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Hoofdstuk 1,8 

INTERTEKSTUELE POLYFONIE BIJ THOMAS MANN 

Thomas Manns romanstemmen 

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

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

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

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

Zie 1,7, paragraaf "Historisch diachrone stemmen". Het is een kwestie van accentlegging 
of men spreekt van een stilstand binnen de ontwikkeling of van een ontwikkeling binnen de 
stilstand. 
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Hoofdstuk 1,8 

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

Oude stemmen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De techniek als stem 

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

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

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

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

Samenvatting 

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

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

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

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

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

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

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

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