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Hoofdstuk 11,3 

CLEMENS DER IRE 

Abstractie 

We weten dat de auteur de roman schreef in het midden van de twintigste eeuw. 
Maar wanneer noteert de verteller de legende? Clemens de 1er zelf verduidelijkt 
ons dat er in dezen geen vast aanknopingspunt bestaat en hierover bovendien, 
gezien zijn abstractie en tijdloosheid, helemaal niets te zeggen valt. Helemaal 
niets blijkt overdreven. Hij zit immers aan de lessenaar in Sankt Gallen "wo 
einst Notker der Stammler saß", dus noteert zijn verhaal blijkbaar in of na de 
tiende eeuw. En wanneer speelde dat verhaal zich af en klonk het zelfstandige 
klokgelui? Nadat hij in eerste instantie verklaart het gelui als "Geist der 
Erzählung" zelf te hebben veroorzaakt, noemt hij het in de tweede beschrijving 
"eine Tatsache der Geschichte". Dat valt alleen te rijmen wanneer Clemens met 
"Geschichte" niet doelt op een historische werkelijkheid maar op de geschiede
nis die hij - met afstand en eigenmachtigheid - vertelt. Hij speelt na zijn intro
ductie dan ook de rol van buitenstaander die zijn verhaal bij tijd en wijle onder
breekt met reflecties. Anders dan Leverkühns biograaf, Serenus Zeitblom, die 
een van de hoofdpersonen in zijn eigen vertelling vormt, behoeft Clemens de 
'inside'-informatie waarover hij beschikt, daarom niet te rechtvaardigen. 

Maakt hij zich zelfs wel een voorstelling van de tijd en plaats waarin de 
geschiedenis zich zou hebben afgespeeld? Hij rept over die periode met geen 
woord en van de plaatsen die hij noemt, is menigeen niet op de landkaart te vin
den. Naar eilanden als St. Patrick en St. Dunstan bijvoorbeeld, zal men vergeefs 
zoeken. Zoals Clemens zelf zegt, ontbreekt "der Unterschied von Hier und 
Dort". De geestelijke verteller verhult niet alleen zijn eigen "fleischlichen Leib", 
maar gaat in zijn verhaal ook concrete chronologie en topografie uit de weg. 

Het is duidelijk dat het ondoenlijk en zinloos is hem of zijn vertelling in 
de tijd vast te leggen of het relaas op zijn historiciteit te toetsen. Men kan Cle
mens daarom niet op een historische ongerijmdheid betrappen, zoals men het 
Zeitblom kon doen toen hij een foutief tramnummer noemde. De schijnbare 
exactheden doen niet meer dan het streven naar een realisme, zoals we dat uit 
Doktor Faustus kennen, persifleren. Het is de in een pij gehulde verteller 
daarom toegestaan zijn eigen gedachten en die van zijn middeleeuws geklede 
personages in een Freudiaans jasje te steken. Want zijn geschiedenis is een 
legende en hij zelf de verteller per se. Maar hoe abstract hij ook is, en hoezeer 
hij ook buiten het verhaal staat, toch is hij tevens een (door hem zelf beschre
ven) romanfiguur, plastiek, leven. Hij zelf legt met opgeheven wijsvinger de 

1 Zeitblom moet de kritische lezer van zijn onmogelijke alwetendheid afleiden of deze 
verklaren uit zijn inlevingsvermogen. (W:201,581) 
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nadruk op het ideële, abstracte van zijn persoon, maar zonder dat het hem lukt 
deze persoonlijkheid te onderdrukken. In tegendeel wordt hij door zijn ijver 
voor vergeestelijking (en door zijn ironie), individueel getekend en onderschei
den van Zeitblom. Voor het overige hebben de twee vertellers een en ander met 
elkaar gemeen, met name hun klassieke vorming en hun huiver ten aanzien van 
de 'liaisons dangereuses' waarover ze verslag doen. 

