
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Literaire polyfonie. Een theoretisch ontwerp en zijn toepassing op een passage
in Thomas Manns 'Der Erwahlte'

Lichtenstein, S.K.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
Lichtenstein, S. K. (1999). Literaire polyfonie. Een theoretisch ontwerp en zijn toepassing op
een passage in Thomas Manns 'Der Erwahlte'. [, Universiteit van Amsterdam]. in eigen
beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/literaire-polyfonie-een-theoretisch-ontwerp-en-zijn-toepassing-op-een-passage-in-thomas-manns-der-erwahlte(3948d01d-4c28-4de7-8db2-86f5da87825a).html


Hoofdstuk 11,6 

RICHARD WAGNER 

Pfitzner en Wagner 

"Wenn man Pfitzner verneinen kann, während man Wagner bejaht, so kann man 
doch nicht Pfitzner bejahen und Wagner verneinen. Da haben Sie's." Dit is een 
van de opmerkingen waarmee Thomas Mann wees op Pfitzners schuld aan zijn 
grote negentiende-eeuwse voorganger. Mann plaatste de opmerking in 1917 en 
bracht haar in praktijk. Van Hans Pfitzner maakte hij zich los, van Richard 
Wagner nooit. 

Er is wel gesteld dat Manns visie op Wagner niet van opportunisme was 
gespeend en er een rechtlijnige ontwikkeling in ontbreekt." Inderdaad ontbreekt 
de rechtlijnigheid. Maar daaraan ligt mijns inziens geen opportunisme ten 
grondslag. De ambiguïteit in al zijn uitlatingen over Wagner is, op zijn laatst 
vanaf het jaar dat hij bovenstaande bewering deed, zelf een constante. Zij weer
spiegelt een tweeslachtigheid in Manns gevoel voor Wagners werk en persoon, 
zoals die in minder uitgesproken vorm ook zijn relatie met Pfitzner kenmerkte. 
Hooguit is er sprake van schommelingen in accentueringen. Mann bracht ook 
later niet meer reserve tegenover Wagner op dan hij, naast zijn bewondering, 
altijd al had gevoeld. Misschien richt zijn novelle Tristan, die hij al rond de 
eeuwwisseling schreef, zich niet in de eerste plaats tegen Wagner zelf maar 
vooral tegen de Wagner-idolatrie.3 Toch illustreert het ontegenzeggelijk Manns 
passie zowel als huiver voor Wagners erotisch-muzikale metafysica. Drieënder
tig jaar oud noteert de romancier veelzeggend: "Was verdanke ich dem Theater? 
Das Erlebnis der Kunst Richard Wagners. (...) Hatte mir je das Theater eine 
hohe und zweifelslose Schönheitserfahrung vermittelt? Nein." Als zesendertig-
jarige bekende hij ten aanzien van Wagner zijn "Liebe ohne den Glauben", en in 
het midden van de eeuw - hij was toen vijfenzeventig - zijn "skeptische 
Brechungen" en "eine enthousiastische Ambivalenz, von der mein Verhältnis zu 
Wagner nun einmal bestimmt ist und die man schlecht und recht Leidenschaft 
nennen könnte."' 

Hoewel hij Wagners theorieën kende, bekommerde hij zich er niet bij
zonder om, want "man kann aus Wagners Schriften nicht viel über Wagner 
lernen." Anders is het met Wagners kunst en persoonlijkheid. En hoeveel kri
tiek, zelfs afschuw, hij ook voor de "gräßliche" kanten van Wagners "suspekte" 

1 30 juni 1917 aan Alfred W. Kunze 
2 Windisch-Laube (1995:332) met verwijzing naar bijvoorbeeld Kesting 1976 
3 Vaget 1995:557 
4 Versuch über das Theater. In FdT:29 
5 Über die Kunst Richard Wagners. In LGM:808. Wagner und kein Ende. In LGM:824. 

Meistersinger. Ibid.:826 
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Hoofdstuk 11,6 

karakter aan de dag legde6, hij wenste dat karakter niet te scheiden van het 
fascinerende werk. Dat noemde hij al in 1911 "tieff ragwürdig in Bezug auf den 
Adel, die Reinheit und Gesundheit seiner Wirkungen" en in 1949 
"unbescheiden", "unappetitlich", vol met "Manieren" en met "Hitler". Maar 
tegelijkertijd sprak hij over dat werk in bewoordingen als "unwiderstehlich", 
"einfach glänzend", "wunderbar", "stimulerend", "fantastisch" enzovoorts. De 
man en zijn werk - voor de jonge schrijver waren ze verenigd "in diesen 
gewaltigen Namen" en voor de oude schrijver vormden ze samen een "kollosales 
Phänomen."7 

Mann bracht het, in tegenstelling tot wat hij deed met Pfitzner, dus nooit 
op om dat fenomeen naast zich neer te leggen en als afgedaan te beschouwen. 
Dat heeft twee oorzaken. Wagners geraffineerde kunst was inderdaad zulk een 
kolossaal fenomeen, dat niet alleen Mann maar tallozen zich er, vaak nolens 
volens, door lieten meeslepen en haar spoor volgden. Schreven zij orkestmuziek 
(zoals Bruckner, Mahler of D'Indy), liederen (als Henri Duparc) of romans, dan 
kon een overname van Wagners techniek, wanneer deze overname zich niet 
beperkte tot effecten maar werd geabsorbeerd in de eigen stijl, deze stijl verrij
ken of zelfs constitueren. Maar het werk van operacomponisten (zoals de vroege 
opera's van Richard Strauss) moest concurreren en bleek meestal niet meer dan 
een zwakke afspiegeling van Wagners muziekdrama. Zelfs meesterwerken met 
een eigen en uitgesproken karakter (als die van Peter Cornelius en Engelbert 
Humperdinck) stonden in Wagners schaduw en werden gehoord en besproken 
als 'navolgingen'. Dat gold temeer voor Pfitzner, wiens creatieve leven pas 
begon toen Wagner overleed. Hij was de laatste der Wagnerianen, terwijl 
Wagner zelf een nieuwlichter en wegbereider was geweest. Wagners muziek, 
kortom, overtuigde niet zozeer - zij beheerste. De tweede oorzaak van Manns 
trouw was natuurlijk het simpele feit dat zijn relatie met Wagner niet kon wor
den verstoord door een persoonlijke controverse, zoals die met zijn tijdgenoot 
Pfitzner. Het was dan ook Wagner die voor Mann richtingwijzend werd. 

De plaats die de twee musici in zijn essays innemen, weerspiegelen ge
noemd verschil. Aan Pfitzner wijdde Mann, tussen 1917 en 1919 en in 1933, 
vier teksten van samen 40 pagina's. Zien we af van talloze verstrooide opmer
kingen en toespelingen8, dan beslaat de ruimte die Wagner - tussen 1911 en 
1951 - inneemt, die van negen deels substantiële studies van samen 110 pagi
na's. Brieven en dagboeken bevestigen het verschil. Maar beide componisten 
boden hem een model voor het specifiek Duitse en romantische. Wagner repre
senteerde voor Mann de Duitse romantiek uit de vorige eeuw en Pfitzner, wer
kend in Wagners laat-romantische schaduw, die van de eerste helft van deze 
eeuw. Wagner was echter meer voor Thomas Mann dan alleen de belichaming 
van de Duitse romantiek. De schrijver dacht in dichotomieën, eerst over kunste
naar versus burger, en kunst versus leven, later over kunst versus kritiek, poëzie 

6 Über die Kunst Richard Wagner. In LGM:808. Wagner und kein Ende. Ibid.:824 
7 Über die Kunst Richard Wagners. In LGM:808. Wagner und kein Ende. In LGM:824,825 
s Zie bijvoorbeeld Versuch über das Theateruit 1908. (In FdT: 11-51) 
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versus proza en muziek versus literatuur.9 In al dat denken stonden Wagner en 
zijn muziek hem als prototype van kunst en kunstenaar voor ogen. En er is 
amper een roman of novelle van Mann te bedenken (en dat geldt ook voor zijn 
toneelstuk Fiorenza en zijn Gesang vom Kindchen) waaraan genoemde tegen
stellingen als idee niet ten grondslag liggen. Wagner is dus in elke tekst onder de 
oppervlakte aanwezig. In sommige werken steekt hij de kop op doordat hij bij 
name wordt genoemd, in andere - zoals Wälsungenblut - doordat zijn werk er 
zelfs uitgebreid wordt beschreven. 

Ook de secundaire literatuur reflecteert Manns uiteenlopende aandacht 
voor Pfitzner en voor Wagner. Over zijn bemoeienis met beiden is verslag ge
daan in een mer à boire van opstellen en over zijn relatie met Wagner in enkele 
gezaghebbende boeken.10 Een behandeling van Wagners betekenis voor Manns 
werk kan zich hier dus beperken tot de informatie die nodig is om de vraag naar 
Wagners aanwezigheid in Der Erwählte en in de klokkenpassage in het bijzon
der te beantwoorden. Deze aanwezigheid is tweevoudig. Zij zal daarom onder
werp vormen van twee paragrafen, "Wagners techniek in Der Erwählte" en 
"Wagners taal in Der Erwählte". Veel bestaande studies wijzen erop dat Wagner 
als een rode draad door Manns werk loopt. Maar zij wekken daarbij de indruk 
dat zijn rol, die van muziek überhaupt, zou zijn uitgespeeld met de biografie 
"des deutschen Tonsetzers" Leverkühn." M. Gregor-Dellin, die Manns oeuvre 
chronologisch onderzoekt op beschrijvingen van Wagners werken en constateert 
dat de beschrijving van het derde Meistersinger-voorspel in Doktor Faustus de 
laatste is, is een der weinigen die erkent dat Wagners spoor echter tot in het 
laatste vertellende proza te vervolgen is.12 Hij legt een verband tussen het in-
cestmotief uit de Ring des Nibelungen met dat in Der Erwählte. Inderdaad is er 
daar evenmin een eind gekomen aan Manns verbinding met Wagner als aan zijn 
dichotomische gedachten. Dat deze gedachten door de verteller worden uitge
sproken maar Wagner noch zijn werk worden genoemd, heeft te maken met de 
fictieve, middeleeuwse wereld van Der Erwählte. Daarin konden moderne realia 
niet ongemaskerd optreden en zou het werk van de negentiende-eeuwse roman
ticus letterlijk toekomstmuziek zijn. 

