W. Dobbek gelooft dat ook diens oren worden geacti
veerd. Hij getuigt met een (niet geheel sluitende) opmerking van zijn bewonde
ring voor Manns beschrijvingen van composities: "seine Wortkunst ist so 
unerhört durchgebildet, differenziert und musiknah, daß tatsächlich erklingt, was 
nur Imagination ist." 

Mann hoefde zich als 'componist' niet meer te bewijzen. Wilde hij met 
zijn Gregorius-verhaal misschien niet zozeer aantonen dat ook hij kon musice
ren, maar veeleer dat het verhaal op een ander soort muziek diende te worden 
gezet dan die van Leverkühn? Zou zijn roman dus een reactie zijn op 
Leverkühns kunst? Dit zou de bewering van J. Winkler, dat de schrijver zijn 
Gregorius-verhaal zo schreef als Leverkühn het componeerde, op losse schroe
ven zetten.5 Winklers bewering - we mogen aannemen dat ze metaforisch moet 
worden opgevat - roept de vraag op waarom Mann de behoefte zou hebben 
gevoeld zijn verdoemde Faustus te imiteren. Daarom nodigt zijn bewering uit tot 
het zoeken naar verschillen en overeenkomsten tussen beide bewerkingen. Want 
indien het verschil of de overeenkomst van dien aard zou zijn dat Manns roman 
inderdaad zou kunnen worden geïnterpreteerd als een commentaar op Lever
kühns toonzetting, dan zou deze toonzetting een stem kunnen vormen. 

Overeenkomsten 

Winkler staaft zijn bewering dat Mann zijn Gregorius-verhaal zo schreef als 
Leverkühns hem componeerde, uitsluitend met een vergelijking tussen de bezet
tingen: er zouden niet alleen in Leverkühns muziek maar ook in Manns Der 
Erwählte zangers, een recitatief-zanger voor de toelichtingen en een orkest aan 
te wijzen zijn. De eerste gedachte die zich opdringt is dat Leverkühns verteller, 
wiens rol veel weg heeft van de "Moritatensänger" in Kurt Weills en Bert 
Brechts Dreigroschenoper, weinig aan Clemens herinnert. En de tweede is dat 
Thomas Mann in Winklers redenering wordt gelijkgesteld aan een ensemble 
bestaande uit viool, contrabas, klarinet, fagot, trompet, trombone, slagwerk en 
klokkenspel (een instrumentatie die trouwens aan Igor Stravinsky's L'histoire du 
soldat herinnert).6 Maar laat ons hier, zonder stil te staan bij de problematiek 
van een dergelijke vergelijking in 'bezetting', aannemen dat Winkler gelijk heeft 
en de personages in de roman te vergelijken zijn met zangers. Winkler maakt 
overigens geen gewag van Leverkühns aanwijzing dat deze zangers (net als bij
voorbeeld in Stravinsky's Renard) onderdeel van het orkest vormen. Misschien 
kon hij niet bedenken hoe de romanpersonages een equivalente plaats zouden 

Zmegac 1959:86; Dobbek 1962:82. Mann zelf liet zich over de muziek van zijn Faustus 
voorzichtiger uit: (...) sodaß es wirklich schien, daß man es hörte, daß man daran glaubte (...)." 
(Entstehung des Doktor Faustus; Roman eines romans. In RuA: 156) 

5 Winkler 1951 
6 Uit de tekst (429) blijkt, hoewel het niet expliciet wordt gezegd, dat het klokkenspel 

wordt ingezet bij de intocht. 
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kunnen innemen. Zij zouden dan immers een onderdeel van het 'orkest', dus van 
de auteur, moeten vormen. 

Er zijn echter meer overeenkomsten, die bovendien minder twijfelachtig 
zijn dan die ene die door Winkler wordt genoemd. Leverkühns biograaf en 
vriend, Serenus Zeitblom, bewerkte de prozatekst uit de Gesta voor hem tot een 
libretto, een proza met veel dialoog en vers. Dit formele element is terug te vin
den in Der Erwählte. Ook daar wemelt het proza van dialogen en rijmelarijen. 
En dan het verhaal. Aan de poppenopera ligt zoals gezegd een andere pretekst -
de Gesta - ten grondslag dan aan de roman, die zich baseert op Aue's gedicht. 
Dat heeft een paar inhoudelijke verschillen tussen libretto en roman tot gevolg. 
De meest opvallende is dat Aue uit de verbintenis tussen moeder en zoon twee 
kinderen geboren laat worden, terwijl Gregorius in de Gesta Sibylla's enige kind 
blijft. Zij leeft - aldus Zeitblom - met hem samen "gottlob ohne ihm auch noch 
einen Bruder und Enkel ihres Bruders geboren zu haben". Dat onderscheid is 
echter niet van belang, want het vermindert niet de zonde, maar alleen de sensa
tionele waarde. (We hebben dan ook moeite te geloven in de oprechtheid van 
Zeitbloms opgeluchte "Gottlob". Een vergelijkbare opluchting voelt overigens 
ook Clemens' Gregorius, wanneer hij zich er tenslotte dankbaar voor toont dat 
hij niet in onwetendheid ook zijn dochters heeft bevrucht.7) 

Er zijn dus inderdaad zekere overeenkomsten tussen poppenspel en 
roman aan te wijzen: 'bezetting', literaire modi (proza met dialoog en vers) en in 
grote lijnen de inhoud. Maar als we willen bepalen of Leverkühns werk als poly
fone stem in de roman meeklinkt, zou men zich, zoals opgemerkt, onder andere 
moeten afvragen of de roman zich afzet tegen of verbindt met de idee die 
Leverkühn met zijn poppenopera voor ogen stond. Een vergelijking zal aantonen 
dat beide kunstenaars - Leverkühn en Thomas Mann - door hetzelfde probleem 
tot hun bewerking werden gemotiveerd, maar er zoals te verwachten verschil
lende ideeën over de oplossing op nahielden. 

Verschillen 

De verschillen betreffen de artistieke middelen. Zij zijn een gevolg van de uit
eenlopende opvattingen over hoe de kunst zich zou moeten vernieuwen. 

Dat zij zich dient te vernieuwen, is voor Leverkühn zowel als voor Mann 
duidelijk. Sprekend over zijn Faust-roman, noemt de schrijver de muziek daarin 
een middel waarmee de kritische situatie van de kunst en de cultuur wordt 
uitgedrukt. Vooral de situatie van de muziek noemt hij wanhopig. Deze crisis en 
de reacties daarop vormen de centrale idee in de roman.8 Ook Leverkühn be-
discussieert de noodzaak tot vernieuwing. Hij constateert een "Trennung und 
Entfremdung" tussen muziek en publiek, een elitaire afstand die door de nieuwe 

7 DE-.259 
8 Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA: 156,157,172 
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muziek zal moeten worden overbrugd.9 Hun beider keuze voor een middeleeuws 
verhaal heeft met die wens tot overbrugging te maken. Juist de romantische 
keuze voor een oude legende bood, voor de componist zowel als voor de schrij
ver, de mogelijkheid om met een moderne behandeling daarvan kritiek te 
oefenen op de kunst die zij uit de tijd achten. De ambitieuze "Pathos und 
Profetie", de "Klangrausch", de "geschwollene Pathetik", het romantische ge
voel van vroeger, dient vervangen door een "neues Gefühl" en een nieuwe, meer 
gedistantieerde taal zonder ambities van grootsheid. Maar Leverkühn noch 
Mann geloven in een totale onderwerping van de expressie aan de techniek, met 
verloochening van alle warmte en elk gevoel. Aangezien muziek in beider ogen 
een romantische kunst is, zou dat neerkomen op een zelfverloochening van de 
muziek.10 Anderzijds dient elk spoor van sentimentaliteit te worden vermeden. 
Zowel Mann als Leverkühn menen dat "die Musik - und sie stand für alles - mit 
wachsender Bewußtheit verlangte, aus ihrer Respektsvereinsamung zu treten, 
Gemeinschaft zu finden, ohne gemein zu werden, und eine Sprache zu reden, die 
auch der musikalisch Unbelehrte verstand." Muziek voor leken is echter iets 
ander dan lekenmuziek. Al moet kunst, aldus Mann, "keine Schulaufgabe und 
Mühseligkeit sein" maar "Freude bereiten"", zij mag dat niet doen door zich 
daartoe simpel te gedragen. Anders gezegd: al mag de techniek het gevoel niet 
verstikken en de kunst zich niet hoogmoedig van het volk distantiëren, de 
schrijver en de fictieve componist weigeren de kloof tussen kunst en populariteit 
te dichten door de kunst in een primitieve vorm te gieten. Bovendien zou een 
neo-primitiviteit - denkt de auteur aan Stravinsky's Sacre, aan Carl Orffs 
Carmina Buranal - een valse zijn en neerkomen op een nieuwe soort van 
romantiek. Dat laten ook de "neo-klassische Asylisten" horen, "deren 
Modernität darin besteht, daß sie sich den musikalischen Ausbruch verbieten 
und mit mehr oder weniger Würde das Stilkleid vorindividualistischer Zeiten 
tragen. Reden sich und anderen ein, das Langweilige sei interessant geworden, 
weil das Interessante angefangen hat, langweilig zu werden..." ~ Componist zo
wel als schrijver wijzen daarom concessies aan de complexiteit van de gebruikte 
middelen af. In hun werken krijgt het elementaire gestalte door middel van de 
"harmonisch herrischste, rhythmisch labyrintischste" technieken. 