Als idee is Clemens, net als Leverkühn, een amalgaam; achter het masker 
van de Ierse monnik schuilen diverse (historische) individuele vertellers -
Elimandus, de compilator van de Gesta Romanorum, Aue, Thomas Mann zelf. 
Hij is een synthetische "Sella gestatoria". Net als in Leverkühn (zie 1,7) trans
formeert zich ook in hem het naast en na elkaar tot een in en met elkaar. Want, 
zoals Mann leert: "alles Leben ist Wiederkehr und Wiederholung, und der 
sogenannte 'Charakter' des Individuums eine mythische Rolle, die in der Illusion 
origineller Einmaligkeit gespielt wird (...)"2 Wat Mann voor het reële leven gold, 
is in elk geval van toepassing op de fictieve levens die hij schiep en voor de illu
soire eenmaligheid waarvan hij zelf te zorgen had. De tijd- en taalloze (beter: de 
altoos en alom aanwezige) Clemens, zowel als Gregorius, de uiteindelijke 
sociaal-democraat op wiens hoofd de auteur, zoals hij zegt, alle mogelijke ver
diensten van historische pausen heeft geladen, en de figuren uit zijn omgeving, 
zijn dus postfiguraties van personages en personen uit diverse periodes. In een 
aantal gevallen evoceren de figuren uit de roman zelfs elkaar. Men vergelijke de 
rauwe Ierse met de verharde 'Belgische' visser, of de zanglustige Poitewin met 
de poëtische Probus, en Poitewins vriend, de kritische Feirefitz - "ein Mann von 
Schliff, von feinster höfischer Schule" - met Probus' vriend, de sceptische 
Liberius - een "Kirchenfürst" met "Sinn für Representation". Ook dergelijke 
intratekstuele herhalingen accentueren het typische of mythische, en dragen aan 
het fictieve en de historische onbepaaldheid bij. 

Het spel met het realisme was hier onder meer nodig om, na de histori
sche ernst van Doktor Faustus, een distantie en vrijheid te bereiken die genade 
aanvaardbaar maakte. Deze atmosfeer biedt ruimte voor ontleningen aan aller
hande tijden en plaatsen. Zo wekken de ongerijmdheden, die zich voordoen 
wanneer Thomas Mann velerlei tijdvakken monteert, geen enkele verbazing. Hij 
wil zijn verteller rond 1100, dus nadrukkelijk voor Hartmann von Aue (circa 
1160-1215), laten schrijven.3 Nochtans vraagt hij zich af of hij zich zelf bij zijn 
voorbereidingen inderdaad moet verplaatsen in de elfde eeuw, die van Gregorius 
de Zevende, of in de zesde of zevende eeuw, de eeuw van Gregorius de Grote. 
Dat tijdperk gaat evenwel ruim vooraf aan de tijd van Notker Balbulus, aan 
wiens lessenaar Clemens dan niet kan hebben gezeten, ligt bovendien voor dat 
van Karel de Grote, in wiens traditie Clemens beweert te denken. Bovendien 
kende Rome pas vanaf de late achtste eeuw kerkklokken. (Zie 11,4: Historische 
klokken) Maar ook met zijn beschrijving van het geruïneerde Rome, welk doet 
denken aan dat van de negende en voorafgaande eeuwen, en met de ontleningen 

[On myself]. In Üms:i: 
3 Vgl. II.2 nt.36 
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aan het leven van Karel de Grote , kiest Mann voor vroegere middeleeuwen. Zo 
is de scène van Gregorius' intocht samengesteld uit Paus Leo Ill's intocht in 
Rome in 800 en Karels twee Romeinse intochten. Anderzijds droegen het Duitse 
leven en ridderdom in de twaalfde en dertiende eeuw eveneens bouwsteentjes 
aan het verhaal bij, waarmee Mann al het genoemde, ook Aue, achter zich laat. 
De auteur springt dus heen en weer in de tijd. In enge zin speelt het verhaal zich 
af èn is het opgetekend ergens tussen de zesde en veertiende eeuw (in een 
"internationales, deutsch-französisch-englisches Mittelalter"'1). Maar literair 
beschouwd krimpen zowel de vertelde als de vertellende tijd, (net als de subjec
tieve tijd die Gregorius op de rots in het meer doorbrengt), samen tot een 
abstracte tijdloosheid. 

Plastiek 

Zo wil ook Thomas Mann het zien opgevat. In de legende boet de tijd "an 
Dimension ein und schrumpft zusammen, wie der verkrümmte Erdsäugling auf 
dem Steine im See es tat (...)."6 En Clemens is de mythische verteller, de 
machtige "Es" die luidt. Naar eigen zeggen is hij namelijk "luftlos, körperlos, 
allgegenwärtig". Zich voorstellend als abstract en zuiver geest, beschouwt hij 
het klaarblijkelijk als zijn taak een idee te presenteren. Zoals vrijwel altijd in 
Manns werk gaat het daarbij in eerste en laatste instantie om de bezoeking van 
de mens door de moreel onverschillige natuur. "Ein Pfui der Natur und ihrem 
Gleichmut!" verzucht Clemens bij zijn beschrijving van de bruiloft tussen moe
der en zoon. Hij is blij een verhaal te kunnen vertellen waarin, net als in bij
voorbeeld de Joseph-roman, de waarheid van de natuur het uiteindelijk verliest 
van die van de kritiek en ethiek. 

