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NABESCHOUWING 

Polyfone technieken 

Was Thomas Mann dirigent geworden, dan had hij gedirigeerd als Bruno 
Walter, en als componist had hij ongeveer gecomponeerd als César Franck, 
meende hij eens.23 In werkelijkheid schijnt hij een beetje piano en verdienstelijk 
viool te hebben gespeeld. Maar niemand, incluis hij zelf, gaf daar hoog van op. 
Zijn werk was het 'muciseren' met de pen. Muziek - "von jungauf habe ich dem 
Rätsel ihres Wesens nachgehangen, sie belauscht, sie zu ergründen gesucht, bin 
als Schriftsteller ihren Spuren gefolgt, habe unwillkürlich ihre Wirkungsart auf 
mein eigenes Bilden und Bauen gewährt (...)."24 Hij was er van "überzeugt, daß 
die geheimste und stärkste Anziehungskraft einer Prosa in ihrem Rhythmus 
liegt, - dessen Gesetze so viel delikater sind als die offenkundig metrischen" , 
citeerde tevreden een criticus die de voordracht in Buddenbrooks vergeleek met 
het werk van een dirigent26, spiegelde zijn vertellingen soms aan bestaande 
muziekwerken, noemde zijn boeken partituren, een dynamische versnelling 
daarin eens een "accelerando"27, de stijl van zijn werk ooit de zangtoon, de 
eerste drie Joseph-boéksa sprookjesopera's, het hele Joseph-werk een lied, 
enzovoorts.28 

Hier en daar stond ik kort stil bij muzikale elementen van Manns proza, 
bijvoorbeeld op zijn ritmische technieken. (Zie 11,3: Clemens' toon) De aandacht 
moest echter worden geconcentreerd op zijn meerstemmige schrijfwijze, en in 
het bijzonder de polyfonie van de opening in Der Erwählte. Vergelijkt men deze 
polyfonie met die in Hoofdstuk XXXIV uit Doktor Faustus, besproken in Deel 
I, dan ontdekt men een verschil. In het fragment uit het Faust-werk refereren de 
stemmen - politieke sfeer, "Kridwißkreis", verteller, oratorium en leven van 
Leverkühn - naar elkaar, terwijl de stemmen in het klokkenfragment, uitgezon
derd die van de verteller, verwijzen naar tekst-externe elementen. In het Faust-
fragment is de simultaneïteit van de stemmen dus geslotener. Dat fragment 
bakent zich als polyfone tekst niet af op grond van een uiterlijk criterium, 
bijvoorbeeld als hoofdstuk: het duurt voort zolang de vijf stemmen elkaar en de 
twee samenhangende ideeën (barbarisme en nationaal-socialistische voorberei
ding) impliceren. Hun gelijktijdigheid is dus alleen te danken aan hun synthese 
die ontstaat dank zij hun gemeenschappelijke betekenis, de mentaliteit waarvan 
zij alle getuigen. In het klokkenfragment daarentegen wordt de polyfone simul
taneïteit, behalve door de harmoniserende idee (humaniteit en de daarmee sa-

2" An Bruno Walter; zum siebzigsten Geburtstag. In RuA:421 
24 Die Sendung der Musik. In RuA:413,414 
" An Bruno Walter; zum siebzigsten Geburtstag. In RuA:421 
26 Id. 
27 Die Enstehung des Doktor Faustus. In RuA:218 
28 Sechzehn Jahre; zur Amerikanischen Ausgabe von 'Joseph und seine Brüder' in einem 

Bande. In RuA:125.126,129 
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menhangende heldere articulatie) ook bepaald door een element dat manifest 
blijft: het fragment isoleert zich vooral van zijn context door zijn gelui, veroor
zaakt en beschreven door een onbekende luider en verteller. 

