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Hoofdstuk 11,7 

GERHART HAUPTMANN 

De klokken van Soana 

Het is nodig opnieuw stil te staan bij Thomas Manns twee beschrijvingen van 
gelui. De schets in de Betrachtungen eines Unpolitischen lijkt door niets anders 
aangegeven dan door de behoefte Pfitzners muziek te prijzen. Het klokkenfrag-
ment in Der Erwählte had een andere en complexere functie. Zo zijn de daar 
aangebrachte verschillen tussen beide schilderingen te duiden. Het fragment uit 
1917-18: 

"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 (...) so, wie hundertfach schwingendes, tönendes, 
dröhnendes Kirchenglockenerzgetöse überhaupt noch niemals künstlerisch 

nachgeahmt wurde (...) worin (...) sämtliche Tonhöhen (...) sich mischen, ganz 
so, wie es ist, wenn hundertfaches Glockengedröhn die Gesamtatmosphäre in 

Vibration versetzt zu haben und das Himmelsgewölbe sprengen zu wollen 
scheint. Es ist ein ungeheurer Effekt!" 

wordt in 1950: 

"Glocken, Glocken (...). Schwer und geschwind, brummend und bimmelnd (...). 
(...) was weit voneinander und nahe beisammen (...); so (...) geht es zu in den 

berstenden Lüften, da alles läutet zu großem Fest (...)". 

En in de tweede beschrijving van het gelui, wanneer de verteller is aanbeland bij 
Gregorius' intocht: 

"Es war eine Art von heiliger Heimsuchung (...) [en] hehre Plage". 

Tot de opmerking in Der Erwählte dat het om feestgelui gaat, gaf het verhaal 
aanleiding. En het stafrijm werd, samen met de beschrijving van de rijkdom aan 
verbindingen, ingezet als groet naar Wagner. Maar er was meer veranderd ten 
opzichte van de Pa/esfnna-beschrijving. Het simpele "mächtige 
Glockengependel" en "ungeheuere Effekt" werden in de roman vervangen door 
de "hehre Plage" en "heilige Heimsuchung", die niet alleen stafrijm maar ook 
tegenspraken bevatten. Ongeveer hetzelfde geldt voor het "schwer und 
geschwind, brummend und bimmelnd", tegenstellingen die voor het 

BeUA\ 1 
1 D£:7,234,235 
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Hoofdstuk 11,7 

"schwingende, tönende, dröhnende" van 1918 in de plaats treden. Ook de herha
ling van het woord "Glocken" waarmee de tweede zin van de roman begint, ont
brak in 1918. Deze effecten - contrasten en woordherhaling - verbinden de be
schrijving in de legende met een ander fictief gelui, dat kort na Manns verslag in 
de Betrachtungen werd beschreven, en wel dat van de klokken in Hauptmanns 
verhaal Der Ketzer von Soana uit 1918: 

"(...) und Glocken, Glocken, Geläut von Glocken, von Hochzeitsglocken, 
kleinen und Großen, tiefen und hohen, gewaltigen und zarten, verbreiteten eine 

erdrückend-selige Feierlichkeit durch den Weltenraum. - Und so sanken sie, 
ineinander verschlungen, auf das Laublager."3 

Manns dagboeken uit die tijd maken van Der Ketzer geen gewag. Brieven wij
zen er echter op dat hij het kort na het verschijnen las. De eerste vermelding die 
ik vond, dateert al uit hetzelfde jaar.4 Nog onder de indruk van de klokken in 
Palestrina die hij een jaar tevoren had gehoord, en zijn verslag van het orkes
trale effekt in de Betrachtungen indachtig, dat hij kort voor lezing van Der 
Ketzer moet hebben geschreven, zullen Hauptmanns klokken hem hebben ge
troffen. Hij noemde Pfitzners orkesteffect de eerste artistiek hoogwaardige na
bootsing van klokgelui. Ruim drie decennia later, toen met zijn laatste roman 
een beschrijving van klokgelui geboden was, zal Hauptmanns klokkenscène 
voor Mann een kans zijn geweest de grote dichter te beconcurreren en Pfitzners 
"ongelooflijke effekt" te beantwoorden met een tweede literair pendant. Wat 
Mann blijkbaar had aangesproken, waren Hauptmanns epanalepse ("Glocken. 
Glocken"), contrasten ("kleinen und großen" etc.) en oxymoron (erdrückend
selig"). Maar de hele scène was voor uitbreiding en muzikalisering vatbaar. 
Mann deed het hem na, met gebruik van de drie effecten, maar dan langer en 
poëtischer, en gaf Hauptmanns vertelling (die qua omvang het midden houdt 
tussen roman en novelle) zo een plaats in de opening van Der Erwählte. Hierna 
zal worden verduidelijkt dat het een polyfone plaats was. 

De stem van Der Ketzer 

Waarom voor het Romeinse gelui gegrepen naar Der Ketzer-von Soanal Na
tuurlijk vormde de klokken daarin een voor de hand liggende aanleiding. Maar 
er lijkt meer te zijn. Het verhaal demonstreerde, net als Pfitzners opera, een 
ethisch/esthetische visie op muziek waarbij Mann al in 1918 kanttekeningen 
plaatste, en die de verwerking in Der Erwählte kan verklaren. Hauptmanns visie 
en Manns afkeuring daarvan kan men ontlenen aan het bondige oordeel van de 
laatste op Der Ketzer. Het verhaal - over de liefde van een priester die een 
verwilderd en heidens natuurkind voor het christendom probeert te redden, maar 
zich na lang innerlijk verzet zelf aan het meisje en de natuurkrachten overgeeft -