Pfitzners en Wagners ideeën 

In de Betrachtungen wordt Pfitzners opera Palestrina geroemd als typisch Duits 
en uitgesproken muzikaal. 'Muzikaal' wil in het ergste geval zoveel zeggen als 

De studie van E. Nündel (1972) over Manns esthetica kan als voorbeeld strekken. Zij is 
opgebouwd uit besprekingen van vijfenveertig tegenstellingen. 

10 In de behandeling van Wagners invloed op Mann staan Gregor Dellin ( 1977 en 1984) en 
de opstellen van Vaget (1975 (Goethe oder Wagner), 1984 (Thomas Mann und Wagner) en 
1996) bovenaan. Over Thomas Mann en Pfitzner: zie 11,5 nt.2 en 3 

Enkele voorbeelden: Dobbek (1962:79) meent dat Doktor Faustus het laatste en meest 
bepalende over muziek te melden heeft; ook voor Lindblom (1969) houdt de rol van de 
muziek in Manns oeuvre op bij Leverkühns dodecafonie. 

12Gregor-Dellin 1984:17-32,48 
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"trübe" en "brünstig metaphysisch".13 Dat geldt ook voor Pfitzners muziek, al 
specificeert Thomas Mann die in vriendelijker bewoordingen. Hij noemt haar 
"Letztes und mit Bewußtsein Letztes aus der Schopenhauerisch-Wagnerischen, 
der romantischen Schule".14 Inderdaad zag Mann Hans Pfitzner als de slotsteen 
van de romantiek die in Wagners muziek had geculmineerd. Pfitzners muziek 
komt zelden ter sprake zonder dat op Wagner wordt gezinspeeld. Zo merkt 
Mann in de Betrachtungen over Palestrina op: "Man kennt die Meisterschule, in 
der das erlernt wurde. Das seelisch Moderne, alles Raffinement dieses Vorhalt-
Geschiebes (...)." 

Daarom is ook Manns kritiek op beiden vaak vergelijkbaar. Ik leg hier 
zijn visie op Wagners teksten naast zijn opvatting van het Palestrina-libizüo. De 
laatste formuleert hij behoedzaam in een brief aan de componist-dichter: zou 
men het libretto beschouwen als geïsoleerd taalwerk, dan ontdekte men 
"unleugbar Härten, Cruditäten, scheinbare Dilletantismen (...) philosophische 
Trockenheiten, die dichterisch nicht 'aufgenommen' sind."16 En over Wagners 
poëzie, met de "ins kühn Dilletantische eingesprengten Sprachgenialitäten", 
merkt hij op: "Rein sprachlich gesehen, haben sie oft etwas schwulstiges, 
barockes, auch kindliches, etwas von großartiger und selbstherrlicher 
Unberufenheit (...)". In beide teksten legt hij, kortom, de vinger op het 
(romantische) dilettantisme. Maar niet alleen in Manns kritiek, ook in zijn lof op 
hun teksten kunnen de componisten elkaar de hand reiken. Mann wijst bewon
derend op tekstfragmenten uit Palestrina die niet zozeer voor de muziek zijn 
geschreven als wel uit de muziek zijn geboren, en dus eigenlijk zelf muziek zijn. 
Hij concludeert dat het hele werk daarom als een "Gebilde musikalischen 
Ursprungs und musikalischer Bestimmung" moet worden gezien.18 Deze woor
den herinneren aan een brief van Wagner aan Liszt uit 1851, waaruit Mann een 
pagina lang citeert. Het is dat fragment waarin de componist zijn werkwijze be
schrijft. Een stof moet hem niet alleen door de inhoud maar ook door de muzi
kale mogelijkheden treffen. Dan is hij, nog voordat hij begint een scène te 
ontwerpen, muzikaal geïnspireerd en heeft hij al bij het schrijven van zijn verzen 
"alle Töne, alle charakteristischen Motive im Kopfe (...)". Ook elders merkte 
Mann op dat de Ring-lekstsn muzikaal zijn geconcipieerd.19 Wat hem bij 
Wagner zowel als bij Pfitzner fascineerde, was dus de geboorte van het woord 
uit de geest van de muziek. 

Manns visie op beiden bezit ook een ethische component waarop ik later 
in dit hoofdstuk nog zal terugkomen. Hier belicht ik slechts het belangrijkste 
aspect daarvan, namelijk zijn visie op Wagners en Pfitzners opvattingen ten 
aanzien van dood en leven, van verleden en toekomst. Hun houdingen verschil-

Der alte Fontane. In LGM:605 
14 BeUAOl; zie ook de brief van 30 juni 1917 aan Paul Amann. 
15 BeUAOS 

19 mei 1917 aan Pfitzner 
Leiden und Größe Richard Wagners. In LGM:730 

18 19 mei 1917 aan Pfitzner 
Briefe Richard Wagners. In LGM:835,836. Leiden und Größe Richard Wagners. 

Ibid.:734 
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len en Mann moest kiezen. Pfitzner zelf vatte het verschil ooit samen, toen hij 
zijn Palestrina vergeleek met Die Meistersinger. Hij wees op de slotscènes van 
de twee opera's. Mann parafraseert hem: "Am Ende der 'Meistersinger' eine 
lichtstrahlende Bühne, Volksjubel, Verlöbnis, Glanz und Gloria, bei mir der 
freilich auch gefeierte Palestrina allein im Halbdunkel seines Zimmers unter 
dem Bild der Verstorbenen an seiner Orgel träumend. Die 'Meistersinger' sind 
die Apotheose des Neuen, ein Preis der Zukunft und des Lebens; im 'Palestrina' 
neigt alles zum Vergangenen, es herrscht darin Sympathie mit dem Tode."' 

De operafiguur Palestrina peinst in de eerste acte (3e scène) over zijn ei
gen op traditie berustende muziek en over de Florentijnse 'stile nuovo' die terrein 
aan het winnen is. Hij vraagt zich af "ob, was uns ewig schien nicht wie im 
Winde verweht? Zwar trüb' ist's zu denken - kaum zu fassen." Met betrekking 
tot de sterfelijkheid van zijn werken: "Ob die Flamme sie rasch, oder die Zeit sie 
langsam frisst - All' eins, und sinnlos alles, alles, alles!" Wat hem van "dem 
allerletzten Schritt" weerhoudt, is "nicht weil er sündig ist", "nur daß er sinnlos -
gänzlich sinnlos ist". Want een individuele zelfmoord bestrijdt niet het leven en 
"die Bewegung, zu der das Leben unaufhörlich peitscht". (4e scène) Hier spreekt 
Pfitzner, en in hem Schopenhauer. Wagner daarentegen meende Schopenhauer 
te moeten corrigeren: "Ich habe in der letzten Zeit langsam einmal wieder 
Freund Schopenhauers Hauptwerk durchgelesen, und diesmal hat er mich 
ausserordentlich zur Erweiterung und - im Einzelnen - sogar zur Berichtigung 
seines Systems angeregt." Het "Einzelne" betrof Schopenhauers 'vergissing' te 
denken dat alleen de dood de destructieve "Bewegung" tot rust kon brengen: "es 
handelt sich nämlich darum, den von keinem Philosophen, namentlich auch von 
Seh. nicht, erkannten Heilsweg zur vollkommenen Beruhigung des Willens 
durch die Liebe, und zwar nicht einer abstracten Menschenliebe, sondern der 
wirklich, aus dem Grunde der Geschlechtsliebe, d.h. der neigung zwischen 
Mann und Weib keimenden Liebe, nachzuweisen."21 Het leven zelf bood dus 
een betere remedie tegen het leven. Wagner koos kortom, in zijn denken en in 
zijn muzikale stijl, voor leven en toekomst. Hij schreef inderdaad 'Zukunfts
musik'. Deze toekomstmuziek wordt, anders dan de Florentijnse monodie door 
Palestrina, toegejuichd als "kühn und seltsam, das ist wahr; doch wohlgereimt 
und singebar." {Die Meistersinger, acte III, 5e scène). Niet alleen Pfitzners 
Palestrina, ook Wagners Hans Sachs neigt tot een kritisch pessimisme: "Wahn! 
Wahn! überall Wahn! wohin ich forschend blicke in Stadt und Weltchronik, den 
Grund mir aufzufinden, warum gar bis aufs Blut die Leut sich quälen und 
schinden in unnütz toller Wut." (acte III, scène 1). Maar zijn moderne collega
zanger Stolzing, de winnaar van de muziekwedstrijd, toont dat "die rotbrünstige 
Morgenrot her durch die trüben Wolken geht" (acte III, 5e scène) en optimisme 
dus op zijn plaats is. 