Maar Clemens is niet alleen geest doch "Geist der Erzählung" en dient 
dus voor 'natuur', dat wil zeggen plasticiteit te zorgen, de idee in de vorm van 
individuele levens op te voeren. Het is dit vereiste leven dat hem dwingt te 
kiezen voor een tijd - middeleeuwen - , voor bepaalde landstreken - Ierland, 
Italië - , voor namen - Gregorius, Sibylla, Gozbert - en voor een taal - Duits. Dat 
hij van al deze concretiseringen - zijnde voor hem slechts verschijningsvormen 
en afkeurenswaardig, want "Körper" en "fleischlich" - evenwel graag had afge
zien en de ondeelbare waarheid liever dan in een bepaalde taal in 'Taal an sich' 
had geschreven, steekt hij niet onder stoelen of banken. Maar wat doet hij? In 
plaats van Taal spreekt hij 'honderdstemmig', dat wil zeggen spreekt onophou
delijk vele, vreemde, oude en zelfbedachte talen en dialecten. Zijn woordgebruik 
vertoont zo nu en dan - bijvoorbeeld bij de even genieterige als geringschattende 
beschrijving van de materiële luxe aan het hertogelijke hof - een ongeremdheid 
die herinnert aan de "Schwatzhaftigkeit" van de jonge Joseph. En in de dialo-

17 februari 1948 aan Agnes Meyer; zie ook Weigand 1952:27ff 
5 13 februari 1948 aan Samuel Singer 
6£>£:194 
7JB;jJ:83. 
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gen ontaardt het taalspel soms in een internationaal "Geplapper", nog onbe
heerster dan dat van Felix Krull8, zoals het oud-Frans van het jonge liefdespaar 
en het "dreist erfundenen Dialekt aus englisch, französisch und plattdeutsch" 
van de Ierse vissers. Hoewel dit talenspel verschilt van dat van Dostojevski -
het gaat bij Mann niet om een realistische taalbeeld maar om een irreële veelta
ligheid die zich beperkt tot een vermenging van locale en historische idiomen -
speelt ook Mann dus bewust met heteroglossia. Hoe is Clemens' verlangen naar 
homogeniteit te rijmen met deze verbale heterogeniteit? 

Mann noemde Der Erwählte eens in eerste instantie een zuiver een expe
riment. Wysling spreekt van een taaiexperiment en, Manns kenschetsing van de 
Joseph-romans overnemend, een "Sprachwerk".'0 Dit zou kunnen verleiden tot 
de aanname dat het de auteur bij deze roman vooral om een esthetisch kunst
werk zou zijn gegaan. Het is waar, een kunstwerk moest het natuurlijk ook zijn. 
Thomas Mann bekende in 1946 aan Bruno Walter: "Beim Schreiben (...) ist der 
Gedanke sehr oft das bloße Produkt eines rhythmischen Bedürfnisses: um der 
Kadenz und nicht um seiner selbst willen - wenn auch scheinbar um seiner 
selbst willen - wird er eingesetzt. Ich bin überzeugt, daß die geheimste und 
stärkste Anziehungskraft einer Prosa in ihrem Rhythmus liegt, - dessen Gesetze 
so viel delikater sind als die offenkundig metrischen."" Ook de veeltalige tech
niek komt ten goede aan ritme en muzikaliteit. Klanken wisselen, het Duitse 
proza wordt onderbroken en we horen er "gesproken onuitgesprokenheid", een 
muzikale nietszeggendheid. Voorts kunnen, zo constateerde de auteur (soms bij 
monde van zijn figuren), ritme en vreemde talen dienst doen als sluier, kunnen 
ze, net als muziek, dat wat wordt gezegd tegelijk verzwijgen, althans een 
onverplichtende dimensie verlenen. De Duitse protagonist in Der Zauberberg 
brengt dit fenomeen 'zonder te spreken' onder woorden: "Parler français, c'est 
parler sans parler, en quelque manière (...)." 