Der Erwählte: Simultaneïteit, zelfstandigheid en intentionaliteit 

Manns laatste roman bevat vele subteksten of stemmen, ongetwijfeld meer dan 
de elf die in de voorafgaande hoofdstukken werden onderzocht. Acht daarvan 
klinken samen in de beschrijving van een (muzikale) gebeurtenis, het klokgelui: 
de stem van de verteller, van de thema's van de genade en het proza, de stemmen 
van Hans Pfitzners opera Palestrina en Manns Betrachtungen, die van Richard 
Wagner en van Gerhart Hauptmann, en tenslotte de stem welke van de heilige 
Dunstan zingt. Drie stemmen die men er verwacht zou hebben omdat zij de 
vorm van de roman in zijn geheel hebben gemotiveerd, ontbreken in het gelui. 
De eerste twee zijn die van Hartmann von Aue, de leverancier van Thomas 
Manns model, en van Thomas Mann zelf als gebruiker daarvan. Hun stemmen 
worden pas later in het boek ingezet (of 'zetten' daar 'in') om op Aue's strenge en 
Manns eigen moderne en meer 'humane' proza, een proza doorspekt met psycho
logische en relativerende commentaren te wijzen. De derde verwachte stem is 
als het ware eveneens die van een voorganger, Leverkühn, met zijn muzikale 
dramatisering van het Gregorius-verhaal. Ook voor zijn schijnbaar populaire 
maar in feite zeer middellijke, gedistantieerde poppenmuziek biedt Der 
Erwählte een 'humaner', dat wil zeggen warmer en vriendelijker alternatief. 
Maar ook deze 'bron' laat zich niet in het klokkenfragment terughoren. 

Alle acht stemmen bezitten sterke en eigen profielen en zijn dus zelf
standig. Ze manifesteren zich als een verteller (1) in het kostuum van een 
monnik, als twee psalmen (2 en 3) die elk een thema presenteren, als middel
eeuwse heilige (en misschien een Griekse god en een oud-testamentaire koning) 
(8), als een moderne toneelschrijver (7), een romantisch componist (6), een 
laatromantische opera uit deze eeuw (4), en een essay van de auteur zelf (5). 
Alleen al de zelfstandigheid van deze eenheden maakt het onwaarschijnlijk dat 
zij niet beoogd zouden zijn. Anders was er misschien twijfel aan de aanwezig
heid van sommige stemmen ontstaan. Maar hoewel elementen uit de manifeste 
tekst zelf de referenties bevatten, waren er steeds tekst-externe factoren te vin
den die de aanwezigheid verder aannemelijk maken. In het geval van Gerhart 
Hauptmann bijvoorbeeld, zijn dat de samenvallende tijdstippen van Manns 
kennismaking met Hauptmanns Ketzer von Soana en met Palestrina, de opera 
die ongetwijfeld een stem vormt. Bepaalde tekstelementen - de windharp en de 
kakofonie van het gelui - lijken zelfs alleen verklaarbaar wanneer men hun 
onderliggende functie van stemdrager erkent. 
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Der Erwählte: harmonie 

Dat de gevonden stemmen beoogd zijn, wordt zoals ik hiervoor opmerkte, ook 
waarschijnlijk gemaakt door hun zelfstandigheid. Deze vermijdt tevens een 
eenvoudige homofone synthese. Dat er evenmin een nog eenvoudiger babyloni
sche heterofonie is ontstaan, is het gevolg van de werkwijze waarbij in het 
horizontale ontwerp van de componenten rekening is gehouden met het verticale 
resultaat. Van boven naar beneden klinkt één harmonie, het pleidooi voor 
genade en duidelijke taal. Daarin blijven de stemmen echter zelfstandig hoor
baar. Van een absorptie, bijvoorbeeld een verdwijnen van de stemmen in een 
harmonieloos unisono, is dus geen sprake. 

De harmonie klinkt zelfs van begin tot eind van het fragment. Maar als 
het om slechts één harmonie gaat, waarom vergelijken we de passage dan niet 
met één enkel consonant accoord? Op deze vraag zijn twee antwoorden te 
geven. Het eerste ligt besloten in het verschil tussen de duur van de klokken-
passage, de horizontaliteit die nodig is voor een ontplooiing van haar stemmen, 
en de duur van een accoord. Een accoord is slechts een kort moment in een 
meerstemmig verloop en kent in deze zin geen 'begin en eind'. Het kan daarom 
geen stemmen maar hooguit stemdeeltjes bevatten. Men zou nu bij wijze van 
tegenwerping kunnen wijzen op accoorden als die in de door Thomas Mann zo 
bewonderde eerste 136 maten van Wagners Ring des Nibelungen. In dat over
weldigende voorspel vinden de vele stemmen zich in één vier of vijf minuten 
aanhoudend Es-groot-accoord (dat trouwens eveneens pas wordt onderbroken 
wanneer de eerste stem letterlijk boven water komt en namen gaat noemen). Het 
weerwoord luidt dan dat geen van deze stemmen voldoende geprononceerd is 
om zelfstandig te kunnen worden genoemd. In Das Rheingold gaat het wel om 
één aangehouden accoord. Het bevat, anders dan Der Erwählte, geen stemdeel
tjes, laat staan stemmen. 