Wat hun ter vervanging van de romantische pathos wel voor ogen staat, is 
een vorm van objectivering. Leverkühn vindt haar door muziek op te vatten als 
tijdsorganisatie, gezuiverd van "Moral und Literatur". Zo kan in zijn ogen de 
"Durchbruch" worden bereikt, waaraan de kunst zo dringend toe is. Manns 
objectiveringen betreffen eveneens een tijdsorganisatie. Het organiserend ele
ment is de (mythische) herhaling. Men zou kunnen zeggen, en heeft gezegd, dat 

9 De citaten en parafraseringen in dit hoofdstuk zijn, indien niet anders aangegeven, ont
leend aan het Gesta-fragment uit Doktor Faustus. (DF:423-434) 

10 Mann betuigt bijvoorbeeld zijn instemming met Ernst Toch wanneer deze spreekt over 
"das Ewig-Romantische der Musik". (Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA: 163) 

11 Thomas Mann in 1939 en 1955. (vgl. Nündel 1972:43) 
12 Aldus de schrandere duivel die de kunstcrisis met Leverkühn bespreekt. Men kan zich 

afvragen of "Ausbruch" hier niet dient te worden gelezen als "Ausdruck". (DF322) 
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het herhaalde wordt beroofd van zijn eenmaligheid en wordt teruggebracht tot 
allegorie. De personen bijvoorbeeld lijken vaak meer personificaties. (Zie ook 
1,8.) Wanneer H. Kuhn opmerkt dat de nieuwe "'objectieve', 'symbolische'" kunst 
als vervanging optreedt van de "persoonlijke, psychologische kunst van de acht
tiende en negentiende eeuw", dan heeft hij ook daarbij Manns Erwählte in 
gedachten.13 De herhaling is maar een van de middelen waarmee de roman
elementen worden geobjectiveerd. Ook de zelfreflecties van het verhaal - in Der 
Erwählte vooral (over) het poëtisch proza - zorgen voor een objectiverende 
distantie, de ironie. In beide werken, het poppen-operaatje en de roman, vindt 
dus een objectivering plaats. En in beide werken staat deze objectivering in 
dienst van een intermenselijke, dus subjectieve betrokkenheid, te weten een 
toenadering tot het publiek. 

Maar de componist gaat anders met de objectivering om dan de schrijver. 
Leverkühn verschaft zijn muziek objectiviteit door - opnieuw dringt de gedachte 
aan Stravinsky (bijvoorbeeld Petroesjka en L'Histoire du soldat) zich op - een 
burleske stijl die hij versterkt door gebruik te maken van ledepoppen. Want hij 
hoopt de kunst aan een nieuw gevoel te helpen, dat wil zeggen uit haar ivoren 
toren te halen en haar vertrouwensrelatie met de mensen te herstellen, door haar 
een "heitere" en erotische vitaliteit te verlenen. Zijn werk zal de mensheid 
tutoyeren, als onschuldige klucht in "Kindertrompetenstü" die een buiginkje 
naar het straattoneel maakt. (Het roept daarmee niet alleen associaties met 
sommige stukken van Stravinsky op, maar lijkt ook een Duits equivalent van de 
korte pseudo-primitieve stukken van Leverkühns tijdgenoten Darius Milhaud en 
Francis Poulenc. Ook zij reageerden met respect voor de traditie, maar geïnspi
reerd door de Zuid- en Afro-Amerikaanse respectievelijk Parijse populaire 
muziek, op de late romantiek.) Leverkühn vervangt de pathos dus door parodie. 

Der Erwählte bewandelt andere wegen. Mann zoekt de verlossende 
objectivering niet in parodie maar in ironie. En zijn ironiseringen werken welis
waar overal komisch maar nemen nergens een burleske vorm aan. Hij noemt ze 
zelf "eher melancholisch".14 Ik merkte op dat hij (niet alleen in de laatste roman) 
objectiveert door middel van herhaling en door het vertellen te reflecteren in de 
vertelling (Manns "Transzendentalpoesie; zie 1,8: De techniek als stem). Zowel 
herhalingen als zelfreflectie fungeren als ook als bindmiddelen van een hechte, 
soms haast hermetisch geconstrueerde vorm. Nu hangt Manns sympathie voor 
de hechte, 'organische' vorm samen met zijn verzet tegen het uiteenvallen, het 
verval, tegen de "Sympathie mit dem Tode". Maar hij beseft dat juist een geslo
ten (tijds)organisatie dodelijk kan zijn. E. Heller illustreert dit besef met 
Castorps beschouwing van de sneeuwkristallen in Der Zauberberg: hun 
"endlose Erfindungslust in der Abwandlung und allerfeinsten Ausgestaltung 
eines und immer desselben Grundschemas", hun "eisige Regelmäßigkeit, ja dies 
war das Unheimliche, Widerorganische und Lebensfeindliche daran; (...) dem 

13 Kuhn 1959:245; in de montagetechniek, waarmee Mann de grenzen tussen symbolisch 
object en individualiteit vervaagt, wil Kuhn de middeleeuwse montage van mineralen herken
nen. 

14 Bemerkungen zu dem Roman 'Der Erwählte. In RuA:302 
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Leben schauderte vor der genauen Richtigkeit, es empfand sie als tödlich".15 

Heller had ook op de existentieel zinloze maar dagelijkse "gründliche und 
vollkommene Toilette" van Sigmund Ahrenhold in Wälsungenblut, op de ijzeren 
regelmaat in de structuur van de slechts schijnbaar levende, osmotische gewas
sen en ijsbloemen van vader Leverkühn, of op de ijzige kilte van Adrian 
Leverkühns biografische en muzikale "Grundschema" kunnen wijzen. Overal 
heerst hier "das Eis, die Reinheit und das Nichts" en "is die Luft zo dünn und 
keusch, daß die Miasmen des Lebens nicht mehr gedeihen. Hier "herrscht der 
Trotz, die äußerste Konsequenz, das verzweifelt thronende Ich, die Freiheit, der 
Wahnsinn und der Tod...", zoals het al in 1904 spottend heet.16 

De objectivering heeft alleen bestaansrecht wanneer ze het leven dient. 
Anders streeft ze haar doel voorbij. Daarom hoedt Mann zich ervoor om gebruik 
te maken van Leverkühns ledepoppen. Zijn personages zijn, ondanks en naast 
hun (mythologische) symboliek, Freudiaans behandelde en denkende mensen. 
Ze zijn veelal psychologisch ontwikkeld en reflecteren, ontmaskeren en beoor
delen herhaaldelijk hun eigen (en eikaars) gedachten, drijfveren en handelingen. 
(Sibylle en Gregorius kennen bijvoorbeeld de subtiliteit van het verschil tussen 
'elkaar niet herkennen' en 'elkaar niet willen herkennen'.) In deze zin zijn de 
figuren dus geen objecten. Ze houden het midden tussen allegorie en individueel 
leven. Streefde Mann met de (mythische) symboliek naar waardigheid van de 
personages (zie 1,8 Oude stemmen), hun psychologische verdieping zorgt daar
entegen voor hun herkenbaarheid. Dat zijn psychologisering een vrij algemene -
men zou kunnen zeggen een typologische - psychologie is die zich niet verdiept 
in individuele pathologie, maakt deze herkenbaarheid alleen maar groter. 
Bovendien gaat dit accentueren van de mens door de psychologische vertelstijl 
vergezeld van herhaaldelijke expliciete pleidooien voor menselijkheid bij monde 
van de verteller en zijn personages. Zowel deze expliciete pleidooien als de her
kenbare psychologie dienen ter overbrugging van de kloof tussen kunstenaar en 
publiek. 

