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Hoofdstuk 11,5 

HANS PFITZNERS PALESTRINA EN THOMAS MANNS 
BETRACHTUNGEN EINES UNPOLITISCHEN 

Kakofonisch gelui 

De klokken van Rome halen een nieuwe paus in. De aanleiding van hun gelui is 
dus verheugend en de klokken hadden daarom eigenlijk harmonieus en aange
naam moeten klinken (zie 11,1). Dat doen ze niet. Clemens beschrijft en de 
Romeinse bevolking ervaart het gelui als een beproeving. Dat heeft vier akoesti
sche oorzaken, waarvan Clemens er twee verdedigt. Dat de klokken drie dagen 
en nachten lang aan het bimmelen zijn, komt voort uit de eufore stemming van 
de voorzienigheid. Ook de heftigheid van het gelui wordt op die manier ver
klaard. De derde en de vierde oorzaak van de beproeving zijn de ontstentenis 
van "Zeitmaß" (metrum) en van "Einklang" (harmonie). Ze worden door de 
verteller slechts kort en zonder uitleg aangestipt. De Romeinen moeten het 
"babylonische Durcheinander" aanvankelijk hebben geïnterpreteerd als een 
oproep tot de wapenen of als een teken van excommunicatie. Wij weten, dank 
zij Clemens' implicaties, dat de kakofonie haar reden had in zijn afwijzing van 
poëzie en muziek (Zie 11,2). Van een andere reden voor de kakofonie kan hij 
zelf niet op de hoogte zijn geweest. Het betreft namelijk inderdaad een excom
municatie, en dat is uitsluitend de auteur bekend. Wie door Thomas Mann in de 
ban wordt gedaan, tegen wiens ideeën hij tot de wapenen oproept, is Hans 
Pfitzner, de componist van onder meer de opera Palestrina (en Der arme 
Heinrich naar het gelijknamige epos van Hartmann von Aue). 

Pfitzner nam van alle musici, Wagner uitgezonderd, in Manns essays de 
grootste plaats in. ' Het is duidelijk geworden dat de componist van Palestrina 
ook diepe sporen naliet in de romans en nog de oude Thomas Mann bleef bezig
houden. G. Loose en Erika Mann attendeerden als eersten op de verwijzing naar 
Pfitzners muziek in Der Erwählte, en H. Vaget schreef over de anonieme maar 
centrale plaats die Pfitzner in Doktor Faustus bekleedt.2 Over de relatie tussen 
Mann en Pfitzner is vaker geschreven.3 De uiteenzetting die hier volgt, dient er 
toe om aan te tonen dat Pfitzners opera Palestrina een stem vormt in Manns 
polyfone klokkenbeschrijving. Zij moet voorts verduidelijken dat pas Der 
Erwählte met zijn spottende afscheidsgroet naar de al te Duitse componist een 
punt achter de Faust-roman en achter Manns 'affaire Pfitzner' zet. De affaire 
eindigde, om precies te zijn, met het klokgelui. 

1 Windisch-Laube 1995:335 
2 Loose 1957; E. Mann 1966; Vaget 1993; zie ook Joachim 1958 
3 Bijvoorbeeld ook door Schuh (1933), Unger (1949), Joachim (1958), Newsom (1974) en 

Vogel (1989). In één studie (Lindblom 1969) wordt de relatie tussen de klokken in Der 
Erwählte en die in de Betrachtungen ontkend. 
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Hoofdstuk 11,5 

"Der Fall Pfitzner" 

Zij had haar aanvang op 12 juni 1917, toen Mann de generale repetitie van Hans 
Pfitzners musikalische Legende, de opera Palestrina, bijwoonde. Hij was 
onmiddellijk diep onder de indruk en bezocht aansluitend nog vier voorstel
lingen. Waarom, dat geeft hij in een van zijn brieven aan: "Wirklich ist das ein 
geistig und künstlerisch sehr hochstehendes Werk, etwas ungemein Deutsches 
übrigens, aus der faustisch-dürerischen Sphäre und in seiner Bekenntnishaftig-
keit so recht etwas für mich."4 Mann had in die tijd veel goede woorden over 
voor de componist en zijn kunstbeschouwelijke en kunstpolitieke opera. Hij 
sprak ze uit in de Aufruf zur Gründung des Hans Pfitzner-Vereins uit 1918 en 
een jaar later in de Tischrede auf Pfitzner. Maar de belangrijkste lofprijzingen 
kregen een plaats in de Betrachtungen eines Unpolitischen. 

Daar horen ze thuis. Het lijvige politieke essay werd geschreven tijdens 
de Eerste Wereldoorlog en door Mann gepresenteerd als zijn wapendaad. Het 
was een daad van reflectie. De bespiegelingen concentreren zich rond de tegen
stelling romantiek-vooruitstrevendheid. Mann identificeerde deze tegenstelling 
met andere antonimieën, zoals Duits-Romaans, kunst-politiek, poëzie-proza. Om 
zichzelf, op zoek naar de eigen positie, duidelijkheid te verschaffen, zette hij de 
Duitse cultuur en de Duitse humaniteit scherp af tegen de Franse civilisatie en 
humaniteitsgedachte. Hij vergeleek de Duitse romantiek - zijns inziens ver
innerlijkt, nationaal gericht, muzikaal, poëtisch en pessimistisch - met wat hij de 
Romaanse retoriek en vastberaden wereldverbeteringszucht noemde. En hij ver
dedigde conservatieve Duitse romantici - dichters en musici - tegen Franse of 
Frans georiënteerde schrijvers - "Zivilisationsliteraten" - die kunst als propagan
damiddel zouden misbruiken. De "Zivilisationsliterat" die Mann met name voor 
ogen stond en tot (beter: tegen) wie hij zich met zijn betoog in de eerste plaats 
richtte, was zijn broer en collega Heinrich Mann. Een van de Duitsers was 
Pfitzner. Mann beschouwde diens Palestrina als een paradigma voor de kracht 
van de (laat)romantische muziek en eigenheid van de a-politieke, dat wil zeggen 
behoudende Duitse cultuur. 

De opvattingen van de auteur betreffende de hiervoor genoemde tegen
stellingen zijn gedifferentieerder dan hij in de Betrachtungen doet voorkomen. 
Maar deze opvattingen liggen daarom niet minder vast verankerd, en er zullen 
dan ook geen wezenlijke veranderingen in optreden. Nog in 1945 citeert hij met 
instemming Balzacs woord: "Les Allemands, s'ils ne savent pas jouer des grands 
instruments de la liberté, savent jouer naturellement de tous les instruments de la 

6 november 1917 aan Peter Pringsheim 
Aufruf zur Gründung des Hans Pfitzner-Vereins für deutsche Tonkunst. In RuA:545-546. 

Tischrede auf Pfitzner. In RuA:540-545. ße6':406-426; deze tekst verscheen vervolgens vrij
wel ongewijzigd in de Neue Rundschau van oktober 1917. 
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Hoofdstuk 11,5 

musique." Maar de opkomst en vestiging van het nationaal-socialisme confron
teert Mann met de politieke gevolgen van Duitslands 'muzikaliteit' (en boven
dien met de verkeerde vrienden die de Betrachtungen hem hebben bezorgd). Hij 
ziet zich allengs genoodzaakt zijn vaste ideeën vanuit een ander standpunt te 
beschouwen en beoordelen. Zo voelt hij zich gedwongen een symptoom van de 
Duitse verinnerlijking, het zelf gekozen politieke isolement, als een vorm van 
hoogmoed en - het is er niet los van te zien - nationalisme als een vorm van 
verwaandheid op te vatten. 

Dat heeft zijn literaire en politieke weerslag. Men dient zich daarbij ech
ter geen abrupte buiteling van rechts naar links voor te stellen. Wat het werk 
betreft: al moet de democratie in Königliche Hoheit uit 1909 zich nog een zeer 
ironische behandeling laten welgevallen, de 'uitverkorene' daarin was niettemin 
al gewezen op de plicht zijn isolement te doorbreken. En die in Der Zauberberg 
(in de maak tijdens het ontstaan van de Betrachtungen) had al begrepen dat het 
op duizelingwekkende en ijle hoogte uiteindelijk minder goed toeven was dan in 
de menselijke laagvlakte. Zij verduidelijken de betrekkelijkheid van Manns 
'omslag'. Want in veel werk van na de Betrachtungen gaat het in principe om het 
opgeven van hetzelfde isolement. Dat isolement wordt dan echter scherper - in 
de gedaante van hoogmoed en liefdeloze verwaandheid - getekend, veroordeeld 
en gewroken (Leverkühn) respectievelijk beboet en geabsolveerd (Joseph, 
Gregorius). De politieke consequentie van Manns besef is het geleidelijk verrui
len van een ultra-liberale voor een internationaal en links georiënteerde sociaal
democratische stellingname. 