Het tweede antwoord wordt aangereikt door de betekenis van muzikale 
harmonie. Harmonie is iets anders dan een (langdurende) consonant; het is eer
der een beoogde afwisseling van spanning en ontspanning. Hierbij vallen 
verschillen tussen muzikale en literaire harmonie in het oog. Men kan bijvoor
beeld discussiëren over de vraag of er bij een verbindende idee - die in de hier 
besproken literatuur als harmoniserende factor fungeert - kan worden gesproken 
van een afwisseling tussen spanning en ontspanning. Nog een verschil: terwijl 
harmonie in muzikale meerstemmigheid een (gemakkelijk vermijdbaar) bijver
schijnsel is, bewerkstelligt de verbindende idee in literatuur vaak (bijvoorbeeld 
in Hoofdstuk XXXIV uit Doktor Faustus) de simultaneïteit zonder welke er niet 
van harmonie kan worden gesproken. Accepteert men deze verschillen die 
voortvloeien uit het materiaalverschil tussen muziek en taal niet, dan ziet men af 
van literaire polyfonie. 

In Der Erwählte toont de harmonie zich in een afrekening met het 
romantische complex van (natuur)mysticisme, zelfverlies en dood, verinnerlij
king, poëzie en muziek, woordeloosheid, babylonische meertaligheid, nationa
lisme en verdeeldheid, ridderdom, strijdlust, pathos, en hoogmoedig individua-
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lisme. De afrekening dient zich door het hele boek heen aan met de oproep tot 
boetedoening. De boete bestaat uit het vervangen van de strijdlust door toleran
tie en genade, van de hoogmoed en verdeeldheid door nederigheid en besef van 
verbondenheid, van nationalisme en meertaligheid door een gerichtheid op het 
mondiale en algemene, van verinnerlijking en zelfverlies door bewustwording, 
van een sympathie met de dood door een keuze voor het leven en de toekomst, 
en van de woordeloosheid, de muziek en de poëzie, door openlijke (zelfkritiek 
met het articuleren van de waarheid in vrij, ongebonden proza. Het muzische 
komt daarin dus een bescheiden plaats toe. "Eine jubelndere gebührt ihn nicht", 
zoals Clemens over lijf en vleselijkheid zegt. Met enige overdrijving kan ook het 
muzische slechts "ein notwendiges Übel" worden genoemd. 

Het is natuurlijk geen toeval dat alle stemmen zich in een muzikale ge
daante voordoen: psalmen (2 en 3), opera (4), opera-beschrijving (5), Wagner 
(6) en de uitvinder van de windharp (8). Ook Hauptmann (7), de "Rhythmiker" 
en verdediger van de muziek als bevrijdende kracht, treedt hier vooral op als 
'musicus'. Zelfs de verteller (1), die zich na het gelui kritisch zal buigen over 
bepaalde muzische elementen in de taal - later spreekt hij misprijzend over de 
hofmusici ("dieses Volk") en hun leugenachtige liederen - maakt tenslotte zelf 
de kakofonische klokkenmuziek. Alle stemmen verwijzen naar de humaniteit en 
genade en/of het moderne, poëtische proza, die in Manns ogen ideëel met elkaar 
zijn verbonden. Het is deze ethisch-esthetische idee die voor een harmonische 
samenklank van de stemmen zorgt. 