Daaraan zal Leverkühns 'sophisticated' jaarmarktkunst niet kunnen bij
dragen. Zij heeft, door haar contrast tussen de elementaire stof en de complexe 
vorm waarin deze stof is gegoten, juist iets hoogmoedig neerbuigends. Dat had 
de componist kunnen weten. Niet lang tevoren, toen hij zichzelf (of zijn diaboli
sche alter ego) de vraag stelde of de parodie - ofwel het spelen met oude vormen 
"aus denen, wie man weiß, das Leben geschwunden ist" - de kunst een nieuwe 
potentie kon verlenen, erkende hij: "sie könnte lustig sein, wenn sie nicht gar so 
trübselig wäre in ihrem aristokratischen Nihilismus."17 In Manns Gregorius-ro-
man daarentegen ontbreekt dat neerbuigende contrast; de simpele inhoud is met 
allerhande moderne middelen gecompliceerd en daarmee gelijkwaardig aan de 
geraffineerde technische middelen. De maatschappelijke vertrouwelijkheid 
wordt er daardoor niet, zoals door Leverkühn, gepersifleerd, maar serieus geno
men. 

15 Heller 1975:220. Zè:670 
Beim Propheten. In FE:366 
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Het verschil tussen poppenspel en roman kan als volgt worden samenge
vat. De poppenopera vertelt een simpel verhaal, waarmee ze een verlangen naar 
menselijke verbondenheid beoogt. De complexe compositie en de ledepoppen 
transcenderen de beoogde vertrouwelijkheid echter tot kille eenzaamheid. In 
plaats van zich een plaats in de gemeenschap te veroveren, demonstreert het 
poppenspel juist temeer de noodzaak van zo een verovering. In de roman daar
entegen zijn inhoud en stijl in harmonie: beide elementen zijn complex. Al heeft 
het werk geen groot publiek bereikt, de idee van de gemeenschap wordt er (door 
symboliek en psychologie) gerealiseerd en de gemeenschap zelf (in de plei
dooien) gerecommandeerd. Der Erwählte is geen symptoom van een gemis aan 
maar van een streven naar collectiviteit. Al is Mann met Leverkühn van mening 
dat de kunst van haar romantische bombast en uit haar isolement dient te worden 
bevrijd, met Der Erwählte rekent hij dus geenszins af met een romantisch idea
lisme. Terwijl Leverkühns theater een onbarmhartige "Durchbruch" voorbereidt, 
vormt Manns vertelling dan ook in de literatuurgeschiedenis noch in zijn oeuvre 
een stilistische doorbraak. Hij noemde zijn laatste roman terecht een product 
"einer Spätzeit, das mit alt-Ehrwürdigem, einer langen Überlieferung sein Spiel 
treibt".1' Maar het spel is zoals al zijn werk "eine ernste Frommheit". Be
schouwde hij zijn Erwählte in het algemeen als "Spätkultur, die vor der Barbarei 
kommt"20, in mijn vergelijking volgt het juist op een niet van barbarisme ge
speend werk, Leverkühns poppenspel. 

Een stem? 

Als Leverkühns moderne parodie een stem zou vormen in het klokkenfragment, 
dan zou die stem als half-primitief en onderkoeld poppenspel in elk geval zelf
standig genoeg zijn om deel uit te kunnen maken van een complementaire 
harmonie. Maar heeft Mann met Der Erwählte inderdaad bewust op Leverkühns 
opera willen reageren? Of op Leverkühns bedoelingen met de opera. (Want hoe 
diens werk uiteindelijk klinkt, komen we amper te weten. We kennen de bezet
ting, de vertelmodi, enkele stilistische elementen en weten verder alleen dat het 
werk moderne technieken toepast maar niet welke dat precies zijn, dat het 
"kindliche Eindringlichkeit, Phantastik und Feierlichkeit" bevat en dat de 
"Affektbeladene Höhepunkte der Handlung (...) auf so wunderlich-wunderbare 
Weise zu ihrem Rechte kommen". Een fictieve criticus noemt het een 
"gottgeistiges" werk21, waarmee echter wordt gedacht aan de stijl die vooruit 
loopt op de allerminst humanistische "Apocalipsis" en "Dr. Fausti Weheklag". 

Bemerkungen zu dem Roman 'Der Erwählte'. In RuA:301 
''' BeU:3\9 

Bemerkungen zu dem Roman 'Der Erwählte'. In RuA:302 
2i Clemens zegt deze "wunderliche" term "gottgeistig" nooit eerder te hebben gehoord. 

Thomas Mann moet de term hebben gevonden in de door hem bestudeerde Dürer-studie van 
Waetzoldt (1935:127) Albrecht Dürer paste het toe in een weeklacht om de dood van Luther, 
die hij een "gott geistigen menschen" noemt. 
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Deze opmerkingen bevestigen slechts Leverkühns hiervoor beschreven ideeën.) 
Leverkühns ideeën rechtvaardigen de vraag of Der Erwählte zijn poppenopera 
bekritiseert. Maar of deze vraag bevestigend kan worden beantwoord en de 
compositie dus überhaupt als stem meeklinkt, zou ergens moeten blijken. 

In zijn Bemerkungen zu den Roman 'Der Erwählte' attendeert Mann wel 
op het verband tussen zijn laatste roman en Leverkühns "groteske" muziek.22 

Maar de enige reden die hij daar noemt voor zijn besluit om het materiaal 'zelf 
te bewerken, ligt in het verhaal, dat hem zoveel narratieve mogelijkheden bood 
voor de "ausspinnende Phantasie". Hij zegt of impliceert dus niet dat hij reageert 
op Leverkühn. Zeitblom oordeelde evenwel dat het bij Leverkühns potsierlijke 
bewerking ging om een "recht destruktive Weise" van "Entromantisierung". En 
daar haakt Der Erwählte wel op in. Immers, zij die Zeitbloms woorden nog in de 
oren klinken tijdens het lezen van Manns eigen bewerking die direct na voltooi
ing van de Faust-roman volgde, kunnen haast niet anders dan Manns versie van 
het Gregorius-verhaal opvatten als een constructief alternatief. Voor hen is 
Leverkühns poppenopera in de roman steeds achter de schermen, dus als stem, 
aanwezig. 

Het zijn niet de bedoelingen die Leverkühn met het werk had, die doelwit 
van Manns afwijzing vormen. Net als de componist verklaart ook hij de roman
tische pathos schuldig aan "die feierliche Isolierung" waarmee de kunst afstand 
tot de wereld nam en zich in een inhumane positie manoeuvreerde waaruit zij 
"erlöst" dient te worden. En net als de componist beoogt hij een moderne en 
meer publieksvriendelijke, dat wil zeggen meer humane vervanging voor de 
vroegere romantische klankweelde en bombast. Het is Leverkühns oplossing 
waartegen Mann zich verzet. Want de componist ruilt het elitaire in voor het 
elementaire, voor een kunst die erotisch "vital", vol "neue Unschuld", "seelisch 
gesund", een muziek die "natürlich" is en die daarvoor betaalt met "Geist". En 
Zeitblom spreekt in Manns zin wanneer hij Leverkühn er voor waarschuwt dat 
kunst niet kan bestaan zonder "Geist" en dat de door hem gekozen middelen tot 
vertrouwelijkheid met "den Menschen" en het leven gelijkstaat aan moord op de 
vrijheid van de kunst en op de "Geist"; alleen "Geist" kan, hoe weinig 
toegankelijk of onpopulair ook haar vorm, zij het indirect en op langere termijn 
de mensheid dienen. 