'Hauptmann 1996:114 
4 23 mei 1918 aan Philipp Witkop 

206 



Hoofdstuk 11,7 

acht hij wel "naturfromm" maar niet "geistfromm".5 Waarom Mann er zo over 
denkt, maakt alleen al Hauptmanns korte klokkenfragment, waarin de overgave 
van de priester zijn beslag krijgt, duidelijk. Het gelui klinkt samen met "orgels", 
"harpen" en "harmonieën". Al deze elementen zijn muzikale metaforen voor een 
overweldigende natuurbeleving. En de overweldiging wordt ten slotte ervaren, 
en beschreven, als bevrijdend. Net als de later door de gewezen priester be
speelde pansfluit, verheerlijken het gelui en de overige klanken dus de natuur als 
verlossende kracht. En de muziek symboliseert niet alleen de vrije liefde tussen 
de priester en het meisje in de vrije natuur, zij brengt de orgiastische ontrem-
ming zelfs teweeg ("und so sanken sie (...)" b Zij zelf is een positieve natuur
kracht. 

Overweldigend en ontremmend is de muziek ook regelmatig in Manns 
eigen oeuvre (zie 11,6: "Pfitzners en Wagners ideeën"). Maar ze moet zich om 
die reden dan ook een kritische behandeling laten welgevallen. Die trof Mann in 
Der Ketzer niet aan. Het is Hauptmanns idealisering van de "Urzustand" en van 
de muziek als bevrijdende macht, die Thomas Mann afwijst. Hij beschouwt een 
'bevrijding' waarbij de individualiteit verloren gaat en die opneemt in een 
dionysische roes, als een gevangenschap en daarom als heilloos. Niet zelfver
lies is van node, maar kritische distantie, ironie. En in plaats van onderdompe
ling in een collectief onderbewustzijn, is een andere soort van religieuze 
saamhorigheid gewenst, namelijk een die in dienst staat van de humaniteits-
gedachte. Want kunst als vervoering, "die ist nicht mit Gott, der dem Verstande 
zu viel zu tun übrigläßt, die ist nur mit dem Teufel, dem wahren Herrn des 
Enthusiasmus möglich."8 Mann schrijft aan Philipp Witkop: "über den 'Ketzer' 
sind wir so ziemlich einer Meinung. Eine schöne Aussicht hat man ja darin; aber 
um das Seelische, Geistige steht es recht dürftig. Und dem sehr christlichen 
Dichter Hauptmann steht es garnicht an, mit dem Christentum so 'humoristisch' 
umzugehen."9 Hoe de kritiekloze overgave aan de natuur, al dan niet gegene
reerd door muziek, wel dient te worden behandeld, laat Mann nog eens met Der 
Erwählte zien. De liefdesscène van de tweeling is er het eerste voorbeeld van 
vele irrationele overgaven, die alle worden veroordeeld, berouwd en soms be
boet. Manns laatste roman is dan ook, niettegenstaande de verwijten die het 
werk trof vanwege de spot die het met het katholicisme dreef, zelf wel degelijk 
een 'christelijk' boek, althans wanneer men christendom wil opvatten "im Sinne 
der Demokratie" en als "Apotheose der Zukunft". 

5 4 oktober 1919 aan Josef Ponten 
6 Ook op andere plaatsen in de novelle beïnvloedt de muziek de natuur of worden natuurge

luiden, zelfs geluidloze natuurverschijnselen, beschreven in muzikale termen. (Hauptmann 
1996:10,16,80,114) 

7 Het relatief marginale belang van het stukje "Über den Alkohol" mag niet afleiden van de 
veelzeggendheid van Manns zelfkarakterisering: "Ich verstehe mich wenig auf der physischen 
Rausch und befinde mich damit, glaube ich, nicht in der schlechtesten Gesellschaft." (in 
Üms:479) 

KZ)F:320,321 
''23 mei 1918 
"' Von deutscher Republik. In VdR:143 
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De ontmoeting van beide auteurs, Mann en Hauptmann, in Der Erwählte, 
was niet de eerste. En ook de kritische ironie ten opzichte van Hauptmann kwam 
niet onverwacht. In de volgende drie paragrafen zal Manns parafrasering van 
Hauptmanns werk en ideologie in een groter verband worden geplaatst. Achter
eenvolgens worden Manns eigen visie op muziek als ketenende kracht en zijn 
relatie met Hauptmann en verhouding tot diens werk besproken. 

Muziek als "dionysische" kracht 

Thomas Mann bestempelde muziek, geïnspireerd door Nietzsches Geburt der 
Tragödie, wel als een dionysische kracht. In het vorige hoofdstuk werd getoond 
dat zij voor veel van zijn personages een ervaring oplevert die zelfverlies en -
vernietiging teweeg brengt. Muziek betekent oplossing of uiteenvalling en 
bedreigt de eenheid, de samenhang van het 'ik'. Zij botst met de idee van de 
beheersing en concentratie. In Der Erwählte krijgt deze idee gestalte met het 
motief van Gregorius' "festhaltender Hand". Deze hand heeft natuurlijk veel van 
doen met de gebalde vuist van Aschenbach in Der Tod in Venedig en diens "von 
jung auf geübte Selbstzucht".12 De hand van de held in het late werk ontbeert 
echter de gebalde krampachtigheid. Maar ook diens vaste greep verwijst naar de 
werkhouding van de kunstenaar, in eerste instantie die van Mann zelf: "Nicht 
umsonst habe ich meinem Grigorß die 'festhaltende Hand' zugeschrieben und 
bin eigentlich, in meinen Grenzen, ein Vollbringer." 'J De middeleeuwse held 
levert zijn grootste prestaties dank zij zijn vasthoudendheid, soms in letterlijke 
zin zoals tijdens het toernooi met vorst Roger (die hij langzaam maar zeker met 
paard en al de burcht binnentrekt), en soms in de zin van concentratie, zoals in 
zijn ethisch noodzakelijke boetedoening. 

