Zwerftocht naar Bohemert
Het onzegbare verschil in de roman Malina van Ingeborg
Bachmann
Joke Hermsen

"Als het boek dat wij lezen ons niet met een vuistslag op de schedel wakker
maakt, waarom lezen wij dan dat boek? Omdat het ons gelukkig maakt...?
Ach, we zouden net zo gelukkig zijn als we geen boeken hadden...een boek
moet de bijl zijn voor het bevroren meer in ons."
Deze woorden van Kafka, die door de Oostenrijkse schrijfster en filosofe Ingeborg
Bachmann (1926-1973) in een van haar Frankfurter Vorlesungen (1) geciteerd
worden, zouden als motto voor de roman Malina (2) kunnen dienen. In deze 'innerlijke autobiografie' wordt met meer dan één vuistslag de tragische geschiedenis
van een vrouwelijk hoofdpersonage verteld. De tekst maakt al spoedig duidelijk
wat de schrijfster bedoelde met de uitspraak dat literatuur geen slagroom, maar
"brood dat tussen de tanden knarst" moet zijn. Literatuur moet de lezer uit zijn
slaap wakker schudden: "wij slapen namelijk, uit angst onszelf en onze wereld te
moeten waarnemen". (3) Het brood dat Bachmann in Malina voorzet is zo doortrokken van leed en geweld dat het, omdat het zo zwaar op de maag ligt, tot een
andere waarneming dwingt, "de ogen opent".
Ingeborg Bachmann, die in het door de nazi's geannexeerde Oostenrijk opgroeide, heeft het catastrofale verloop van de westerse geschiedenis in haar literaire
werk proberen te verwoorden. Ze protesteerde tegen de volledige verdringing van
de gruwelijke gebeurtenissen, en zocht naar een mogelijke uitdrukking van het
fascistische geweld, "want anders zal men nooit weten hoe onze tijd was". (4) Zolang we het verleden de rug toekeren en niet willen weten waar en hoe de vernietiging heeft plaatsgevonden, zullen we als bhnden en stommen in het duister blijven
rondwaren zonder hoop op een andere toekomst. Pas in het licht van "elke verborgen gebleven pijn, worden we voor de ervaring ontvankelijk". (5)
Ingeborg Bachmann heeft in haar Todesarten -cyclus, waar Malina het eerste
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deel van vormt, niet alleen het geweld van de tweede wereldoorlog willen verwoorden. Ze heeft in veel bredere zin de vernietigings- en onderdrakkingsmechanismen van onze maatschappij aan het licht willen brengen. De naamloze, vrouwelijke ik-figuur, die samen met haar mannelijke alter-ego Malina de hoofdfiguur
van het boek vormt, wordt met name in het tweede 'nachtmerriehoofdstuk' aan alle
mogelijke geweldplegingen van haar vader blootgesteld De vader symboliseert de
westerse maatschappij; en de tragische geschiedenis van deze maatschappij wordt
zo in de roman in één 'Urverbrechen' samengebald: de moord op de vrouwelijke
Ik-figuur. De roman kan als een poging om deze moord te reconstrueren gelezen
worden en krijgt daarmee bijna het karakter van een detectiveverhaal, zoals ook de
tekst op de oorspronkelijke boekomslag al suggereerde:
Moord of zelfmoord?
Een vrouw tussen twee mannen.
Een laatste grote hartstocht.
Een lijk dat niet gevonden wordt.
Het verdwenen testament. ( 6)
De moord kan echter niet aDeen op rekening van de vaderfiguur geschoven
worden. Ook Ivan, haar geliefde, en Malina, haar rationele en produktieve alter
ego , dragen ieder hun deel aan de moord bij. Het geweld dat door deze mannehjke
'drie-eenheid' op de vrouwelijke De wordt uitgeoefend, is er voornamelijk op gericht om dat wat haar 'eigen' is - haar eigen of 'donkere verhaal', zoals Bachmann
het noemt - te ontnemen. Deze onteigening wordt onder meer voltrokken door de
vrouwelijke De een valse identiteit op te leggen en haar van haar eigen ervaring te
vervreemden.
In de roman Malina zijn wij getuige van de moeizame poging van de vrouwelijke ik-figuur om zich van deze pseudo-identiteit te bevrijden en haar eigen verhaal
terug te vinden. Deze poging is echter zelf ook gewelddadig, want de vrouwelijke
De zal hiertoe niet alleen het proces van haar oorspronkelijke vernietiging nog een
keer moeten beleven, maar ze zal zich ook van de haar opgelegde, maar niettemin
vertrouwde identiteit moeten losscheuren. In hoeverre deze tweede vorm van geweld gegeven is met elke vorm van schrijven en op welke wijze deze vorm van
geweld verstrengeld is met het geweld dat de patriarchale drie-eenheid op haar uitoefent, vormt de kernvraag van dit artikel. Een vraag die wij mede met behulp van
andere teksten van Bachmann en het werk van Bataille, Blanchot, Kristeva en Celan, trachten op te helderen.