De romantisch "geschwollene Pathetik" zelf, die door Leverkühn en 
Mann tot onmogelijkheid is verklaard, klinkt als een "Profetie" in het openings-
gelui, honderdstemmige "Allharmonie" zonder "Zeitmaß" en "Einklang", 
"große" en "erhabene" "Schall" en "Schwall", "dröhnend" en "schwirrend", die 
de luchten tot barstens toe vult terwijl de goddelijk geïnspireerde maker on
zichtbaar blijft. Maai' zoals gezegd, gaat het niet om deze bombast maar om de 
vorm van de afwijzing daarvan. En die afwijzing klinkt pas overtuigend. En die 
klinkt pas overtuigend in de tweede beschrijving van het gelui, wanneer de 
vertelling bij de plechtige intocht is aangekomen. Daar wordt de honderdstem
mige alharmonie pas een "Gewalt", "Zumutung" en "Heimsuchung" genoemd, 

In RuA:298-302 

232 



Hoofdstuk 11,9 

die door het volk als dusdanig "hehr" en "heilig" wordt ervaren dat men het niet 
meer wenst aan te horen. En ook biedt Thomas Mann pas daar zijn eigen reme
die tegen de elitaire bombast, namelijk de ironie. En inderdaad krijgt hij het 
publiek aan zijn zijde wanneer hij spreekt over de vraag naar katoenen oor
watten en de daaruit voortvloeiende stijgende katoenprijzen, wanneer hij de 
hemelse en plechtig gestemde luider, dus de verheven kunstenaar, belachelijk 
maakt, wanneer hij rept over de gebeden om "Abstellung" van het gelui, enzo
voorts. Manns ironie reageert dus niet alleen op de romantische pathos, maar 
vormt ook het alternatief voor Leverkühns kille, niet minder eenzame poppen
spel, voor een kunst die alle kenmerken van onvrijheid, binding en gebrek aan 
"Geist" vertoont, waartegen Mann zich met zijn andere stemmen verzet. De stem 
harmonieert dus. 

Maar deze kritische stem klinkt, zo constateerden we, alleen mee in de 
tweede klokkenbeschrijving. In het openingsgelui klinkt de bombast, maar ont
breekt de kritiek daarop vrijwel en die op Leverkühns remedie geheel. Diens 
stem, of de stem van zijn theaterwerk, ontbreekt dus in het polyfone weefsel dat 
hier ter discussie staat. 
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NABESCHOUWING 

Polyfone technieken 

Was Thomas Mann dirigent geworden, dan had hij gedirigeerd als Bruno 
Walter, en als componist had hij ongeveer gecomponeerd als César Franck, 
meende hij eens.23 In werkelijkheid schijnt hij een beetje piano en verdienstelijk 
viool te hebben gespeeld. Maar niemand, incluis hij zelf, gaf daar hoog van op. 
Zijn werk was het 'muciseren' met de pen. Muziek - "von jungauf habe ich dem 
Rätsel ihres Wesens nachgehangen, sie belauscht, sie zu ergründen gesucht, bin 
als Schriftsteller ihren Spuren gefolgt, habe unwillkürlich ihre Wirkungsart auf 
mein eigenes Bilden und Bauen gewährt (...)."24 Hij was er van "überzeugt, daß 
die geheimste und stärkste Anziehungskraft einer Prosa in ihrem Rhythmus 
liegt, - dessen Gesetze so viel delikater sind als die offenkundig metrischen" , 
citeerde tevreden een criticus die de voordracht in Buddenbrooks vergeleek met 
het werk van een dirigent26, spiegelde zijn vertellingen soms aan bestaande 
muziekwerken, noemde zijn boeken partituren, een dynamische versnelling 
daarin eens een "accelerando"27, de stijl van zijn werk ooit de zangtoon, de 
eerste drie Joseph-boéksa sprookjesopera's, het hele Joseph-werk een lied, 
enzovoorts.28 

Hier en daar stond ik kort stil bij muzikale elementen van Manns proza, 
bijvoorbeeld op zijn ritmische technieken. (Zie 11,3: Clemens' toon) De aandacht 
moest echter worden geconcentreerd op zijn meerstemmige schrijfwijze, en in 
het bijzonder de polyfonie van de opening in Der Erwählte. Vergelijkt men deze 
polyfonie met die in Hoofdstuk XXXIV uit Doktor Faustus, besproken in Deel 
I, dan ontdekt men een verschil. In het fragment uit het Faust-werk refereren de 
stemmen - politieke sfeer, "Kridwißkreis", verteller, oratorium en leven van 
Leverkühn - naar elkaar, terwijl de stemmen in het klokkenfragment, uitgezon
derd die van de verteller, verwijzen naar tekst-externe elementen. In het Faust-
fragment is de simultaneïteit van de stemmen dus geslotener. Dat fragment 
bakent zich als polyfone tekst niet af op grond van een uiterlijk criterium, 
bijvoorbeeld als hoofdstuk: het duurt voort zolang de vijf stemmen elkaar en de 
twee samenhangende ideeën (barbarisme en nationaal-socialistische voorberei
ding) impliceren. Hun gelijktijdigheid is dus alleen te danken aan hun synthese 
die ontstaat dank zij hun gemeenschappelijke betekenis, de mentaliteit waarvan 
zij alle getuigen. In het klokkenfragment daarentegen wordt de polyfone simul
taneïteit, behalve door de harmoniserende idee (humaniteit en de daarmee sa-

2" An Bruno Walter; zum siebzigsten Geburtstag. In RuA:421 
24 Die Sendung der Musik. In RuA:413,414 
" An Bruno Walter; zum siebzigsten Geburtstag. In RuA:421 
26 Id. 
27 Die Enstehung des Doktor Faustus. In RuA:218 
28 Sechzehn Jahre; zur Amerikanischen Ausgabe von 'Joseph und seine Brüder' in einem 

Bande. In RuA:125.126,129 
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menhangende heldere articulatie) ook bepaald door een element dat manifest 
blijft: het fragment isoleert zich vooral van zijn context door zijn gelui, veroor
zaakt en beschreven door een onbekende luider en verteller. 

Der Erwählte: Simultaneïteit, zelfstandigheid en intentionaliteit 

Manns laatste roman bevat vele subteksten of stemmen, ongetwijfeld meer dan 
de elf die in de voorafgaande hoofdstukken werden onderzocht. Acht daarvan 
klinken samen in de beschrijving van een (muzikale) gebeurtenis, het klokgelui: 
de stem van de verteller, van de thema's van de genade en het proza, de stemmen 
van Hans Pfitzners opera Palestrina en Manns Betrachtungen, die van Richard 
Wagner en van Gerhart Hauptmann, en tenslotte de stem welke van de heilige 
Dunstan zingt. Drie stemmen die men er verwacht zou hebben omdat zij de 
vorm van de roman in zijn geheel hebben gemotiveerd, ontbreken in het gelui. 
De eerste twee zijn die van Hartmann von Aue, de leverancier van Thomas 
Manns model, en van Thomas Mann zelf als gebruiker daarvan. Hun stemmen 
worden pas later in het boek ingezet (of 'zetten' daar 'in') om op Aue's strenge en 
Manns eigen moderne en meer 'humane' proza, een proza doorspekt met psycho
logische en relativerende commentaren te wijzen. De derde verwachte stem is 
als het ware eveneens die van een voorganger, Leverkühn, met zijn muzikale 
dramatisering van het Gregorius-verhaal. Ook voor zijn schijnbaar populaire 
maar in feite zeer middellijke, gedistantieerde poppenmuziek biedt Der 
Erwählte een 'humaner', dat wil zeggen warmer en vriendelijker alternatief. 
Maar ook deze 'bron' laat zich niet in het klokkenfragment terughoren. 

