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‘Zoals bekend is de

mystieke ervaring een

hypothetisch grensgeval

dat men nadert, om

steeds weer in de

normale toestand terug

te vallen’

buiten gelegen standpunt zicht op beide activiteiten en de relatie daartussen te

krijgen.

Gespleten zelf De kwestie van de twee kenwijzen van de wereld heeft Robert Musil

gedurende zijn hele leven bijna obsessief beziggehouden, en keert als thema dan

ook in al zijn boeken en geschriften terug: enerzijds hebben we te maken met de

uiterlijke wereld van de wetenschap, het koele verstand en de berekenbare of

ratioïde verschijnselen, en anderzijds met de innerlijke wereld van de kunst, het

warme gevoel en de onberekenbare of niet-ratioïde verschijnselen. Naar aanleiding

van een schilderij dat hij had gezien schreef hij: ‘Het is alsof ik iemand in me had

waarmee het schilderij kon spreken; die iemand wordt onmiddellijk in de cirkel van

het schilderij getrokken, terwijl mijn echte persoonlijkheid alleen de schaduw ervan

begrijpt. Het zelf is letterlijk gespleten. Men ziet mysterieuze bewegingen zonder in

staat te zijn die scherp te onderscheiden.’

De taak die Musil zich had gesteld is het met elkaar in verband brengen van de

ratioïde en de niet-ratioïde verschijnselen. Pas door het verenigen van beide kenge-

bieden zou zich zoiets kunnen voordoen als een mystieke ervaring, een ‘andere

toestand’. Maar de realisering daarvan tijdens het aardse bestaan behoort volgens

Musil niet tot de mogelijkheden: ‘Zoals bekend is de mystieke ervaring een hypothe-

tisch grensgeval dat men nadert, om steeds weer in de normale toestand terug te

vallen, en juist dit onderscheidt de kunst van de mystiek dat zij de aansluiting bij de

gewone houding nooit helemaal verliest, ze verschijnt als een onzelfstandige

toestand, als een brug die zich van de vaste grond wegwelft alsof ze in het denk-

beeldige een landhoofd bezat.’

Musil meende nu dat we met de ratioïde verschijnselen op het gebied van de

wetenschap en het verstand wel uit de voeten kunnen, omdat daarover voldoende

feitelijkheid en scherpte voorhanden zijn om mensen, onderling en met de buiten-

wereld, bevredigend tot overeenstemming te brengen. De moeilijkheden doen zich

hoofdzakelijk voor op het zoveel vagere en duisterder niet-ratioïde gebied van de

kunst, het gevoel, de ziel en de moraal. Daarom wilde Musil dat gebied niet alleen

erkend zien, maar er ook zo ver mogelijk in doordringen om de ‘mysterieuze bewe-

gingen’ daar zo scherp en helder mogelijk te krijgen en te komen tot een ‘mystiek

bij klaarlichte dag’. De aangewezen methode daarvoor is in Musils visie ‘artistiek

denken’ en als hij zich daarbij ergens tegen wilde wapenen, dan was het zweverig-

heid op een gebied dat van zichzelf al vaag en duister genoeg is. Hij schreef:

‘Degene die artistiek denkt wordt tegenwoordig bedreigd door degene die niet

artistiek denkt en door de kunstenaar die niet denkt, en daarmee bedoel ik niet te

zeggen dat de kunstenaar per se een “geleerde” moet zijn, en ik ken ook wel de

gangbare opvatting over de waarde van “onbewuste schepping”. Maar toch hangt

het ervan af op welk niveau van bewustzijn men “onbewust” schept.’ Het intellec-

tueel verhelderen van het niet-ratioïde gebied is echter allesbehalve een eenvoudige

onderneming, stelde Musil, omdat ‘de toegang tot de ziel onder puin is bedolven’.

‘Je bedrijft de liefde of

bent verdrietig en ziet

dat je het bent. In de

volle betekenis zijn

echter noch je verdriet of

je liefde, noch jijzelf er

helemaal.’