Hierin volgde Mann Wagners Stolzing. Hij distantieerde zich van pessi
misme en verbondenheid met verleden en dood. Een kunstenaar, zo constateerde 
hij al vroeg, moet ideeën in een plastische vorm gieten en kan het leven en de 

21 Wagner 1906:79 
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toekomst dus niet afwijzen. Ook Der Erwählte is, zoals vrijwel al Manns werk, 
op de toekomst gericht. De 'middeleeuwen' dienen daar vooral een mythologisch 
en dus tijdloos perspectief. De hang naar het verleden in de roman wordt juist 
geïnterpreteerd als regressie, bijvoorbeeld met de incest die wordt afgewezen als 
weigering "vorwärts zu zeugen in rechter Richtung".22 Manns navertelling van 
het Gregorius-verhaal staat dus in het teken van de toekomst. Zijn held zal niet, 
zoals Palestrina's zoon van zijn vader zegt, in de dood voortbestaan. Gregorius 
wordt, net als Wagners Parsifal, verlost en verlosser in en door het leven. Mis
schien dacht de oude Thomas Mann ook daaraan toen hij, driejaar na voltooiing 
van Der Erwählte, in zijn dagboek verzuchtte: "Abends Vorspiele zu Pfitzners 
Palestrina. Schlechte Aufnahmen und übrigens hört man besser Parsifal."21 

Pfitzners verbondenheid met de dood hing samen met zijn romantische 
sympathie voor de bedwelming. In het vorige hoofdstuk werd verteld dat hem 
een roesachtige conceptualisering van de muziek voor ogen stond. Wagners ge
loof in het leven nam niet weg dat ook hij uit was op de roes. Hem ging het om 
de roes van de muzikale perceptie. Blijkbaar rekende hij op "Sympathie mit dem 
Tode" bij zijn publiek. Thomas Mann laakt hem daarom als een demagoog, die 
misbruik maakt van de muzikale meerduidigheid. of onduidelijkheid, welke 
bewustzijn en kritiek verlamt. Inderdaad werden Wagners muziekdrama's, die 
bovendien veel romantisch doodsverlangen op het toneel brachten, gretig door 
het Duitse publiek opgezogen. Mann was zich bewust van het verband tussen de 
verleidelijke werking van Wagners muziek en het succes van het nationaal-so-
cialisme, dat volgens hem eveneens appelleerde aan argeloosheid en politieke 
onschuld. De Duitse a-politieke houding vormde in zijn ogen dus de voor
waarde voor het Wagner- en het Hitler-enthousiasme. Beiden. Wagner en Hitler, 
speculeerden op een decadente vatbaarheid voor verzoekingen die tot zelfverlies 
leiden. Schopenhauer, wiens lectuur Mann in zijn jeugd zo hartstochtelijk in 
zich had opgenomen, had hem op het erotische karakter van zo een verzoeking 
gewezen. Mann zelf had de verzoeking in Wagners muziek ervaren en was haar 
de baas gebleven door haar kritisch te benaderen en met die instelling productief 
te maken. De verzoeking, de "Idee der Heimsuchung", "die Niederlage der 
Zivilisation, der heulende Triumph der unterdrückten Triebwelt", noemt Mann 
zelfs de bindende factor ofwel het "Grundmotiv" van zijn eigen oeuvre.25 Daar 
gaat het inderdaad niet zelden om een 'decadent' wiens sociale existentie in 
gevaar is, en wiens vastberaden besluit en poging tot een sociaal leven, wiens 
leven meestal zelf, uiteindelijk wordt gebroken. Vaak vormt Wagnermuziek 
daarbij de katalyserende factor.26 

Enkele voorbeelden. Jarenlang beschouwt de misvormde, kleine Herr 
Friedemann (de hoofdpersoon in de gelijknamige novelle uit 1896) zijn asceti
sche voornemen af te zien van de seksualiteit, als de enige voor hem wegge-

- DE-.259 
! Db 3 augustus 1953 
'Vaget 1996:109; vgl. ook: 118 
' [On myself]. In Üms:58-60. Zie bijvoorbeeld 1,8 nt.2 
' Vgl. ook Vaget 1996:109.110 
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legde levenswijze. Het voornemen stort ineen na een opvoering van Lohengrin, 
en Friedemann rest slechts de dood. Is het Schopenhauer die de verbeten maar 
verzwakte levenswil van Thomas Buddenbrook (1900) de genadeslag geeft, 
Wagner ondermijnt zijn zoon Hanno. Het hypersensibele kind zich in zijn eigen 
pianospel, een geïmproviseerd mengsel van Isoldes Liebestod, Siegfrieds Tod en 
Parsifal. Ook Hanno moet kort daarop sterven. Dan verleidt het eigen Tristan-
spel op de vleugel Frau Klöterjahn (de protagoniste in de novelle Tristan uit 
1903) tot een distantiëring van haar grofbesnaarde echtgenoot, en fnuikt Wagner 
haar toch al kwetsbare gezondheid op fatale wijze. Weer drie jaar later brengt 
Wagners muziek het 'Wälsungenblut' (in de gelijknamige novelle) in heftige 
beweging: de pogingen tot een zinvolle, constructieve levensstijl van de twee
ling Sigmund en Siglinde Ahrenhold worden door hun incest, onmiddellijk vol
gend op een Wa/tóre-voorstelling, als verkrampt en onhoudbaar ontmaskerd. 
Ten slotte echoot de laatste klaagkreet van de mismaakte Herr Friedemann mee 
in de ongearticuleerde weeklacht waarmee Doktor Faustus zijn mentale leven 
beëindigt. Hoewel Wagners muziek de moderne componist niet kan 'betoveren', 
ontbreekt het ook in zijn leven, dat een en al in de ban staat van de verzoeking, 
niet aan herkenning in Wagner en in de "schmerzlich düstere Ausgeschlossen
heit" van diens figuren. Leverkühns ondergang reflecteert de "Götter
dämmerungsröte" van zijn land.27 Was Mann met de Gregorius-roman geen 
middeleeuwse verplichtingen aangegaan, dan zou de intimiteit tussen Willigis en 
Sibylla vermoedelijk niet ontoelaatbaar uit de hand zijn gelopen na de dood van 
hun vader, maar na een Wagner-voorstelling, bijvoorbeeld van Lohengrin, een 
andere ridder die komt aangevaren en zijn komaf wenst te verzwijgen alvorens 
te strijden voor en om een hertogin. 

Het ging bij Mann dus om meer dan een modieus fin de siècle-Wag-
nerisme.29 Dat toont zijn trouw aan Wagner die duurde tot aan de dood, en zijn 
kritische (vaak ironische) verwerking van Wagners muziek. Maar het blijkt ook 
uit het feit dat zijn gebruikmaking van Wagner zich niet beperkte tot de thema
tiek maar zich uitstrekte tot de techniek. 

Wagners techniek 

Niet alleen overgave en kritiek, ook dankbaarheid was op zijn plaats. Thomas 
Mann schreef dat Wagner op hem werkte "nicht als Musiker, nicht als 
Dramatiker, auch nicht als Musikdramatiker (...) sondern als Künstler überhaupt, 
als der moderne Künstler par excellence (...), und im Besonderen als der große 
musikalisch-epische Prosaiker und Symboliker, der er ist."30 Uit de laatste 

-1 DF: 108,234 
~s Op de overeenkomsten tussen personages in Der Erwählte en Wagner-figuren is vaker 

gewezen, op die tussen Gregorius en Lohengrin bijvoorbeeld door Dobbek ( 1962:78). 
-' Ook Vaget (1984 (Thomas Mann und Wagner):327,328 en 1995:613) relativeert Manns 

verbondenheid met de dekadenten. 
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woorden blijkt - en hij zou het vaak herhalen - wat hij van hem leerde. Het be
langrijkste Wagneriaanse element waarvoor Mann zich ontvankelijk toonde, was 
het leidmotief. Het leidmotief heeft ten eerste een zuiver tectonische functie. 
Maar er in dit verband minstens zo belangrijk is haar verwijzende functie. Het 
muzikale motief wordt (meestal pas bij een tweede of latere verschijning) simul
taan gepresenteerd met een niet-muzikaal gegeven. Daardoor ontstaat er een 
verbinding tussen beide en roept het motief vervolgens ook bij geïsoleerde, dat 
wil zeggen zuiver muzikale verschijning een associatie met het niet-muzikale 
gegeven op. Vaget noemt deze techniek een esthetische uitdaging voor proza
schrijvers. H. Mayers kenschetsing kan verklaren waarom: Wagners 
leidmotieven zijn ambigu; ze verlaten het rijk van de absolute muziek en bezit
ten niet alleen ritmische en melodische uitdrukkingskracht maar ook betekenis; 
deze betekenissen zijn om te zetten in gedachten die in woorden kunnen worden 
gevat/ Het is hier niet de plaats voor een kritisch discours over muziek en 
betekenis, en Mayers uitleg voldoet in deze context als algemene typering van 
de belangrijkste leidmotief-functie. Manns "eerzucht" en verlangen om de muzi
kale "Art zu weben, zu 'denken' und zu verbinden, auf [de woordkunst] zu 
übertragen und die Erzählung als Themengespinst und Kontrapunktik, als 
klingende Ideenarchitektur" erstehen zu lassen32, kon worden bevredigd door 
gebruik te maken van het leidmotief. 

Hoe die gebruikmaking bij Mann in zijn werk ging, maakt onder anderen 
Vaget in zijn essay Thomas Mann und Wagner duidelijk. Ook hij wijst erop dat 
het leidmotief Mann voorzag van een belangrijke bouwsteen bij het construeren 
van zijn "Partituren". Maar die functie kan in literatuur niet bestaan zonder de 
verwijzende functie. Zo noemt hij (deels Wagners Oper und Drama parafrase
rend) Wagners muziek daar een weefsel van symbolische motieven, die vooruit
en terugverwijzen naar andere dramatische situaties. Literair getransponeerd, 
kunnen ze de lezer - zonder verklaring van de verteller of van de personages - de 
ervaring van verandering, van verleden en toekomst geven.33 Kortom, het leid
motief kan intra- (en inter) tekstuele verbindingen tot stand brengen en eigent 
zich dus bij uitstek als narratief middel.34 Maar ook als mythologisch middel. 
Want het leidmotief herhaalt, waardoor het niet alleen verandering maar ook 
juist stilstand, eenheid en typologie bewerkstelligt en collectieve betekenissen of 
ideeën kan presenteren. 