Een van de eerste, vaker beschreven stations op deze moeizame gang, een 
waarbij Pfitzner in het geding is, was het beruchte Protest der Richard-Wagner-
Stadt München. Het werd geschreven door een aantal vooraanstaande stadgeno
ten van Thomas Mann, en als brief opgenomen in de Münchener Neueste 
Nachrichten van 16/17 april 1933. Het protest ageerde tegen Manns voordracht 
Leiden und Größe Richard Wagners.1 Waaraan men zich had gebrand was, sim
pel en bondig gezegd, Manns huiver voor Wagners demagogie. Hoewel hij aan 
deze huiver veel minder en veel voorzichtiger woorden wijdt dan aan al dat wat 
hij in Wagner bewondert en wat hem als voorbeeld dient, geeft juist zijn kritiek 
aan de analyse de nodige diepte. Vergelijkt men deze voordracht met latere 
teksten, dan maakt ook zij duidelijk dat Manns zienswijze na de Betrachtungen 
eines Unpolitischen niet zo fundamenteel was veranderd als soms wordt aange
nomen en de zogenaamde breuk in zijn leven "eine törichte fabel" is. Want al 
voor 1917 waren zijn gedachten over Wagner en de romantiek, zoals genoemde 
vroege romans tonen, ambigu geweest. Reeds Über die Kunst Richard Wagners, 
een Wagner-publicatie van zo vroeg als 1911, verbond gevoelens van betovering 

Deutschland und die Deutschen. In AgW:706. In 1949 noemt Mann de Betrachtungen 
"ein sehr richtiges Buch mit einem falschen Vorzeichen", (in een ongedateerd briefconcept 
van circa 7 december 1949 aan G.W. Zimmermann) 

7 De voordracht is opgenomen in LGM:716-779, het protest in De Mendelssohn 
1975:192.193. 

8 In een ongedateerd briefconcept van circa 7 december 1949 aan G.W. Zimmermann 
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en stimulans door het geniale raffinement van de Duitse muziekdramaticus met 
kritisch inzicht. Toen was daar niemand over gevallen. Na Hitlers machts
overname werd er echter niet meer om kritische analyse gevraagd, maar was 
alleen de betovering gewenst. Uitgerekend Pfitzner attaqueerde Mann door 
samen met de uitgever van de Völkische Beobachter, maar ook met drieënveer-
tig autoriteiten onder wie Richard Strauss, het Protest te ondertekenen en door 
krant en radio te laten publiceren. 

De ondertekenaars verweten de schrijver wat juist te waarderen is en door 
sommige anderen inderdaad gewaardeerd werd", namelijk dat hij de "Gedanken 
[sic] eines Unpolitischen" had omgewerkt. Zij wierpen hem een kosmopolitische 
en democratische houding, psychologisering en belastering van Wagner en 
daarmee van Duitsland voor de voeten. Het Protest bereikte Mann tijdens een 
werkbezoek in Zwitserland. Het raakte hem diep als persoonlijk "schweres, 
bitteres Unrecht" en als "einen moralischen, einen Geisteszustand, der alles für 
unser Land befürchten ließ".12 Het vroeg om een korte Erwiderung, een uitvoe
riger Antwort an Hans Pfitzner en vervolgens om het trekken van consequen
ties. Mann begreep dat een terugkeer naar zijn land fysiek zowel als mentaal 
niet meer aan te raden was. "Der Münchener fall hat meine Einsicht vollendet" 
schreef hij14, en hij bleef van toen af buiten 's lands. Na de Tweede Wereld
oorlog zou hij weer behoedzaam met Duitsland in contact treden. De actie van 
Pfitzner resulteerde echter in een breuk tussen schrijver en componist, en die 
was definitief. 

De breuk 

Pfitzners handtekening was geen eenmalige aberratie maar een symptoom van 
een mentaliteit. Anders dan de schrijver, ontbrak het de musicus aan voldoende 
(zelf)inzicht en liet hij het na de bakens te controleren en te verleggen toen de 
politiek de gevaarlijke potentie van zijn ideeën demonstreerde. Zelfs na 1945 
hield hij voet bij stuk. Had Mann ooit serieus anders verwacht? Achteraf lijkt de 
verhouding gepredisponeerd te zijn geweest tot vervreemding. Al op 23 juni 
1925 moest hij zich in een brief aan de componist verdedigen voor de onroman
tische les die hij met zijn Zauberberg had gegeven. Hij stelde dat op een schrij-

9 Über die Kunst Richard Wagners. In LGM:807 
Manns aanvankelijke vermoeden dat Pfitzner zelfs het initiatief tot het gewraakte protest 

had genomen, was onjuist. Het was de dirigent Hans Knappertsbusch geweest. Mann liet zich 
misschien misleiden door Pfitzners eigener beweging gepubliceerde Zur Kundgebung gegen 
die Wagner-Rede Thomas Manns in de Frankfurter Zeitung van 2 juli 1933, waarin hij de 
schrijver er nog eens van beschuldigt Duitse vuile was te hebben buitengehangen. 

' ' Manns gewijzigde stellingname werd door Bruno Walter gewaardeerd en ook door Willi 
Schuh op 21 april 1933 in de Neue Zürcher Zeitung om zijn eerlijkheid geroemd. 

' : [Erwiderung]. In: LGM:814. 21 april 1933 aan Max Mohr (vgl. De Mendelssohn 3:198) 
13 [Erwiderung] verscheen toentertijd in diverse grote kranten, maar niet in de Münchener 

Neueste Nachrichten. [Antwort an Hans Pfitzner]. In AgW:90-105 
14 21 april 1933 aan Max Mohr (vgl. De Mendelssohn 3:198) 
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ver, anders dan op een musicus, nu eenmaal de verantwoordelijkheid rust om 
partij te trekken voor het leven en de toekomst ten koste van de fascinatie voor 
het verleden en de dood. En hieruit blijkt de feitelijke oorzaak en aard van hun 
breuk. Het is een breuk die de eigen innerlijke gebrokenheid van Thomas Mann 
weerspiegelt. Wat Pfitzner voorstaat, beantwoordt weliswaar aan Manns eigen 
wezen en diepste behoefte, maar botst met de door hem gevoelde verantwoor
delijkheid als wereldburger en met zijn schrijversopdracht, die van pedagoog en 
criticus. 

Zijn opmerking in dezelfde brief ondanks de meningsverschillen te gelo
ven in een broederlijke relatie met Pfitzner, spreekt dat geenszins tegen. Want 
wat betekent broederlijkheid voor Mann? De intimiteit in zijn verhouding tot 
zijn broer Heinrich werd in de weg gestaan door een verschil in 'levensgevoel'. 
De afstand tussen Heinrich Manns politieke en Thomas Manns romantische 
wereld was alleen (en hooguit) intellectueel overbrugbaar, dat wil zeggen in een 
bewuste denkactiviteit. Pfitzner daarentegen gedijde en creëerde in dezelfde 
wereld als Thomas Mann. Hun relatie bestond juist bij de gratie van diepgewor
telde gevoelsovereenstemmingen en kon alleen stuklopen op bewust genomen 
divergerende besluiten. Hoe paradoxaal ook - de band met broer Heinrich kreeg 
uiteindelijk de vorm van een 'Wahlverwandtschaft', terwijl de aanvankelijke 
vriendschap met Pfitzner berustte op zielsverwantschap. Deze zielsverwant
schap veroorzaakte in 1917 Manns dankbare herkenning en gretige toeëigening 
van Pfitzners werk en zijn openbare loftuitingen. Pas in 1933 noodzaakten zijn 
humane plicht en Pfitzners verzaken op dit punt de schrijver tot het nemen van 
afstand. Kortom, Manns bewustwording dwong hem tot een distantiëring van 
Pfitzner en leidde - ten slotte - tot vriendschap met zijn broer. 

Thomas Mann liet, zoals de protagonist in de Zauberberg, Schuberts 
lindenboom met zijn ruisende takken achter zich, terwijl Pfitzner, als Schuberts 
molenaarsgezel, het doodlopende pad langs de beek bleef volgen. 3 Veel later, in 
mei 1945, gaf de schrijver een analyse van de romantiek. Hij behandelt haar 
daar in al zijn veelzijdigheid (noemt bijvoorbeeld ook het individuele roman
tisch ten opzichte van het universele; zie 11,4: Proza en geest) maar legt een 
bijzondere nadruk op haar "overgave aan het verleden en hang naar de dood". 
haar "donkere machtigheid" en "vroomheid", haar "psychische archaïsch-zijn" 
dat "zich verbonden voelt met de chtonische, irrationele en demonische levens
krachten", met "dionysische roes" en "machiavellisme", met de "verheerlijking 
van het vitale ten koste van het alleen maar morele", waarmee het zich verzet 
tegen "verstandige wereldbeschouwing en wereldbehandeling" en tegen 
"filosofisch intellectualisme en verlicht rationalisme". Hij vatte de verhouding 
tussen de twee mentale gesteldheden samen als een "opstand van de muziek 
tegen de literatuur".16 Zo gezien verliet de schrijver vanaf 1933 deze romanti
sche weg, voorzover hij hem had bewandeld, en sloeg hij linksaf. Pfitzner daar
entegen vervolgde de route. Dat die route, zoals opgemerkt, een potentieel ge-

15 "Der Lindenbaum": een lied uit Schuberts Winterreise; het doodlopende pad: "Wohin" 
uit Schuberts Die schone Müllerin. 

