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Hoofdstuk 1,7 

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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Hoofdstuk 1,7 

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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Hoofdstuk 1,7 

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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