Alle acht stemmen bezitten sterke en eigen profielen en zijn dus zelf
standig. Ze manifesteren zich als een verteller (1) in het kostuum van een 
monnik, als twee psalmen (2 en 3) die elk een thema presenteren, als middel
eeuwse heilige (en misschien een Griekse god en een oud-testamentaire koning) 
(8), als een moderne toneelschrijver (7), een romantisch componist (6), een 
laatromantische opera uit deze eeuw (4), en een essay van de auteur zelf (5). 
Alleen al de zelfstandigheid van deze eenheden maakt het onwaarschijnlijk dat 
zij niet beoogd zouden zijn. Anders was er misschien twijfel aan de aanwezig
heid van sommige stemmen ontstaan. Maar hoewel elementen uit de manifeste 
tekst zelf de referenties bevatten, waren er steeds tekst-externe factoren te vin
den die de aanwezigheid verder aannemelijk maken. In het geval van Gerhart 
Hauptmann bijvoorbeeld, zijn dat de samenvallende tijdstippen van Manns 
kennismaking met Hauptmanns Ketzer von Soana en met Palestrina, de opera 
die ongetwijfeld een stem vormt. Bepaalde tekstelementen - de windharp en de 
kakofonie van het gelui - lijken zelfs alleen verklaarbaar wanneer men hun 
onderliggende functie van stemdrager erkent. 
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Der Erwählte: harmonie 

Dat de gevonden stemmen beoogd zijn, wordt zoals ik hiervoor opmerkte, ook 
waarschijnlijk gemaakt door hun zelfstandigheid. Deze vermijdt tevens een 
eenvoudige homofone synthese. Dat er evenmin een nog eenvoudiger babyloni
sche heterofonie is ontstaan, is het gevolg van de werkwijze waarbij in het 
horizontale ontwerp van de componenten rekening is gehouden met het verticale 
resultaat. Van boven naar beneden klinkt één harmonie, het pleidooi voor 
genade en duidelijke taal. Daarin blijven de stemmen echter zelfstandig hoor
baar. Van een absorptie, bijvoorbeeld een verdwijnen van de stemmen in een 
harmonieloos unisono, is dus geen sprake. 

De harmonie klinkt zelfs van begin tot eind van het fragment. Maar als 
het om slechts één harmonie gaat, waarom vergelijken we de passage dan niet 
met één enkel consonant accoord? Op deze vraag zijn twee antwoorden te 
geven. Het eerste ligt besloten in het verschil tussen de duur van de klokken-
passage, de horizontaliteit die nodig is voor een ontplooiing van haar stemmen, 
en de duur van een accoord. Een accoord is slechts een kort moment in een 
meerstemmig verloop en kent in deze zin geen 'begin en eind'. Het kan daarom 
geen stemmen maar hooguit stemdeeltjes bevatten. Men zou nu bij wijze van 
tegenwerping kunnen wijzen op accoorden als die in de door Thomas Mann zo 
bewonderde eerste 136 maten van Wagners Ring des Nibelungen. In dat over
weldigende voorspel vinden de vele stemmen zich in één vier of vijf minuten 
aanhoudend Es-groot-accoord (dat trouwens eveneens pas wordt onderbroken 
wanneer de eerste stem letterlijk boven water komt en namen gaat noemen). Het 
weerwoord luidt dan dat geen van deze stemmen voldoende geprononceerd is 
om zelfstandig te kunnen worden genoemd. In Das Rheingold gaat het wel om 
één aangehouden accoord. Het bevat, anders dan Der Erwählte, geen stemdeel
tjes, laat staan stemmen. 

Het tweede antwoord wordt aangereikt door de betekenis van muzikale 
harmonie. Harmonie is iets anders dan een (langdurende) consonant; het is eer
der een beoogde afwisseling van spanning en ontspanning. Hierbij vallen 
verschillen tussen muzikale en literaire harmonie in het oog. Men kan bijvoor
beeld discussiëren over de vraag of er bij een verbindende idee - die in de hier 
besproken literatuur als harmoniserende factor fungeert - kan worden gesproken 
van een afwisseling tussen spanning en ontspanning. Nog een verschil: terwijl 
harmonie in muzikale meerstemmigheid een (gemakkelijk vermijdbaar) bijver
schijnsel is, bewerkstelligt de verbindende idee in literatuur vaak (bijvoorbeeld 
in Hoofdstuk XXXIV uit Doktor Faustus) de simultaneïteit zonder welke er niet 
van harmonie kan worden gesproken. Accepteert men deze verschillen die 
voortvloeien uit het materiaalverschil tussen muziek en taal niet, dan ziet men af 
van literaire polyfonie. 

In Der Erwählte toont de harmonie zich in een afrekening met het 
romantische complex van (natuur)mysticisme, zelfverlies en dood, verinnerlij
king, poëzie en muziek, woordeloosheid, babylonische meertaligheid, nationa
lisme en verdeeldheid, ridderdom, strijdlust, pathos, en hoogmoedig individua-
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lisme. De afrekening dient zich door het hele boek heen aan met de oproep tot 
boetedoening. De boete bestaat uit het vervangen van de strijdlust door toleran
tie en genade, van de hoogmoed en verdeeldheid door nederigheid en besef van 
verbondenheid, van nationalisme en meertaligheid door een gerichtheid op het 
mondiale en algemene, van verinnerlijking en zelfverlies door bewustwording, 
van een sympathie met de dood door een keuze voor het leven en de toekomst, 
en van de woordeloosheid, de muziek en de poëzie, door openlijke (zelfkritiek 
met het articuleren van de waarheid in vrij, ongebonden proza. Het muzische 
komt daarin dus een bescheiden plaats toe. "Eine jubelndere gebührt ihn nicht", 
zoals Clemens over lijf en vleselijkheid zegt. Met enige overdrijving kan ook het 
muzische slechts "ein notwendiges Übel" worden genoemd. 

Het is natuurlijk geen toeval dat alle stemmen zich in een muzikale ge
daante voordoen: psalmen (2 en 3), opera (4), opera-beschrijving (5), Wagner 
(6) en de uitvinder van de windharp (8). Ook Hauptmann (7), de "Rhythmiker" 
en verdediger van de muziek als bevrijdende kracht, treedt hier vooral op als 
'musicus'. Zelfs de verteller (1), die zich na het gelui kritisch zal buigen over 
bepaalde muzische elementen in de taal - later spreekt hij misprijzend over de 
hofmusici ("dieses Volk") en hun leugenachtige liederen - maakt tenslotte zelf 
de kakofonische klokkenmuziek. Alle stemmen verwijzen naar de humaniteit en 
genade en/of het moderne, poëtische proza, die in Manns ogen ideëel met elkaar 
zijn verbonden. Het is deze ethisch-esthetische idee die voor een harmonische 
samenklank van de stemmen zorgt. 

Der Erwählte: Verborgenheid en muzikaliteit 

De stemmen in het klokkenfragment vertonen alle kenmerken van polyfonie: 
simultaneïteit, zelfstandigheid en harmonie. De toepassing van het begrip is hier 
dus accuraat en deelt iets mee over de structuur van het fragment. Wijst het ook 
op de muzikaliteit van de tekst? Het lijkt er op. Want in deze studie werd 
geconstateerd dat een harmonische simultaneïteit in een talige tekst amper denk
baar is zonder de verborgenheid. En deze werd beschouwd als typisch muzikaal. 
Men kan daar natuurlijk andere standpunten over innemen, zoals S. Scher. Hij 
behoort tot de auteurs die het contrapunt een zuiver muzikaal fenomeen noemt, 
waarvan de literaire verwerkelijking uiteindelijk onmogelijk is. Deze opvatting 
vloeit voort uil zijn mening over het muzikale van literaire werken. Het 
"eigenlijk muzikale" is volgens hem in deze werken eenvoudigweg niet voor
handen en kan met talige middelen en literaire technieken slechts worden 
geïmpliceerd, geëvoceerd, geïmiteerd of op anderszins middellijke wijze worden 
benaderd." Hier treffen we dus een andere opvatting aan van het "eigenlijk 
muzikale", dat in Sehers ogen klaarblijkelijk berust op het akoestische element. 
Zowel tegen de ene opvatting als tegen de andere zijn argumenten in te brengen. 
Enerzijds is de verborgenheid wel een muzikaal element maar, zoals we consta-

Scher 1984:13,12 
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teerden, niet voorbehouden aan muziek in haar gebruikelijke betekenis, maar 
ook te vinden in poëtische teksten. Anderzijds kan muziek zo nodig op andere 
dan akoestische wijze worden genoten, namelijk door stille lezing van een 
partituur, terwijl ook een toneelstuk, net als muziek, gewoonlijk is bedoeld om 
akoestisch te worden gehoord. Is men echter de (romantische) mening toegedaan 
dat het muzikale is gelegen in het enigma, de latentie van het 'discours', dan is 
het meerstemmige klokkenfragment dus muzikaal en het begrip polyfonie 
minder metafoor dan wanneer het wordt toegepast terwijl - als dat al mogelijk is 
- de verborgenheid ontbreekt. 