Mann beschrijft in de Betrachtungen hoe Pfitzner ooit "nach seiner Art, 
eine Musikantenart" "schräg aufwärts ins Vage" staarde. Dat gebeurde toen de 
componist de "Sympathie mit dem Tode" van zijn eigen muziek constateerde. 
Hij lijkt, althans in Manns optiek, een rijk van de vervoering en het zelfverlies, 
voor ogen te hebben gehad. Mann moet die blik hebben herkend. Want twee 
decennia eerder, in Buddenbrooks, had hij organist Pfühl dezelfde blik verleend. 
Ook diens oogopslag was "entrückt" en rustte vol "Schwärmerei" "in einer 
heiligen Ferne ... dieser Musikantenblick, der vag und leer erscheint, weil er in 
dem Reiche einer tieferen, reineren, schlackenloseren und unbedingteren Logik 

" ZieookDierks 1996:132 
l2FE:566,563 
1 ' 28 april 1952 aan Ferdinand Lion. Manns visie op de eigen werkhouding blijkt uit vele 

andere opmerkingen, het meest direct uit zijn veroordeling van het alcoholische verlies van 
zelfbeteugeling: "Ein Zustand, in dem die Hemmungen ausgeschaltet, die Selbstkritik betäubt, 
die gute künstlerische Haltung in Frage gestellt wäre, ein unbesonnener und hektischer 
Zustand scheinbaren Allvermögens und trügerischer Leichtigkeit wäre mir höchst verdächtig." 
{Über den Alkohol. In Üms:480) 

14 Be (7:424 
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weilt, als dem unserer sprachlichen Begriffe und Gedanken". " Op het eerste 
gezicht lijkt de verteller het over twee verschillende rijken te hebben, een rijk 
van de orgiastische ontremdheid en een rijk waar een diepe en zuivere logica 
heerst. Enkele vergelijkingen relativeren de grens evenwel. De figuur (en naam) 
van Pfühl doet vermoeden dat we het "diepe" en "zuivere" ironisch moeten 
opvatten en deze "logica" dus niet onverdeeld positief moeten waarderen. 

De personages in Buddenbrooks brengen hun standpunten inzake muziek 
eenduidiger naar voren dan de verteller. Organist Pfühl splitst de muziek op in 
twee soorten. De homofone brengt hij onder in het rijk van de ontremming en de 
polyfone in een rijk van de zuiverheid en de logica. Voor hem beleeft de 
homofonie haar apotheose in de muziek van de "hedonistische" Wagner, die hij 
samenvat als "Demagogie, Blasphemie und Wahnwitz".16 En hij zet de 
Wagneriaanse harmoniek af tegen de onaantastbare, strenge moraal die te vin
den zou zijn in het contrapunt van Palestrina en Bach. Zijn gesprekspartner 
Gerda Buddenbrook, een begaafde amateurvioliste, lijkt dezelfde tegenstelling 
te hanteren maar verlegt de grenzen: de 'polyfone' moraal, althans de moraal van 
de constructie, is in Wagners muziek evenzeer, zo niet meer dan in die van 
Bach, aanwezig. Beiden menen kortom: Palestrijns of Wagneriaans, zolang mu
ziek intellectuele controle laat horen, is haar waardigheid gered. Veel later, in de 
jaren veertig, mengt Zeitblom zich in de (nooit verstomde) fictieve discussie en 
brengt hij alle muziek, warmbloedig of geconstrueerd, onder één noemer, 
namelijk de noemer van de amoraliteit. Het is niet alleen de accoordische 
muziek, maar de muziek überhaupt die naar hij vreest de wil en dus de mense
lijke autonomie verzwakt. Het contrapunt doet daaraan niets af. Muziek toont 
"bei aller logisch-moralischen Strenge, wovon sie sich wohl die Miene geben 
mag, einer Geisterwelt anzugehören" die gevaarlijk weinig met verstand en 
waardigheid van doen heeft.17 Voor Zeitblom is er dus maar één muzikaal rijk, 
het dionysische rijk waarin de vervoering en de berekening samen heersen, de 
"Geisterweit" van de muziek. De logische constructie van de zogenaamd diepe 
en zuivere polyfone muziek is niet minder bedenkelijk dan de uit spontaneïteit 
geboren en ontremming teweegbrengende muziek. Want ook de logica heerst, 
zoals Zeitblom het uitdrukt, "unbedingt": ook zij zet "onvoorwaardelijk" 
gevangen. 

Hier horen we Thomas Manns eigen bezorgdheid. Voor hem speelt het 
verstand in muziek immers een verkeerde en onverantwoordelijke rol. Hoeveel 
berekening er aan het componeren ook te pas komt, muziek is in principe re
gressief, want ongearticuleerd en niets-zeggend. Zij is tegelijk "berechnetste 
Ordnung und chaosträchtige Wider-Vernunft".19 Want het moederland van de 
muziek, Zeitbloms "Geisterwelt", is de primitieve, woordloze oertoestand, 
waaruit de jankende menselijke stem zich volgens Mann ooit had weten te 

15 Bb:506 
l6Ibid.:507,508 
17 DF.n 
18 BeU:5Q 
19 Deutschland und die Deutschen. In AgW:706 
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verheffen tot een talige orde en, waar het muziek betreft, tot een meer geordend, 
harmonisch geluid. Juist als deze harmonie op haar beurt wordt verlaten ten 
gunste van een veel strenger geconstrueerde systematiek, dus als muziek zich 
voordoet in haar meest vooruitstrevende en intellektuele (gesloten) verschij
ningsvorm, juist dan dreigt haar terugval in deze inhumane en ongeregelde 
oerfase.2 