Cet amour, impossible
"Ivan zei tegen mij: dat zul je wel begrepen hebben. Ik hou van niemand. Ja,
van de kinderen vanzelfsprekend, maar verder van niemand. Ik knik, alhoewel
ik het niet geweten heb en Ivan vindt het vanzelfsprekend dat ook ik het van6
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zelfsprekend vind. JUBILATE. Over een afgrond liangend, valt mij dan toch
nog in hoe het beginnen moest: ESULTATE." ( 7)
De liefde van de vrouwelijke De voor Ivan heeft van het begin af aan een alles
overweldigend, extatisch karakter. Haar hele leven wordt door deze nieuwe geliefde gekleurd, wordt een Ivanleben , waar "alles van het werk van Ivan is". (8)
Haar verlangen om zich helemaal over te geven aan deze laatste, grote hartstocht,
dit 'Gelukkig met Ivan', zoals het eerste hoofdstuk van Malina heet, is zo groot,
dat rij bereid is aan alles wat Ivan wil tegemoet te komen. Van Ivan gaat namelijk
zo'n heilzame werking uit, dat ze zich vaak afvraagt of de medische wetenschap
niet over dit wondermiddel geïnformeerd moet worden. Ivan houdt niet van treurige of verdrietige zaken, en de vrouwelijke De doet haar uiterste best om zo vrolijk
en opgewekt mogelijk te zijn. Ivan wil dat ze nu eindelijk eens ophoudt om over
nare en ellendige zaken na te denken en dat ze eens goed gaat slapen, "ganz tief
schlafen". Ook het boek, de Todesarten , dat de vrouwelijke Ik aan het schrijven
is, kan Ivan niet bekoren. Hij vindt het "weerzinwekkend om al die ellende op de
markt te brengen". (9) Boeken moeten volgens hem rijn als een Esultate Jubilate ,
en om Ivan gunstig te stemmen, zet rij zich aan het schrijven van zo'n heerlijk en
gelukkig boek. In een "braisen en schitteren van woorden" ontstaat dan het verhaal
van de Prinzessin von Kagran (10), dat als een verbeelding van de liefdesgeschiedenis met Ivan gelezen kan worden en dat cursief in de tekst staat weergegeven.
Het sprookje vertelt over de lotgevallen van een jonge prinses die door een
vreemde, in lange zwarte mantel gehulde man, uit de handen van de Huzaren gered
wordt, maar die rij, voordat ze zijn gericht heeft kunnen zien, meteen weer uit het
oog verliest Later, op haar zwerftocht door onbekende streken en op zoek naar
haar verloren land, ontmoet ze "aan de grenzen van de mensenwereld" voor de
tweede keer de vreemde man. Gerustgesteld valt ze in rijn armen in slaap, maar als
ze 's morgens wakker wordt en hem vraagt om met haar mee te komen, "schudt de
vreemdeling zijn hoofd". De prinses moet opnieuw alleen en "in een vreselijke
stilte, want hij had haar de eerste doorn al in het hart gedreven" haar land tegemoet
rijden. Als ze daar aankomt, valt ze bloedend van haar paard, maar ze lacht en
"lallte im Fieber: ich weiss ja, ich weiss!"
Het sprookje kan bijna als een synopsis voor de roman Malina gelezen worden. Net als de prinses kan de vrouwelijke Ik niet als een quasi-gelukkige slaapwandelaar haar eigen land vergeten en net als de donkere vreemdeling is Ivan niet
in staat om met de vrouwelijke De mee te gaan. De tragische afloop van het
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sprookje duidt op het onvermijdelijke einde van de liefdesrelatie met Ivan. Want
hoewel Ivan haar als in een droom omhooggetild heeft uit het "rijk der eenzaamheid", is rijn onvermogen om naar haar verhaal te luisteren, zijn absolute ontkenning van haar ervaring, de 'doom' die in haar hart gestoken wordt en haar om het
leven brengt Maar er is meer... "Het is misschien niet aUeen Ivan, maar iets meer
dat mij overwonnen heeft. Het moet toch wel iets groters zijn." Hoe de vrouwelijke De vervolgens met behulp van de rationele vermogens van haar mannelijke alter
ego Malina op zoek gaat naar dat 'grotere' dat haar en haar liefde vernietigd heeft,
vormt de kern van het tweede deel van het boek, van het 'nachtmerrie'-hoofdstuk.
Waarom zou Ingeborg Bachmann de vernietiging van de vrouwelijke Ik in een
aaneenschakeling van nachtmerries hebben geënsceneerd? Analoog aan Freuds
droomtheorie riet zij in de droom de manifestatie van verdrongen angsten, herinneringen en verlangens, die door middel van de censuur van het voorbewuste niet
tot ons alledaags bewustzijn kunnen doordringen. "Alles stoort mij in mijn herinnering", zegt de vrouwelijke Ik, en toch wil rij, moet zij haar verloren verleden
ophalen en verteUen om achter haar vernietiging te komen. Zij moet door de beschermende barrière van het voorbewuste breken om zich haar vernietiging te herinneren, die haar, net als de prinses, heeft weggevoerd van haar eigen land. Ze zal
daartoe moeten vragen naar "de onmogelijkste zaken, zoals 'wie heeft de onteigening het eerst geëist?"' Ze zal zich aan de "heiligste beelden moeten vergrijpen en
zich opnieuw als een dier moeten laten doden". (11)
In de nachtmerries wordt de vrouwelijke ik-figuur keer op keer blootgesteld
aan het geweld van haar vader, die aDes in het werk stelt om haar zo gauw mogelijk naar het "Friedhof der ermordeten Töchter" over te brengen. Deze als een razende tekeergaande paterfamilias (12), die haar de ogen uitsteekt, in gaskamers
opsluit of onder sneeuwlawines bedelft, neemt telkens andere gedaantes van beul,
boekverbrander of slager aan, zodat de De uiteindelijk tot de conclusie komt: "Het
is niet mijn vader, het is mijn moordenaar." Hiermee wordt duidelijk dat niet één
persoon, haar vader of Ivan, de moord op de vrouwelijke De ten laste kan worden
gelegd, maar dat dit het werk is van "deze grote persoon, die dat uitoefent wat de
maatschappij uitoefent" (13)
Waarom zou de moord op de vrouwelijke ik-figuur in de schoenen van de
westerse maatschappij geschoven kunnen worden? In Malina heeft Bachmann laten zien dat het gewelddadige karakter van deze maatschappij niet alleen tot uiting
komt in het oorlogsgeweld, maar dat het vooral ook zijn weerslag vindt binnen de
menselijke verhoudingen, en dan met name binnen de man-vrouw verhouding.