Mann bewonderde Hauptmann om zijn poëzie, want hij heeft "die 
dichterische Mittelbarkeit und Latenz, die Goethe kennzeichnete, als er von sich 
sagte, er habe nie gegen Einrichtungen gekämpft, sondern 'immer nur ein 
entferntes Ende der Stange leise berührt'".30 Poëzie wordt hooguit in indirectheid 
en latentie overtroffen door de muziek zelf. Settembrini in Der Zauberberg 
noemt muziek daarom "halbe Artikulation" en ook Zeitblom benijdt haar om 
haar indirectheid. Leverkühn verzoekend zijn laatste biecht af te lossen door 
muziek, merkt hij op: "Nie hätte ich stärker den Vorteil der Musik, die nichts 
und alles sagt, vor der Eindeutigkeit des Wortes empfunden, ja, die schützende 
Unverbindlichkeit (...) vor der Eindeutigkeit des Wortes empfunden, (...) der 
Kunst überhaupt, im Vergleich mit der bloßstellenden Krudheit des 
unübertragenden Geständnisses."31 Muzikaliteit, ook die in poëzie, kenmerkt 
zich (onder andere en misschien vooral) dus door latentie. 

Deze muzikaliteit treft men ook aan in de klokkenpassage. Bij alle acht 
stemmen betreft het immers 'onuitgesproken uitspraken' of "halbe Artikulation", 
subteksten, die verscholen liggen in de 'uitgesproken uitspraken', de manifeste 
teksten. De subteksten kennen hun omgekeerde evenredigheid in het melos van 
muziekstemmen, dat zichzelf wèl manifesteert maar zijn betekenis verborgen 
houdt. 1 ) Clemens klinkt mee in de derde alinea, waar leestekens en pronomina 
vooralsnog verbergen dat hij er zich zelf presenteert; ook is hij aanwezig in 
daaraan voorafgaande opmerkingen die, zoals direct na beëindiging van het 
fragment blijkt, zijn humane aard, zijn 'anti-poëtische' overtuigingen en zijn 
functie van goddelijk geïnspireerde prozaschrijver aankondigen. 2 en 3) De titels 
van de psalmodieën verwijzen naar psalmen die het thema van de genade na ge
dane boete, en het thema van het proza bezingen. 4) Met de beschrijving van het 
gelui in toto en de overdonderende indruk daarvan, zinspeelt Mann op zijn veel 
oudere beschrijving van de overweldigende indruk die het Romeins gelui in 
Palestrina op hem maakte. 5) De referentie beperkt zich niet tot Pfitzners opera 
maar strekt zich uit tot de vroegere beschrijving van het gelui en de context van 
die beschrijving, Manns eigen voormalige Duits-nationale standpunt in de 
Betrachtungen eines Unpolitischen; de nieuwe context stelt dus ook Manns oude 
standpunt in een ander licht. 6) Dan wordt het gelui een "babylonisches 
Durcheinander" genoemd, dat behalve een open klankbeschrijving ook een 
metafoor blijkt te zijn. Het bekritiseert Wagners complexe compositietechniek 

[An Gerhart Hauptmann]. In RuA:451 
1 DF-.665 
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en de romantische "Sympathie mit dem Tode" die zijn helden en partituren 
beheerst. Hetzelfde doen de alliteraties in de evocatie van het beieren. 7) Enkele 
andere syntactische, poëtische effecten daarin lijken overgenomen uit 
Hauptmanns Ketzer von Soana. Net als in het geval van de Betrachtungen, 
bekritiseert de parafrasering de oorspronkelijke context; zij richt zich tegen 
Hauptmanns romantische idealisering van de onverschillig zwijgende 
(muzikale) natuur en het orgiastische verlies van de eigen identiteit. 8) Hermes, 
de creatieve bemiddelaar tussen kunst en kritiek, Koning David, wiens poëtische 
inspiratie een religieuze oorsprong had, en de heilige Dunstan die er volgens de 
overlevering prat op ging zijn eigen godgelijke inspiratiebron te zijn - zij allen 
waren vroege bezitters van een windharp, het instrument waarvan de vervormde 
tonen de auteur nopen tot een vergelijking met het de luchten vullend klokgelui. 

Polyfonie 

Thomas Mann artistieke streven was naar eigen zeggen gericht op het produce
ren van "Kunst als tonende Ethik, als fuga und punctum contra punctum (...)". 
Hij vergeleek dit contrapunt met "ein Gebäude von nicht profaner Bestimmung, 
wo eines ins andere greift, sinnig, verständig und ohne Mörtel verbunden (...)."32 

Het klokkenfragment is inderdaad een polyfoon 'gebouwtje'. De zelfstandige 
muzikale elementen grijpen simultaan en bezonnen in elkaar en worden ideëel 
samengehouden. Alles daarin klopt. Zoals opgemerkt (1,9: "Verschillen") ervoer 
Hans Castorp zo een congruente vorm als beklemmend: "dem Leben schauderte 
vor der genauen Richtigkeit, es empfand sie als tödlich". Ook Mann zelf vroeg 
zich af of we ons over dit bezonnen in elkaar grijpen, over deze logische con
structie moeten verheugen. Dat deed hij bijvoorbeeld toen hij eens de estheti
sche vreugde besprak die wordt beleefd aan het feit dat alles precies klopt, aan 
een organisatie waarin een gesloten gedachten-architectuur harmonisch in zich 
zelf rust, zoals in Schopenhauers Die Welt als Wille und Vorstellung.' W. 
Harburger zag in 1926 de waarde van een polyfone structuur in het feit dat "alles 
organisch sitzt". Het is echter onder meer dit 'totalitaire' aspect van muziek, dat 
zich het duidelijkst verraadt in polyfone of anderszins sterk berekende muziek, 
dat de humane Zeitblom beangstigt en doet vrezen voor haar moraliteit. Dit 
neemt niet weg dat hij zelf polyfoon schrijft. We constateerden evenwel dat in 
het gebruik van complexe muzikale technieken geen kwaad hoeft te schuilen. 
Polyfonie kan immers, zoals W. Rust het in 1870 formuleerde, worden 
beschouwd als middel ter "Durchgeistigung des Stoffes".3? Ook Mann zelf 
noemde de esthetische waarde van de hermetische denkconstructie alleen 
wankel en een hersenschim, wanneer zij de steunpilaar van de waarheid mist.36 

BeU:3\9 
Schopenhauer. In LGM:664 
Vgl. Frobenius 1980:14 
Vgl. Frobenius 1980:14 
Schopenhauer. In LGM:664 
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Zeitbloms even humane opvolger Clemens demonstreert dan ook dat het niet 
moreel onvermijdelijk nodig is het artistiek gevreesde "finis musicae" uit te 
spreken.'7 Hij geeft nog harder af op de amoraliteit van klank en ritme dan 
Zeitblom, maar presenteert dit verzet in een muzikale vorm. Zo combineert hij 
muziek met moraal. 

Het blijkt verleidelijk om in polyfonie een maatschappelijke visie of 
ideaal te zien weerspiegeld en haar op te vatten als "klinkende ethiek". J. Fischer 
en L. Lade noemen polyfonie in 1925 een zettingswijze die weliswaar "eine 
Vielheit selbständiger Stimmen zusammenschließt", maar voegen er prijzend 
aan toe dat dit gebeurt "zum Dienst an einem Größeren". Elke stem wordt "nur 
sichtbar in seinem Gerichtetsein über sich hinaus auf die höhere Einheit" en "das 
Ich tritt zurück"." Zo dacht ook R. Eichenauer er over. Hij formuleerde zijn 
voorstelling van polyfone ethiek in zijn Musik und Rasse uit 1932 aldus: "In der 
polyphonen Schreibweise nun muß man gewissermaßen den formalen Ausdruck 
des gemeinschaftsgefühls sehen, da ja zur Aufführung polyphoner Werke das 
einträchtige Zusammenwirken vieler gehört." Deze opmerking betreft de mu
zikale uitvoering, dus het samenwerken van mensen, en accentueert helaas 
alleen de harmonie, of naar mag worden gevreesd, de eenstemmigheid. 