16 Deutschland und die Deutschen. In AgW:717-719 
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vaarlijke was, was Mann nooit verborgen gebleven. Lang voordat de nazi's van 
zich lieten horen, en wel een dag na genoemde brief aan Pfitzner over de 
Zauberberg, schrijft hij aan Bruno Walter dat de componist ongetwijfeld zelf 
veel in zich heeft van de "boosaardige wereld van de wil" die hij in de tweede 
acte van zijn Palestrina ten tonele voert.17 Het doet haast helderziend aan dat hij 
hun vriendschap, in een tijd dat deze nog bloeit, vergelijkt met die tussen 
Wagner en Nietzsche; de eerste noemt hij er een "voltooier van een tijdperk" en 
de laatste "ziener en leider naar een nieuwe mensentoekomst".IS 

Na Pfitzners ondertekening van het Münchense Protest en zijn contacten 
met het naziregime, maakte Manns "liefde, lofprijzing en dankbaarheid"19 dan 
ook plaats voor een stilzwijgen. Anders dan in het conflict met zijn broer, werd 
dat zwijgen niet meer doorbroken, maar alleen nog sporadisch onderbroken door 
korte minachtende opmerkingen. (Ook referenties aan Pfitzners dood in 1947 
heb ik niet aangetroffen, tenzij men het klokkenfragment in Der Erwählte, dat 
een klein jaar later ontstond, als een ironisch In Memoriam opvat.) Juist Thomas 
Manns politieke zelfdiscipline kon en mocht hem hard doen oordelen over de 
verstoktheid van de musicus. Na de Tweede Wereldoorlog deed hij de hard
leerse Pfitzner af als een "onontwikkelde" man vol "ignorantie", die "zijn leven 
lang veel ruziënde onzin uitgekraamd" heeft, als "een dwaas en Don Quichot" en 
"een oude sukkel"."1 Het was gekomen zoals hij het in genoemde brief uit 1925 
aan Pfitzner had voorspeld. Hij schreef toen dat een eventuele verwijdering tus
sen hen beiden niet zou kunnen verhinderen dat hun namen in de toekomst nog 
vaak in één adem zouden worden genoemd. Toen doelde hij nog op hun verbon
denheid, maar hun beider ontwikkelingen maakten dat in de huidige tijd het 
schisma wordt beklemtoond. 

Thomas Mann en Palestrina 

Thomas Manns Betrachtungen eines Unpolitischen waren ontstaan als een emo
tionele reactie op de toenmalige positie van Duitsland in Europa. Ze betroffen 
een oratio pro domo en de formuleringen waren daarom op de spits gedreven.21 

In de daaraan voorafgaande jaren had hij zich, zoals gezegd, al genuanceerder 
uitgedrukt. En hij zou dat tussen zijn 'a-politieke' manifest en 1933 opnieuw 
doen, bijvoorbeeld met de Zauberberg en in de direct er op volgende novelle 
Unordnung und frühes Leid. Zijn visie in de roemruchte Wagnervoordracht uit 
1933 berustte dan ook niet op een karakterloze zelfontkenning. Evenmin bete-

17 op 24 juni 1917 
In genoemde Zauberberg-bnef van 23 juni 1925 aan Pfitzner 
Tischrede auf Pfitzner. In RuA:541 
15 april 1947 aan Eduard Korrodi; Hermann Hesse zum siebzigsten Geburtstag. In 

RuA:428; 1 juni 1948 aan Hesse 
Radkau (1996:50) beschouwt de Betrachtungen als een projectie van Manns eigen ner

vositeit, half bevredigde (bisexuele) libido en eigenliefde op zijn natie. Hij leunt op een dag
boekaantekening van 17 september 1919: "Es unterliegt für mich selbst keinem Zweifel, daß 
'auch' die 'Betrachtungen' ein Ausdruck meiner sexuellen Invertiertheit sind." 
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kende zijn veranderde kijk op Pfitzner een onverklaarbare ommezwaai. Mann 
deed op de keper beschouwd niet meer dan zijn al eerder erkende distantie tot de 
musicus bevestigen op het moment dat deze in 1933 zijn politieke keuze maakte. 
Maar hoe verging het Manns sympathie voor Pfitzners Palestrina! 

In vroege notities voor een nooit tot stand gekomen essay Geist und 
Kunst merkt Mann op dat een dichter - hem staat Schiller voor ogen - zoekt naar 
(historisch) leven om aan zijn ideeën plasticiteit te geven, terwijl een schrijver 
zich, andersom, door het leven laat inspireren tot ideeën.22 Nu is het de vraag in 
hoeverre deze gedachte meer is dan systeemdwang en praktisch toepasbaar is op 
Manns werk. Daarin komen we immers zeer uiteenlopende levens tegen terwijl 
de door hen geleefde ideeën blijven terugkeren. Het lijkt er dus op dat de schrij
ver Mann, als een dichter, het leven aangreep indien het vorm voor zijn reeds 
bestaande ideeën beloofde.23 Dergelijke gedachten van Mann moeten dan ook 
worden beschouwd als belangrijke maar tastende pogingen om vooral de eigen, 
in zijn ogen bemiddelende positie te bepalen. Zij mogen niet worden verabsolu
teerd. Welke plaats hij ook inneemt in deze misschien wat kunstmatige dicho
tomie schrijver-dichter, het (historische of mythologische) leven dient Mann als 
een vat voor ideeën. En men gelooft hem dus graag wanneer hij bekent dat de 
opera Palestrina hem vertrouwd voorkwam, vanwege Pfitzners streven om "aus 
historischem Detail Idee sprechen zu lassen und ihm nur dadurch dramatische 
Spannkraft zu geben."" 

Het materiaal dat Pfitzner voor zijn ideeën had aangegrepen, en met alle 
vrijheid had behandeld, was het leven en werk van de zestiende-eeuwse 
Giovanni Pierluigi da Palestrina. De opera toont Palestrina als het muzikale 
pendant van de Betrachtungen. "Ich habe", zegt de componist Faustus met het 
oog op een stuk kamermuziek, "keine Sonate schreiben wollen, sondern einen 
Roman."25 Pfitzner lijkt met Palestrina minder een muziekdrama dan een 
kunstfilosofisch essay te hebben willen schrijven. De opera behandelt de kom
mer van de geestelijkheid over het pauselijke voornemen de polyfone muziek 
vanwege haar verwereldlijking uit de dienst te bannen. Van Palestrina wordt 
verlangd de mis te redden, dat wil zeggen verstaanbare kerkmuziek te schrijven 
die de Vaticaanse goedkeuring zal kunnen wegdragen. De oude Romeinse com
ponist, die moet aanzien hoe de Florentijnse monodische (homofone) stijl de 
zijne begint te verdringen, acht zichzelf daartoe aanvankelijk (in de eerste akte) 
niet meer in staat: "Ich bin ein alter, todesmüder Mann am Ende einer großen 
Zeit,\ und vor mir seh' ich nichts als Traurigkeit." Maar zijn voorgangers - de 
miscomponisten uit de Nederlandse scholen - en zijn overleden vrouw verschij-

"Wysling 1967 (Geist und Kunst):139,174. In Manns visie is Schiller de dichter. Goethe 
is evenwel geen zuivere schrijver maar een middelaar. Mann bespreekt bijvoorbeeld de 
Wahlverwantschafien als een ideëel werk waarin op zich abstracte ideeën tot leven komen. (Zi< 
Goethe's Wahlverwantschafien. In LGM:213,214) In een van zijn "Maximen" formuleerde 
Goethe een omgekeerde mening. Hij noemde de tot leven gebrachte idee allegorie en het 
geschreven leven, dat onbewust als ideedrager fungeert, poëzie. (Goethe 1991 :max.279) 

" Zie ook Vaget (1995:613) in zijn genese van Die Betrogene. 
24BeUA\2 
2- DF-.611 
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nen aan hem en wijzen hem op zijn artistieke plicht: "In dir, Pierluigi, ist noch 
ein hellstes Licht,\ Das erstrahlte noch nicht (...)\ Den Schlußstein zum Gebäue 
zu fügen sei bereit;\ Das ist der Sinn der Zeit."26 Het zijn dus de doden die hem 
creatief inspireren en het hem mogelijk maken de gewenste mis - gedoeld wordt 
op de historische Missa Papae Marcelli21 - in trance binnen een enkele nacht 
neer te schrijven. Ten slotte verschijnt de paus om het uit doodsverlangen gebo
ren werk en zijn maker te zegenen. 

