
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Literaire polyfonie. Een theoretisch ontwerp en zijn toepassing op een passage
in Thomas Manns 'Der Erwahlte'

Lichtenstein, S.K.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Lichtenstein, S. K. (1999). Literaire polyfonie. Een theoretisch ontwerp en zijn toepassing op
een passage in Thomas Manns 'Der Erwahlte'. [, Universiteit van Amsterdam]. in eigen
beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/literaire-polyfonie-een-theoretisch-ontwerp-en-zijn-toepassing-op-een-passage-in-thomas-manns-der-erwahlte(3948d01d-4c28-4de7-8db2-86f5da87825a).html


Hoofdstuk 1,9 

SAMENVATTING 

Muzikale en literaire polyfonie 

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

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

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

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

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

meerdere stemmen simultane stemmen 
/ \ 

(niet muzikaal - - verborgen) 
/ \ 

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

verschillende profielen - - unisono 
/ \ 

sterke profielen - - homofonie of accoordenreeks 
/ \ 

samenklank toeval - - harmonie 

heterofonie polyfonie 

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

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

Thomas Manns polyfonie 

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

108 