Voorzover bekend zijn wij mensen de enige wezens in de hele wereld die ook weten

dat we er zijn. We zijn ons bewust van onszelf en de wereld: we hebben een bewust-

zijn. Dat is een voorrecht dat we best twijfelachtig mogen noemen, omdat we ons

door ons bewustzijn niet alleen onderscheiden van de rest van de wereld, maar ook

tot buitenstaanders, tot vreemdelingen in onze eigen wereld worden. Immers, door

ons een bewuste voorstelling van de wereld te maken plaatsen we de wereld buiten

onszelf en daarmee onszelf buiten of tegenover de wereld.

Deze afstand tussen onszelf en de wereld, in de filosofie bekend als de

object/subjectscheiding, is inherent aan ons bewustzijn en daarom niet te voor-

komen, noch te herstellen. Als we in een poging de afstand te overbruggen onszelf

in ons bewuste beeld van de wereld zouden opnemen, is er weer iets anders wat

zich díe voorstelling maakt, zich er zelf zodoende aan onttrekt en een nieuwe

afstand schept. Wat ons met al onze bewuste waarnemingen hoogstens kan lukken,

schreef de Oostenrijkse schrijver, wiskundige en ingenieur Robert Musil, is búíten

onszelf te komen, maar nooit ín onszelf: ‘Je bedrijft de liefde of bent verdrietig en

ziet dat je het bent. In de volle betekenis zijn echter noch je verdriet of je liefde,

noch jijzelf er helemaal.’ Maar hoe onontkoombaar die afstand ook is, het betekent

nog niet dat we ons helemaal van de wereld kunnen afzonderen: door onze lichame-

lijke verschijningsvorm alleen al vormen wij een onlosmakelijk onderdeel van de

wereld.

En precies dat is in een notendop de tragiek van het menselijk bestaan: door ons

bewustzijn kunnen we noch volledig in de wereld opgaan, noch er geheel afstand

van nemen. We ervaren ons bestaan als een optelsom van twee halfslachtige

toestanden en ons bewustzijn wordt verscheurd in twee delen die reflecterend

bewustzijn of geest en participerend bewustzijn of ziel worden genoemd.

Karikaturaal gesteld brengt de wetenschapper met zijn rationele, reflectieve geest

structuur aan in de objectieve buitenwereld van de feiten en de logica, doet de

kunstenaar met zijn intuïtieve, participerende ziel verslag van de subjectieve binnen-

wereld van de schoonheid en de moraal, en probeert de filosoof vanuit een daar-

98 Mystiek bij klaarlichte dag
Robert Musil, denkende schrijver

Ons bewustzijn wordt verscheurd in reflecterend bewustzijn of geest

– het domein van de wetenschapper – en participerend bewustzijn of

ziel – dat van de kunstenaar. De ‘denkende schrijver’ Robert Musil

stelde zich als taak beide kengebieden te verenigen en zo een

mystieke ervaring te benaderen.
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wichtskunstenaar die balanceert boven de afgrond op het koord dat beide gebieden

met elkaar verbindt, het meest nastrevenswaardig, en is het hem erom te doen op

zowel het ratioïde gebied van de wetenschap als het niet-ratioïde gebied van de

kunst zo veel mogelijk kennis en kunde te verzamelen, om ‘de levensfeiten zowel

buiten als in zichzelf te vinden en met elkaar te verbinden’. Daarbij streefde hij

ernaar zelf ‘zonder eigenschappen’ te blijven, zich nergens aan te binden of op vast

te leggen, een ‘essayistisch leven’ vol ‘hypothetische mogelijkheidszin’ te leiden, om

zo niet voortijdig te verstarren tot het skelet dat uiteindelijk toch wel van hem over

zou blijven. In plaats van dogma’s waar mensen hun denken en handelen als vanzelf-

sprekend aan kunnen ontlenen, wenste Musil zich hypothesen, ‘richtbeelden’. In een

korte conversatie tussen zijn protagonist Ulrich en een zekere generaal Stumm von

Bordwehr noteert Musil: ‘“Eindelijk, wat een geluk dat ik je vind!” fluisterde de gene-

raal opgelucht. “De minister wil graag weten wat richtbeelden zijn.” Ulrich gaf een

definitie: “Eeuwige waarheden die niet waar en niet eeuwig zijn maar voor een

bepaalde tijd gelden opdat deze zich ergens naar kan richten.”’