Pfitzners muziek, hoewel voorzien van een aantal Palestrina-citaten, laat 
geen laf pseudo-renaissancisme horen. Hoewel zij lineair, dus polyfoon is ge
dacht, overtuigt ze als Pfitzners eigen laat-romantische taal. Ook H. Danuser 
hoort in de lineaire zetting geen zestiende-eeuws epigonisme maar de gebroken
heid van Pfitzners romantische toon. De lineariteit heeft trouwens, aldus J. 
Vogel, behalve met de Palestrina-stijl een en ander gemeen met het expressio
nisme van Mahler en Schönberg. E. Kroll meent zelfs dat Pfitzners romantische 
"grondtoon" het enige is dat hem scheidt van de expressionisten. En P. Bekker 
schrijft aan de componist geen verschil te kunnen ontdekken tussen Pfitzners 
eigen werk en dat van de door hem zelf impotent genoemde tijdgenoten. 
Bekker overdrijft, maar inderdaad moet worden erkend dat Pfitzners muziek 
opvallend modern is - opvallend omdat de moderniteit verbonden is aan een ro
mantische "grondtoon", en omdat zij dissoneert met zijn eigen conservatieve 
uitspraken. Pfitzner begeeft zich evenwel niet op serieel terrein. Aan een ver
eenzelviging met zijn behoudende Palestrina hoeft dus niet te worden getwijfeld. 
Want hoewel deze in zijn reddende mis de polyfone 'stile antico' weet te combi
neren met de geëiste verstaanbaarheid, wordt zijn creatieve daad niet voorge
steld als een van over- en voortgang maar als een "Schlußstein zum Gebäue", als 
een daad van voltooiing. Dat verschaft deze fictieve Palestrina een muziekhisto
rische plaats vergelijkbaar met die welke Hans Pfitzner zich zelf in zijn eigen 
tijd toekende. 

Pfitzner had de historische stof zodanig aangepast dat de opera-inhoud 
zijn eigen positie, inclusief de actuele problemen die hem bezighielden, kon 
representeren. Het waren de problemen van de inspiratie en van de nieuwe 
muziek. Deze openbaarden zich vervolgens in lange, felle polemieken tussen 
hemzelf en J. Bahle, Ferruccio Busoni en P. Bekker.29 Busoni vatte de ontwik-

26 Voor citaten en aanwijzingen is gebruik gemaakt van de partituur: Pfitzner; Palestrina -
Musikalische Legende in 3 Akten. Eulenburg 1951 

27 Dit is een staaltje van Pfitzners vrije materiaalbehandeling. Bedoelde mis dateert van 
voor 1568 en de Florentijnen begonnen pas tien jaar later met hun muziekreform. 

28 Danuser 1997:79; Vogel 1989:71; Kroll 1924:92; Bekker 1932:81 
29 Tegen Busoni's Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst van 1907 was bijvoorbeeld 

Pfitzners Futuristengefahr uit 1917 en tegen geschriften van Bekker, zoals Beethoven van 
1911, is Die neue Ästhetik der musikalischen Impotenz, uit 1919 gericht. Op ondermeer Bahle's 
Der musikalische Schaffensprozess: Psychologie der schöpferischen Erlebnis- und An
triebsformen en het door Thomas Mann gelezen Eingebung und Tat im musikalischen Schaf
fen; ein Beitrag zur Psychologie der Entwicklungs- und Schaffensgesetze schöpferischer 
Menschen van 1939 reageerde Pfitzner bijvoorbeeld in 1940 met Über musikalische Inspira
tion . 
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keling van de kunst op als een onophoudelijk proces waarin het oude, waaronder 
de tonaliteit, kon worden vervangen door het nieuwe. Pfitzner was daarentegen 
van mening dat de muziek zich tijdens de voorafgaande twee eeuwen, namelijk 
vanaf het moment dat zij klank en ritme zou hebben verrijkt met harmonie, naar 
haar hoogtepunt toe had ontwikkeld.30 De moderne, die brak met de tonale har
moniek, betekende in zijn ogen een achteruitgang die "nichts als Traurigkeit" en 
een "Futuristengefahr" opleverde. Men kan het daarom opmerkelijk vinden dat 
in zijn opera juist het polyfone Rome de overwegend harmonische 
(laat)romantiek moest reflecteren en juist het harmonische Florence de atonale 
en lineaire avant-garde. Daar staat tegenover dat Palestrina's polyfonie Pfitzners 
eigen lineariteit weerspiegelt en - hoewel met enige moeite - de Florentijnse 
hang naar expressie het twintigste-eeuwse expressionisme. Maar vooral - naar 
wie had Pfitzner beter kunnen grijpen dan naar Palestrina, voor de romanticus 
het symbool van muzikale waarheid en zuiverheid? Palestrina's beeld, zoals 
Pfitzner het had leren kennen door de bekende muziekhistorische studie van A. 
Ambros, voldeed. Het bood hem de romantische en dramatische contrasten, 
waaronder dat tussen de lawaaierige en onrustige buitenwereld en de positief 
gewaardeerde verinnerlijking van de scheppende kunstenaar. 

Thomas Mann zou deze verinnerlijking later als eigenschap van Lever-
kühn laten verdoemen. Maar ten tijde van zijn Betrachtungen, waarin hetzelfde 
contrast centraal staat, blijkt hoe Pfitzners standpunten hem toen van pas 
kwamen.31 Zo krijgt de tweede acte van Palestrina er een jubelende recensie: 
"Entgegen dem ästhetischen Spruche der Meisten habe ich meine Freude an 
dieser möglich gemachten Unmöglichkeit, an einer rein ideellen Dramatik. (...) 
Leben im Licht des Gedankens - was kann die Kunst uns Besseres, was Unter
haltenderes gewähren?" Het leven waar Mann op doelt, dient zich in de opera 
aan als de lawaaierige buitenwereld, de "böse Willenswelt" waarvan Pfitzner 
zelf veel "in sich trägt". En de dramatisch "unmögliche" vorm betreft een verga
dering van het Trents Concilie, een zitting die in een politiek gekibbel ontaardt. 
Belangrijkste agendapunt en inzet van de ruzie is de door Palestrina te schrijven 
reddende mis. De gedachte achter deze scène is de kunst als prooi van politieke 
onderhandeling. 

Zou Pfitzner niet hebben beseft dat ook hij zijn kunst in dienst van een 
politiek stelde, net als zijn kardinalen dat doen met de verlossende mis? En dat 
hij dus te vergelijken is met de door hem zelf bespotte kunstideologen in 
Palestrina! Mann stond in elk geval wel bij de paradox stil. Hij juicht in een 
brief aan Ernst Bertram weliswaar dat Palestrina hem verlost van de polemiek , 
maar constateert in de Betrachtungen dat het verzet tegen politisering onder 
omstandigheden gelijk staat aan een politieke daad: Pfitzner was "musikalisch-

30 Ook Riemann was van mening dat de polyfonie haar grootste bloei bereikte nadat het 
besef was ontstaan van haar "wezenlijk harmonische" karakter, en wijst op Palestrina's muziek 
als een vroeg voorbeeld van dat besef. (Riemann 1902:175,176) 

31 BeU:406-426\ de citaten in dit hoofdstuk stammen, indien niet anders aangegeven, uit dat 

fragment. 
12 Vgl. De Mendelssohn 1975:1111 
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deutsch gewesen wie keiner; sein Instinkt, sein erhaltender Grundwille hatte 
aller künstlerischen 'Demokratie', allem Europäischen Intellektualismus tief 
feindlich entgegengestanden." Daarom, stelt Mann, was de politiek hem we
zensvreemd geweest. Maar "es kam der Tag, wo sich erwies, dass einer 
bestimmten seelisch-geistigen Verfassung eben doch eine bestimmte politische 
Haltung latent innewohnt oder von weitenm entspricht, die einzunehmen unter 
Weltumständen wie den gegenwärtigen niemand umhinkann." Zo valt het te 
verklaren dat ook Mann zelf zich kon ergeren aan het disharmonische samen
gaan van kunst en politiek bij de "Zivilisationsliterat", maar zich kon verheugen 
over hun samenvallen in Pfitzners werk. Pfitzners (a)politieke boodschap was 
dezelfde als die van zijn eigen Betrachtungen eines Unpolitischen. 