Wat Mann uiteindelijk vreest is de teloorgang van de vrijheid, en dan niet 
alleen die van de gebande luisteraar maar ook die van de componist die zich zelf 
te zeer aan banden legt. Wanneer Leverkühn opmerkt dat de creatieve vrijheid 
zich voortaan juist zal realiseren "in der Unterordnung unter Gesetz, Regel, 
Zwang", merkt Zeitblom daarom verontrust op dat er dan niet meer van vrijheid 
kan worden gesproken, "sowenig wie die aus der Revolution geborene Diktatur 
noch Freiheit ist".21 Hij veroordeelt deze dialectische combinatie van dictatuur 
en vooruitgang als barbaars. (In Der Zauberberg noemt Hofrat Behrens haar 
typisch Duits.)22 Het wordt op vele plaatsen duidelijk dat ook Mann zelf dit 
samengaan van primitiviteit en raffinement gevaarlijk acht en afkeurt. En dat hij 
het niet alleen terugvindt in de motivische montage en gelaagdheid van Wagners 
partituren23 of algemeen in de polyfonie, maar in wezen als überhaupt muzikaal 
ervaart. 

Hoe de combinatie van het atavistische met het avantgardistische zich 
voor Thomas Mann in de muziek realiseert en wat dit samengaan van het 
alleroudste met het allernieuwste voor hem betekent, kan met enkele voorbeel
den worden verduidelijkt. Zeitblom beschrijft Leverkühns "Apocalipsis" als een 
"bis an die Grenzen musikalischer Gelehrsamkeit, Technik, Geistigkeit 
vorgetriebenes Werk"24, waarin het strenge en complexe verwijzingssysteem en 
de beklemmend gestroomlijnde elementen gepaard gaan met rudimenten van het 
oergejank. We horen "Geheul als Thema", de "schreiende Mensch", het "kalte 
Krähen" en afgrijselijke "Hohn- und Triumpfgelächter der Hölle".25 De schrijver 
Aschenbach in Tod In Venedig onderging al met huiver de doodsverbondenheid 
van een dergelijke "infernalische Lachlust". Bij hem roept een driest straatlied 
"in unverständlichem Dialekt und ausgestattet mit einem Lachrefrain", onge-

20 De beschrijving van de muziek in Doktor Faustus, een roman die de westerse muziek
geschiedenis vanaf de vroege meerstemmigheid doorloopt, kan in het licht van deze dialektiek 
worden bezien. De geschiedenis vangt daar aan met kanons - "Liedchen" "von etwas 
künstlerischen Bewegungsorganisation" die echter worden gezongen onder leiding van een 
primitieve stalmaagd, en doorloopt haar weg via producten van een meer "hohe Kulturstufe" 
en de expressieve harmonie tot aan een nieuwe "künstlerische Bewegungsorganisation", de 
serialiteit. 

21 DF:256,257. Hier spreekt Adorno, wiens Philosophie der neuen Musik door Mann zorg
vuldig werd bestudeerd. 

22 "Der Vorwurf des Barbarismus. Man hat ihn erhoben gegen die Vereinigung des Ältesten 
mit dem Neuesten (...)." (DF:504) Zie ook DF:256. Behrens over de grammofoon: "Deutsches 
Fabrikat, wissen Sie. Wir machen das mit Abstand am besten. Das treusinnig Musikalische in 
neuzeitlich-mechanischer Gestalt. Die deutsche Seele up to date." (Zi>:894) 

23 Wagner und kein Ende. In LGM:824 
24 DF-.5Q5 
25 Ibid.:502 
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vraagd ten beste gegeven op de pleinen van de stad, de associatie met een 
zandloper op. Ook bij dit boosaardige, ritmisch geordende, kunstmatige maar 
natuurlijk aandoende geluid gaat het om een hoongelach. De zanger zelf lijkt 
zich niet in de hand te hebben: "Er schluchzte" en "heulte" alvorens uit te 
barsten in een "unbändiges Lachen", "er lachte nicht mehr, er schrie." Tenslotte 
slaagt deze straat-Dionysos er in zijn voorname gehoor mee te slepen in een 
collectief orgiastisch gelach. 

Ik heb hier willen aantonen dat muziek, ook of vooral de berekende en 
streng geregelde polyfone (en dodecafone) muziek, in de ogen van Mann nauwe 
relaties onderhoudt met de primitieve, woordloze natuur. Deze symboliseert 
geen positieve bevrijding maar, omgekeerd, een betoverend en ketenend prin
cipe. Thomas Mann behoort dus niet tot de auteurs die de natuur inzetten als 
paradigma voor een 'heile Welt', de ideale natuurlijke toestand die voor velen het 
gedroomde alternatief voor een getechnologiseerde en bureaucratische werke
lijkheid betekent. Het rijk van de natuur is het rijk van de onbeheerste en 
gevaarlijke "oertoestand", van de morele onverschilligheid, van orde en onvrij
heid en van de dood. Het is ook het rijk van de muziek. 