Het gewelddadige van die verhouding schuilt onder meer in de onmogelijkheid van
het leven van een 'echte' liefdesrelatie. Een onmogelijkheid, die volgens Bachmann in de grondslagen van deze maatschappij geworteld ligt De kapitalistische
11 Alle citaten in: Malina, a.w., p. 132. De vrouwelijke Ik ervaart dez© duik in het onbewuste als
een Vemichtigung.
12 Soms heeft hij echter ook het gezicht van haar moeder: "Ik weet nooü precies wanneer hij mijn
vader of mijn moeder is, dan neemt de verdenking toe, dat hij geen van beiden is, maar een
derde." Idem, p. 244.
13 "Esn Realist würde wahrscheinlich viele Fürchtbarkeiten erzShfen, die bestimmten Personen
zustossen. Hier wird es zusammengenommen in diese grosse Person". Bachmann 1971: 97.
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maatschappij dwingt de mens om in het gareel te lopen en zich aan de heersende
orde te onderwerpen, zodat de produktie van goederen ongestoord kan plaatsvinden. De maatschappij verzet zich tegen elk subversief element, tegen al het 'andere', dat deze orde aan wil tasten en dat zich over de grenzen van deze orde heen wil
wagen. Volgens Bachmann is de 'echte' liefde, en dat is voor haar de extatische
liefde, ex-tatis, iets dat zich per definitie buiten de orde plaatst en zich niet in termen van economisch nut laat vatten. Zij is juist verspuiend van karakter en wordt
daarom als een buitengewoon bedreigende instantie ervaren. Zo zegt 'der gute Gott
von Manhattan' in een van haar hoorspelen: "Ik geloof aan een orde voor alle dagen. De geloof dat de liefde de schaduwzijde van de wereld is, verderfelijker dan
elke misdaad." (14) Maar waarom is liefde dan zo verderfelijk? Het antwoord op
deze vraag ligt onder meer besloten in een bijzondere ervaring van tijd. In veel
teksten van Bachmann valt het einde van een liefdesrelatie namelijk samen met een
veranderde houding ten opzichte van de tijd Zou de liefde zo bedreigend zijn,
omdat ze het fundament van onze maatschappij, het lineaire tijdsbesef, aantast?

Uit de tijd?
De maatschappelijke orde heeft zich een tijdsvorm aangemeten, die het beste als
een lineaire en ononderbroken opeenvolging van momenten begrepen kan worden.
Deze lineaire tijd is een essentieel onderdeel van het beheersingsmechanisme; hij
vormt de basis van de orde waarin goederen geproduceerd en arbeid gemeten kan
worden. Zonder duur, zonder voortduren van tijd is er geen produktie mogelijk,
of, zoals met name Bataille het stelde: "De moraal verwoordt de regels die de duur
verzekeren, zonder welke er geen produktie mogelijk is." (15) Het lineaire tijdsbesef drukt een moraal uit waarin ervaring van tijd als ogenblik wordt weggedrongen: "De moraal is tegenovergesteld aan de intieme orde, die als hoogste waarde
datgene kent, waarvan de betekenis juist in het ogenblik gegeven wordt"
De liefde nu, de extatische liefde, kent met name deze ervaring van de tijd als
ogenblik, waarmee ze de lineaire tijdsstructour ontkracht De liefde vindt haar
waarde niet in een verderhggend, buiten haarzelf gelegen doel, maar juist in het
ogenblik zelf waarin zij plaatsvindt Of, zoals Kristeva het kernachtig in haar
Histoires d'amour samenvat: "De tijd van de liefde is die van het ogenblik en het
huwelijk als duur is haar tegenovergestelde." (16) De maatschappelijke orde is erbij gebaat de extatische vorm van de liefde uit te bannen of in te kapselen in een
geregelde en continue vorm, bijvoorbeeld in die van het huwelijk. Bachmann heeft
in Malina de liefde van de vrouwelijke De aan een zelfde tijdsproblematiek gekoppeld. Zo wil ook rij dat het elk ogenblik heute is en wil zij elke gedachte aan de
toekomst of aan het verleden "tot zwijgen brengen". Zodra zij haar liefde aan een
lineair tijdsbesef onderwerpt, zich herinnert hoe het begonnen is en wat er nog zal
14 In: Werke, band I. Dit hoorspel (1957) gaat over een extatische liefdesgeschiedenis, l ü r die
es tatsachlich keinen PSatz in dieser Weit gïbt und nie gegeben haf, aldus Ingeborg Bachmann.
15 In: Theorie de la religion. Gallimard 1973:94.
16 In: Histoires d'amour. Denoël 1983:207.
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komen, weet ze dat het met haar hefde afgelopen is en dat ze "terug zal vallen in
een gisteren en een morgen, die zij niet wil". (17) Ondanks haar 'pathologisch'
vasthouden aan het heute, zal ook haar liefde niet aan de door de maatschappelijke
orde opgelegde lineaire tijd kunnen ontsnappen. Deze "uitgestelde tijd wordt altijd
weer zichtbaar aan de horizon" (18), want het is ook voor geliefden onmogelijk
om langere tijd de extase van het ogenblik te leven, om langere tijd buiten de maatschappelijke orde en dus buiten de lineaire tijd om te leven. Het einde van de hefde
wordt in Malina dan ook ingeluid met een zich opnieuw moeten verhouden tot die
tijd. Zo cirkelen bijna aUe telefoongesprekken die de vrouwelijke Ik met Ivan voert
rond dit tijdsdDemma:
Ik heb helaas, ik ben momenteel...
Als je natuurlijk onder zo'n tijdsdruk staat..
Alleen vandaag heb ik erg weinig tijd...