Deze boodschap hing, zoals gezegd, samen met wat zowel de componist 
als de schrijver kenschetsten als een "Sympathie mit dem Tode".'3 Wat zij daar
onder verstaan, zet Mann uitvoerig uiteen in de Betrachtungen. In de novelle 
Unordnung und frühes Leid vat hij het nog eens bondig samen: "über dem 
Vergangenem (...) liegt die Stimmung des Zeitlosen und Ewigen (...). Das 
Vergangene ist verewigt, das heißt: es ist tot, und der Tod ist die Quelle aller 
Frömmigkeit und alles erhaltenden Sinnes." "Sie hat ihrem Ursprünge nach 
etwas Tendenziöses, diese Liebe [dat wil zeggen "Sympathie"]; es ist Feind
seligkeit darin, Opposition gegen die geschehende Geschichte zugunsten der 
geschehenen, das heißt des Todes."34 De "Sympathie mit dem Tode" vormt dus 
een wezenlijk ingrediënt van Pfitzners conservatisme, dat tot het verzet leidde 
tegen het avant-gardisme, de "italienische Albernheiten", van Busoni.35 De sym
pathie laat zich ook vinden in Pfitzners opvatting over inspiratie, die de 
"gewaltige Streiter" (een woord van Bruno Walter) van 1935 tot in of na de 
Tweede Wereldoorlog verdedigde in merendeels openbaar gevoerde polemieken 
met Bekker en Bahle. Bahle legt bij het creatieve proces het accent op het 
'zitvlees', dat wil zeggen op het bewuste denken en schaven. Ook Bekker zoekt 
de essentie van het componeren in het vormgeven, het verwerken, of 
doorwerken, van op zich onwezenlijk melodisch materiaal. Pfitzner vindt zich 
daarentegen meer in Schopenhauers visie. Deze meent dat aan het ontwerpen 
van een melodie geen reflectie te pas komt (en beschouwt haar daarom als de 
hoogste objectiveringsvorm van de wil). Pfitzner ervaart de spontane melodi
sche ingeving eveneens als het cruciale muzikaal-creatieve moment. Het com
poneren überhaupt is voor hem een dwangmatige en in vervoering plaats
vindende handeling of - beter - gebeurtenis. De creativiteit van zijn Palestrina, 
"das süße Traumgewirk, das Künste-Schaffen", wordt door "des Bewußtseins 
Licht, das tödlich grelle, das störend aufsteigt wie der freche Tag" verlamd. 
Deze zeer romantische Palestrina "greift mechanisch die Feder" en zingt in 
trance de muziek die onzichtbare engelen hem ingeven.36 Dertig jaar later stelt 

'• Pfitzner mondeling na een Pa/e^rma-opvoering en Mann als "thematischer Bestandteil' 
in de Zauberberg (zie BeUAlA) 

Unordnung und frühes Leid. In SE: 155 
'5 Mann op 19 mei 1917 aan Pfitzner 

Palestrina, Akte I, scène 5 en 6 
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de duivel Adrian Leverkühn (in het Italiaanse bergdorp Palestrina werkend aan 
de toonzetting van een tekst uit de late zestiende eeuw) een vergelijkbaar crea
tief delirium in het vooruitzicht. Inderdaad zal Leverkühn vele composities, 
waaronder "Dr. Fausti Weheklag", in een roes, "atemlos" en met "heißen 
Backen" tot stand brengen. Ook Leverkühns composities zijn dus geschreven in 
"Sympathie mit dem Tode".37 Door hem wordt de roes dan evenwel niet meer 
ervaren als "seliges Diktat"38 maar als "unhold" en "Geplagtheit". Het is niet de 
enige situatie uit Palestrina die in de aan Faust gewijde roman wordt herhaald 
maar tegelijkertijd teruggenomen door een veranderde belichting. In de levens 
van zowel Pfitzners Palestrina als Manns Faust treffen we het contrast aan tus
sen de drukke buitenwereld en de eigen stille teruggetrokkenheid, de dodelijke 
leegte van de ongeïnspireerde periodes in hun levens, hun eenzaamheid en on
vermogen tot liefhebben (akte I, 4e scène), de verduidelijkingen dat het in hun 
buurt naar zwavel ruikt (akte I, 3e scène), en zelfs hun klavierspei na de laatste 
woorden. Uit alles spreekt de bedenkelijke "Sympathie". Maar Palestrina wordt 
er in 1917 voor beloond en bekroond terwijl Leverkühn in 1945 gruwelijk wordt 
afgestraft. Dat Leverkühns leven verwijst naar de hysterie van het nationaal-
socialisme, maakt de diep zorgelijke componisten-biografie duidelijk. Ten tijde 
van de Betrachtungen en de wereldpremière van Palestrina was Mann evenwel 
nog niet zover. 

Het zou overigens een misverstand zijn te denken dat Thomas Mann zelf 
in een roes placht te schrijven. Niets is minder waar. Hij werkte "mit festhalten
der Hand"39, dat wil zeggen vanuit een gedisciplineerd arbeidsethos, dagelijks 
met noeste vlijt op vastgestelde uren. En zijn creaties zijn (onder meer) het 
resultaat van overleg, berekening en geraffineerde constructie. Wat Mann aan de 
creatieve roes interesseerde, was dan ook vermoedelijk minder de juistheid van 
de theorie dan de symbolische waarde van de gemoedstoestand. Aangezien 
daarin bewustzijn, verantwoording en kritiek sterk zijn afgenomen, kon zij deel 
uitmaken van zijn romantische ideeëncomplex. Trouwens - ook Pfitzner zelf 
moet de roes vooral om ideologische redenen hebben verdedigd. Alleen al zijn 

37 Overigens lijkt Mann al in 1903 de tegenstelling tussen artistieke creativiteit en 
bewustzijn te ironiseren. Hij laat dan een muziekcriticus, tijdens een concert, in gedachten 
constateren: "ich wäre selbst ein Künstler geworden, wenn ich nicht das alles so klar 
durchschaute..." (Das Wunderkind. In FE:363) 

Het is merkwaardig dat Mann zich in de late jaren veertig niet meer bewust lijkt van 
het belang van Bahle's werk voor Doktor Faustus. Alleen om te kunnen wijzen op de hulp van 
Adorno, citeert hij uit zijn dagboek: '"'Buch', 'Eingebung im musikalischem Schaffen' von 
Bahle', heißt es unter einem frühen Datum im Juli 43. 'Wichtig. Überbracht von Dr. Adorno.' 
Kaum sehe ich, inwiefern das genannte Buch für meine Arbeit sonderlich wichtig geworden 
sein sollte." (Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA: 157) 

18 Een uitdrukking van de duivel die met Leverkühn de problemen van de moderne creati
viteit bespreekt. 

39 Gregorius' "festhaltender Hand" is een terugkerend motief in Der Erwählte. 
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citaten in de opera uit de Missa Papae Marcelli getuigen van een zeer bewuste 
montage en kunnen onmogelijk in trance zijn neergeschreven.40 

Pfitzner had zijn esthetische en politieke mentaliteit dus niet alleen in 
geschriften uitgedragen, maar ook in zijn "musikalische Legende". En zoals 
Mann, niettegenstaande zijn hooggestemde gevoelens, al vroeg kritiek op 
Pfitzners romantische persoonlijkheid oefende, zo zag hij toen ook in de bewon
derde opera de zwakke punten niet over het hoofd. In brieven aan de componist 
en aan Bruno Walter bekritiseert hij bijvoorbeeld op nauwelijks bedekte wijze 
de poëtische kwaliteit van het door de componist zelf geschreven libretto.41 (Zie 
ook 11,6) Maar dergelijke kritiek was marginaal en vermocht Manns enthou
siasme in die tijd niet te temperen. "Das Ja!, mit dem ich unmittelbar auf das 
Werk antworte, stammt aus der Liebe und umfasst alles, was man in artistischer 
Hinsicht etwas [etwa?....] problematisch daran finden könnte."42 Manns liefde 
voor Pfitzners opera was, naar ik meen, meer gebaseerd op een ideële empathie 
dan op respect voor de artistieke kwaliteit (die hij bij alle kritiek bijvoorbeeld 
wel voor het werk van Wagner koesterde). Met zijn woorden over Palestrina 
aan Bruno Walter accentueert hij, naast het Duitse karakter van de opera, de 
gevoelde intimiteit: "Mit seiner metaphysischer Stimmung, seinem Ethos von 
'Kreuz, Tod und Gruft', seiner Vereinigung von Musik, Pessimismus und Humor 
(...) kommt es meinen tiefsten, eigensten Bedürfnissen entgegen (...)." " Alleen 
dit verklaart hoe het mogelijk is dat hij in 1920 naar aanleiding van een cello
recital met werk van Beethoven en Pfitzner het eerste als koel waardeert en 
noteert: "Pfitzner war mir am nächsten." 4 

Zoals Mann zijn opvattingen over de romantiek niet losliet maar vanaf de 
jaren dertig alleen anders ging beoordelen, zo kon ook de liefde voor Palestrina 
en voor de titelfiguur niet spoorloos verdwijnen. Niet alleen in 1917 be
schouwde Mann het "fabelhaft deutsche, eigenherrliche und gedankenvolle 
Werk" als late vrucht van de Wagneriaans-Schopenhauerse sfeer en dus als 
"eben doch eigentlich die Heimat meiner Seele".45 Nog in 1943 herkent hij zich 
in de uitspraak van Ernst Toch, die naar aanleiding van Palestrina spreekt over 
"das 'Unwesentliche der Atonalitat'" en "das wesentlich Romantische der 
Musik".46 

40 Beigsten ( 1963:135ff) attendeert op deze tegenspraak tussen Pfitzners montage en zijn 
scheppingstheorie. Maar Pfitzner had hier tegen in kunnen brengen dat hij zich dus, net als 
zijn protagonist, liet inspireren door een dode voorganger, de historische Palestrina. 

41 Op 19 mei 1917 respectievelijk 24 juni 1917 
42 24 juni 1917 aan Bruno Walter. De schrijver wist zijn liefde overigens beantwoord. Op 4 

oktober 1919 aan Josef Ponten: "Meine Sympathie mit Pfitzners Musik war mir von vorn
herein ein Beweis, daß auch meine 'Musik' ihm eigenen müsse, und siehe, es war so." 