Hauptmann als synthese 

Zoals onder meer in Hoofdstuk 11,6 (Manns muziekesthetica) werd uiteengezet, 
kan de kunst, waaronder het artistieke proza, niet bestaan zonder muzische ele
menten. De prozaschrijver wenst het bedenkelijke rijk van de muziek dus te 
betreden en zal daarvoor 'excuses' moeten bedenken. Dat muziek streng, logisch 
en gecontroleerd kan zijn, is zoals men zag geen excuus. Het contrapunt bleek 
immers zo diep en zuiver niet als het zich voordoet. Toch laat Thomas Mann de 
eigen oren noch die van zijn lezer met was dichtsmeren. Integendeel - hij wil 
kunstzinnig proza schrijven, in zekere zin dus muziek maken. In het hoofdstuk 
over Pfitzner werd Manns belangstelling voor het debat over de dwangmatige 
creatieve roes en de verstandelijke creativiteit besproken. In het vorige hoofd
stuk kwam zijn visie op de gebonden en bindende muziek en het vrije, ongebon
den proza ter sprake. En hier werd de dialectiek van de muziek als wilde natuur
kracht en als berekende orde behandeld. Daarbij werd steeds aandacht besteed 
aan Manns pogingen met abstracte argumenten de antithesen te verzoenen. 
Mann liet het echter niet bij theorie; hij wees op de praktijk, op werk dat hem de 
mogelijkheid van een dichterlijke synthese had getoond. Hier, waar speciaal 
Hauptmann centraal moet staan, kan Thomas Manns visie op de synthetische 
kunst(enaar) in het algemeen niet naar behoren worden recht gedaan. Ik tracht 
haar daarom samen te vatten met een paar citaten. 

Geïnspireerd door bijvoorbeeld Schillers essay Über die naive und 
sentimentalische Dichtung, herkent Mann in de nieuwere tijd de synthese vooral 
in het werk van Goethe. "Goethe betrachtet das ihm eingeborene dichterische 

' Der Tod in Venedig. In FE:626 
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Talent 'ganz als Natur'", en zet het af tegen de werkwijze van de moralisten. Die 
zouden zich bekommeren om de werking van hun tekst, iets waar de ware kun
stenaar in het geheel niet bij zou stilstaan, "so wenig wie die Natur wenn sie 
einen Löwen oder einen Kolibri hervorbringt."27 Goethe had, aldus Mann, deze 
natuurlijkheid kenmerkend geacht voor poëzie.28 Maar Mann zag in Goethes 
poëzie ook de andere, meer prozaische kant, die van de reflectie, de vrijheid en 
de moraal. Hoe laat kunst uit de onbekommerd "leiblich-heidnischen Welt" zich 
combineren met moraal en ethische vrijheid? Mann meent door de vrijheid niet 
in het handelen te zoeken maar in het zijn, dus door haar als "angeboren" en een 
"Gnade" te beschouwen, die zich in het handelen, waaronder het werk, vanzelf 
kenbaar zal maken.29 "Goethe wußte und hat es ausgesprochen, daß es nur die 
Persönlichkeit und der Charakter des Autors seien, durch die ein Werk 
eigentlich wirke und die in die Kultur eingehen."30 Ook de vrijheid lijkt hier 
voor Mann een product van de natuur te zijn. 

Mann noemt deze genade verstand. Hij plaatst het naast de spontane 
"Unmittelbarkeit, dieser unentbehrliche Bedingung allen Schöpfertums" en 
concludeert dat Goethe een "wundervolles Beispiel dafür [ist], daß reinste 
Naivität und mächstigster Verstand Hand in Hand gehen können."" Goethe 
illustreert voor Mann zelfs de "organische Einheit" van "Erkenntnis und Form" 
die elkaar bepalen en voortbrengen.32 Deze eenheid beperkt zich dus niet tot 
"das Archaische, das Urfrühe", tot wat Leverkühns duivel "Inspiration", "echte, 
alte, urtümliche Begeisterung (...), von Kritik, lahmer Besonnenheit, tötender 
Verstandskontrolle ganz unangekränkelte Begeisterung, die heilige 
Verzückung" en "prangende Unbedenklichkeit" noemde/" In deze synthese be
vinden zich "geest, schoonheid, vrijheid - alles". Voor "alles" dient men ook het 
woord liefde te lezen. Want "Goethe hat gewußt, wie wenig Geist und Kunst 
ohne Liebe sind, daß sie nichts sind ohne sie und daß der Geist nicht mit der 
Welt leben kann und sie nicht mit ihm, wenn er der Liebe nicht hat. Sie äußert 
sich als Konsideration, als Zartheit, als Güte, äußert sich in einer echt 
Goethischen Schonungsbereitschaft" bij het schrijven." 

27 Goethe und Tolstoi. In LGM:58,59 
28 Hij kon steunen op uitspraken waarin Goethe de dichtkunst reflectie ontzegt: poëzie 

"spricht ein Besonderes aus, ohne ans Allgemeine zu denken, oder darauf hinzuweisen. Wer 
nun dieses besondere lebendig faßt, erhält zugleich das Allgemeine mit, ohne es gewahr zu 
werden, oder erst spät." (Goethe 1991:Max. 279) 

29 Goethe und Tolstoi. In LGM:75,73 
10 Goethe's Laufbahn als Schriftsteller. In LGM:184,183 
31 Ibid.: 182. Doordat Mann Nietzsche's apollinische "Distanziertheit" gelijkstelt aan 

Schillers "sentimentalische" distantie (en daaronder een intellectuele houding verstaat), noemt 
hij de middellijke kunstenaarshouding apollinisch. Schiller zet het "Sentimentalische" af tegen 
het "Naive". Bij Mann verwijst het naieve nu eens naar de onmiddellijkheid, en dan weer naar 
de combinatie van het dionysische en het apollinische. Wysling 1967 (Geist und Kunst): 139) 
spreekt van een jungle van begrippen waarin Mann zich verstrikt. 