Morgen heb ik misschien... (19j
De extatische liefde is onmogelijk, omdat "wij in de orde moeten blijven en er geen
uittreden uit de maatschappij mogelijk is" (20), meent Bachmann, en in veel teksten komt dit voor haar zo pijnvoUe inzicht naar voren. Maar is deze notie van de
tijd als hefdedodende dimensie wel voldoende om de keten van geweld uit het
nachtmerriehoofdstuk van Malina voUedig te begrijpen? Is het alleen de maatschappelijke ordening van de tijd die de hefde van de vrouwelijke De vernietigd
heeft? Maken de nachtmerries niet duidelijk dat er nog veel meer kanten van de
vrouwelijke ik-figuur verduisterd worden? We zullen nog dieper in deze door
Bachmann geschetste inferno moeten afdalen om te zien hoe de meer algemene
geweldsuitoefening van de 'derde man' specifiek gestalte krijgt in de drie mannen
die de vrouwelijke ik-figuur omringen.

The dark side of...
Veel vragen over het geweld komen in de roman Malina samen in de moeizame en
gewelddadige verhouding tossen man en vrouw. Deze verhouding verdeelt zich
over drie verschiDende relaties, te weten die van de vrouwelijke Ik en haar geliefde
Ivan, de vader en de dochter en het mannelijke (Malina) en het vrouwelijke (De)
deel van de hoofdpersoon. Wat is er zo gewelddadig aan de man-vrouwverhouding, dat Bachmann spreken kan van een 'verziekte', zelfs 'fascistische' relatie?
(21) Het geweld van Ivan, de vader en Malina richt zich in eerste instantie niet zozeer op het doden van de vrouwelijke ik-figuur, als wel op het vernietigen van het
'vrouwelijke', het 'eigene' van haar. Deze vernietiging wordt door Bachmann
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Enteignung genoemd en kan als onteigening of uitroeiing van dat wat 'eigen' is
vertaald worden. Zo dwingt Ivan de vrouwelijke Ik om 'het spel' alleen volgens
rijn regels te spelen, luistert Mj niet naar wat zij in te brengen heeft en verwerpt hij
bij voorbaat al haar ervaringen. De vader voert in de nachtmerries de onteigening
op meer drastische wijze uit Al zijn lichamelijke geweldplegingen zijn er, evenals
het verbranden van haar boeken, op gericht om het 'andere' in haar aus zu rotten .
Het geweld van beiden is erop uit om de vrouwelijke De het beheer over dat wat
haar 'eigen' is, wat haar van hen doet verschillen en wat hen waarschijnlijk grote
angst inboezemt, te ontnemen en om haar de toegang tot dit eigen gebied voor eens
en voor altijd te ontzeggen.
In de buitengewoon problematische relatie tossen de vrouwelijke Ik en haar
mannelijke alter ego Malina vindt een soortgelijke verbanning van het eigene van
de vrouwelijke ik-figuur plaats. Zo voelt zij zich van meet af aan "onder hem gesteld". Zij is het "onvermijdelijk donkere verhaal, dat rijn verhaal begeleiden, aanvullen wil, maar dat hij van zijn heldere verhaal afzondert en afgrenst". (22) Daarom voelt ook alleen de vrouwelijke De de behoefte om "iets met hem te klaren",
zoekt ook alleen zij weer toegang tot het gebied, waar haar verhaal is achtergebleven. Aangezien Malina haar rationele en in zekere zin sprekende wederhelft is, is
hij voor haar een noodzakelijk kwaad. Immers, ze kan haar eigen, donkere verhaal
alleen vinden door "zichzelf voor hem op te helderen". Ze moet haar "verzwegen
herinneringen" aan, maar ook met behulp van Malina vertellen, hetgeen onmogelijk zal blijken te zijn. Ze komt niet verder dan het in kaart brengen van datgene wat
deze herinneringen uitgewist, vernietigd heeft, terwijl rij zich juist de tijd van vóór
de vernietiging herinneren wil. ADeen met behulp van de rationele vermogens van
Malina is de vrouwelijke De in staat geweest om zich haar vernietigingsproces voor
de geest te halen. Tegehjkertijd is het echter juist Malina die haar haar donkere
verhaal niet vertellen laat. "Jij alleen stoort mij in mijn herinnering", zegt ze tegen
hem, "jij bent het die mij niet laat verteDen", want zodra ze wil spreken, wordt haar
stem als het ware door Malina overgenomen.
De strijd die de vrouwelijke De met haar mannelijke alter ego aangaat om haar
eigen verhaal onder woorden te brengen, wordt uiteindelijk door haar opgegeven,
want aan het einde van de roman verdwijnt ze in een scheur in de wand, "waaruit
nooit meer iets te horen zal zijn". (23) Haar verstommen zou, in het hcht van het
werk van Kristeva, begrepen kunnen worden als de onmogelijkheid om de ervaring van het pre-oedipale, semiotische bereik, dat bij het toetreden tot de symbolische orde verlaten wordt, te verwoorden in de patriarchale, symbolische orde van
de taal, waarin de wet van de faDus heerst. (24) In de roman Malina zou de vrouwelijke De dan de semiotische component van de taal genoemd kunnen worden, die
door de mannelijke, symbolische component (Malina) gekanaliseerd en onderdrukt
22 Idem, p. 19.
23 De tekst gaat vervolgens nog enkele blz. verder en we zien Malina door het huis lopen, de
telefoon opnemen en antwoorden: "Wat zegt u? Nee, die is hier niet. Hier woont geen vrouw.
Ik zeg u toch, hier was nooit iemand met die naam". Idem, p. 355.
24 Er is hier al eerder door de feministische literatuurwetenschap op gewezen. Zie bijv. het themanummer over Bachmann van Tekst und Kritik (1984), waarin o.a. het artikel van B. van der
Beke: "Kein Recht auf Sprache?".