43 24 juni 1917 
44 Db 20 februari 1920; Hermann Hesse schrijft op 18 augustus 1949 aan Karl Dettinger dat 

Manns verhouding tot muziek "helemaal onder ons gezegd" een romantisch-sentimentele is, 
waar hij met ongehoorde vlijt een intellektuele verhouding van heeft gemaakt. (Vgl. Hesse 
1986:186) 

' 27 augustus 1917 aan Paul Amann 
46 Db 14 augustus 1943 naar aanleiding van een gesprek met Toch en Alfred Döblin. 
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Erika Mann vermoedt zelfs een identificatie van haar vader, ten tijde van 
het werk aan Der Erwählte, met Pfitzners desperate maar zelfbewuste titelheld. 
Er is geen reden om de visie van Manns dochter, die nauw betrokken was bij 
zijn reilen en zeilen, te betwijfelen. In het Gregorius-verhaal komt Thomas 
Mann, zoals zal blijken, in elk geval bewust terug op zijn oude liefde. Brieven 
spreken over de wanhoop die verbonden is aan de humor in Der Erwählte. Dat 
Manns laatste levensjaren, net als die van Pfitzners Palestrina, doortrokken wa
ren van wanhoop en gevoelens van versagen, wordt ook duidelijk uit zijn 
correspondentie en dagboeken. Doelend op het na-oorlogse tekort aan bezinning 
en zelfkritiek in Duitsland, en zijn eigen weigering zich daar opnieuw te vesti
gen, meent hij in 1946 dat de kloof tussen hemzelf en vele Duitse intellectuelen 
zo groot is geworden dat het banen van een gemeenschappelijke weg uiterst 
moeilijk zou zijn.48 Een poging daartoe zou hem, zo meende hij, dwingen tot een 
strijd, waar zijn leeftijd niet meer tegen opgewassen zou zijn. En in 1948 deelt 
hij mee weer aan 'Gregorius auf dem Stein' te werken en voegt er aan toe zeer 
moe te zijn, veel te worden gestoord, maar geen mensen in de steek te willen 
laten die zien waar het naar toegaat, al zal niemand het kunnen tegenhouden.3 

Hier horen we inderdaad Pfitzners Palestrina zingen. Over de monodische 
toekomst: "Ob jetzt die Welt nicht ungeahnte Wege geht." En over zijn onmacht 
zich er tegen te teweer te stellen: "Wie wünscht' ich, daß euch nimmer fehle der 
Mann, der dieses Großes wagt. Doch zürnt nicht, wenn ich nicht verhehle: wenn 
ich's auch noch so gerne war - ich bin der Rechte nicht, bin's nimmermehr." Het 
is, zoals bij Mann, "das graue Alter" dat hem weerhoudt. (Akte I, 3e scène). "Ich 
bin ein alter, todesmüder Mann (...)" Toch voegen beiden nog aan hun "schone 
Kette den letzten Stein" toe (Akte I, 5e scène), Palestrina zijn Missa Papae 
Marcelli en Mann zijn legende over een Paus Gregorius. 

Palestrina en Der Erwählte; de ideeën 

Palestrina stond "am Ende einer großer Zeit" en zag "vor mir nichts als 
Traurigkeit". (Akte I, 5e scène) Zo staat ook Mann er drieëneenhalve eeuw later 
voor. Teruggekeerd uit het Amerika van McCarthy in een Europa dat, aan de 
hand van de Verenigde Staten of van het communisme, tracht te bekomen van 
het Derde Rijk, dat verleden verdringt of zelfs verdedigt, koestert de oude 
schrijver dezelfde sombere toekomstverwachtingen als Pfitzner en zijn 
Palestrina dat hadden gedaan. Net als zij ziet hij zich zelf als "Spätgekommener 
und Letzter, ein Abschliessender". Zoals Beethovens Opus 111 voor Mann het 
afscheid van de sonate, en Palestrina "der Grabgesang der romantische Oper" 
betekent, is Der Erwählte in zijn eigen opinie een melancholieke laatste naver
telling, een product van de "Spätkultur, die vor der Barbarei kommt", een 

7 oktober 1950 aan Kuno Fiedler en 27 april 1951 aan Hermann Stresau 
48Madl 1980:240 
'" 12 juni 1946 aan een onbekende (Vgl. Mâdl 1980:246) 
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"Lebewohl bevor die Nacht sinkt".51 A. Mädl spreekt dus terecht van Manns na
oorlogse cultuurpessimisme. Toch erkent hij dat de laatste roman blijk geeft van 
een op ervaring gebaseerd geloof in een humaniteit die niet meer als voorheen is 
getekend door muzikaliteit en pessisisme.52 En dat vat het belangrijkste verschil 
tussen Pfitzners "musikalische Legende" en Manns literaire legende samen. 

Pfitzner had, zoals uiteengezet, zijn eigen laatromantische positie ten to
nele gevoerd in het personage van Palestrina. Hij laat hem door zijn dode 
voorgangers uitroepen tot "Erwählter" (Akte I, 5e scène) die zijn tijd moet 
afsluiten. Aan het "wehmütig-schicksalsvolle Palestrina-Motiv" - "das Motiv der 
schöpferischen Sympathie mit dem Tode, das Motiv der Romantik, das 
Schlußwort der Romantik", aan Pfitzners "Erwählter" moet Mann nog of op
nieuw hebben gedacht toen hij zelf met zijn Erwählte naar eigen zeggen een 
streep zette onder een romantisch tijdperk dat hij definitief voorbij achtte.53 

Schreef Hans Pfitzner een verlossings- en bekentenisopera, Thomas Mann 
schreef een verlossings- en bekentenisroman. Maar zijn protagonist neemt een 
ander ethisch standpunt in dan Pfitzners held. Ook Gregorius trekt een ferme 
streep onder een romantische era, een tijdperk van middeleeuwse ridder- en 
strijdromantiek, hoogmoedige 'nationalistische' (i.e. incestueuze) retraite en into
lerantie. Hij doet dat echter niet, zoals Pfitzners Palestrina, met weemoed maar 
in volle overtuiging en schept zelf een nieuw alternatief, een internationaal 
humanisme dat van hoop en optimisme getuigt. 

Het verschil tussen de titelhelden komt ook tot uitdrukking in de afwij
kende wijze waarop zij hun creatieve prestaties verrichten. Palestrina compo
neerde zijn verlossende mis in trance, Leverkühn gaat al ten onder aan derge
lijke "seltsame Eingießungen" en Gregorius boekt zijn bevrijdende successen 
met nadruk dank zij een opmerkelijk gescherpt bewustzijn. En wat de kunst zelf 
betreft: Pfitzners verzet geldt het expressionisme, en ook Palestrina's twijfel de 
monodische articulatie van de eerste operacomponisten in Florence. De oude 
Thomas Mann daarentegen, die juist een literaire kaalslag voorziet, wenst 
expressie. Hij weert zich bij monde van Clemens tegen duistere onduidelijkheid, 
tegen een "schöpferische Wundernacht"54 zoals die waarin Palestrina zijn ver
lossende mis componeert. Gregorius beveelt dringend ondubbelzinnige taal, 
proza, articulatie aan. Clemens en hij maken zich sterk voor een wakkere, mon
diale communicatie. Mann ageert kortom tegen wat hij een productiviteit van 
pessimisme, van resignatie, van "Sehnsucht", een romantische productiviteit 

Bemerkungen zu dem Roman 'Der Erwählte'. In RuA:301; BeU:4l9; Bemerkungen zu 
dem Roman 'Der Erwählte'. In RuA:301,302 

52 Mädl 1980:240-246.250 
" Een dagboeknotitie van 10 juni 1919 verduidelijkt zowel Manns gevoel van verwant

schap met Pfitzner als zijn visie op de verbondenheid van de romantiek met de middeleeuwen: 
"[Pfitzners opera Der arme Heinrich] machte mir Eindruck durch die Intimität seines 
Verhältnisses zum Mittelalter, die sich als Bestimmung aller Romantik recht deutlich kund
gab. Das Werk, als das eines 21jährigen, wohl etwas ähnliches Verwunderliches wie 'Budden
brooks'. 
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noemt. Het alternatief, dat wat hij onder esthetische deugd verstaat, is het proza. 
Het maakt deel uit van de religieuze kern van zijn genadeverhaal. 

De overeenkomsten en verschillen tussen de ideeën in Manns Gregorius-
roman en Pfitzners componisten-opera berusten niet op toeval. Dat Mann bij het 
werk aan zijn Erwählte Pfitzners mentale wereld, zoals die in Palestrina vorm 
had gekregen, in gedachten had en deze wereld zijn afscheidswoorden toeroept, 
blijkt uit de aanwezigheid van de opera nog in de laatste roman. De naam van de 
twintigste-eeuwse Pfitzner of diens opera zullen we in het middeleeuwse ver
haal, overigens net als in de kroniek van de moderne Doktor Faustus, niet 
tegenkomen.55 De aanwezigheid beperkt zich, voor zover ik heb kunnen ontdek
ken, tot het klokkenfragment. De titel van de opera ontbreekt ook daar, maar het 
werk klinkt mee. 