Bachtin, die eveneens aan menselijke stemmen denkt, noemt een derge
lijke stern-absorberende en daarom minder waardige eenheid het resultaat van 
homofonie. Hij keurt een definitie van polyfonie daarom terecht af als "niet 
correct", wanneer zij "het belangrijkste feit" verwaarloost, namelijk "que les 
voix restent autonomes et se combinent en tant que telles, dans une unité d'un 
ordre supérieur à celui de l'homophonie." Het is dus niet de eendracht alleen, 
maar de autonomie van het individu die zich handhaaft binnen deze eendracht, 
waardoor de polyfonie wordt gekenmerkt. B. Stürmer stelde in 1956 dat muzi
kale polyfonie "so etwas wie eine Weltanschauung" is.41 Nog meer dan bij een 
polyfonie van muzikale stemmen ligt het voor de hand Bachtins polyfone har
monie van menselijke spreekstemmen een levensbeschouwelijke of maatschap
pelijke betekenis te verlenen.42 Maar als men dat doet, dan moet het wel om 
mensen gaan wier individualiteit, wier verschillende profielen, hun bestaans
recht houden binnen hun gelijk- of beter gelijkwaardig zijn. In een 'polyfone 
samenleving' of 'polyfone ethiek' zou hun eigen-zijn, net als van de stemmen in 
muzikaal-technische polyfonie, zelfs meer dan getolereerd zijn; het vormde het 
sine qua non voor een harmonisch samengaan, dat zonder de individualiteit en 
de daarmee gepaard gaande onderlinge spanningen een dodelijk unisono zou 
laten horen. 

' Thomas Mann hanteert de term wanneer hij lucht geeft aan zijn ongerustheid over de 
artistieke 'bijverschijnselen' van de ontwikkeling naar een democratisch Europa. In BeU:39 

38 Vgl. Frobenius 1980:15 
39 Ibid.: 16 
40 Bachtin 1970:52 
41 Vgl. Frobenius 1980:18 
~ Hij zelf legde in 1929 verbanden tussen polyfonie en kapitalisme. (1970:49,50) 
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Thomas Manns vertelkunst is in hoge mate ideëel en daarmee volgens 
zijn eigen opvatting meerduidig ofwel meerstemmig. Men moet erkennen dat hij 
in elk geval streefde naar een harmonie waarin het autonome leven wordt geres
pecteerd. Vermoedelijk dacht hij ook aan deze synthese - de synthese tussen het 
respectabele, individuele leven en de verlangde schoonheid van de harmonie -
toen hij de kunst (niet als eerste) verdedigde als "das schönste, strengste, 
heiterste und frömmste Symbol alles übervernünftig menschlichen Strebens 
nach dem Guten, nach Wahrheit und nach Vollendung."43 

Theoretische overwegingen 

De polyfone constellatie van de opening in der Erwählte bleek anders van aard 
dan de polyfonie van Hoofdstuk XXXIV in Doktor Faustus. Terwijl de stemmen 
in het klokkenfragment vrijwel alle 'intertekstueel' bleken te zijn, ging het bij het 
hoofdstuk om een samenklank van intratekstuele stemmen. Wat de stemmen in 
beide polyfone structuren gemeen hebben, is dat ze subteksten zijn. Dat is een 
gevolg van de eis dat een uitspraak verborgen ligt, willen we haar een stem 
noemen. 

Van alle voorbeelden die ter sprake kwamen, vertoonden vrijwel alleen 
samenklinkende subteksten van Thomas Mann de kenmerken die we van poly
fonie verlangen. Een uitzondering vormde mogelijkerwijs het door Brown ge
noemde moment waarin een lezer met twee standpunten wordt geconfronteerd 
(1,4: Discussie) en de roman van Dostojevski (1,6 Nogmaals Bachtins theorie). 
Dat de andere voorbeelden niet aan alle kenmerken beantwoorden, berust ener
zijds op een spijtig toeval. (Zo boden ze overigens wel de gelegenheid om op 
een diversiteit aan problemen van literaire polyfonie in te gaan.) Anderzijds was 
het te verwachten dat literaire polyfonie, en zeker een achtstemmigheid zoals die 
in het openingsfragment uit Der Erwählte, geen alledaags verschijnsel zou zijn. 
Het is evenwel aannemelijk dat in poëzie en in proza zoals dat van Hermann 
Broch, André Gide, Hermann Hesse, James Joyce, Virginia Woolf en anderen, 
indien geanalyseerd op dezelfde polyfone kenmerken, polyfonie - al is het mis
schien maar een tweestemmigheid - zal worden aangetroffen. Maar, zoals poly
fone muziek aan enkele moeilijk verenigbare eisen dient te voldoen, zo geldt dat 
in literatuur niet minder. Dus - al was het te hopen, het was niet te verwachten 
dat polyfone literatuur voor het oprapen zouden liggen. 

Men zou van mening kunnen zijn dat, volgens de redenering in deze stu
die, polyfonie in letterkunde veel te weinig kans maakt. Dat zou neerkomen op 
het verwijt dat de eisen hier te streng zijn gesteld. Laten we de verborgenheid 
van een stem even buiten beschouwing, dan blijven de eisen van simultaneïteit, 
zelfstandigheid en harmonie over. Hoofdstuk 1,1 moest verduidelijken dat deze 
eisen echter niet speciaal voor dit onderzoek zijn geformuleerd, maar gecompi
leerd uit de kenmerken die vanaf Marpurg tot Boulez, dat wil zeggen op zijn 

43 Tolstoi. In LGM:962,963 
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laatst vanaf de achttiende eeuw tot op heden, bij herhaling door musici en 
muziektheoretici representatief werden geacht voor polyfonie. Dit betekent dat, 
indien men bij een onderzoek naar literaire polyfonie aan deze kenmerken tornt, 
men de betekenis van de term polyfonie naast zich neer legt. 

Het kenmerk van de verborgenheid is bij deze gelegenheid toegevoegd en 
men mag zich afvragen of het ter zake doet. Zoals opgemerkt in Hoofdstuk 1,2, 
is de verborgenheid van een stem geen kenmerk van polyfonie maar een eigen
schap die muziek überhaupt eigen is en haar onderscheidt van denoterende tekst. 
En literaire teksten behoeven om polyfoon te kunnen worden genoemd niet te 
beschikken over typisch muzikale eigenschappen. Hadden we van de eigenschap 
van de verborgenheid afgezien, dan zouden we meer talige teksten die ter sprake 
kwamen, als polyfoon hebben kunnen bestempelen dan alleen die van Thomas 
Mann en eventueel Dostojevski. Nota bene: dit zou alleen het geval zijn wan
neer we de harmonie dan niet zoeken in de akoestische klank. Die zal bij een 
combinatie van onverborgen talige stemmen, zoals we bijvoorbeeld zagen in de 
dialogen tussen Father en Uncle Tobi respectievelijk tussen Amanda en 
Amandus in Tristram Shandy (zie 1,4: Discussie), een heterofonie of een uni
sono opleveren. Hetzelfde geldt voor een simultane voordracht van verschil
lende gedichten (zoal die van Sitwell; zie 1,4: Discussie). We zouden de harmo
nie van akoestisch klinkende stemmen dus moeten vinden in de betekenis, zoals 
we dat deden bij subteksten. 