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wordt. Reden waarom de herinnering van de vrouwelijke Ik juist stokt of onzegbaar wordt, als ze achter de symbolische orde wil teruggrijpen. De vraag is echter
of de vrouwelijke De wel helemaal uit de tekst verdwijnt Volgens Kristeva wordt
het produktieve proces van het sprekende subject gekenmerkt door een samenvloeien van zowel de semiotische als de symbolische component, hoewel de laatste
daarbij wel de regels bepaalt en dus in zekere zin de 'machthebber' is. Het is de literaire taal die het semiotische het meest tot zijn recht kan laten komen, omdat zij
tegen de wetmatigheden van de symbolische orde ingaat en de taal van binnenuit
vernieuwt.
We zouden kunnen zeggen dat de vrouwelijke Ik in Malina een poging onderneemt om binnen de strikte symbolische orde van haar mannelijke alter-ego het semiotische, haar 'Dunkle Geschichte', aan de oppervlakte te brengen. Het was
moord, luidt de allerlaatste zin van het boek, maar sterft rij wel? En wie is de
moordenaar? De mannelijke drie-eenheid, die de westerse maatschappij symboliseert? Of zou het geweld in de roman Malina welhcht twee richtingen kennen? Ten
eerste het geweld van de patriarchale orde dat de vrouwelijke Bk wegvoert van haar
eigen verhaal, en ten tweede het geweld dat de vrouwelijke Ik moet uitoefenen om
de weg terug te vinden naar haar eigen verhaal. Hoe gewelddadig is deze weg? En
is deze zwerftocht, die naar vóór de onteigening, vóór de toetreding tot de symbolische orde moet voeren, niet de weg van het schrijven, van het zich door de vernietiging heenschrijven en daarmee de destructieve weg van de kunst?

Die Kunst, ach die Kunst
Het was Flaubert die schreef: "Met mijn verbrande hand schrijf ik over het wezen
van het vuur." Deze door Bachmann in Malina vaak aangehaalde zin illustreert in
enkele woorden het geweld en de zelfvernietiging waarmee het schrijven, het verteUen van de vrouwelijke De, gepaard gaat Het patriarchale geweld heeft haar hand
verbrand om haar te ontdoen van haar 'eigen' huid. In haar poging om dat 'eigene'
weer terug te vinden, zal ze eerst over het wezen van haar verbranding moeten
schrijven. Deze verbranding of onteigening wordt, zoals eerder vermeld, op verschiDende wijzen verbeeld. Zo wordt de vrouwelijke De onder meer gedwongen
om een giftig gas in te ademen en elders spreekt Bachmann over een totale vervalsing, die haar wordt opgelegd: "Men heeft mij de valse papieren in de hand gedrukt, mij dan weer hier en dan weer daar naartoe gedeporteerd (...) Het waren mij
voUedig vreemde denkwijzen die ik nabootsen moest Op het laatst was ik een
voUedige vervalsing." (25) Wat er van haar overblijft is een "dimorf wezen", een
wezen dat bestaat uit twee mensen, Malina en zijzelf, die "in uiterste tegenstelling
tot elkaar staan", maar die samen tot één identiteit gedwongen worden. Het is deze
valse identiteit waar de vrouwelijke De op stoit, als ze haar eigen, 'donkere' verhaal
wil vertellen. Want als ze begint te spreken, ervaart ze dat niet zij, maar haar mannelijke alter ego Malina het woord voert. Haar enige kans om zich van hem en het
symbolische bouwwerk dat hij om haar heen heeft opgetrokken, te bevrijden, is
25 Malina, p. 313.
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derhalve om de opgedrongen identiteit af te breken door toch door te schrijven,
door van binnenuit de symbolische orde tegen zichzelf uit te spelen. Haar schrijven
wordt zo zelf tot een gewelddadig proces, omdat ze op het moment dat ze het eigene van richzelf vrij wil leggen, geen andere weg kent dan het te gronde richten van
de identiteit, die zij samen met Malina vormt In het gedicht Böhmen liegt om Meer
(26), dat Bachmann tijdens het werken aan Malina schreef, heeft ze dit als volgt
verwoord:
Ik wil niks meer voor mij. Ik wil tegronde gaan.
Naar de grond - dat heet naar de zee, daar vond ik Bohemen weer
Tegronde gericht, word ik weer rustig wakker
Van de grond afweet ik nu, en ik ben onverloren.
Het is op deze plaats wellicht verhelderend om nogmaals kort in te gaan op het
werk van Bataille, bij wie we een soortgelijke conceptualisering van geweld aantreffen. Om toegang te krijgen tot het 'zelf (ipse), zal het subject volgens Bataille
desnoods op gewelddadige wijze de grenzen van zijn ik moeten overschrijden. Het
geweld dat we bij Bataille tegenkomen, staat daarom altijd in het teken van dit
"over-zijn-grenzen-wiDen-raken" van het subject, en vormt in zekere zin niet de
belemmering, maar juist de toegang tot het gebied, waar het 'zelf zich kan openbaren. "Het 'zelf wordt slechts buiten zichzelf bevrijd", schrijft hij in L'Experience intérieure . (27) De vrouwelijke ik-figuur uit Malina zou in deze optiek alleen toegang kunnen vinden tot het gebied waar rij van uitgesloten is, door het eigen bestaan op het spel te zetten. Deze dubbele vorm van geweld, het besef volledig ingevoegd te zijn in een orde che niet de hare is en de noodzaak deze gedwongen invoeging, deze valse identiteit te moeten afbreken, loopt als een rode draad
door heel het werk van Bachmann. Het is daarom niet verwonderlijk dat Bachmann in het gedicht Hinter der Wand (28), waarvan alleen al de titel een stille,
maar veelzeggende voorbode is van de roman Malina, zegt: "Ich bin das immerzuan-sterben-denken", want van twee kanten wordt de vrouwelijke Ik met de dood
bedreigd. Heel de Todesarten cyclus kan zo gelezen worden als 'altijd-aan-dedood-denken', want het schrijven zelf is dit denken-aan-de-dood.