Velen hebben zich gebogen over Manns gebruik van Wagners verwij-
zings- en verbindingstechniek. Vrijwel altijd wordt de dichotomie narratief-
mythisch (of psychologisch-typologisch) aan de orde gesteld. De ene auteur legt 
het accent op de perceptie van tijd en daarmee op het verhalende en psychologi-

11 Mayer 1980:104-112 
32 Für Bruno Walter. In RuA:409 
" Een simpel voorbeeld: de bloemenwinkel in Buddenbrooks is bij zijn eerste vermelding 

niets anders dan de ontmoetingsplaats van Thomas en zijn jeugdliefde, het bloemenverkoop-
stertje. Bij latere vermeldingen verwijst de bloemenwinkel naar de natuurlijke eenvoud die 
Thomas in groeiende mate zal missen, een gemis dat uiteindelijk tot zijn ondergang leidt. 

"Vaget 1984(Wagner):337 
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sehe element, de andere auteur benadrukt de ervaring van tijdsopheffing en 
daarmee het meer abstracte, mythische moment.35 Voor beide standpunten kon 
men zich op Wagner zowel als op Mann beroepen. De componist noemde zijn 
leidmotieven "plastisch" en daarmee veranderlijk.16 Elders spreekt hij van hen 
als van grondthema's die tegenover elkaar staan, elkaar aanvullen en nieuw 
vormen, zich van elkaar scheiden en elkaar verbinden. En Mann loofde aan 
Wagners "neue thematische Gewebs- und Beziehungstechnik" enerzijds de 
"eminent epische Wirkung" terwijl hij anderzijds erkende dat het verbindt, 
waardoor het zich leent "zur Darstellung einer mythischen Idee."38 In Hoofdstuk 
1,9 werd al uiteengezet dat Thomas Mann de mythe in zekere zin relativeert door 
haar te psychologiseren. Men kan het met evenveel recht omdraaien en stellen 
dat het de individuele psyche wordt gerelativeerd door zijn 'immer-Wiederkehr'. 
B. Kristiansen concludeert dat het leidmotief en andere herhalingstechnieken in 
Manns oeuvre er toe dienen beide dimensies te verenigen. Wat T. Reed over 
Doktor Faustus constateert, namelijk dat daarin allerlei draden lopen tussen het 
bijzondere en het algemene, tussen realiteit en symbool, geldt dus min of meer 
voor al het werk." 

Kortom, zowel het mythische als het psychologische vloeien onder meer 
voort uit het vermogen van het (leid)motief tot omvorming en herinterpretatie 
van het identieke. De herhaling activeert het mythische besef, de variatie dient 
het aangeven van een psychologische ontwikkeling. Deze dialectiek kwam de 
schrijver, die zowel de mythische idee als haar verhalende concretisering be
oogde, voor zijn eigen werk van pas. Te zeggen dat Wagner bevruchtend werkte 
op Manns proza, kleineert Wagners invloed; zijn verbindingstechniek constitu
eerde (volgens Dierks samen met Schopenhauer) Manns schrijverschap. 

Wagners techniek in Der Erwählte 

In de voorgaande hoofdstukken is aangetoond dat ook de schijnbaar onschuldige 
en lawaaierige opening van Der Erwählte motieven bevat die verder 
(bijvoorbeeld naai- thema's) wijzen dan naar de onderhavige situatie zelf. Ook zij 
kunnen diachrone en synchrone gebeurtenissen aan elkaar relateren. Al gebeurt 

35 Het mythische karakter wordt bijvoorbeeld benadrukt door Peacock (1934), Adorno 
(1974), Kristiansen (1995) en Dierks (1996), het epische door Dahlhaus (vgl. Vaget 1984 
(Wagner):335,336) en Vaget (1984 (ibid.). 

36 Vgl. Vaget 1984 (Wagner):337 
37 Über die Anwendung der Musik auf das Drama. In: GS X: 185 (accent, si) 
38 Richard Wagner undderRing des Nibelungen. In LGM:798; 26 november 1901 aan Otto 

Grauthoff (vgl. Vaget 1984 (Wagner):328 nt.12) 
39 Kristiansen 1995:827; Reed 1995:132 
40 Dierks 1996:134. Volgens Mayer (1980:104) en anderen bepaalt Wagners techniek 

Manns werk vanaf Buddenbrooks uit 1900. Kluge (1967:499) en Windisch-Laube (1995:330) 
leggen het beginpunt al twee jaar eerder met Der Kleine Herr Friedemann. Vaget ( 1975 
(Fontane):468) acht Wagners invloed al in het vroegste werk aanwezig en verwijst daarvoor 
naar uitlatingen van Mann zelf. 

41 Vaget 1984 (Wagner):330 
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dat in de klokkenpassage in zeer sterke mate, zij onderscheidt zich daarin niet 
wezenlijk van veel andere teksten van Thomas Mann. Deze teksten exemplifice-
ren Wagners invloed: in Manns techniek is Wagners techniek aanwezig. Soms is 
het echter niet alleen de techniek maar, zoals eerder getoond, ook de inhoud 
waarin Wagner aanwezig is. Dan is de aanwezigheid intentioneel. Tot die frag
menten behoort ook de klokken-opening. Aangezien de aanwezigheid zich daar 
aan het oog onttrekt en slechts wordt geïmpliceerd, zijn er concrete aanwij
zingen nodig om haar aannemelijk te maken. 

Daartoe gaan we terug naar 1895. Hoewel Thomas Mann Wagners werk 
al tijdens zijn jeugd in Lübeck leerde kennen, werd zijn enthousiasme pas toen, 
en in het buitenland, geboren. Twintig jaar oud stond hij op de Piazza Colonna 
in Rome temidden van "die internationale Eleganz" en het volk, dat een uitvoe
ring door de "Banda Municipale" van het Lohengrin-voorspél en Siegfrieds 
Trauermusik gebruikte om luidruchtig lucht te geven aan zijn patriottisme. 
Mann beschrijft zijn ontroering toen dat gefluit en geschreeuw uiteindelijk werd 
overstemd door sympathiebetuigingen met het gebodene.42 Op zijn laatst bij die 
gelegenheid was zijn wagnerisme gewekt. Een halve eeuw later zal het volk van 
Rome, het fictieve, middeleeuwse Rome van Clemens de 1er, zich bij het even 
overweldigende, "honderdstemmige" gelui de oren dichtstoppen. Op het eerste 
gezicht lijkt het ene evenement niets met het andere te maken te hebben. Want 
mag men het middeleeuwse "Durcheinander" - onordelijk, gespeend van wel
dadige "Zeitmaß" en "Einklang" - vergelijken met Wagners geraffineerde tech
niek van simultaneïteit? Ik meen dat dat mag. 

Al in de tweede zin van de roman spreekt de verteller van het 
"babylonische Durcheinander" van de klokken. Vervolgens legt hij uit wat hij 
daaronder verstaat: "Da ist nicht Zeitmaß noch Einklang, sie reden auf einmal 
und alle einander ins Wort, ins Wort auch sich selber: an dröhnen die Klöppel 
und lassen nicht Zeit dem erregten Metall, daß es ausdröhne, da dröhnen sie 
pendelnd an am anderen Rande, ins eigene Gedröhn". Alles klinkt, "was weit 
voneinder und nahe beisammen" [accent, si]. Deze beschrijving ontbreekt in de 
Betrachtungen over de klokken in Palestrina. Zij was daar ook niet adequaat 
geweest. Pfitzners zetting, hoe zwaar ook, is ordelijk, homofoon, zelfs nagenoeg 
homoritmisch. De beschrijving van de klokkenkakofonie in Der Erwählte is dus 
vrije fantasie. En ze lijkt mij weloverwogen en te kan worden begrepen als een 
ironische verwijzing naar de luidende rijkdom aan 'Wagneriaanse' verbindingen, 
dus naar Wagners leidmotief-techniek. Hoe kritisch het gelui te beoordelen is, 
maakt de verteller bij zijn tweede beschrijving ervan duidelijk. Daaruit leidden 
we (in 11,5) af dat het fragment in toto, via Manns PaZesmVia-beschrijving in de 
Betrachtungen, verwees naar Pfitzners gevaarlijke overtuigingen. De kenschet
sing van de complexiteit als een "babylonisches Durcheinander" bekritiseerde, 
via de meertaligheid, het romantische nationalisme. Daarnaast ironiseert het, als 
een weefsel dat "Einklang" (muzikaal: eenstemmigheid) ontbeert en waarin alles 

BeU:19,W 

192 



Hoofdstuk 11,6 

elkaar "ins Wort redet" waardoor het meest afgelegene met het nabije wordt 
verbonden, Wagners (en Manns) verbindingstechniek. 

Het motief van het "babylonische Durcheinander" gedraagt zich als een 
leidmotief. Het verschijnt eerst schijnbaar 'betekenisloos', dat wil zeggen schijn
baar zuiver als klankevocatie, in het 'voorspel', het klokkenfragment. Daar 
ondergaat het dan direct een eerste variatie: de beschrijving van de klankver
bindingen die alludeert op Wagners verbindingstechniek. Later in het hoofdstuk 
wordt het motief een tweede maal gevarieerd, en wel tot nationale veeltaligheid, 
en in die variatie openlijk verklaard als bedenkelijk en heidens. Tenslotte keert 
het, bij de tweede beschrijving van het gelui, in een derde variatie terug, 
opnieuw als evident negatieve verschijning, namelijk als "heilige Heimsuchung" 
(op het stafrijm wordt later ingegaan), maar zonder uitleg van de eerdere bete
kenissen die het had gekregen. 