Bij aanvaarding van onverborgen 'stemmen' was de supratekst ook een 
stem geweest en had dus al het samengaan van een supratekst met slechts één 
subtekst meerstemmigheid opgeleverd. (Zie 1,2: Niet-stemmen.) Mann merkte 
op dat elk ideëel werk tweeduidig is. (Idem) Dit zou betekenen dat vrijwel elk 
verhaal, toneelstuk of gedicht een polyfone structuur had bezeten. Zonder de 
verlangde verborgenheid had mijn ontwerp dus beduidend meer ruimte geboden 
aan literaire polyfonie en daarmee zijn kans op een warm onthaal vermoedelijk 
vergroot. Waarom ik desalniettemin hang aan verborgen ofwel muzikale stem
men, heb ik uiteengezet in Hoofdstuk 1,2 en herhaal ik hier. Het mag boeiend 
zijn te constateren dat een literaire tekst aan de kenmerken van polyfonie vol
doet en de metafoor polyfonie verdient. Nog fascinerender is het evenwel 
wanneer het begrip polyfonie meer van haar oorspronkelijke betekenis behoudt, 
dat wil zeggen verwijst naar het muzikale van een tekst.44 

Voorts ben ik mij bewust van de vage grenzen bij de perceptie van lite
raire simultaneïteit - waai' ligt de grens tussen gelijktijdig en achtereenvolgens? -
en van de onverbiddelijkheid waarmee ik desondanks aan dit kenmerk heb vast
houden. Misschien is ook met betrekking tot de simultaneïteit een soepeler 

H. Meyer beschouwt Sterne en Mann als meesters in het aanduidende verzwijgen en 
laten-raden en noemt dit een "wezenlijk" element van de humoristische kunst. Hoewel Meyer 
voorbeelden geeft van een horizontaal verzwijgen, maakt de context duidelijk dat ook de ver
ticale verzwijging, de subtekst, tot de bedoelde techniek behoort. (Meyer 1987:23) In deze 
studie werd betoogd dat dit verzwijgen een wezenlijk 
element vormt van de muzikale kunst. Een combinatie van beide beweringen roept de vraag op 
naar een overeenkomst tussen humor en muziek. Ik zal haar hier niet stellen. 
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beleid te verdedigen. Deze soepelheid zou - gecombineerd met het laten vallen 
van de eis van de verborgenheid - bijvoorbeeld fragmenten uit Sterne's roman en 
Bachtins visie op Dostojevski's expliciete (uitgeschreven) dialogen als polyfoon 
bevestigen. Echter - een al te gemakkelijke omgang met de simultaneïteit brengt 
niet alleen een aanzienlijk groter aantal voorbeelden van literaire 'polyfonie', 
maar ook een risico met zich mee. Simultaneïteit is, anders dan verborgenheid, 
geen muziek-definiërende eigenschap; dat toont de eenstemmige muziek. Een 
ontbreken van simultaneïteit tast een essentie en de daaruit voortvloeiende pro
blemen (het scheppen van harmonie tussen zelfstandige stemmen) van polyfonie 
zelf aan. Kan men zonder verborgenheid niet spreken van wezenlijk muzikaal, 
zo mag men zonder simultaneïteit niet spreken van meerstemmigheid, Iaat staan 
van polyfonie. 

Met de mogelijke gevolgen voor ogen kan men zich misschien wat meer 
vrijheid permitteren dan in deze studie wenselijk werd geacht, en de grenzen 
behoedzaam verleggen. De eis van de verborgenheid kan achterwege blijven 
wanneer men het concept polyfonie als verwijzing naar een zuiver technisch 
procédé wil hanteren en niet van literaire polyfonie verlangt dat zij ook nog 
muzikaal is. De eis van de simultaneïteit dient in zoverre te worden gerespec
teerd dat in de tekst die ter discussie staat, het harmonieuze samengaan van 
zelfstandige stemmen een probleem had kunnen vormen dat blijkt te zijn opge
lost. Ik vat mijn strenge ontwerp, kortom, op als een voorstel waar enige rek in 
zit. 
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DANKWOORD 

Het was met groot plezier dat ik een aantal jaren aan dit boek heb gewerkt. Niet 
alleen bestudeerde ik menig literair (en muzikaal) kunstwerk en boeiende be
schouwing, maar ook genoot ik van de bijstand die ik ondervond van een aantal 
vrienden. 

Door de bereidheid van John Neubauer het promotorschap op zich te 
nemen, ontstond voor mij een ideale werksituatie. Zijn bemoeienissen met de 
studie waren intensief maar boden alle ruimte. Hij bemoedigde zonder op te 
jagen, opperde in plaats van te verlangen en keurde niet af maar stelde vragen. 
Zijn grote kennis, bereidwilligheid tot grondig lezen, herlezen en discussiëren, 
en streng geheven wijsvinger (waaraan ik mij vastklampte om niet uit te glijden 
op zijn terrein, dat van de literatuurwetenschap) hebben mijn kennis dus op de 
meest aangename wijze verrijkt. 

Eén aspect liet John Neubauer genereus aan anderen over. Het was de 
controle op de Nederlandse taal waarvoor voorlopig werd gekozen. Ik legde 
haar vol vertrouwen in handen van mijn 'leesvriend' Arthur van der Drift, tijdens 
de vele avonden dat wij ons over de tekst bogen. Ooit mijn student, oefende hij 
nu als collega met genoegen wraak voor mijn vroegere gestrengheid en, gehol
pen door zijn gedegen vakkennis die voor editeren nodig is, ging hij vooral 
onduidelijkheden, stilistische problemen en germanismen te lijf. Bovendien 
fungeerde hij bijna de klok rond als technische 'helpdesk'. Ik betwijfel of hij mij 
in zijn studietijd even erkentelijk was voor mijn kritiek als ik het nu was voor 
die van hem. Daar waar de tekst leesbaar is, klinkt zijn stem mee. 

En die van Eddie Vetter. Aan de talloze discussies die wij op elk denk
baar gebied des levens als studievrienden voerden, is na meer dan een kwart 
eeuw, waarvan de tweede helft als collega's aan de Universiteit van Amsterdam, 
geen eind gekomen. De laatste tijd werden ze onder meer gewijd aan dit boek, 
met name de eerste twee hoofdstukken. 

Dat Gerard Broers de studie muziekwetenschap na zijn kandidaats
examen inruilde voor de filosofie, betreurde ik ooit als zijn medestudent. Later 
profiteerde ik ervan, de afgelopen tijd door de consequenties te trekken uit zijn 
grotendeels terechte gemopper over opmerkingen in deel I van mijn studie. 

Hoeveel belangwekkende informatie, nuttige adviezen en gerechtvaar
digde kritiek ik ook van ieder van hen en anderen ontving, vaak was ik 
natuurlijk koppig en hield ik voet bij stuk. Onjuistheden in dit boek komen dan 
ook geheel voor mijn rekening. Met geen van hen die hier zijn genoemd, was 
deze samenwerking de eerste. Moge zij ook de laatste niet zijn geweest en ik in 
staat worden gesteld tot revanche. 

Bij twee vrienden en vakgenoten is geen revanche meer mogelijk. Hoog
leraar Frits Noske, die een stevige basis legde voor mijn musicologische kennis 
en me steeds opnieuw, tot in zijn laatste levensdagen, voor het vak enthousias
meerde, overleed in september 1993. Ook Andries Höweler leerde mij vanaf de 
eerste tot de laatste dag van mijn studietijd zeer veel en gaf, als mijn liefste 
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vriend en begaafde medestudent, alle steun en inspiratie die men zich maar kan 
wensen. Zijn sterven in mei vorig jaar was niet nodig geweest om mij te doen 
beseffen wat ik, ook als musicoloog, aan hem te danken heb. 

Behalve mensen waren ook instellingen een zegen. Het Thomas-Mann-
Archiv in Zürich schonk mij een week lang gastvrijheid en gaf ook daarna nog 
probleemloos en prompt de nodige informatie. Dat deden ook de Openbare 
Muziekbibliotheek en bibliotheek van de Stichting Toonkunst in Amsterdam, 
waarmee ik mij al dertig jaar lang verbonden voel. De twee bibliotheken boden, 
ooit samen met het Instituut voor Muziekwetenschap in één gebouw, de musico
logen een vakgerichte omgeving. Hun bezit is nog steeds van grote waarde voor 
de muziekwetenschap en een intensivering van de binding tussen beide instel
lingen en Universiteit daarom zeer in het belang van de laatste. 

Hoeveel intellectueel materiaal ook ter beschikking werd gesteld, een 
boek wordt niet geschreven en uitgegeven zonder tijd en geld. Dat ik daarover in 
voldoende mate kon beschikken, dank ik onder meer aan de Universiteit van 
Amsterdam. 

Mijn echtgenoot, John Wolbers, uitte zijn liefdevolle belangstelling in het 
bieden van zowel materiële als intellectuele en morele steun. Hij droeg daarmee 
in zeer belangrijke mate bij aan de totstandkoming van dit boek en het ge
noemde plezier bij het schrijven. Aan hem is de studie opgedragen. 

Amsterdam, maart 1999 
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