Der Erwählte: Verborgenheid en muzikaliteit 

De stemmen in het klokkenfragment vertonen alle kenmerken van polyfonie: 
simultaneïteit, zelfstandigheid en harmonie. De toepassing van het begrip is hier 
dus accuraat en deelt iets mee over de structuur van het fragment. Wijst het ook 
op de muzikaliteit van de tekst? Het lijkt er op. Want in deze studie werd 
geconstateerd dat een harmonische simultaneïteit in een talige tekst amper denk
baar is zonder de verborgenheid. En deze werd beschouwd als typisch muzikaal. 
Men kan daar natuurlijk andere standpunten over innemen, zoals S. Scher. Hij 
behoort tot de auteurs die het contrapunt een zuiver muzikaal fenomeen noemt, 
waarvan de literaire verwerkelijking uiteindelijk onmogelijk is. Deze opvatting 
vloeit voort uil zijn mening over het muzikale van literaire werken. Het 
"eigenlijk muzikale" is volgens hem in deze werken eenvoudigweg niet voor
handen en kan met talige middelen en literaire technieken slechts worden 
geïmpliceerd, geëvoceerd, geïmiteerd of op anderszins middellijke wijze worden 
benaderd." Hier treffen we dus een andere opvatting aan van het "eigenlijk 
muzikale", dat in Sehers ogen klaarblijkelijk berust op het akoestische element. 
Zowel tegen de ene opvatting als tegen de andere zijn argumenten in te brengen. 
Enerzijds is de verborgenheid wel een muzikaal element maar, zoals we consta-

Scher 1984:13,12 
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teerden, niet voorbehouden aan muziek in haar gebruikelijke betekenis, maar 
ook te vinden in poëtische teksten. Anderzijds kan muziek zo nodig op andere 
dan akoestische wijze worden genoten, namelijk door stille lezing van een 
partituur, terwijl ook een toneelstuk, net als muziek, gewoonlijk is bedoeld om 
akoestisch te worden gehoord. Is men echter de (romantische) mening toegedaan 
dat het muzikale is gelegen in het enigma, de latentie van het 'discours', dan is 
het meerstemmige klokkenfragment dus muzikaal en het begrip polyfonie 
minder metafoor dan wanneer het wordt toegepast terwijl - als dat al mogelijk is 
- de verborgenheid ontbreekt. 

Mann bewonderde Hauptmann om zijn poëzie, want hij heeft "die 
dichterische Mittelbarkeit und Latenz, die Goethe kennzeichnete, als er von sich 
sagte, er habe nie gegen Einrichtungen gekämpft, sondern 'immer nur ein 
entferntes Ende der Stange leise berührt'".30 Poëzie wordt hooguit in indirectheid 
en latentie overtroffen door de muziek zelf. Settembrini in Der Zauberberg 
noemt muziek daarom "halbe Artikulation" en ook Zeitblom benijdt haar om 
haar indirectheid. Leverkühn verzoekend zijn laatste biecht af te lossen door 
muziek, merkt hij op: "Nie hätte ich stärker den Vorteil der Musik, die nichts 
und alles sagt, vor der Eindeutigkeit des Wortes empfunden, ja, die schützende 
Unverbindlichkeit (...) vor der Eindeutigkeit des Wortes empfunden, (...) der 
Kunst überhaupt, im Vergleich mit der bloßstellenden Krudheit des 
unübertragenden Geständnisses."31 Muzikaliteit, ook die in poëzie, kenmerkt 
zich (onder andere en misschien vooral) dus door latentie. 

Deze muzikaliteit treft men ook aan in de klokkenpassage. Bij alle acht 
stemmen betreft het immers 'onuitgesproken uitspraken' of "halbe Artikulation", 
subteksten, die verscholen liggen in de 'uitgesproken uitspraken', de manifeste 
teksten. De subteksten kennen hun omgekeerde evenredigheid in het melos van 
muziekstemmen, dat zichzelf wèl manifesteert maar zijn betekenis verborgen 
houdt. 1 ) Clemens klinkt mee in de derde alinea, waar leestekens en pronomina 
vooralsnog verbergen dat hij er zich zelf presenteert; ook is hij aanwezig in 
daaraan voorafgaande opmerkingen die, zoals direct na beëindiging van het 
fragment blijkt, zijn humane aard, zijn 'anti-poëtische' overtuigingen en zijn 
functie van goddelijk geïnspireerde prozaschrijver aankondigen. 2 en 3) De titels 
van de psalmodieën verwijzen naar psalmen die het thema van de genade na ge
dane boete, en het thema van het proza bezingen. 4) Met de beschrijving van het 
gelui in toto en de overdonderende indruk daarvan, zinspeelt Mann op zijn veel 
oudere beschrijving van de overweldigende indruk die het Romeins gelui in 
Palestrina op hem maakte. 5) De referentie beperkt zich niet tot Pfitzners opera 
maar strekt zich uit tot de vroegere beschrijving van het gelui en de context van 
die beschrijving, Manns eigen voormalige Duits-nationale standpunt in de 
Betrachtungen eines Unpolitischen; de nieuwe context stelt dus ook Manns oude 
standpunt in een ander licht. 6) Dan wordt het gelui een "babylonisches 
Durcheinander" genoemd, dat behalve een open klankbeschrijving ook een 
metafoor blijkt te zijn. Het bekritiseert Wagners complexe compositietechniek 