Het ligt voor de hand de drie variaties van het "babylonische Durchein
ander" - Wagner, de nationalistische meertaligheid en de akoestische bezoeking 
- ideëel met elkaar te verbinden. Mann zelf zag in 1916 het overrompelende 
Romeinse evenement als Wagner-belevenis èn als bron van zijn eigen patriotti
sche gevoelens waarin de strijd tussen "der Geist des Lohengrin-Vorspiels" en 
het Romeinse volk werd beslecht ten gunste van de eerste. Toen, in 1895, en nog 
in 1916, ontroerde hem dat. Een halve eeuw later ironiseert hij, behalve Pfitzner, 
nationalisme en Wagnerisme, ook deze eigen ontroering. En met Wagners kunst 
ook zijn eigen verbindingstechniek. In Hoofdstuk 1,8 (De techniek als stem) 
werd erop gewezen en in Hoofdstuk 11,2 getoond dat Thomas Mann zijn 
schrijftechniek vaak in zijn fictie reflecteert. Ook in zijn essays merkte hij een 
aantal malen op dat zijn werk moest zijn waarover het handelde. In de klokken-
passage uit Der Erwählte is dat dus de Wagneriaanse motieftechniek. Dit 
complexe procédé beheerste Mann al een halve eeuw, namelijk vanaf 1900 in de 
novelle Luischen: de verstrengeling van muziekthematiek en -techniek.43 

In het klokkenfragment wordt de Wagneriaanse verwijzingstechniek 
toegepast op een verborgen verwijzing naar die techniek. Het is deze verborgen
heid die in het gelui de stem van een tweede componist - maar ditmaal een 
negentiende-eeuwer, een toonzetter die voor anderen de toon zette en Manns 
voorbeeld - in muzikale zin hoorbaar maakt. Manns gebruik van Wagners tech
niek geeft blijk van zijn erkentelijkheid. Maar de ideële verbinding tussen de 
drie motief-variaties verschaft de Wagnerverwijzing voornamelijk een kritische 
betekenis, even kritisch als de betekenis van de Pale strina- verwij zing die in het 
gelui verborgen ligt. 

Manns muziekesthetica 

Dezelfde passage bevat een tweede verwijzing naar Wagner die bovenstaande 
Wagner-determinering en haar betekenis ondersteunt. Het moet niet worden 

Vaget 1975 (Fontane) :469 
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gezocht in de bronnen, al wijzen zij in het geval van de Gregorius-roman via een 
omweg naar Wagner. (Onderzoek wees op het gebruik van vocabulaire en na
men uit de door Wagner bewerkte middeleeuwse epen Tristan und holde van 
Gottfried von Straßburg en Parzival van Wolfram von Eschenbach. De meeste 
'Wagner-motieven' werden Mann echter al door Aue aangeboden. Aue's 
Gregorius-legende bezit, behalve met genoemde werken, overeenkomsten met 
Lohengrin, en bevat motieven die ook zijn terug te vinden in Götterdämmerung: 
Siegfrieds verlangen naar zijn moeder, zijn machtige zwaard en de liefde tussen 
zijn ouders die broer en zuster zijn. Al dat deed Mann aan Wagner denken.) 
Waarmee de bronnen evenwel niet dienden, en wat de verwijzing door de klok
ken naar Wagner onderstreept, was het esthetische hoofdthema van de roman, 
het pleidooi voor duidelijke taal ofwel proza. Dat pleidooi is een speelse weer
slag van een esthetische en -ethische constructie waarmee Mann zich plaatste in 
een lange (muziek)filosofische traditie. Hij legde daartoe al vanaf 1909 gedach
ten vast. Zij waren bestemd voor het essay Geist und Kunst dat niet werd 
geschreven. De gedachten werden her en der verwerkt, onder meer in de 
Betrachtungen. Zij vormden voor Thomas Mann een persoonlijk (dat wil zeggen 
professioneel) probleem dat hem nooit geheel met rust heeft gelaten. Ik bracht 
ze al in Hoofdstuk 11,4 kort ter sprake. Alvorens in de volgende paragraaf de 
tweede verwijzing naar Wagner te behandelen, zal ik hier wat dieper op Manns 
muziekesthetica ingaan. 

In de Betrachtungen eines Unpolitischen merkt Mann op dat de band 
tussen humaniteit en muziek aanzienlijk losser is dan die tussen humaniteit en 
literatuur.44 Hij onderscheidt dus tussen letterkunde en muziek of - in de woor
den van Serenus Zeitblom - tussen de "edel-pädagogische Welt des Geistes" en 
"jener Geisterwelt, der man sich nur unter Gefahren naht". Mann zet bij monde 
van Zeitblom nog eens uiteen wat de twee werelden scheidt. De "wundersam 
unartikulierte Sprache, diejenige der Töne (wenn man die Musik so bezeichnen 
darf), scheint mir nicht in die pädagogisch-humane Sphäre eingeschlossen (...). 
Vielmehr scheint sie mir, bei aller logisch-moralischen Strenge, wovon sie sich 
wohl die Miene geben mag, einer Geisterwelt anzugehören, für deren 
unbedingte Zuverlässigkeit ich nicht eben meine Hand ins Feuer legen 
möchte."45 De auteur zelf had de bedenkelijkheid van de muziek al lang voor
heen, in de Betrachtungen, doorgetrokken tot de poëzie: daarmee staat het, aldus 
Mann, net zo als met de muziek: "das Wort und der Geist spielen darin eine 
allzu indirekte, verschlagene, unverantwortliche und darum ebenfalls 
unzuverlässige Rolle." Muziek en poëzie binden zichzelf en hun luisteraars 
minder door hun inhoud dan door ritme en klank. Hun ritme weet - in de formu
lering van Nietzsche - zelfs de meest wijze onder ons tot een nar te maken. Zij 
horen thuis in het romantische complex van betoverende schijn, van bedriege-
lijkheid en bedrog, van onwaardig komediantendom, demagogie en hoogmoed. 
Literatuur, waaronder Mann proza verstaat, is daarentegen in wezen democra-

Indien niet anders is aangegeven, zijn de citaten over proza, poëzie en muziek ontleend 
aan BeU:39,49,5Q 

45DF:17 
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tisch en een helder gearticuleerde weerslag van het bewustzijn. Literatuur is kri
tisch en daarmee immanent politiek. Zelfs in de Betrachtungen eines 
Unpolitischen, waarin de "Zivilisationsliterat" als een politieke schreeuwlelijk 
wordt afgeschilderd en Mann een "vooruitgang van de muziek naar de democra
tie" nog als een nachtmerrie voor ogen staat, ziet hij in: "Menschenwürde, 
Menschenachtung und menschliche Selbstachtung ist (...) untrennbar mit 
Literatur [i.e. proza] verbunden." 

Met deze en vele andere woorden neemt Thomas Mann deel aan het 
debat over leven of materie versus kritische reflectie of abstractie. De dichoto
mie betekende voor hem een probleem dat hem als Duitse wereldburger en als 
kunstenaar in nood bracht en tot op hoge leeftijd bezighield. Want helaas is 
kunst, ook prozakunst, niet denkbaar zonder vlees en bloed, zonder vervoering 
en schijn, en zonder een onbevangenheid die van kritiek en bewustzijn weinig 
wil weten. "Nur Moral" is "lebensfeindlich" en verwijst "die Kunst, jede Kunst 
ins Reich der Lüge", zoals een van zijn wegwijzers, Nietzsche, hem had ge
leerd.46 Strenge ethische eisen zouden weinig ruimte laten aan de artisticiteit. 
Daarom ook pleit de musicus Leverkühn voor een zekere grootmoedigheid 
inzake artistieke moraal. Immers, "was bleibt von dem ganzen Kling-Klang denn 
übrig, wenn man den rigorosesten geistig-moralischen Maßstab anlegte?" Wil 
een vertelling meer zijn dan wetenschap en analyse, dan zoekt zij naar schijnle-
ven en ritme. 

Poëzie is dus broodnodig, maar de bedenkingen er tegen doorlopen 
Manns oeuvre als een 'ostinaat motief. Aangezien poëzie onvermijdelijk is, 
tracht hij haar een waardige plaats te bezorgen. Zo verzet hij zich in velerlei 
contexten en bewoordingen tegen de idee dat het dichterschap per se zou stoelen 
op onbewustheid en dwaasheid, op stomme en blinde trance die alle kritiek ont
beert. Onder humaniteit wil Mann - het werd in Hoofdstuk 11,4 (Proza en geest) 
kort aangestipt - een samengaan verstaan van vervoering en moraal, van natuur 
en geest. Nog in 1946 piekert hij na lezing van Beethoven-brieven over "das 
Verhältnis von Musik und Geist, Musik und Gesittung, Musik und Humanität": 
"hat das musikalische Genie überhaupt nichts mit Humanität und 'verbesserter 
Gesellschaft' zu tun? Arbeitet sie ihn vielleicht geradezu entgegen?" Anderzijds 
viel toch niet te ontkennen: "Beethoven war ein Mann des Glaubens an 
revolutionäre Menschenliebe (...)." Had bijvoorbeeld de Negende Symfonie, die 
er op zijn minst naar streefde om een uitdrukking van humaniteit te zijn, dus niet 
toch recht op een plaats in het complex van humane ideeën? En had Nietzsche 
hem niet al voor 1916 getoond dat het mogelijk was "den Begriff des Künstlers 
mit dem des Erkennenden zusammenfließen zu lassen, so daß die Grenzen von 

46 Nietzsche in zijn "Versuch einer Selbstkritik", het voorwoord bij de tweede druk van Die 
Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. 