Over deze meer specifieke relatie tussen de dood en de literatuur, het sterven en
het schrijven is hier het werk van de met BataiDe bevriende Franse schrijver Maurice Blanchot van belang. Blanchot heeft de literatuur voornamelijk vanuit de ervaring van het sterven, of liever vanuit de ervaring van het niet-meer-sterven-kunnen, benaderd. (29) Hij maakt een onderscheid tossen de literaire en de alledaagse
26 In: Liebe, dunkler Erdteil. Piper 1984:54. De titel is een zin van Shakespeare, waarmee zijn
tijdgenoot Johnson wilde aantonen dat hij een slechte dichter was, omdat hij niet eens wist
dat Bohemen niet aan de zee ligt. En Bachmann zegt: "Doch Shakespeare hat recht: Böhmen
liegt am Meer". Op drt voor haar zo belangrijke utopische element komen we later nog terug.
27 L'Expérience intérieure. Gallimard, Collection Tel 1954: 88.
28 In: Liebe, dunkler Erdteil. Piper 1984: 24.
29 Zie voor nadere introductie van de term in het werk van Blanchot: Ik ben een vrouw, maar ik is
geen vrouw: Een gesprek met Francoise Collin over Maurice Blanchot, Hannah Arendt en het
feminisme, door Henk van der Waal en Joke Hermsen. In: Tijdschrift voor Vrouwenstudies,
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of dialectische taal. De taal construeert identiteiten, waar eigenlijk sprake is van
veranderlijke dingen en niet te benoemen gebeurtenissen en bestaat daarom bij
gratie van de ontkenning, bij gratie van het doden van het met-identificeerbare en
veranderlijke. Het is daarom dat Blanchot kan zeggen: "Als ik spreek, dan spreekt
de dood in mij." (30) De taal probeert echter de herinnering aan het gedode te verdringen en verkeert daarmee in de illusie dat de ontkenning, de moord, een geslaagde en volledige ontkenning is. Maar dat is nu net de vraag. Altijd is er nog
een 'dunkle Geschichte', een duister zelf dat onder de heersende identiteit de zaak
op springen zet en van zich doet spreken. Het spreken van dit net niet volledig gedode zelf, kan echter niet plaatsvinden in een dialectische taal die de herinnering
aan het gedode uitbant, maar alleen in een andere, en wel de literaire taal.
Hoe riet deze literaire taal eruit die op weg is naar het gebied dat door de symbolische orde verdrongen is en dat eerder al als het 'semiotische' en ook als het
'eigene' en het 'zelf naar voren is gekomen? Ten eerste is het een taal die niet de
macht van het ontkennen, van het doden in zich draagt. Zij representeert de dingen
niet, maar "behoort aan de schaduw van de dingen toe, aan datgene wat de woorden zelf tot beeld maakt, en niet tot teken, tot waarde, tot macht van de waarheid".
(31) Ten tweede verhest in de literaire taal het begrip zijn betekenis omdat deze
taal, die de negatie mist, niets tot stand kan brengen, geen echte wereld vol identiteiten laat verschijnen, maar een imaginaire wereld die nooit gelijk is aan zichzelf.
Degene die schrijft en zich op het spoor zet van deze taal wordt er zelf door aangetast en verhest de identiteit waarmee rij een plaats in kan nemen in de wereld. Haar
spreken is zodoende onpersoonlijk, en vormt in plaats van een volledige aanwezigheid niet meer dan de aanwezigheid van een afwezigheid. Voor Blanchot is de
schrijver een presence impersonelle die rondzwerft in het Buiten, dat wil zeggen
in de ongedifferentieerdheid van het bestaan. Bachmann verwoordt eenzelfde ervaring als zij zegt: "Ein Toter bin ich, der wandelt" (32), want de dode heeft afscheid genomen van de wereld, zonder echter geheel verdwenen te zijn.
Neemt de vrouwelijke De uit Molina niet precies deze positie van de schrijver
in? z^ag zij zich niet gedwongen om zich van haar identiteit los te scheuren, "in mij
de bouw af te breken die ik ben, om de ander te zijn, die ik nooit was"? Is rij, die
"geen verstandig gebruik van de wereld maken kan" (33), niet de aanwezigheid
van een afwezigheid als ze in de wand verdwijnt, terwijl er "geen lijk wordt gevonden"? Met andere woorden, zwerft ze niet, op het moment dat ze gaat schrijven
om haar 'Dunkle Geschichte' te peilen, in het gebied dat Blanchot het Buiten
noemt en dat hij als het gebied begrijpt waar de kunst naar toe op weg is?

nr. 41 (maart 1990).
30 Vgl. Blanchots tekst: "ta Sittérature et Ie droit a la mort". In: La part du feu. Gallimard 1949:
313.