Ongekende verrassingen In Musils eerste boek Die Verwirrungen des Zöglings

Törless wordt het probleem van de gespletenheid meteen al ten volle gesteld. 

De jonge cadet Törless brengt, net als Musil zelf, zijn tienerjaren door op

verschillende militaire opleidingen en komt daar in contact met de voor hem

onbekende wereld van homoseksualiteit en sadisme. Törless wordt ‘verscheurd

tussen twee werelden, een solide burgerlijke wereld, waarin alles er uiteindelijk

geregeld en redelijk aan toeging, zoals hij het van huis uit gewend was, en een

avontuurlijke wereld, vol duisternis, geheimzinnigheid, bloed en ongekende

verrassingen’, en hij krijgt het gevoel dat de dingen niet per se onbezield zijn en

realiseert zich dat belangrijke inzichten ‘maar voor de helft in de lichtkring van het

brein, voor de andere helft op de donkere bodem van het binnenste’ ontstaan.

In latere geschriften, zoals de novellenbundel Drei Frauen, werkte Musil zijn opvat-

ting verder uit door de kloof tussen het ratioïde en het niet-ratioïde gebied in

verband te brengen met het onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk, in zijn tijd

geen ongebruikelijk standpunt. Musil voelde zich toch het meest vertrouwd op het

gebied van de berekenbare, mannelijke wetenschap en probeerde via de vrouw en

de kunst toegang te krijgen tot het voor hem zoveel geheimzinniger gebied van de

gevoelsmatige, onberekenbare, niet-ratioïde verschijnselen. De vereniging van

beide gebieden zou dan kunnen naderen tot een mystieke, ‘andere’ toestand.

In zijn grote, maar onvoltooide roman De man zonder eigenschappen – een literair

en filosofisch tijdsbeeld van het jaar 1913, vlak voor het uitbreken van de Eerste

Wereldoorlog – gaat Musil nog een stap verder. De kloof tussen het heldere

verstand en het duistere gevoel krijgt daar op verschillende manieren gestalte.

Bijvoorbeeld in het onvermogen van de wetenschap en het rechtssysteem om op

een aanvaardbare wijze om te gaan met de lustmoordenaar Moosbrugger. En in de

In wankelmoedige buien

noemde Musil zijn

kunstbroeders

‘overgevoeligen,

verzwakte opiumrokers,

oude drinkers die

nuchter geen enkel

houvast hebben’

Verloren droom Musils fascinatie voor de gespletenheid in het kennen van de

wereld kan net zo makkelijk gerelateerd worden aan zijn persoonlijke

omstandigheden als aan het culturele schisma van zijn fin-de-siècletijd. In 1880

geboren in een burgerlijk gezin in Klagenfurt, doorliep hij vanaf zijn elfde jaar

verschillende militaire opleidingen, besloot op zijn negentiende ingenieur te

worden, studeerde vervolgens nog filosofie en psychologie met bijvakken wis- en

natuurkunde en promoveerde in 1908 op een proefschrift over de kennisleer van de

natuurkundige Ernst Mach, alvorens zich geheel tot de literatuur te bekeren. Begin

1909 weigerde hij zowel een aanbod om bij de Technische Hogeschool in München

te komen werken, als een aanstelling bij de filosofische faculteit in Graz. In een brief

aan de bevriende filosoof Alexius Meinong schreef Musil dat het voor zijn

wetenschappelijke carrière zeker het beste zou zijn geweest naar Graz te komen,

maar ‘mijn liefde tot de literatuur is niet minder dan die tot de wetenschap’. 