47 DF-.555 
48 Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA:276. Enkele jaren tevoren had Mann zijn 

inhumane Faust Beethovens Negende Symfonie laten "terugnemen" met de cantate "Dr.Fausti 
Weheklag". 
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Kunst und Kritik sich verwischten?"49 Goethe kon als voorbeeld dienen. In 1925 
bijvoorbeeld, inspireert diens werk Mann tot verzet tegen de scheiding tussen 
dichter en schrijver. Hij roemt Goethe's "rhythmischen Zauber, der ein 
vernünftiger Zauber, die klarste Mischung von Eros und Logos ist", en verdedigt 
diens dichterlijke streven als een vormgeving van abstracta.50 Vier jaar later is 
het Lessings werk dat hem er van overtuigt dat de antithese er in werkelijkheid 
niet is, "weil ja die Grenze zwischen Dichter- und Schriftstellertum nicht außen, 
nicht zwischen den Erscheinungen, sondern innerhalb der Persönlichkeit liegt." 
Hij ziet dan in taal überhaupt, dus ook in poëzie, "Kritik des Lebens": ze oor
deelt terwijl ze levend maakt.51 In 1932 meent hij, daar opnieuw toe aangezet 
door Goethe's werk, dat de zuivere dichter een romantische droom is en niet 
bestaat. " En in 1952 concludeert Mann ten slotte: "Es hatte seine Reize und war 
doch recht müßig und falsch, mit dem Gegensatz von Geist und Leben zu 
spielen, den Geist gar als den Widersacher des Lebens zu verschreien. Alsob 
Geist nicht Leben wäre und Kraft des Lebens: alsob nicht in ihm das Leben 
noch einmal, stärker, höher, sinnvoller lebte, und alsob er nicht in einem 
geradezu biologischen Sinn lebenschaffend zu wirken vermöchte."53 Anders 
geformuleerd: het leven, de vorm, de kunst, de poëtische of muzikale techniek 
kan "Geist" bevatten en deze zelfs pas kracht geven. Ook het leven kan dus 
"zedelijk", en kunst - hoewel demonisch - "urbane demonie" zijn.54 Zij zal zich 
er alleen niet toe mogen beperken zich van het materiële leven te bedienen, maar 
moet zich tevens in dienst van het ideële leven stellen. Dan biedt zij de artistiek 
noodzakelijke verschijningsvormen of maskers, het 'leven', waarin de abstracte 
geest zich kan manifesteren. Want waar het Mann uiteindelijk om lijkt te gaan, 
is dat "das Ewig-Epische selbst, gleichviel ob gesungen oder gesagt, ob Vers 
oder Prosa, sich in seiner Einheit und Selbstheit offenbart."33 

Manns toekomstideaal is dus een combinatie van "Dichtung" en 
"Wahrheit", dat wil zeggen poëtisch proza of prozaïsche poëzie.56 Daarin wordt 
het proza, als expressiemiddel van het bewustzijn, verweven met poëzie, voor 
het uitdrukken van het onbewuste, instinctieve leven. En hij wijst op een tendens 
tot de ontwikkeling van een genre waarin deze verweving wordt gerealiseerd, de 
moderne roman. In de moderne roman vervangt het proza de poëzie maar wordt 
het proza zelf poëtischer. Dat is wat Mann bedoelt wanneer hij opmerkt dat 
schrijvers in hun beste uren dichters zijn.57 In deze uren lost het verschil tussen 

4 ; BeU:86 
50Zu Goethe's Wahlverwandtschaften'. In LGM:212,213 

Rede über Lessing. In LGM: 10,11 
52 Goethe 's Laufbahn als Schriftsteller. In LGM: 181,182 

Gerhart Hauptmann. In LGM:635,636 
Deutschland und die Deutschen. In AgW:707 

'" Zum sechzigsten Geburtstag Ricardo Huchs. In RuA:549-555; Die Kunst des Romans. In 
Thomas Mann: Essays Bd 1; Literatur. (M. Mann, red.) Frankfurt/M. 1988:346 

Zum sechzigsten Geburtstag Ricardo Huchs. In RuA:553 
In notities voor Geist und Kunst spreekt hij bovendien over de "der schriftstellerische 

Dichter und der dichterische Schriftsteller" en rekent zich zelf tot hen. (vgl. Wysling 1967 
(Geist und Kunst): 150) 
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proza en poëzie zich op; beide brengen samen een nieuwe soort van 
"progressive Universalpoesie"58 voort, een poëtisch proza dat aan de ethische 
zowel als esthetische eisen voldoet. 

Ondanks de beweringen over de synthese tussen proza en poëzie (en tus
sen dat waarvoor zij staan) blijft het probleem Mann, zoals opgemerkt, tot aan 
het einde van zijn dagen bezighouden. Want het poëtische proza, als bemidde
ling tussen proza en muziek, tussen "Geist und Kunst", mag met zijn vrijere re
gels dan de zuivere dichtkunst wel in technisch opzicht een compromis hebben 
gesloten, een theoretische oplossing is het niet. De praktijk toont het aan: ook de 
geheime poëtische verplichtingen in Manns proza betoveren en binden. Dat 
gebeurt niet alleen in de laatste roman maar in al zijn werk, met name Doktor 
Faustus met zijn zeer poëtische proza, waaronder de montagetechniek.59 Nog in 
een kort opstel uit 1944, een felicitatie aan Bruno Walter, lijkt de schrijver op 
zoek naar een theoretische verzoening tussen proza en poëzie/muziek.60 Hij 
tracht de muziek daar te ontlasten door haar in elk geval "zweideutig" te noe
men. Terwijl hij de muzikale getallenmystiek in Doktor Faustus vooral beziet 
vanuit het oogpunt van demonie, klampt hij zich terzelfder tijd, in zijn Walter-
felicitatie, juist vast aan deze muzikale logica. Daar gebruikt hij het mathemati
sche aspect van de getalsmystiek om de muziek te kunnen verdedigen als meer 
dan alleen demonie en onderwereld. Daar is zij "Moral und Verführung" 
"Vernunft und Widervernunft", dag en nacht tegelijkertijd. Zij omvat dus de 
volheid van het bestaan. De Duitse geestesgesteldheid ("Geist"), teleurgesteld in 
de ratio, heeft, zo meent Mann, leven en heil gezocht in verleiding, gevoel en 
nacht. Nu moet zij streven naar een harmonie tussen deze en de rationele mach-
ten.6' 

In Der Zauberberg riep Mann nog op om de muziek, zijnde een sympa
thisante met de dood, innerlijk achter zich te laten.62 In 1936 beriep hij zich nog 
op de mening van anderen (bijvoorbeeld Bruno Walter) toen hij wees op de 
morele macht van de muziek.63 Acht jaar later, in genoemde felicitatie, is het 
Mann zelf die spreekt over het pedagogische vermogen van muziek. En weer 
een decennium later vindt hij zelfs gelegenheid een andere musicus, Pablo 
Casals, om zijn politieke bewustzijn en open blik naar de wereld een 

Een begrip van Schlegel dat verwijst naar wat ook hij verlangt van de moderne roman. 
Die "will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie 
bald mischen bald verschmelzen (...)." (Schlegel 1967:182, fr.l 16) Met de overname van het 
begrip wordt geen gelijkheid gesuggereerd tussen de gedachten van Thomas Mann en die van 
Friedrich Schlegel. 

Thomas Mann spreekt over zijn Faust-werk als over de "gebundenste Kunst". {Die 
Entstehung des Doktor Faustus. In RuA: 188) 

Die Sendung der Musik. Zum fünfzigjährigen Dirigenten-Jubiläum Bruno Walters. In 
RuA:413-417 

61 Ibid.:416 
"Zfc:915-917. De verteller stelt er Wagner voor als "Seelenzauberkünstler", minder geniaal 

dan Schubert maar met een veel groter talent om de wereld met zijn gigantische 'lied' aan zich 
te onderwerpen. 

63 [Für Bruno Walter]. In RuA:409,410 
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"Ehrenretter der Menschheit" te noemen: "Was für ein Triumph! Welche 
aufheiternde Genugtuung!"64 Deze exclamaties zijn alles behalve hoffelijke re
toriek, en dat hij Casals' bestaan werkelijk als een "lafenis" beschouwt, kunnen 
we geloven. Want een groot musicus die aan zijn verantwoordelijkheid als 
wereldburger de voorrang geeft boven het bieden van betovering en hoogmoe
dig ontvangen van applaus, zou immers alle goeds voor de kunst (inzonderheid 
de muziek) beloven en de oplossing voor Manns zorg belichamen. In zijn laatste 
werk, de novelle Die Betrogene uit 1953, formuleert Mann een theoretische 
synthese door te concluderen dat schijn en dood nu eenmaal tot het leven beho
ren.65 Zeitblom bracht deze visie enkele jaren eerder onder woorden, toen hij 
zich als humanist voor zijn muziekliefde excuseerde, door erop te wijzen dat een 
dergelijke tegenspraak, "ob man es nun bedauere oder seine Freude daran habe, 
von der Menschennatur unabtrennbar" is. Juist de waarheid en de tolerantie ge
bieden, aldus Zeitblom, dit feit onder ogen te zien. 