32Ibid.:186 
33£>F:319 
34 Ibid.: 186,187 
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En zoals Schiller Goethe's creatieve synthese tussen onbedenkelijkheid en 
(liefdevolle) geest bewonderde, zo koesterde Mann een vergelijkbaar afgunstig 
ontzag voor wat hij de "mächtige und rührende Persönlichkeit"35 van Gerhart 
Hauptmann noemde. Hauptmann was voor Mann een moderne belichaming van 
de synthese. En deze belichaming inspireerde hem tot de literaire gestalte van 
Mynheer Peeperkorn in Der Zauberberg. Peeperkorn, een Javaanse Hollander, 
overstijgt de dichotomie van de natuur versus de moraal. Hij paart natuurkracht 
(Javaan) aan bewustzijn en moraal (Hollander). Mann zet met hem een ontzag
wekkende, goedhartige natuurmysticus neer, en hij doet dat weliswaar met hu
mor maar ook met sympathie en respect. Naast Peeperkorns stamelende 
oerkracht lijken de goedgebekte, moraliserende karakters die hem omringen, 
kleine, onbenullige babbelkousen. En de auteur verborg niet dat Hauptmann 
model had gestaan. De beroemde tijdgenoot die - gelooft men Mann - ongearti
culeerd, namelijk in louter onafgemaakte zinnen sprak en de wijn, de vrouwen, 
maar ook het lijden was toegedaan, kon bijdragen tot Mynheer Peeperkorns 
levensechtheid. Want ook Peeperkorn moest de versmelting van dionysische en 
christelijke aspecten te zien geven. Ook hij was "Kreuz, Tod und Gruft - und 
Wein, Weib und Gesang", zoals Mann Hauptmann ooit kenschetste.36 En over 
zijn modellering schreef hij: "Das ist keine Verhöhnung und kein Zerrbild, das 
ist, als Produkt ehrlicher Ergriffenheit von dem menschlichen Phänomen, eine 
wahre Überlieferung seines Wesens - Gethsemane und Heidenpriester - an die 
Nachwelt." Al is het portret inderdaad overheersend positief, de karikatuur en 
de spot vallen toch niet te ontkennen. Het doelwit is vooral Hauptmanns natuur
kracht. Zijn latere politieke gedrag vormde voor Mann een reden om zijn twijfel 
aan te scherpen. En Der Erwählte bood hem ten slotte aanleiding voor een 
artistieke vormgeving van die twijfel. 

Het geval Hauptmann 

Net als in 'het geval Mann-Pfitzner' is er een chronologisch breekpunt in de 
relatie tussen de twee schrijvers aan te wijzen, dat samenhangt met hun diverge
rende politieke keuzes. Hauptmann transformeerde van een "König des Volkes" 
(Mann) in "der erste Dichter des Reiches" (Goebbels).38 Het komt mij voor dat 
ook Hauptmanns politieke karakterloosheid niet is los te koppelen van de aard 
van zijn kunstenaarschap. 

Manns bewondering voor Pfitzner kenmerkte zich steeds door twijfel; 
zijn hoogachting voor Hauptmann lijkt zich met kritiek te hebben afgewisseld. 
(Pas in de laatste voordracht wordt de lof evident beïnvloed door de kritiek.) 

'" 6 januari 1925 aan Herbert Eulenburg 
[An Gerhart Hauptmann]. In RuA:452 
26 September 1952 aan Hans Reisiger 
"König des Volkes": Thomas Mann op 4 november 1924 aan Hauptmann. "Der erste 

Dichter des Reiches": uit een dagboeknotitie van 1 mei 1945 van Goebbels (vgl. de redac
tionele 'Anmerkung' bij de dagboeknotitie van Mann van 15 mei 1945) 
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Vier jaar na zijn veroordeling van Der Ketzer von Soana sprak Mann hem, ter 
gelegenheid van Hauptmanns zestigste verjaardag, aan als de "König der 
Republik".39 Als hij al geen koning van republiek of volk was, dan speelde de 
dramaticus in Duitsland in elk geval met genoegen en succes een Goethe-rol, en 
Mann kan afgunst hebben gevoeld. Een dagboekaantekening van 1933, als semi-
exilant in Sanary-sur-Mer gemaakt, doet zoiets vermoeden. Daarin staat hij stil 
bij Hauptmanns weigering een emigratie met alle kwellingen van dien op zich te 
nemen, en bij het bericht dat de grote collega op de "Tag der Arbeit" het haken
kruis had gehesen: "Er mag sich Goetisch vorkommen in seiner Loyalität gegen 
das Gemeine (...) Ich hasse diese Atrappe, die ich verherrlichen half, und die 
großartig ein Martyrertum von sich weist, zu dem auch ich mich nicht geboren 
weiß (...)."4° Is de afgunst niet los te zien van Manns eerbied voor Hauptmanns 
'natuurlijke' persoonlijkheid en werk, zijn verbittering is dat nog minder. In een 
brief tijdens hetzelfde Franse verblijf houdt Mann zich in: "Ich kann es dem 
alten Hauptmann nicht übelnehmen daß er schweigt. Ich schweige auch (...)." 
Maar in zijn dagboek noteert hij, vanuit Frankrijk even een terugkeer en 'innere 
Emigration' overwegend: "Schließlich brauchte man sich nicht zu benehmen wie 
Hauptmann und Strauss." Thomas Mann keerde echter niet naar Duitsland terug 
maar vergrootte de geografische afstand. Zo kon hij in het Californische Pacific 
Palisades na de oorlog noteren: "Hauptmann, in der D. Allgem. Zeitung, vergoß 
Tränen ('ich weine') über Dresden. Über sonst nichts." 