Palestrina en Der Erwählte; twee tekstfragmenten 

In de opera Palestrina is Romeins klokgelui' te horen. Het ligt niet in mijn be
doeling hier een overeenkomst aan te wijzen tussen deze klokmuziek en Manns 
romanbegin. Later in dit hoofdstuk zal blijken dat, zo die overeenkomst er al kan 
zijn, zij er niet is. Waar het hier om gaat, is een vergelijking tussen twee teksten 
van Mann, namelijk het romanbegin uit 1948, en de poging tot literaire weer
gave van Pfitzners gelui in de Betrachtungen uit 1917. Die weergave begint als 
volgt: 

"Gebt acht! Durch das Fenster von Palestrina's Arbeitsstübchen gewahrt man die 
Kuppeln von Rom. Ganz früh, am Ende der ersten Szene schon, als Silla, der 

hoffnungsvolle Eleve, der's mit den Florentiner Futuristen hält, hinausblickt, hin 
über Rom, und sich in gemütlich ironischen Worten von dem konservativen 

alten Nest verabschiedet, geht im Orchester (...) ein mäßig starkes, monotones 
Leiern in Sekunden an, das nicht enden zu wollen scheint, und dessen Sinn 

vorderhand unerfindlich ist. (...) Seit damals ist in Wirklichkeit eine reichliche 
Stunde, illusionsweise aber eine ganze Nacht vergangen, und eine Welt von 

Dingen hat sich ereignet. (...) und da, wahrhaftig, kommt auch das vergessene 
Leiern von gestern abend wieder in Gang, es gleicht einem Läuten, ja, das sind 

Glocken, die Morgenglocken von Rom (...)" 

Vooral het vervolg van deze beschrijving - te lang om hier integraal te worden 
geciteerd - vraagt om een vergelijking met de beschrijving van het gelui in Der 
Erwählte. Mann merkt op dat er in de opera twee maal wordt geluid. Later, in de 
roman, zal hij het eveneens twee maal laten horen. Het opera-gebeier dat "nicht 
enden zu wollen scheint", wordt volgens Mann pas bij zijn herhaling (aan het 

In Doktor Faustus wordt alleen over de historische Palestrina en diens geboorteplaats 
gesproken. Vaget (1993) attendeerde op de verzwegen maar grote rol van Pfitzner in de Faust-
roman. 

56ße(/:410,4U 
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slot van de eerste akte) begrijpelijk en klinkt dan niet meer "mäßig stark" maar 
is een "koloßales Schaukeln" en "mächtiges Glockengependel" geworden, over
weldigend "wie in dem vom Gehör nicht mehr zu bewältigenden Tosen eines 
Wasserfalls". Men hoort een "Donnern, Brummen und Schmettern" "in 
sämtlichen Tonhöhen und Schwingungsarten", "wie hundertfach schwingendes, 
tönendes, dröhnendes Kirchenglockenerzgetöse". In Der Erwählte herhaalt zieh 
dit, eveneens eindeloos lang (drie dagen) en overweldigend, "hundertstimmig", 
nu eens "klingelnd", dan weer "schwer und geschwind, brummend und 
bimmelnd", zoals de wind klinkt "doch ins Erzene übersetzt", en ook hier wordt 
de functie pas bij de tweede beschrijving duidelijk. In Palestrincis Rome klinkt 
het volgens Mann "ganz so, wie es ist, wenn hundertfaches Glockengedröhn die 
Gesamtatmosphäre in Vibration versetzt zu haben und das Himmelsgewölbe 
sprengen zu wollen scheint." Ook in het Rome van Gregorius is te horen "wie es 
tönt, wenn (...) gänzlich die Klangwelt aufgeweckt ist", zo "geht es zu in den 
berstenden Lüften". 

Mann noemde het opera-gelui een ongelooflijk effect. In de roman houdt 
hij zijn oordeel bij de eerste beschrijving nog voor zich. Maar bij de tweede be
schrijving valt de spot die met het machtige gelui wordt gedreven, niet meer 
over het hoofd te zien. Deze spot geldt ondermeer Pfitzner. De klokken symboli
seren Manns kritiek op Pfitzners Rome, dat wil zeggen op de romantische 
"Sympathie mit dem Tode", dus op de ideeën van de componist zoals die m de 
opera worden geadverteerd. Zodoende distantieert Mann zich met de klokken 
eveneens opnieuw van zijn eigen oude enthousiasme. Wat hem ooit trof als 
"gewaltiger Gang" en "abenteuerlich harmonisierte Sekunden", wordt nu afge
daan als een gebrek aan "Zeitmaß" en "Einklang". 

"Dr. Fausti Weheklag", het werk van Pfitzners tijd- en landgenoot Adrian 
Leverkühn, "nahm" Beethovens Negende Symfonie en haar humaniteitsgedachte 
"zurück". Der Erwählte kwam, omgekeerd, terug van de opera Palestrina. Mann 
doet dat om dezelfde reden die zijn aanvankelijke toejuiching en verbondenheid 
had veroorzaakt, namelijk om haar romantiek. De opera sympathiseert niet met 
het nieuwe, met de toekomst, maar met het oude, het verleden, propageert "nicht 
dem Leben, sondern -. Ich weiß nicht welche Scheu mich abhält, das Wort zu 
Ende zu sagen, das Formel und Grundbestimmung aller Romantik ist". Het is 
dezelfde remming die dertig jaar later Leverkühns muziekleraar, als hij een 
streep onder het sonategenre zet, bij het bedoelde ontbrekende woord articula
tieproblemen bezorgt en bijzonder heftig doet stotteren. In Der Erwählte, een 
boek dat voor het leven kiest en vertrouwen in de toekomst wil geven, wordt 
met Manns remming, Kretschmars gestotter over de dood, Leverkühns afasie en 
de articulatieproblemen van de andere gedoemden in de componistenroman af
gerekend. De Gregorius-roman neemt geen genoegen meer met om- en verhul
lende klank, muziek en verinnerlijking. De auteur van de Betrachtungen eines 
Unpolitischen laat zich in Der Envählte horen als een homo politicus. 

De klokken van Rome halen in 1948-50 een internationaal georiënteerde 
paus in, en luiden daarmee de al te Duitse toonkunstenaar Hans Pfitzner uit. In 
het gelui klinkt, als zelfstandige verschijning, maar net als de andere stemmen 

178 



Hoofdstuk 11,5 

agerend tegen romantisch nationalisme en voor gearticuleerd en 'democratisch 
proza', en dus harmonisch geïntegreerd, de stem van Palestrina mee, de opera 
die voor Mann romantiek, verinnerlijking, hoogmoed was gaan symboliseren. 
Het was voor Thomas Mann in feite de stem van de "Heimat meiner Seele". 
Maar dat is een privézaak. Men dient de stem te ervaren als een "Zumutung", 
een wanklank waarvoor men - zo wilde de auteur het - de oren dichtstopt. Erika 
Mann ontkent met recht dat haar vaders laatste roman, naar analogie van zijn 
Nietzsche-roman over Faust, een Palestrina-ioman zou zijn. Want - hoe be
langrijk in Der Erwählte ook de rol van Palestrina - de opera wordt er juist 
"zurückgenommen". We constateerden dat Pfitzner zijn eigen ten einde lopende 
harmonische tijd spiegelde aan de late polyfone periode. Mann stond een andere 
beperking van de logica in de weg. Men zou gekscherend kunnen opmerken dat, 
had hij zich niet aan zijn middeleeuwse model moeten houden, hij zijn Erwählte 
beter in Florence had kunnen laten eindigen. Want de schrijver pleit er voor een 
ethische 'stile nuovo'. Met meer recht zou men het dus een Monteverdi-roman 
kunnen noemen. 

Ekfrase 

Thomas Mann wilde met zijn proza muziek maken, zo stelde hij zelf. Nu kan 
muziek maken zowel uitvoeren (bestaande muziek maken) als componeren 
(nieuwe muziek maken) betekenen. Ook in het geval van musiceren met woor
den kan het gaan om het maken van bestaande muziek of van nieuwe muziek. 
Bij het vertellen van bestaande muziek (als het ware talig uitvoeren) kan het 
gaan om reëel bestaande muziek, zoals Manns evocaties van Beethovens com
posities, of om fictief bestaande muziek, zoals de werken van Adrian 
Leverkühn. Bij het vertellen van nieuwe 'muziek' (ofwel talig 'componeren'), 
hebben we te maken met muzikaal proza. Mann doelde op al deze modi. Hij 
wilde met en in zijn werk nieuwe 'muziek' maken respectievelijk (soms fictieve) 
bestaande muziek evoceren. 

