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Hoofdstuk 1,5 

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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