Misschien enige afgunst, zeker diepe teleurstelling, kortom. De eerste 
blijkt achteraf overbodig, maar de verbittering over Hauptmanns bemoeienissen 
met het regime was gerechtvaardigd. Daarom verbaast het dat Mann zich wel 
definitief van Pfitzner distantieerde maar van Hauptmann nooit. Waaraan dankte 
Hauptmann Manns uitgebreide en openbare lof, zijn verbondenheid-ondanks-
alles en tot op het laatst, ook na de oorlog en na Hauptmanns dood, zijn "Leide 
um ihn, in der Liebe zu ihm und in der Treue".43 Hoewel deze mooie woorden 
uit 1955 aan Hauptmanns weduwe zijn gericht, kunnen we ze niet als beleefd-
heidsfrases naast ons neerleggen. Want ze gaan samen met publieke lof. Na de 
toespraak Von Deutscher Republik in 1922, na zijn Zur Begrüßung Gerhart 
Hauptmanns in München in 1926, na de rede [An Gerhart Hauptmann] en zijn 
Herzlicher Glückwunsch in 1932 ter gelegenheid van Hauptmanns zeventigste 
verjaardag, volgt nog in 1952 Gerhart Hauptmann, ter herdenking op de negen
tigste geboortedag van de overleden auteur. Een ook daar looft hij hem, spreekt 
hij met groot respect over Hauptmanns meesterschap, "majesteitelijke" dicht
kunst, "eerbiedwaardige" werk, bewondert hij zijn "über uns allen erhöhten 
Lebens- und Schöpferwege"44 en noemt hij hem onsterfelijk. Blijkbaar zijn ei
gen kritiek op Der Ketzer verdringend, wijst Mann op zijn "Geringschätzung 

19 Von deutscher Republik. In VdR: 119 
40 Db 9 mei 1933 
41 12 juni 1933 aan A. Frey 
41 Db 20 november 1933 en 15 mei 1945 
43 Januari 1955 aan Margarethe Hauptmann (dagtekening ontbreekt) 
44 Gerhart Hauptmann. In LGM:640 
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(...) für jenen Literaturvorwurf der 'Ungeistigkeit'." Hij gaat er zelfs zo ver over 
Hauptmanns "wissende Menschlichkeit" te spreken.45 Hoe kon Hauptmann, "der 
Siegreiche"4 , ook de overwinnaar zijn op Manns haat tegenover alles wat zich 
met het naziregime had ingelaten? 

Hij zelf impliceert enkele redenen, maar ze overtuigen niet als verklaring. 
Zo kan Hauptmanns "Güte", dat wil zeggen zijn zorgzaamheid die Thomas 
Mann persoonlijk had ervaren , of het feit dat zijn integriteit tijdens het Derde 
Rijk nooit geheel verloren was gegaan48, voor Mann onmogelijk voldoende 
gewicht in de schaal hebben gelegd om Hauptmanns politieke "laagheden" door 
de vingers te zien. Zocht hij met zijn verhouding tot zijn collega-tijdgenoot een 
mythische herhaling van de verbondenheid tussen Schiller en Goethe? Ook deze 
stelling is niet houdbaar. Mag Hauptmann als bemiddelende kunstenaar in de 
sporen van Goethe hebben gewerkt, beider oeuvres als geheel waren qua niveau 
niet vergelijkbaar. Hoewel in Manns besprekingen van Goethe's werken ook het 
kritische oordeel niet ontbreekt, laat hij zich nergens zo laatdunkend over zijn 
werk uit als over Hauptmanns vertellend proza - het genre waarin de auteur 
weinig kon laten spreken maai' zelf sprak. Mann noemde het "langweilig und oft 
schlecht."49 

Toch moet het Hauptmanns literaire rang zijn geweest die het Thomas 
Mann onmogelijk maakte hem terzijde te schuiven, zoals hij dat met Pfitzner 
had gedaan wiens opera hem meer om de idee dan om de artistieke kwaliteit had 
getroffen. Want in zijn ogen was Hauptmann weliswaar geen groot verteller 
maar wel een groot "Rhythmiker", vooral in de dialogen, dat wil zeggen in het 
dramatische werk. Daar combineerde hij het kritische met het muzische, daar 
was "Hauptmanns Realismus und Naturalismus von Anfang durchwirkt und 
rhythmisiert von Poesie (...)."5° Dat wat op Mann zo een grote indruk maakte en 
zijn trouw kan verklaren, was dus het dichterlijke in het toneelwerk. Daarin 
school Hauptmanns benijde "naieve" talent.51 Want "die Naivität eines Tuns, ist 
sie nicht das Dichterische daran?"52 Volgens Mann overstijgt de poëzie in 
Hauptmanns werk de bedenkelijke poëtische modus, doordat zij haar ketenende 
principes met een kritisch element, ofwel 'Kunst und Geist', combineert. 
Hauptmanns poëzie transcendeert haar gevaarlijke gebrek aan articulatie tot een 
"höhere Artikuliertheit" en is "menschlich unmittelbarer" dan enerzijds de 
muziekkunst en anderzijds het gedistantieerde en analytische proza dat zijn. Nog 

zo op 29 oktober 1903 aan Samuel Fischer 
47 Id. 
48 9 januari 1943 aan Harry Slochower: "Mit Hauptmann gehen Sie milde um. Und man 

soll es auch, trotz der persönlichen Bassessen, die er sich reichlich hat zuschulden kommen 
lassen. Die Unangepaßtheiten in dem Teil seines Werkes, den er innerhalb der Reichs-Kultur-
kammer getan, sind immerhin bemerkenswert." 

over Hochzeit auf Buchenhorst: Db 18 maart 1949; Manns oordeel in Db 23 maart 1949: 
"Hauptmanns Prosa so langweilig." 

50 Gerhart Hauptmann. In LGM:639 
51 Zie nt.30 
52 Db 1953-55:850 ("Dokumente": aan Pierre Paul Sagave) 
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daar waar Hauptmann in het kritische verzaakt, bewondert Mann de rijke vitali
teit. Het was dus Hauptmanns poëtische proza waarvoor hij zwichtte. 