Maar de talige heterogeniteit spreekt, zoals Zmegac terecht stelt, de poli
tieke ernst van de laatste roman niet tegen.1' Al mag de gedachte, zoals Mann 
aan Walter toegeeft, vaak in het begin van het creatieve proces ontbreken, later 
is zij pregnant aanwezig. Want wat Mann met Clemens' virtuoze taaimengsel 
beoogde, is behalve 'muziek' juist bewustzijn en kritiek, behalve leven juist idee. 
Wat we horen, is niet alleen klank maar ook kosmopolitisme. De veeltaligheid 
levert ook een ideële internationale nationale grenzeloosheid op. De 'ik' van de 
verteller construeert wel veeltaligheid, maar de 'Es' van de "Geist der 
Erzählung" kan deze veeltaligheid opvatten als "Übersprache".14 Clemens' 'hon-

* FK: 158 
10 september 1949 aan Erich Kahler. Bronnen voor het taalgebruik en de naamkeuzes in 

Der Erwählte: Hilscher 1962; Lesser 1952; Weigand 1952; Wysling 1963 
10 15 juli 1936 aan K. Kerényi; Wysling 1963:188,156,178 

An Bruno Walter; zum siebzigsten Geburtstag. In RuA:420,421. Clemens is het roerend 
met hem eens; hij roemt zijn eigen "wohlgefügte Prosa mit ihren so viel feineren und ge
heimeren rhythmischen Verpflichtungen" dan die van de poëzie. (DE: 13) 

~ Zi>:473; zie ook Einführung in den 'Zauberberg''. In RuA:67 
" Zmegac 1959:58 
14 Wysling 1967 (Quellen):295 
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derd stemmen' willen ineenvloeien, namelijk tot een mondiale, tijdloze abstrac
tie, tot Taal van de humaniteit. Voor Der Erwählte geldt dus ook wat Mann over 
zijn Joseph-roman zegt - "weil es das Menschliche als eine Einheit empfindet 
und imaginiert, seine Motive, Erinnerungen, Anspielungen, wie seine 
Sprachlaute, aus vielen Sphären borgt."15 Nooit, zelfs niet in de Joseph-boeken, 
ging Mann daarbij zo ongegeneerd te werk als in Der Erwählte. 

De mensheid wordt als een eenheid ervaren. De roman leeft dus (anders 
dan de werken van Dostojevski) niet vooral van psychologische individualitei
ten, maar hoofdzakelijk van mythische identiteiten, en verbindt zich zodoende 
synthetisch met zijn culturele omgeving. Als zelfstandige component daarin 
vertoont het zich weliswaar (evenals de romans van Dostojevski) als een 
amalgaam van heterogene, literaire stemmen. Maar deze 'muziek' heeft de 
inhoud niet opgeslorpt. Het muzikale "Sprachwerk" is geen 'Sprachenwerk' 
geworden, het poëtische proza niet zuiver 'poëzie'. Dat dankt het aan de verbin
dende idee, het ethisch-esthetische pleidooi voor (poëtisch) proza. Daarvoor 
zorgt de pregnant aanwezige verteller. Het is hier Manns "monodische bewust
zijn" (zoals Bachtin het zou noemen) dat de synthese bewerkstelligt. Clemens' 
'toon' (die later nog ter sprake zal komen) en boodschap werken overkoepelend. 
Maar vooral lieert de auteur Clemens' eigen uitlatingen aan de dialogen, en deze 
onderling. Zowel de verteller als de personages reflecteren over de door hen ge
hanteerde taal en komen tot dezelfde conclusies. Deze zullen in Hoofdstuk 11,4 
worden besproken. Het brandpunt van hun bespiegelingen is: "Wir sollen 
ausdrücklich sprechen und die Dinge bei Namen nennen (...)." Een waar
schuwing voor het zingen en een voorbeeld van "Transzendentalpoesie" (Zie 1,8 
en 11,2). 

Clemens als stem 

Clemens is als synthese en synthetische spreker even polyfoon als bijvoorbeeld 
Leverkühn - want in al zijn 'meerstemmigheid' een homogeen individu. De vraag 
is hier echter of dit individu zich laat horen in het klokkenfragment. Hij doet dat 
inderdaad in de laatste twee zinnen: "'Ich bin es. Ich bin der Geist der Erzählung 
...'" met de vermelding van de plaats waar (en in vage termen de tijd waarin) hij 
zijn verhaal schrijft. Er is bij de afbakening van de passage in Hoofdstuk 11,1 al 
op gewezen: hij lijkt slechts met zijn '"Ich bin es'" onverborgen - en dus onmu
zikaal - aanwezig. Dat men bij zijn presentatie hier, in de laatste alinea van de 
klokkenpassage, toch van verborgenheid moet spreken, maken de interpunctie 
en volgende alinea duidelijk. Het '"Ich bin es (...)'" in de derde alinea maakt deel 
uit van een beschrijving door een niet geïdentificeerde verteller en staat tussen 
aanhalingstekens. De zelfpresentatie betreft dus een citaat: "Und doch kann er 
sich (...) verkörpern in jemandem, der in dieser spricht und spricht: 'Ich bin es 
(...)'." Dat het om een zelfcitaat gaat, kan men wel vermoeden maar is nog niet 