31 In: Espace littéraire . Gallimard 1955:14.
32 Beginregel van het gedicht Exil. Bachmann 1984:40.
33 Malina, p. 316.
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Bohemen
Literatuur die op weg is naar de grens van de wereld, werpt blikken op het Buiten
"teneinde vrij te rijn voor een begin dat zuiver oorsprong is, omdat het aDeen zichzelf en de leegte als uitgangspunt heeft". (34) De vrouwelijke Ik uit Malina lijkt
een zelfde moeizame speurtocht ondernomen te hebben. Ook rij lijkt op weg te rijn
naar de grens van het zegbare om 'vrij te zijn voor een begin' dat alleen haarzelf als
uitgangspunt heeft. Haar poging om te vertellen bleek een poging om te spreken
van wat voor de onteigening, voor de vernietiging had plaatsgevonden. Ook hier
kan de meer persoonlijke strijd die de vrouwelijke Ik voert om haar 'donkere verhaal' te vertellen vergeleken worden met het wanhopige gevecht dat de na-oorlogse
generatie Duitse schrijvers met de taal voerde. Hoe nog te spreken in een taal,
waarin zoveel onuitsprekelijk geweld heeft plaatsgevonden? Of, zoals Paul Celan
dit dilemma verwoordde: "De taal moest door haar eigen vreselijk verstommen
heengaan, door de duizenden duisternissen van doodbrengende woorden. Ze ging
er doorheen, zonder woorden te vinden voor wat er gebeurde, maar toch worstelde
ze zich door dit gebeuren heen. Ze ging er doorheen en mocht weer tevoorschijn
komen, 'verrijkt' door dit aUes," (35) Ook de vrouwelijke Ik uit Malina , die niet
alleen vergast en voortdurend gedeporteerd wordt, maar ook een "Siberische jodenmantel" draagt, voert dit gevecht met de taal: Die Sprache ist die Strafe . (36)
Haar worsteling met de taal, met haar 'donkere verhaal' vindt op twee niveaus
plaats. Aan de ene kant heeft ze de onteigening door een 'doodbrengende' taal
willen weergeven en aan de andere kant de onteigening die specifiek de vrouw treft
als ze gedwongen wordt zich te voegen naar de taal van de man. We zouden zo
van een 'dubbele onteigening' kunnen spreken. Een eerste onteigening die, in de
zin van Blanchot, een ieder die spreekt ondergaat, omdat het veranderlijke 'zelf
geïdentificeerd, vastgelegd en daarmee gedood wordt En vervolgens een tweede
onteigening, die specifiek de vrouwelijke Ik treft, omdat het spreken alleen in een
talige orde kan geschieden, die van oudsher voornamelijk 'het mannelijke' gearticuleerd heeft
De vrouwelijke Ik komt aan het eind van de roman tot de conclusie dat ze de
woorden van haar verhaal niet zeggen kan en ze legt haar verhaal in Malina's handen: "Neem jij de verhalen van mij over, neem ze alle van mij." Hij, - of liever: zij
zonder zichzelf, want Malina is geen man maar slechts de mannelijke kant van een
vrouwelijk schrijver - zal de Todesarten -cyclus afschrijven. En hoe kan het ook
anders, want zoals er geen 'uittreden uit de maatschappij mogelijk is', zo is er ook
geen spreken buiten de symbolische orde mogelijk. De vrouwelijke Ik verdwijnt in
de wand, waarna haar mannelijke wederhelft Malina haar brieven, haar papieren en
testament weggooit en haar bril, "mijn ogen", in stukken breekt. Maar kan er, als
ze verdwijnt, nog beweerd worden dat ze door de vernietiging is heengegaan en er
weer 'verrijkt' uit tevoorschijn is gekomen, zoals Celan hierboven suggereerde?
3 4 M. Foucault, "Het denken van het Buiten, over Maurice Blanchot". fn: De verbeelding van de
bibliotheek. Sun 1986:101.
35 Geciteerd door Blanchot in zijn tekst over Celan: Spreek als laatste. Nederlandse vertaling
en inleiding Joke Hermsen/Henk van der Waal. Amsterdam. Picaron 1988:51.
36 Malina, p. 98.
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Het is nog maar de vraag of de vrouwelijke De wel helemaal uit het verhaal
verdwijnt, want wat is anders het boek Malina dat wij voor ons hebben. Is haar
verhaal niet juist het verhaal dat schittert van haar afwezigheid? Werpt haar verstommen niet een veelzeggende, donkere schaduw op de tekst en is het juist niet
deze schaduw van het onzegbare, die de zin aan de tekst ondeent? De vrouwelijke
De is op zoek gegaan naar haar 'donkere verhaal', maar eenmaal aangekomen bij de
grenzen van de taal, van de wereld, merkt ze dat het eigene van haar dat ze daar
hoopte te vinden, zich niet toeëigenen laat Want, indien het in de taal zou worden
toegeëigend, zou het daarmee niet langer het eigene rijn. Dat betekent niet dat ze
zwijgen moet, maar juist dat ze doorspreken, doorschrijven moet, omdat het eigene van haar zich niet toeëigenen laat, omdat het zich telkens weer aan de woorden
onttrekt. De vrouwelijke Ik blijkt een nomade zonder woonplaats te zijn, rondzwervend in een "Heimat der Heimadosen", waarvan we alleen nog de grenzen, de
contouren kunnen benaderen, of zoals Bachmann het zegt in het gedicht Böhmen
liegt om Meer: "Ik grens nog aan een woord en aan een ander land/De grens, hoe
weinig ook, aan alles steeds meer/ Een bohemer, een vagebond/nog slechts in staat
om, vanaf de zee, mijn uitverkoren land te zien."
De vrouwelijke De uit Malina is een zwerfster, een Bohemer, die telkens als we
haar menen te bespeuren, weer vertrekt, en slechts sporen van afwezigheid achterlaat "Ze is af te lezen, omdat daar niets is, waar ze zou moeten rijn" (37), want ze
is datgene, wat telkens weer ontsnapt aan elke toeëigening. Zje is aan de grens van
de wereld gekomen, "waar denken niet meer mogelijk is" en ziet vanuit de wand
"haar koninkrijk" Bohemen liggen, dat zowel haar 'eigen' land, als het land van de
literatuur en de kunst vormt Immers, de vrouwelijke Ik ervaart in Malina niet alleen de onmogelijkheid om 'als vrouw' haar verhaal in de symbolische orde van de
taal te articuleren, maar voert ook de strijd die elke schrijver voert om in de taal van
'duizenden doodbrengende woorden' nog iets van het aan 'gene zijde' gelegene te
kunnen laten doorklinken. Het in de alledaagse orde gefixeerde bestaan zal ontzet
moeten worden, om te kunnen luisteren naar "Orpheus die op de snaren van het
leven de dood speelt". Of, zoals de vrouwelijke Ik aan het einde van de roman bekent, "het Ik is een vergissing van mij geweest", want juist in het vernietigen van
de haar opgedrongen identiteit schuilt de mogelijkheid om op weg te gaan. Het ik
moest "tegronde gaan", om Bohemen terug te vinden. Maar Bohemen, bestaat dat
echt?