[An Gerhart Hauptmann]. In RuA:451 
1 DF-.665 
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en de romantische "Sympathie mit dem Tode" die zijn helden en partituren 
beheerst. Hetzelfde doen de alliteraties in de evocatie van het beieren. 7) Enkele 
andere syntactische, poëtische effecten daarin lijken overgenomen uit 
Hauptmanns Ketzer von Soana. Net als in het geval van de Betrachtungen, 
bekritiseert de parafrasering de oorspronkelijke context; zij richt zich tegen 
Hauptmanns romantische idealisering van de onverschillig zwijgende 
(muzikale) natuur en het orgiastische verlies van de eigen identiteit. 8) Hermes, 
de creatieve bemiddelaar tussen kunst en kritiek, Koning David, wiens poëtische 
inspiratie een religieuze oorsprong had, en de heilige Dunstan die er volgens de 
overlevering prat op ging zijn eigen godgelijke inspiratiebron te zijn - zij allen 
waren vroege bezitters van een windharp, het instrument waarvan de vervormde 
tonen de auteur nopen tot een vergelijking met het de luchten vullend klokgelui. 

Polyfonie 

Thomas Mann artistieke streven was naar eigen zeggen gericht op het produce
ren van "Kunst als tonende Ethik, als fuga und punctum contra punctum (...)". 
Hij vergeleek dit contrapunt met "ein Gebäude von nicht profaner Bestimmung, 
wo eines ins andere greift, sinnig, verständig und ohne Mörtel verbunden (...)."32 

Het klokkenfragment is inderdaad een polyfoon 'gebouwtje'. De zelfstandige 
muzikale elementen grijpen simultaan en bezonnen in elkaar en worden ideëel 
samengehouden. Alles daarin klopt. Zoals opgemerkt (1,9: "Verschillen") ervoer 
Hans Castorp zo een congruente vorm als beklemmend: "dem Leben schauderte 
vor der genauen Richtigkeit, es empfand sie als tödlich". Ook Mann zelf vroeg 
zich af of we ons over dit bezonnen in elkaar grijpen, over deze logische con
structie moeten verheugen. Dat deed hij bijvoorbeeld toen hij eens de estheti
sche vreugde besprak die wordt beleefd aan het feit dat alles precies klopt, aan 
een organisatie waarin een gesloten gedachten-architectuur harmonisch in zich 
zelf rust, zoals in Schopenhauers Die Welt als Wille und Vorstellung.' W. 
Harburger zag in 1926 de waarde van een polyfone structuur in het feit dat "alles 
organisch sitzt". Het is echter onder meer dit 'totalitaire' aspect van muziek, dat 
zich het duidelijkst verraadt in polyfone of anderszins sterk berekende muziek, 
dat de humane Zeitblom beangstigt en doet vrezen voor haar moraliteit. Dit 
neemt niet weg dat hij zelf polyfoon schrijft. We constateerden evenwel dat in 
het gebruik van complexe muzikale technieken geen kwaad hoeft te schuilen. 
Polyfonie kan immers, zoals W. Rust het in 1870 formuleerde, worden 
beschouwd als middel ter "Durchgeistigung des Stoffes".3? Ook Mann zelf 
noemde de esthetische waarde van de hermetische denkconstructie alleen 
wankel en een hersenschim, wanneer zij de steunpilaar van de waarheid mist.36 

BeU:3\9 
Schopenhauer. In LGM:664 
Vgl. Frobenius 1980:14 
Vgl. Frobenius 1980:14 
Schopenhauer. In LGM:664 
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Zeitbloms even humane opvolger Clemens demonstreert dan ook dat het niet 
moreel onvermijdelijk nodig is het artistiek gevreesde "finis musicae" uit te 
spreken.'7 Hij geeft nog harder af op de amoraliteit van klank en ritme dan 
Zeitblom, maar presenteert dit verzet in een muzikale vorm. Zo combineert hij 
muziek met moraal. 