15 Joseph und seine Brüder; ein Vortrag. In RuA: 112 
'6DE-.m 
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evident. In de vierde alinea, die niet meer tot de klokkenpassage behoort, 'modu
leert' de onbekende verteller haast onmerkbaar naar een versmelting van 
hemzelf en Clemens de 1er, dus naar een onverborgen zelfpresentatie: pas daar, 
vanaf het "Ich bin Clemens der Ire ..." volgt zijn betoog in de eerste persoon; 
vanaf dat moment, dat buiten het klokkenfragment valt, zullen de aanhalingste
kens dan ook ontbreken, is de 'biografie' een autobiografie geworden, en is 
Clemens onverholen aanwezig. 

In deze autobiografie herkent de lezer Clemens' ironie en visie die al in 
het klokkenfragment werd aangestipt. Zijn antwoord op de 'retorische' vraag of 
soms niemand de klokken luidt - "Nein, nur ein ungrammatischer Kopf ohne 
Logik wäre der Aussage fähig" - doet op humoristische wijze de scheidings
wand tussen legende en werkelijkheid wankelen en leidt tevens Clemens' visie 
op proza en poëzie in. Maar pas na het gelui gaat de verteller dieper in op zijn 
abstractie en voorkeur voor grammatica, logica en proza. Pas achteraf dus blijkt 
de verborgen aanwezigheid van Clemens in de beschrijving van het gelui. Maar 
reeds daar kondigt de zelfstandige stem van de verteller zich aan. 

Zijn verborgenheid bezit misschien niet de vorm van een subtekst in 
literatuurtechnische betekenis. Clemens stelt zich in het klokkenfragment 
verdekt op achter 'derde personen', de voornaamwoorden "er", de "Geist", en het 
abstracte "Es". Met zijn latere optreden als voornaam verandert de hoorbaarheid 
van zijn aanwezigheid in een gehoordheid. Hij wordt dan gehoord als (eerste) 
persoon met zijn spot en ethisch-esthetische overtuigingen, die hem - zoals we 
zullen zien - harmonisch verbinden met de andere stemmen. 

Clemens' toon 

Na de introductie richt Clemens zich als 'ik' af en toe tot de lezer. Hij doet dat 
om commentaar te geven op zijn verhaal, op zijn distantie tot de wereld die hij 
beschrijft of om op narratieve problemen te wijzen. Ook subtieler is hij voortdu
rend aanwezig en bepaalt hij dat wat Theodor Fontane de stijl noemt, de toon 
van een werk die door het materiaal wordt bepaald, als het ware door de toon 
van de auteur heen klinkt en een werk doet verschillen van diens andere werken. 
In verband met Wagner noemde Mann zo een specifieke toon de "Grundlaut" 
van een werk.'7 Clemens' toon zou men de "Grundlaut" van Der Erwählte kun
nen noemen. Daarmee is Clemens dus steeds, samen met de stemmen, aanwezig. 

Maar de aanwezigheid van dit "grondgeluid" verschilt met die van een 
stem. Zoals in Hoofdstuk 1,2 is gezegd, gaat het bij een stem om een implicatie 
of toespeling en niet om een toon. Elke tekst bezit een toon maar niet automa
tisch een stem. Bovendien klinkt de toon per definitie overal doorheen; van een 
verborgenheid waarover een muzikale stem beschikt, is dus geen sprake. En 
tenslotte: de toon harmonieert niet met de stemmen maar beheerst hen. Hij is dus 
een ongelijkwaardige partner. Hij maakt geen deel uit van de polyfonie maar 

Der Alte Fontane. In LGM:600,601; Leiden und Größe Richard Wagners. In LGM:737 
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staat naast de polyfonie en naast de geëvoceerde klokgeluiden als een indivi
dueel element. Hij wordt, behalve door Clemens' persoonlijkheid (met zijn ken
nis, preutsheid, ironie, empathie en dergelijke), bepaald door Clemens' muzikale 
technieken die zich openlijk manifesteren: de 'nietszeggende' en daardoor muzi
kaal klinkende vreemde talen, de inversie, hexameters en herhalingen, de 
assonantie, het stafrijm en de andere muzikale parameters die het proza van het 
klokkenfragment poëtisch maken. 
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