De reden van Musils keuze voor het schrijverschap lag in een sterk gevoelde

eenzijdigheid in de wetenschappelijke benadering van de wereld, waardoor men

weliswaar werkelijkheid had gewonnen, maar droom verloren: ‘Mijn

wetenschappelijke collega’s hebben het zelden over iets anders dan hun werk, en als

ze het toch doen hebben ze een eigenaardige, houterige, losstaande, uiterlijke

manier van praten, die niet verder naar binnen gaat dan het strotklepje.’ Niet in

plaats van maar naast ‘de heerszuchtige toon van de mathematische en

wetenschappelijke taal’ moet er een andere bestaan, ‘met een klank van

broederlijkheid’. Deze kritiek op de wetenschap en haar beoefenaars betekent

overigens niet dat Musil zijn keuze voor de literatuur nooit heeft betwijfeld. In

wankelmoedige buien noemde hij zijn kunstbroeders ‘overgevoeligen, verzwakte

opiumrokers, oude drinkers die nuchter geen enkel houvast hebben’, en schreef hij:

‘Alle geestelijke moed ligt heden ten dage in de exacte wetenschappen. We zullen

niet leren van Goethe, Hebbel, Hölderlin, maar van Mach, Lorentz, Einstein,

Minkowski, Couturat, Russell, Paeno.’ Musil drijft daarom in gelijke mate de spot

met zowel de monomanie in de wetenschappen als de al even vijandig monomane

kritiek daarop: ‘En zo waren er ook toen al, toen Ulrich wiskundige werd, mensen die

de ineenstorting van de Europese cultuur voorspelden omdat er geen geloof, geen

liefde, geen eenvoud, geen goedheid meer zetelde in de mens, en het is tekenend

dat al deze mensen in hun jeugd en in hun schooljaren slecht waren in wiskunde.

Daarmee stond voor hen later vast dat de wiskunde, de moeder van de exacte

wetenschappen, de grootmoeder van de techniek, daarmee ook de aartsmoeder is

van die geest waaruit tenslotte gifgassen en gevechtsvliegtuigen zijn opgestegen. In

onwetendheid van deze gevaren leefden eigenlijk alleen de wiskundigen zelf, en hun

leerlingen, de natuuronderzoekers, die van dit alles evenmin iets in hun ziel

bespeurden als wielrenners die er ijverig op los trappen en die niets anders in de

wereld opmerken dan het achterwiel van de man voor hen.’

Uiteindelijk is voor Musil de tussenpositie van ‘denkende schrijver’, van even-
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een preek. Maar waarom,” onderbrak hij dat meteen weer, “waarom, verdomme,

zijn preken verachtelijk? Zij zouden toch ons hoogste geluk moeten zijn?!”’ Op het

niet-ratioïde gebied van de kunst bevinden zich immers zowel de moraal als de

schoonheid, en de kunst zou in staat moeten zijn van de moraal ‘het verrukkelijkste

te maken wat je je maar kunt voorstellen’.

Musil overleed op 15 april 1942 op 61-jarige leeftijd aan een hersenbloeding. Die

morgen had hij nog naarstig gewerkt aan De man zonder eigenschappen en hij wilde

zich voor het middagmaal nog even verfrissen. Toen hij nogal lang wegbleef en zijn

vrouw hem kwam halen, lag hij roerloos op de vloer van zijn badkamer. In een brief

schreef ze: ‘Ik vond hem toen ik hem wilde roepen en zonder het minste vermoeden

de deur opende, levenloos uitgestrekt, met een vrolijke, spottende gezichtsuitdruk-

king. Het is onbegrijpelijk en verschrikkelijk treurig dat hij zijn werk en leven niet

heeft kunnen afmaken.’