In hoeverre Mann met zijn klokkenbeschrijving in de roman nieuwe 
muziek maakt, dat wil zeggen muzikaal proza schrijft, staat (afgezien van de 
polyfonie) in deze studie niet ter discussie. (Ik heb het daarom slechts kort aan
gestipt aan het slot van 11,3.) Hier wordt de vraag gesteld welke bestaande 
muziek hij met zijn klokken maakt. Betreft het een 'uitvoering' van historisch 
klokgelui, dat wil zeggen een eigen representatie van realistisch Romeins gelui, 
die de representatie in Pfitzners opera 'verbetert'? Dat het beschreven gelui niet 
alleen realistische maar ook irrealistische trekken vertoont, kwam al in Hoofd
stuk 11,4 aan de orde en spreekt deze opvatting tegen. Hebben we dan te maken 
met ekfrase, namelijk met een verbale representatie van een muzikale represen
tatie?57 Anders geformuleerd: gaat het om een talige 'uitvoering' van de opera-
muziek? Alleen een vergelijking kan die vraag beantwoorden. Die volgt hier. 

57 Als het concept ekfrase al op consensus berustte, dan is het nu in beweging. Het lijkt niet 
meer voorbehouden aan artistieke verbale representaties van (bestaande of fictieve) artistieke 
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Het is vroeg in de ochtend en nog donker. Palestrina heeft zijn grote werk 
volbracht en is in slaap gevallen. In een diepe slaap, zo schrijft Pfitzner in zijn 
libretto zorgvuldig voor. Het lijkt mij duidelijk waarom. De titelheld zou anders 
wakker worden van de ochtendklokken. Want al luiden er maar drie, deze drie 
staan (volgens een partituuraanwijzing) "auf der Bühne", dus dicht bij de sla
pende man opgesteld en worden bovendien ondersteund door een massief tutti: 
vier fluiten, vier klarinetten, drie hobo's, vier fagotten, zes hoorns, vier trompet
ten, vier trombones, tuba, vier grote tamtams, pauken, twee harpen, orgel 
("volles Werk"), en veelvoudig bezet strijkkwintet. Er klinken dus inderdaad wel 
'honderd stemmen'. Alles wiegt overwegend homoritmisch in secundes, tertsen 
of kwarten, beginnend in piano, aanzwellend en na achttien maten eindigend 
met een fortefortissimo op de tonica van C-groot, de toonsoort waarmee alles 
was begonnen. Na een korte dialoog tijdens het ochtendgloren tussen Palestri-
na's zoon en een compositieleerling, herhaalt het effect zich half zo lang. Dan is 
het licht geworden en de eerste acte beëindigd. 

Pfitzner had, als zo velen, een zwak voor klokgelui. Het klokkeneffect in 
Palestrina staat in zijn oeuvre niet alleen. Ook in een aantal van zijn klavier
liederen is, noodzakelijkerwijs sterk gestileerd, gebeier te horen. Maar zelfs in 
de opera, waar de reële klank beter te benaderen was geweest dan in een 
klavierlied, is Pfitzners gelui sterk gestileerd.58 Hij beschikte als componist over 
meer muziek-mimetische middelen dan een schrijver, had het orkest bijvoor
beeld kunnen vervangen door meer klokken of een klokkenspel en de 
homoritmiek door een heterogener weefsel, en zo voor meer realisme kunnen 
zorgen dan hij deed. Mann zelf lijkt de drie echte klokken - merkwaardig ge
noeg, gezien hun plaatsing - niet eens te hebben opgemerkt.39 Hij schrijft in elk 
geval dat het bij Pfitzners gelui niet gaat om echte klokken maar slechts om een 
orkestraal effect. Pfitzner schrijft dus geen gelui voor. Dat neemt echter niet weg 
dat zijn orkestratie op gelui zinspeelt, dat het gelui representeert, en dat zijn 
compositie zich dan ook leent voor ekfrase. 

Thomas Manns verbalisering uit 1917 van deze muziek is, niet anders 
dan zijn beschrijvingen van bijvoorbeeld Wagners composities, inderdaad een 

visuele representaties, laat staan van uitsluitend grafische voorstellingen. Vooral de eerste 
tekst staat ter discussie. Deze kan elke niet-verbale tekst, dus ook muziek;, betreffen. (Clüver 
1997:26,28; Bruhn 1997:47) Dus niet meer het genre, maar alleen de intersemiotische relatie 
lijkt bepalend te zijn. Dat hierbij de eis dat het bij de eerste tekst om een kunstwerk zou gaan, 
komt te vervallen, lijkt een logisch gevolg. Een fundamentele breuk met de traditie is evenwel 
de in de nieuwe definitie besloten acceptatie van ook niet-representerende teksten. (Clüver 
1997) Zet men die stap, dan is elke technische fuga-analyse ekfrastisch. De stap wordt echter 
enigszins gerelativeerd, wanneer men beseft dat soms pas de tweede tekst bepaalt of de eerste 
representerend is. Dat is niet het geval met Manns beschrijving van de evident representerende 
klokken in Palestrina, maar wel bij zijn representatie van Opus 111 als afscheid van het sona
tegenre en verkapte 'biofonie' van Leverkühn. 

58 Overigens bewijzen bijvoorbeeld de 'klokslagen' in de begeleiding van Schuberts koor
lied Der Gondelfahrer, dat ook de piano bij machte is een ondubbelzinnige suggestie van 
klokgelui te geven. 

59 Misschien ontbraken ze in de repetities en eerste opvoeringen. 
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voorbeeld van ekfrase. In de roman ligt het echter anders. Evenmin als Pfitzner 
uit was op een realistische nabootsing van klokgelui, was het Mann in Der 
Erwählte te doen om een literaire transponering van Pfitzners muziek. Het door 
Mann geëvoceerde gelui lijkt namelijk niet op dat in Palestrina. Hoewel de hele 
operascène ongeveer even veel tijd in beslag neemt als het voorlezen van het 
geschreven klokkenfragment, verbeeldt het opera-beieren een gelui van hooguit 
een paar uur, terwijl het beschreven gebeier drie etmalen duurt.60 Bovendien 
klinken Manns klokken "durcheinander" terwijl die van Pfitzner homoritmisch 
voortbeieren. Alleen al het gebrek aan "Zeitmaß" van de geëvoceerde klokken-
klank in Der Erwählte maakt dus duidelijk dat Manns inwendig oor in 1950 iets 
anders hoorde dan de door hem zelf monotoon genoemde homoritmiek van 
Pfitzners klokken in 1917. Het lag, kortom, niet in zijn bedoeling Pfitzners mu
zikale tekst intersemiotisch te vertalen, zoals hij dat wel in Die Betrachtungen 
had gedaan. In het klokkenfragment uit de roman beperkt hij zich tot een toe
speling op zijn eigen vroegere beschrijving, en daarmee tevens op Pfitzners 
gedachtengoed. Aangezien het niet om een intersemiotische activiteit gaat, maar 
om twee literaire teksten, kan bij het klokkenfragment in Der Erwählte niet van 
ekfrase worden gesproken. Met Pfitzners muziek, en met Manns eigen be
schrijving daarvan, diende zich 'bestaand leven' aan, dat zich er toe leende de 
idee van het proza en de democratische gedachte uit te dragen. Bovendien le
verde het inspirerend materiaal en couleur locale voor de opening van de roman. 

Mann maakt muziek, maar maakt Pfitzners muziek niet na. Pfitzners 
klokkenscène, die het conservatieve 'Rome' symboliseert en propageert, is niet 
meer dan een stem in Manns eigen muziek. Zoals eerder gezegd bezit deze stem, 
als die van een bestaande, laatromantische opera, een duidelijk profiel en onder
scheidt zij zich van de andere; zij is dus zelfstandig. En doordat zij wordt 
ingezet als ideële afwijzing van de romantische, 'muzikale' en poëtische gedach-
tenwereld, is ze harmonisch opgenomen in de polyfone constellatie. Zo maakt de 
stem van de "musikalische Legende" de roman zelf tot een muzikale legende. 

Betrachtungen eines Unpolitischen 

Deze luidende allusie op Pfitzners opera was onbestaand, althans onhoorbaar 
geweest, zonder Manns loflied in de Betrachtungen op Palestrina en in het 
bijzonder op het gelui. Het gevolg is dat Mann, zoals hiervoor gezegd, met zijn 
aanval op Pfitzners behoudende ethisch-esthetische wereld, ook zijn eigen 
Palestrina-epos in de Betrachtungen, en daarmee zijn eigen later gecorrigeerde 
enthousiasme voor de Duitse romantiek, haar poëzie, haar muzikaliteit, haar a-
politicisme attaqueert. De stem van de Betrachtungen eines Unpolitischen klinkt 
dus, onlosmakelijk verbonden met die van de opera maar - zijnde Manns eigen 

60 Het luiden in de opera wordt noodgedwongen onderbroken, omdat de dialoog anders 
onverstaanbaar zou zijn; het moet natuurlijk de suggestie wekken van een ononderbroken ge
lui. 
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verbale tekst - zelfstandig, verborgen mee en schaart zich harmonisch onder de 
andere stemmen. 
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