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Hoofdstuk 1,6 

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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Hoofdstuk 1,6 

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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Hoofdstuk 1,6 

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 
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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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Hoofdstuk 1,6 

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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Hoofdstuk 1,6 

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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Hoofdstuk 1,6 

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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Hoofdstuk 1,6 

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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