Manns opvatting komt er uiteindelijk op neer dat ook de poëzie "Geist" 
kan zijn, en het proza niet alleen leven en poëzie moet zijn, maar het ook mag 
zijn. Kunst, alhoewel schone schijn, hoeft niet te botsen met waarheid en hu
maniteit. Het werk van velen, onder wie Goethe en Gerhart Hauptmann, waarin 
"kämpferische Enthüllung der Wirklichkeit sich mit Poesie verflocht", had 
Mann getoond dat het kon. "Da war Wahrheit und Rhythmus."66 Daar klonk, 
anders gezegd, kritische poëzie of poëtisch proza. En daarnaar streefde Mann 
ook met zijn eigen werk. En in dat werk: er is in de laatste roman amper een 
alinea te vinden waarin de antithesen leven/geest en poëzie/proza niet impliciet 
ter sprake komen en worden opgeheven. Wanneer de abt van het klooster op 
Sankt Dunstan over het locale dialect opmerkt dat "richtig reden" niet maar "die 
Wahrheit sagen" wel noodzakelijk is, of wanneer Clemens rept over het 
huwelijksaanzoek van Gregorius aan Sibylla, dat hij gezien zijn geestelijke stand 
zegt niet te willen beschrijven maar desondanks levensecht uit de doeken doet, 
steeds zinspeelt de auteur er op de antithesen en de synthese. Ook de 'Belgische' 
vissersvrouw wordt daartoe gebruikt. Zij biecht niet zeker te weten of haar hulp 
aan Gregorius voortvloeide uit verliefde begeerte of naastenliefde. Gregorius 
ontkent haar scheiding tussen leven en geest (ofwel muziek en kritiek) door op 
te merken dat een goede daad meestal wortelt in de zonde. Het gaat om de geest 
en de goede daad: '"Absolvo te'. Dies seine Worte." Het zijn slechts enkele 
voorbeelden uit de vele vormen die Mann gaf aan de oplossing voor de kunst. 
Kunst mag, zolang ze de geest dient. 

Gepoëtiseerd proza is dus verlangd. Uiteraard doelt Mann daarmee niet 
op de traditionele dichterlijke middelen, niet op "Gehüpf" en "ein Bißchen 
spaßige Assonanz", zoals Clemens de 1er het formuleert, niet op een consequent 
gebonden metrum en rijm, kortom. Clemens beveelt proza aan, maar dan een 
proza met - in zijn eigen trotse bewoordingen - "feineren geheimeren, 
rhythmischen Verpflichtungen" dan de dichtkunst te bieden heeft. Mann preci-

' [Pablo Casals]. In FdT:362-364 
'Vaget 1995:616 
' Gerhart Hauptmann. In LGM:637 
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seert deze ritmische verplichtingen her en der. Het zijn de parentheses die de 
indirecte rede van de verteller onderbreken, bijvoorbeeld de dialoog en het be
richt, en de stokking van het betoog door het citaat.67 Uiteraard behoren ook 
zelfcitaten er toe, vooral wanneer het 'leidmotieven' betreft. 

Clemens kan tevreden zijn. Der Erwählte voldoet niet alleen aan de rit
mische verplichtingen - het wemelt van dialogen en inter- en intratekstuele 
(zelf)citaten - maar ook van akoestische effecten. Gregorius' wereld is 'hete-
roglottisch': men hoort er de klanken van vele vreemde en oude talen en half 
zelfbedachte dialecten.68 En de verstarde, gebonden poëzie - het genre maar ook 
de mentale 'poëtische toestand' - wordt, verstrooid door de roman heen, aan de 
kaak gesteld. Wanneer de personages in bedwelmde, bedriegerige of hoogmoe
dige stemmingen of situaties verkeren, rijmen en scanderen zij er ongeremd op 
los. De Romein Probus is een van de weinige figuren die hiervan niet als voor
beeld kunnen dienen. Hoewel zijn heilige visioen (waarin hij wordt opgeroepen 
tot het vinden en naar Rome halen van de paus) volgens zijn vrouw "poëzie" 
bezit, verleidt het de in haar ogen gewoonlijk zo droge man niet tot dichten. 
De zakelijke Bruggenaar Poitewin daarentegen, Probus' prefiguratie, barst beto
verd door Gregorius' voorkomen uit in muzisch gebonden taal. We horen zijn 
"Sangesfreudigkeit" bijvoorbeeld bij het verzinnen van een heldendaad die door 
Gregorius zou zijn verricht (en die Poitewin leent van Wolfram von 
Eschenbachs Parzival). Poitewin zingt meer nolens dan volens. De proza-lay-
out waarin de auteur het gezang verstopt, reflecteert de onwillekeurigheid van 
de poëzie die de notabel tijdens zijn verslag 'overkomt'. Ook Sibylla 'zingt' wan
neer zij bidt tot de heilige Maagd en daarbij hoogmoedig een gelijkenis tussen 
Maria's status van zowel moeder als vrouw van God, en haar eigen relatie tot 
haar zoon suggereert. 

Maar Clemens' invoegen van versjes heeft ook een esthetische functie. 
Hij maakt met zijn rijm en metrum handig gebruik, om niet te zeggen misbruik, 
van de artistieke kracht van de door hem om die kracht afgewezen poëzie. In het 
versje waarmee hij zijn introductie besluit, verbergt hij zich veilig achter de 
persiflerende functie van zijn rijmelarij. In het verhaal gaat hij schuil achter zijn 
personages die het dichten op zich nemen, waardoor hij suggereert dat het om 

67 Bell: 11 ; Ein Wort zuvor: mein 'Joseph und seine Brüder'. In RuA: 100; Die Entstehung 
des Doktor Faustus. In RuA: 151 

68 Bruhn merkt op dat zelfcitaten ontbreken in de Joseph-romans, Die vertauschten Köpfe, 
Das Gesetz, Der Erwählte en Die Betrogene, en wijt dat aan de oriëntaalse of mythische con
texten die een distantie vereisten welke geen gelegenheid bood tot autobiografie. (Voor het 
ontbreken in Die Betrogene, waarop dit argument niet van toepassing is, geeft Bmhn geen 
verklaring). Manns zelfcitaat in Der Erwählte van zijn Pa/esfrina-beschrijving uit de Betrach
tungen laat Bruhn buiten beschouwing omdat hij onder een citaat een letterlijke overname 
verstaat. (Bruhn 1992:162) De klokkenpassage toont aan dat een mythische context althans 
geen belemmering hoeft te zijn voor een zelf-parafrasering. 

6 ' Probus doet ook hierin aan Thomas Mann zelf denken. Maar deze neemt iets van het 
gezang voor zijn eigen rekening in de dialoog, "einzeln und zweistimmig", tussen Probus en 
Liberius. (D£:206,207) 
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'citaten' gaat en niet om zijn eigen woorden.70 Bovendien laat hij, zoals hiervoor 
gezegd, vrijwel alleen rijmen als er evident 'gelogen' wordt, wat de bedenkelijk
heid van poëzie moet demonstreren. En tenslotte verdoezelt hij rijm en metrum 
door de proza-lay-out. Maar deze techniekjes nemen niet weg dat al die 
gewraakte poëzie het proza verrijkt en musikaliseert. Was Clemens minder sym
pathiek geweest, en zijn literaire product minder welluidend, dan hadden we 
hem deze dubbelheid - zijn kritiek op zowel als toepassing van poëzie - als dub
bele moraal aangerekend. Zijn techniek herinnert aan Manns eigen dubbelheid 
ten aanzien van Wagners verwijzingstechniek, die hij gebruikt terwijl hij haar 
ironiseert. Vaget noemt dit procédé een karakteristieke eigenschap van Manns 
schrijfwijze.71 Hier amuseert ze ons en drukt met de neus op het probleem dat 
Mann bezighield, het (mens)waardige proza waarin de artistieke maar gevaar
lijke poëzie niet kan worden gemist.72 

In Der Erwählte wordt het poëtisch proza meer dan in enig ander werk 
van Mann bespiegeld en gespiegeld. Maar ook de rest van het oeuvre doet mee. 
De auteur noemde Joseph und seine Brüder een "Menschheitslied". De tegen
spraak binnen deze benaming is slechts schijnbaar. Heel zijn oeuvre is, in zijn 
streven naar een samengaan van zinnelijkheid en zedelijkheid, in zekere zin een 
mensheidliederen-cyclus. De Gregorius-roman maakt daar als sluitstuk deel van 
uit. Mann verwerpt er niet alleen 'poëzie' als bedrieglijke schijn, hij aanvaardt 
ook 'poëzie' als "Gottesmaske", als plastiek waarachter de "Geist" schuilgaat. 

Ten tijde van zijn Wagner-ervaring op de Piazza Colonna had hij niet 
kunnen vermoeden hoeveel hem ooit gelegen zou zijn aan een wereldburger
schap als bijvoorbeeld dat van Casals. Toentertijd was, gelijk met zijn gevoel 
van saamhorigheid met Wagner, ook zijn nationalisme gewekt. Reeds de echo 
daarvan in de Betrachtungen zou men kunnen opvatten als het omslagpunt in de 
ontwikkeling van Manns nationalistische overtuiging. Want in de verbetenheid 
van het patriottische geschrift lijkt het besef van de onhoudbaarheid van een 
nationalistische binding al besloten. Wagner wordt er niet alleen bejubeld als 
vertegenwoordiger van de Duitse muziek, maar ook als Europees kunstenaar. 
Tijdens de volgende decennia zou Mann meer open en krachtiger pleiten voor 
een mondiale houding. In Der Erwählte demonstreert hij zijn distantie tot het 
romantische nationalisme in de tunica van de monnik Clemens. Deze legt, met 
zijn verzet tegen nationale talen en rijmelarijen, een link tussen de nationale 
binding en de specificiteit van een regionale taal, de klank, en daarmee de poë
zie (en Wagners muziek). Daarmee herhaalt Mann niet alleen de al voor Geist 

Vaak zijn het inderdaad de personages zelf, en dus de auteur, die zich aan het dichten 
schuldig maken. Soms doet Clemens evenwel met hen mee, zoals in zijn ritmische verbinding 
aan het slot van het hoofdstuk "Die fünf Schwerter" (waar Sibylla wordt gevraagd Roger tot 
man te nemen om aan de minnestrijd een eind te maken): '"Gebt, Fraue, doch den Frieden dem 
Land nach so viel lîden und reichet dem die Hand, der so nach Euch entbrannt, dem Werber 
kühn und viel zäh!' Sie aber sprach: 'Jamais!'" 