Het blijkt verleidelijk om in polyfonie een maatschappelijke visie of 
ideaal te zien weerspiegeld en haar op te vatten als "klinkende ethiek". J. Fischer 
en L. Lade noemen polyfonie in 1925 een zettingswijze die weliswaar "eine 
Vielheit selbständiger Stimmen zusammenschließt", maar voegen er prijzend 
aan toe dat dit gebeurt "zum Dienst an einem Größeren". Elke stem wordt "nur 
sichtbar in seinem Gerichtetsein über sich hinaus auf die höhere Einheit" en "das 
Ich tritt zurück"." Zo dacht ook R. Eichenauer er over. Hij formuleerde zijn 
voorstelling van polyfone ethiek in zijn Musik und Rasse uit 1932 aldus: "In der 
polyphonen Schreibweise nun muß man gewissermaßen den formalen Ausdruck 
des gemeinschaftsgefühls sehen, da ja zur Aufführung polyphoner Werke das 
einträchtige Zusammenwirken vieler gehört." Deze opmerking betreft de mu
zikale uitvoering, dus het samenwerken van mensen, en accentueert helaas 
alleen de harmonie, of naar mag worden gevreesd, de eenstemmigheid. 

Bachtin, die eveneens aan menselijke stemmen denkt, noemt een derge
lijke stern-absorberende en daarom minder waardige eenheid het resultaat van 
homofonie. Hij keurt een definitie van polyfonie daarom terecht af als "niet 
correct", wanneer zij "het belangrijkste feit" verwaarloost, namelijk "que les 
voix restent autonomes et se combinent en tant que telles, dans une unité d'un 
ordre supérieur à celui de l'homophonie." Het is dus niet de eendracht alleen, 
maar de autonomie van het individu die zich handhaaft binnen deze eendracht, 
waardoor de polyfonie wordt gekenmerkt. B. Stürmer stelde in 1956 dat muzi
kale polyfonie "so etwas wie eine Weltanschauung" is.41 Nog meer dan bij een 
polyfonie van muzikale stemmen ligt het voor de hand Bachtins polyfone har
monie van menselijke spreekstemmen een levensbeschouwelijke of maatschap
pelijke betekenis te verlenen.42 Maar als men dat doet, dan moet het wel om 
mensen gaan wier individualiteit, wier verschillende profielen, hun bestaans
recht houden binnen hun gelijk- of beter gelijkwaardig zijn. In een 'polyfone 
samenleving' of 'polyfone ethiek' zou hun eigen-zijn, net als van de stemmen in 
muzikaal-technische polyfonie, zelfs meer dan getolereerd zijn; het vormde het 
sine qua non voor een harmonisch samengaan, dat zonder de individualiteit en 
de daarmee gepaard gaande onderlinge spanningen een dodelijk unisono zou 
laten horen. 

' Thomas Mann hanteert de term wanneer hij lucht geeft aan zijn ongerustheid over de 
artistieke 'bijverschijnselen' van de ontwikkeling naar een democratisch Europa. In BeU:39 

38 Vgl. Frobenius 1980:15 
39 Ibid.: 16 
40 Bachtin 1970:52 
41 Vgl. Frobenius 1980:18 
~ Hij zelf legde in 1929 verbanden tussen polyfonie en kapitalisme. (1970:49,50) 
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Thomas Manns vertelkunst is in hoge mate ideëel en daarmee volgens 
zijn eigen opvatting meerduidig ofwel meerstemmig. Men moet erkennen dat hij 
in elk geval streefde naar een harmonie waarin het autonome leven wordt geres
pecteerd. Vermoedelijk dacht hij ook aan deze synthese - de synthese tussen het 
respectabele, individuele leven en de verlangde schoonheid van de harmonie -
toen hij de kunst (niet als eerste) verdedigde als "das schönste, strengste, 
heiterste und frömmste Symbol alles übervernünftig menschlichen Strebens 
nach dem Guten, nach Wahrheit und nach Vollendung."43 

Theoretische overwegingen 

De polyfone constellatie van de opening in der Erwählte bleek anders van aard 
dan de polyfonie van Hoofdstuk XXXIV in Doktor Faustus. Terwijl de stemmen 
in het klokkenfragment vrijwel alle 'intertekstueel' bleken te zijn, ging het bij het 
hoofdstuk om een samenklank van intratekstuele stemmen. Wat de stemmen in 
beide polyfone structuren gemeen hebben, is dat ze subteksten zijn. Dat is een 
gevolg van de eis dat een uitspraak verborgen ligt, willen we haar een stem 
noemen. 