U - topïe
Literatuur is volgens Bachmann "een wanhopig onderwegzijn naar een taal die nog
nooit geregeerd heeft". (38) Schrijven is voor haar een voortdurend vertrek uit de
heersende, alledaagse taal, die rij ook wel de 'slechte' of de 'bedriegers-'taal genoemd heeft Slecht, omdat het de betekenis van de woorden aan banden legt,
waardoor de mogelijkheid om naar het 'eigene' te verwijzen wordt uitgesloten. Li37 Werke III, a.w., p. 473.
38 Alle citaten in: Bachmann 1980: 79-95.
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teratuur daarentegen is "een naar voren geopend rijk van onbekende grenzen", dat
zich niet ordenen of afgrenzen laat Tegenover de alledaagse taal plaatst Bachmann
een 'utopie van de taal', waarnaar de literatuur voortdurend op weg is. Ze is er
naar op weg, zonder er ooit aan te komen, want deze u-topie (39) is letterlijk een
buiten aDe plaatsen gelegen land, een nirgendswoland, dat zich niet locahseren
laat Juist omdat het zich niet laat locahseren of toeëigenen, kan het schrijven geen
einde nemen. "Es gilt weiterzuschreiben", stelt Bachmann en daarin schudt voor
haar de kracht van de literatuur.
In Malina heeft Bachmann tegenover de gruwelijke geweldgeschiedenis een
utopisch verhaal geplaatst, dat als de verbeelding van het gebied, waarnaar de hteratuur op weg is, gelezen kan worden. In dit Ein Tag wird kommen , dat op verschillende plaatsen cursief in de tekst tevoorschijn komt, wordt ons niet aDeen een
wereld zonder geweld en slavernij geschilderd, maar ook een wereld waarin liefde
weer mogelijk is: "Er zal een dag komen waarop de mensen roodgouden ogen en
siderische stemmen hebben, waarop hun handen weer begaafd voor de liefde zullen zijn en de poëzie van hun geslacht opnieuw geschapen zal zijn..." (40) Deze
fragmenten, die ooit deel moesten uitmaken van "het gelukkige boek voor Ivan",
worden aan het eind van de roman herroepen door de zinnen: "Er zal geen dag komen, de mensen zullen nooit... De pest zal komen, het zal het einde zijn." De dag
zal niet komen, zal nooit komen, want het utopische element in Bachmanns werk
kan niet als een blauwdruk van een ideale maatschappij opgevat worden, maar
slechts als een 'wanhopig op zoek gaan' naar een gebied, dat, zodra wij het benaderen, weer verder blijkt te hggen dan verwacht. De dag zal niet komen, "aber
trotzdem glaube ich daran", zegt Bachmann, "want als ik daar niet meer aan geloven kan, kan ik ook niet meer schrijven." (41) In dit ene woord trotzdem ligt de
quintessens van de poëtica van Bachmann verborgen. Als zij, als de hteratuur, niet
langer aan deze utopie, aan dit Ein Tag wird kommen , kan geloven, waar kan ze
dan nog naar op weg gaan? Literatuur is, zoals ook Celan al schreef, "een poging
richting te vinden", niet om ergens aan te komen, want "geen van deze plaatsen is
te vinden, ze bestaan niet, maar ik weet waar ze, vooral nu, zouden moeten zijn".
(42) Het verwachtingsvolle dat uit zijn dichtregel Ein Stern hat wohl noch Licht
spreekt, staat hiermee gelijk aan de koppigheid van het woord trotzdem , waar
Ingeborg Bachmann aan vast blijft houden.
Het is dit onderweg-zijn, deze poging richting uit het geweld te vinden, die de
tekst Malina mogelijk heeft gemaakt Een poging die zelf gewelddadig was, want
de prijs voor deze "ungeheueren Anstrengung" was hoog. Het moest de ervaring
van de onteigening nog een keer dragen en ook de opgedrongen identiteit afbreken
om haar 'zelf te kunnen vrijleggen. Dat laatste, zouden we kunnen zeggen, is niet
gelukt, of beter, is onzegbaar gebleven. De vrouwelijke Ik verdween in de wand
en kwam daarmee op de grens van het zegbare en het onzegbare, het mogehjke en
het onmogelijke te staan. "Het was moord", zeker, een duizendvoudige moord,
39 U-topie geschreven als Celan in zijn Meridiaansrede, vertaald door P. Nijmeyer in Spreektra//©. Meulenhoff 1976:81-94.
40 Malina, p. 142.
41 Bachmann 1983: 145.
42 Meridiaansrede , a.w., p. 94.
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maar de tekst Malina is een poging om uit deze Mordschauplatz te vertrekken.
Zelfs als we nooit in Bohemen aan zullen komen, is het geloof eraan, de u-topie,
volgens Bachmann het enige waar het echt op aankomt Immers, "De wens wordt
in ons wakker om de grenzen, die ons gesteld zijn te overschrijden." Om dat te
bereiken moet de blik op "het onmogelijke, het onbereikbare", gericht worden,
want:
"In de strijd tussen het mogelijke en het onmogelijke vergroten wij onze mogelijkheden. Dat wij deze spanningsverhouding, waardoor wij groeien, kunnen
ontwikkelen, daarop meen ik komt liet aan: dat wij ons richten op een doel, dat
echter, zodra wij het benaderen, zich nog eenmaal verwijdert." ( 43j

43 Bachmann 1981:76.
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