71 Vgl. Vaget 1984(Wagner):344 
Zu Goethe's 'Wahlverwandtschaften'. In LGM:213,216. Hier brengt Mann het probleem 

van proza versus poëzie terug tot dat van de vrijheid of God versus de a-moraliteit of de 
natuur. 
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und Kunst neergeschreven aanklacht tegen Wagners "Literaturfeindlichkeit"73, 
maar relativeert hij ook zijn apologie voor de romantiek in de Betrachtungen. 
Hij komt evenwel niet terug van zijn verzet tegen de politieke 
"Zivilisationsliterat". Ook Clemens, hoe moreel hooggestemd en anti-poëtisch 
ook, presenteert zich immers niet als een verteller die zich uitsluitend om 
"Geist" en kritiek bekommert. Hij wil "große Kunst" maken, dat wil zeggen 
kunst die een "Vorbild der Menschheit" is. Want Thomas Mann meent dat "der 
Dichter, im Bunde gleichermaßen mit beiden Mächten, Natur und Geist, (...) 
wohl der Menschheit Meister zu nennen" is. 

Wagners poëzie in Der Erwählte 

In Clemens' overduidelijke referenties naar de ethische implicaties van de dicht
kunst is Wagner in het bijzonder inbegrepen. In Der Erwählte keert Thomas 
Mann zich met zijn verzet tegen kunst en poëzie ook tegen Wagners uit de 
muziek geboren taal, zijn poëzie, en alle bedenkelijkheid die daaraan kleeft. En 
tegelijkertijd ironiseert hij het verzet. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de strand-
scène, en wel in de humoristische en aandoenlijke monologue intérieur van de 
abt, die bij stormachtig weer aan de Ierse kust rusteloos de veilige thuiskomst 
van de vissers afwacht. Eerst betrapt hij zichzelf op onwillekeurig hoogmoedige, 
liefdeloze en onwaarachtige gedachten. Wanneer hij opgelucht hun boot ont
waart, neemt hij zich voor zich niet te laten gaan met begroetingen die een 
geestelijke niet passen, als "Hoi-he, hoi-ho". Desondanks ontsnapt hem een kort 
"Hallo, hoihe" (dat ongeveer identiek wordt beantwoord). Deze uitroep herinnert 
aan de gelijkluidende groet van Hagen aan Siegfried, aan Gutrune en aan de 
Gibichsmannen in Götterdämmerung (die steevast op vergelijkbare wijze wordt 
beantwoord). Mann zal zich voor zijn strandscène en brave abt wel niet hebben 
laten inspireren door de sombere en beklemmende figuur van Hagen. Het zal de 
dramatische situatie zijn geweest waarin Hagens groet de eerste maal klinkt, die 
hem inspireerde: Hagen verwelkomt, wachthoudend aan de Rijnoever, Siegfried, 
eveneens de vrucht van een broer en zus die per boot arriveert. De groet van de 
abt bereidt de Wagnerkenner dus voor op dat waarmee de vissers arriveren, de 
vondeling die zij hebben opgevist. 

De strandscène speelt zich in een van de latere hoofdstukken ("Die 
Fischer von Sankt Dunstan") af. Maar ook het klokkenfragment levert - naast de 
genoemde verwijzing naar Wagners techniek door het "Durcheinander" - een 
toespeling op Wagners poëzie. Het is diens roemruchte stafrijm dat zich daar 
een ironische behandeling moet laten welgevallen. De klokken "sie schwingen 
und schaukeln, wogen und wiegen (...) schwer und geschwind, brummend und 
bimmelnd". Het effect keert in de tweede beschrijving van het gelui terug als 
"heilige Heimsuchung". Ik merkte op dat de klokken in Pfitzners opera geen 
aanleiding geven om te spreken van een "babylonisches Durcheinander" en dat 

"Vaget 1996:117 
74 Zu Goethe's Wahlverwandtschaften'. In LGM:221 
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de Palestrina-beschii)v'mg in de Betrachtungen van zoiets dan ook geen mel
ding maakt. Ook het stafrijm werd voor de middeleeuwse gelegenheid toegepast. 
De poëzie van de beschrijving in de Betrachtungen beperkt zich tot assonantie. 
De klokken luiden er "wie hundertfach schwingendes, tönendes, dröhnendes 
Kirchenglockenerzgetöse" waarin "sämtliche Tonhöhen und Schwingungsarten, 
Donnern, Brummen und Schmettern mit höchstem Streichergefistel sich 
mischen".75 In de roman is de assonantie half aangevuld, half vervangen, dooi
de alliteratie, en Wagner, behalve in de klank van het beschrevene - het com
plexe weefsel van de klokken - dus ook te horen in de klank van de beschrijving 
zelf. 

De klokken en Wagner 

Vaget merkt op dat de Lohengrin- en Rw-muziek, die Mann op de Piazza 
Colonna Duits-nationalistisch bevleugelde, een falen symboliseert waar hij niet 
bij stilstond. Lohengrin boekt met zijn verlossersopdracht immers maar een twij
felachtig succes, en de Ring eindigt met de apocalypse van het Walhalla, de 
ondergang van de Germaanse helden. Vaget concludeert dat dit Manns 
beschrijving van de Romeinse ervaring een tweeslachtige betekenis verschaft: 
de beschrijving getuigt van geloof in de Duitse 'romantische' cultuur maar ook 
van de ondergang van deze cultuur.76 Of Mann zich in 1895 en 1916 bewust was 
van de frictie tussen de gehoorde muziek en zijn patriottisme, is niet te achterha
len. Maar zoals gezegd bezitten de Betrachtungen in hun geheel inderdaad iets 
gebrokens. De breuk komt neer op een liefde voor het onhoudbare.77 En, zoals 
hier in de paragraaf "Manns muziekesthetica" en in Hoofdstuk 11,5 verteld, werd 
de frictie nooit geheel opgelost. 

Manns overtuiging dat het voorspel tot Lohengrin het "romantisch-
gnadevollste aller existierenden Musikstücke" is, mag dan ook niet geïsoleerd 
worden gewaardeerd als een eenduidig teken van blind enthousiasme voor zijn 
eigen Duitse culturele wereld. Later werd de kritiek daarop echter duidelijker 
gearticuleerd. En ten tijde van het werk aan Der Erwählte was Manns volledige 
besef van het ideële falen van de romantiek een feit geworden. Gregorius' loop
baan als verlosser zoals naverteld door Thomas Mann, kan worden beschouwd 
als een antwoord op het lot van Lohengrin, Siegfried en de Gibichungen. 
Noemde de auteur zijn Doktor Faustus eens "mijn Parsifal", meer dan de Faust
roman maakt Der Erwählte aanspraak op een vergelijking met Wagners 
"Oratorium der 'Erlösung'".78 

'• BeUAW 
76 Vaget 1996:123 
77 Georg Lukâsc verdedigt Mann met er op te wijzen dat diens grote fictie - Buddenbrooks, 

Tonio Kroger en Der Tod in Venedig - progressiever is dan de kritische Betrachtungen die er 
op volgen, (vgl. Neubauer 1983:336) 

Ibsen und Wagner. In LGM:812 
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Zolang het "Durcheinander" van de ver uit elkaar liggende maar toch met 
elkaar verbonden klokgeluiden, allitererend beschreven, te horen zijn, klinkt de 
stem van Richard Wagner mee. Zij profileert zich als de stem van de grote 
negentiende-eeuwse muzikale verteller, Manns inspirator die hem de polyfone 
verwijzingstechniek, welke hem hier kan laten verschijnen, had bijgebracht en 
wie hij dank verschuldigd was. Zo onderscheidt hij zich positief van Pfitzners 
stem. Maar wat Wagner Mann als verteller had geleerd, was dus het muzikale 
dichten, het onuitgesproken spreken, het bedwelmende toveren. Wagner, de 
'vijand van de literatuur', was dus ook een allegorie voor de laakbare muziek en 
poëzie, voor het nationalisme en de intolerantie. Daarin verbindt zijn stem zich 
harmonisch met de andere polyfone stemmen. Het hier, nog in 1948, gelijktijdig 
gebruiken en afwijzen van Wagner, zou kunnen worden opgevat als een beves
tiging van wat de schrijver al in 1922 constateerde: "Was ist vornehmer und 
menschenwürdiger: Freiheit oder Gebundenheit, Wille oder Gehorsam, das 
Sittliche oder das Naive? Wenn wir es ablehnen, die Frage zu beantworten, so 
geschieht es aus der Überzeugung, daß sie endgültig niemals beantwortet wer
den wird."79 Een kwart eeuw later, tijdens zijn werk aan Der Erwählte, formu
leerde hij het probleem van de vrije, ongebonden "Geist" en de gebonden poëzie 
op positievere wijze. Hij kiest dan voor het denkmodel dat hij ook had toegepast 
met betrekking tot Casals die, hoewel een groot kunstenaar, aan de vrijheid de 
prioriteit gaf: "Und wenn ich 'Geist' sage, so meine ich natürlich auch die Kunst, 
die ja eine besondere, sinnenfrohe Äußerungsform des geistes ist; ich meine 
auch die Dichtung. Die Dichtung muß frei sein. Sie mag sich dann binden, wie 

80 

sie will - aber ihre erste, ihre primäre Voraussetzung ist Freiheit." 

79 Goethe und Tolstoi; Fragmente zum Problem der Humanität. In LGM:69 
80 Geist ist Freiheit. In FdT:352 
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