Van alle voorbeelden die ter sprake kwamen, vertoonden vrijwel alleen 
samenklinkende subteksten van Thomas Mann de kenmerken die we van poly
fonie verlangen. Een uitzondering vormde mogelijkerwijs het door Brown ge
noemde moment waarin een lezer met twee standpunten wordt geconfronteerd 
(1,4: Discussie) en de roman van Dostojevski (1,6 Nogmaals Bachtins theorie). 
Dat de andere voorbeelden niet aan alle kenmerken beantwoorden, berust ener
zijds op een spijtig toeval. (Zo boden ze overigens wel de gelegenheid om op 
een diversiteit aan problemen van literaire polyfonie in te gaan.) Anderzijds was 
het te verwachten dat literaire polyfonie, en zeker een achtstemmigheid zoals die 
in het openingsfragment uit Der Erwählte, geen alledaags verschijnsel zou zijn. 
Het is evenwel aannemelijk dat in poëzie en in proza zoals dat van Hermann 
Broch, André Gide, Hermann Hesse, James Joyce, Virginia Woolf en anderen, 
indien geanalyseerd op dezelfde polyfone kenmerken, polyfonie - al is het mis
schien maar een tweestemmigheid - zal worden aangetroffen. Maar, zoals poly
fone muziek aan enkele moeilijk verenigbare eisen dient te voldoen, zo geldt dat 
in literatuur niet minder. Dus - al was het te hopen, het was niet te verwachten 
dat polyfone literatuur voor het oprapen zouden liggen. 

Men zou van mening kunnen zijn dat, volgens de redenering in deze stu
die, polyfonie in letterkunde veel te weinig kans maakt. Dat zou neerkomen op 
het verwijt dat de eisen hier te streng zijn gesteld. Laten we de verborgenheid 
van een stem even buiten beschouwing, dan blijven de eisen van simultaneïteit, 
zelfstandigheid en harmonie over. Hoofdstuk 1,1 moest verduidelijken dat deze 
eisen echter niet speciaal voor dit onderzoek zijn geformuleerd, maar gecompi
leerd uit de kenmerken die vanaf Marpurg tot Boulez, dat wil zeggen op zijn 

43 Tolstoi. In LGM:962,963 
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laatst vanaf de achttiende eeuw tot op heden, bij herhaling door musici en 
muziektheoretici representatief werden geacht voor polyfonie. Dit betekent dat, 
indien men bij een onderzoek naar literaire polyfonie aan deze kenmerken tornt, 
men de betekenis van de term polyfonie naast zich neer legt. 

Het kenmerk van de verborgenheid is bij deze gelegenheid toegevoegd en 
men mag zich afvragen of het ter zake doet. Zoals opgemerkt in Hoofdstuk 1,2, 
is de verborgenheid van een stem geen kenmerk van polyfonie maar een eigen
schap die muziek überhaupt eigen is en haar onderscheidt van denoterende tekst. 
En literaire teksten behoeven om polyfoon te kunnen worden genoemd niet te 
beschikken over typisch muzikale eigenschappen. Hadden we van de eigenschap 
van de verborgenheid afgezien, dan zouden we meer talige teksten die ter sprake 
kwamen, als polyfoon hebben kunnen bestempelen dan alleen die van Thomas 
Mann en eventueel Dostojevski. Nota bene: dit zou alleen het geval zijn wan
neer we de harmonie dan niet zoeken in de akoestische klank. Die zal bij een 
combinatie van onverborgen talige stemmen, zoals we bijvoorbeeld zagen in de 
dialogen tussen Father en Uncle Tobi respectievelijk tussen Amanda en 
Amandus in Tristram Shandy (zie 1,4: Discussie), een heterofonie of een uni
sono opleveren. Hetzelfde geldt voor een simultane voordracht van verschil
lende gedichten (zoal die van Sitwell; zie 1,4: Discussie). We zouden de harmo
nie van akoestisch klinkende stemmen dus moeten vinden in de betekenis, zoals 
we dat deden bij subteksten. 