André Klukhuhn is wetenschapper, 
filosoof en directeur van het Studium 
Generale van de Universiteit Utrecht.

verdubbeling van de hoofdpersoon Ulrich in zijn zuster Agathe, die hij schertsend

zijn tweelingzuster noemt. Uit het feit dat De tweelingzuster een van de eerdere

titels van de hele roman was, blijkt het belang dat Musil hieraan hechtte. In vergelij-

king met Ulrich is Agathe veel beter thuis op het niet-ratioïde gebied, wat naast een

aantal positieve zaken ook blijkt uit haar principiële bereidheid tot moord op haar

echtgenoot, vervalsing van haar vaders testament en zelfmoord. Terwijl broer en

zuster zich steeds verder in hun huis en uit het openbare leven terugtrekken,

proberen ze in hun gesprekken zicht te krijgen op allerlei niet-ratioïde verschijnselen

als liefde, ziel en moraal. De mystieke ‘andere’ toestand dacht Musil zijn oogappels

te kunnen toebedelen door een weliswaar vroegtijdig door hem aangekondigde

maar nooit definitief in druk verschenen seksuele vereniging van broer en zuster.

Nieuwe moraal Zoals uitdrukkelijk door hemzelf gesteld, wilde Musil met zijn

gehele literaire oeuvre materiaal aandragen voor het ontwikkelen van een nieuwe

moraal, omdat de oude niet meer deugde in een door wetenschap en techniek

beheerste tijd. En die nieuwe moraal kon ontdekt of gemaakt worden door de kunst.

Niet kant-en-klaar, want, zo stelde Musil, kunst is ‘het laboratorium van de moraal’:

‘Zij levert geen kleren voor de ziel, maar slechts de onderzoekingen op basis

waarvan zulke kleren voor toekomstige generaties gemaakt zullen worden.’

Wat Musil zich bij zo’n laboratorium voorstelde, blijkt het duidelijkst uit de

dagboeken die hij vanaf zijn achttiende levensjaar tot aan zijn dood heeft bijge-

houden, volgens Kees Fens ‘rijk aan briljante passages, vol scherpzinnige en vaak

zeer raak en geestig geformuleerde opmerkingen en uitweidingen over literatuur,

politiek, godsdienst, het dagboek van een schrijver die wist als schrijver denker te

moeten zijn en geen verschijnsel van zijn tijd buiten dat denken te mogen houden’.

Op een van de eerste pagina’s stelde Musil zelf: ‘Ik wil nu mijn dagboek gaan

schrijven en het uit dankbaarheid mijn nachtboek noemen, en ik zal deze taak als

volbracht beschouwen op het moment dat geen woord van het geheel mij in de

schone eenheid van mijn ogenblikkelijke gewaarwordingen stoort.’ En 43 jaar later,

aan het eind van zijn leven: ‘Geen enkel inzicht kan in de kunst aanspraak maken op

totale waarheid. Zo ongeveer. Aangezien ik allesbehalve een scepticus ben, ben ik

vandaar op pogingen tot vorming van begrippen als ratioïde en niet-ratioïde

gekomen en later op de veelzijdige verhouding van gevoel en waarheid, zoals die in

De man zonder eigenschappen wordt aangeroerd. Ja, ik heb een hele levensfilosofie bij

elkaar gebouwd.’

Tijdens de lange moraliserende betogen waarmee Ulrich in De man zonder eigen-

schappen zijn laboratoriumwerk verricht, kan zijn zuster Agathe het gapen maar

moeilijk onderdrukken en ze vraagt zich af waarom morele mensen zo vervelend

kunnen zijn ‘terwijl hun bedoeling om goed te zijn toch het verrukkelijkste, moei-

lijkste en onderhoudendste zou moeten zijn wat je je maar kunt voorstellen’. Ulrich

is het daar zelf ook roerend mee eens: ‘“En neem me niet kwalijk! Waarschijnlijk doe

ik er verkeerd aan om woorden als orde en plicht te kiezen; zij dóén ook denken aan

102

Boekman 58/59   2004 Robert Musil

‘Kunst levert geen kleren

voor de ziel, maar slechts

de onderzoekingen op

basis waarvan zulke

kleren voor toekomstige

generaties gemaakt

zullen worden’
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