Bij aanvaarding van onverborgen 'stemmen' was de supratekst ook een 
stem geweest en had dus al het samengaan van een supratekst met slechts één 
subtekst meerstemmigheid opgeleverd. (Zie 1,2: Niet-stemmen.) Mann merkte 
op dat elk ideëel werk tweeduidig is. (Idem) Dit zou betekenen dat vrijwel elk 
verhaal, toneelstuk of gedicht een polyfone structuur had bezeten. Zonder de 
verlangde verborgenheid had mijn ontwerp dus beduidend meer ruimte geboden 
aan literaire polyfonie en daarmee zijn kans op een warm onthaal vermoedelijk 
vergroot. Waarom ik desalniettemin hang aan verborgen ofwel muzikale stem
men, heb ik uiteengezet in Hoofdstuk 1,2 en herhaal ik hier. Het mag boeiend 
zijn te constateren dat een literaire tekst aan de kenmerken van polyfonie vol
doet en de metafoor polyfonie verdient. Nog fascinerender is het evenwel 
wanneer het begrip polyfonie meer van haar oorspronkelijke betekenis behoudt, 
dat wil zeggen verwijst naar het muzikale van een tekst.44 

Voorts ben ik mij bewust van de vage grenzen bij de perceptie van lite
raire simultaneïteit - waai' ligt de grens tussen gelijktijdig en achtereenvolgens? -
en van de onverbiddelijkheid waarmee ik desondanks aan dit kenmerk heb vast
houden. Misschien is ook met betrekking tot de simultaneïteit een soepeler 

H. Meyer beschouwt Sterne en Mann als meesters in het aanduidende verzwijgen en 
laten-raden en noemt dit een "wezenlijk" element van de humoristische kunst. Hoewel Meyer 
voorbeelden geeft van een horizontaal verzwijgen, maakt de context duidelijk dat ook de ver
ticale verzwijging, de subtekst, tot de bedoelde techniek behoort. (Meyer 1987:23) In deze 
studie werd betoogd dat dit verzwijgen een wezenlijk 
element vormt van de muzikale kunst. Een combinatie van beide beweringen roept de vraag op 
naar een overeenkomst tussen humor en muziek. Ik zal haar hier niet stellen. 
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beleid te verdedigen. Deze soepelheid zou - gecombineerd met het laten vallen 
van de eis van de verborgenheid - bijvoorbeeld fragmenten uit Sterne's roman en 
Bachtins visie op Dostojevski's expliciete (uitgeschreven) dialogen als polyfoon 
bevestigen. Echter - een al te gemakkelijke omgang met de simultaneïteit brengt 
niet alleen een aanzienlijk groter aantal voorbeelden van literaire 'polyfonie', 
maar ook een risico met zich mee. Simultaneïteit is, anders dan verborgenheid, 
geen muziek-definiërende eigenschap; dat toont de eenstemmige muziek. Een 
ontbreken van simultaneïteit tast een essentie en de daaruit voortvloeiende pro
blemen (het scheppen van harmonie tussen zelfstandige stemmen) van polyfonie 
zelf aan. Kan men zonder verborgenheid niet spreken van wezenlijk muzikaal, 
zo mag men zonder simultaneïteit niet spreken van meerstemmigheid, Iaat staan 
van polyfonie. 

Met de mogelijke gevolgen voor ogen kan men zich misschien wat meer 
vrijheid permitteren dan in deze studie wenselijk werd geacht, en de grenzen 
behoedzaam verleggen. De eis van de verborgenheid kan achterwege blijven 
wanneer men het concept polyfonie als verwijzing naar een zuiver technisch 
procédé wil hanteren en niet van literaire polyfonie verlangt dat zij ook nog 
muzikaal is. De eis van de simultaneïteit dient in zoverre te worden gerespec
teerd dat in de tekst die ter discussie staat, het harmonieuze samengaan van 
zelfstandige stemmen een probleem had kunnen vormen dat blijkt te zijn opge
lost. Ik vat mijn strenge ontwerp, kortom, op als een voorstel waar enige rek in 
zit. 
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