Hij zwichtte er voor maar hij wenste er niet geheel voor te verstommen. 
Mag hij het deficit van Hauptmanns humaniteit in de "Gedächtnisrede" hebben 
vergoelijkt, dat deficit verdiende ook openbare kritiek. Over de vraag welke 
vorm zo een kritiek (op Hauptmann maar ook op politieke geestverwanten als 
Knut Hamsun) moest hebben, bogen Klaus Mann en Hermann Kesten in het 
voorwoord van een bloemlezing het hoofd: "Their literary rank is beyond any 
question. Should we do without them because of their political misbehavior?" en 
beantwoordden die vraag bevestigend door hen niet in hun bundel op te 
nemen.54 Thomas Mann koos voor een andere oplossing. Hij had het niet nodig 
zijn ethische bezwaren na de oorlog kenbaar te maken door Hauptmann dood te 
zwijgen of zich te beperken tot het "herauswürgen" van zijn herdenkingsrede. 
Ooit had een werk van fictie, Der Zauberberg, hem getoond hoe hij Hauptmann 
het beste kon belichten: "Mit ehrerbietiger Ironie war es leicht, über diesem 
merkwürdigen und ja auch liebenswerten Fall von nicht recht fertig gewordener, 
irgenwie steckengebliebener Größe gelegentlich zu schreiben."55 Aan het eind 
van zijn leven herdacht hij hem opnieuw, toen zeer subtiel en zorgvuldig ver
borgen. Door hem "met eerbiedige ironie" te citeren in klokgelui dat de komst 
van een andere, meer gedisciplineerde paus aankondigt, persifleert hij er de 
muziek of poëzie als romantisch gebenedijd natuurgeluid. Want, zo merkt hij in 
zijn herdenkingsrede op, "nur dichterisch, nicht mit dem zerlegendem Wort, 
kann man dem Irrational-Dichterischen begegnen."56 

Ook voor Hauptmann gold blijkbaar wat Mann in 1949 over Goethe 
schreef: "Um bloß gut zu sein, dazu war er zu groß, und im großen Deutschland 
ist immer auch vom 'bösen Deutschland' etwas."57 En zoals Goethe (aldus 
Mann) voor zijn tijdgenoten een geniale bezoeking had betekend, was de grote 
Hauptmann, de gevierde collega met de zware tong, voor Thomas Mann een 
"heilige Heimsuchung" en "hehre Plage". Terwijl van Pfitzners gedachtenwereld 
ten slotte niets anders meer restte dan een gevoel van "Heimsuchung" en 
"Plage", overwoog in Manns opinie ten opzichte van Hauptmann ten lange leste 
het "heilige" en "hehre". 

De stem van de ketterij 

Ik meen dus dat beide eerdere nabootsingen van klokgelui, Pfitzners muzikale 
en Hauptmanns literaire, in Der Erwählte verborgen meeklinken. Of anders - de 
ideeën die zich manifesteren in de betreffende werken, klinken mee. Waar Mann 

51 An Gerhart Hauptmann. In LGM:648; 21 september 1952 aan Hans Reisiger; Gerhart 
Hauptmann. In LGM:636 

Db 6 mei 1944, "Anmerkung" 

56 
26 respectievelijk 21 september 1952 aan Hans Reisiger 
Gerhart Hauptmann. In LGM.643 
begin december 1949 aan G.W. Zimmermann (ongedateerd concept) 
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zich met zijn 'verbetering' - in feite een ironisering - van Hauptmanns klokken-
fragment dus ondermeer tegen teweerstelde, was diens ontzagwekkende gebrek 
aan articulatie en zijn verheerlijking van de muziek als pars pro toto van een 
natuurmystiek die arm aan geest is maar als verlossend wordt voorgesteld. Het 
technische verschil tussen deze verwerking en die van Pfitzner bestaat er uit dat 
de effecten die naar Gerhart Hauptmann terugverwijzen uit Hauptmanns novelle 
afkomstig zijn, terwijl Pfitzners werk slechts indirect meeklinkt doordat niet uit 
zijn libretto wordt geciteerd maar Mann zijn eigen PaZe.strma-beschrijving uit de 
Betrachtungen parafraseert. 

Het ^e/zer-fragment lijkt voor Mann een artistieke uitdaging te hebben 
betekend, resulterend in de verborgen stem van Hauptmanns natuur-religiositeit 
in Manns eigen klokkenfragment. De stem heeft een duidelijk profiel, dat van 
een beroemde toneelschrijver die zeer uitgesproken ideeën voorstond en beli
chaamde. Bovendien is zij, anders dan de andere stemmen, de stem van een 
collega-tijdgenoot, waardoor haar profiel afwijkt van de profielen van de andere 
stemmen. Ze is dus zelfstandig. Zou het bij een esthetische uitdaging zijn geble
ven, dan zou de stem zich echter niet verbinden met de overige stemmen. Dat zij 
dat wel doet, dankt zij aan haar ideële betekenis die ze met haar medestemmen 
deelt: de kritiek op Hauptmanns visie op muziek. Dat deze kritiek, net als die op 
Wagner, gebroken is, doet daar niets aan af. 

Intieme notities (dagboeken en brieven) getuigen, zoals aangetoond, van 
Thomas Manns aversie tegen Hauptmanns "Ungeistigkeit", tegen zijn heidense 
adoratie van de natuur. In het openbaar noemt hij die echter "iets eerbiedwaar-
dig-aangrijpends", juicht hij over Hauptmanns "großartige Gebundenheit im 
Dichterischen" en zijn "majesteitelijke" irrationalisme. Beide visies, de 
afwijzende en de jubelende, gelden. Manns openbare loftuitingen getuigen van 
Hauptmanns "menselijkheid" en van zijn poëtische creativiteit. Als burger had 
Hauptmann in de menselijkheid gefaald. Maar zijn werk stelt zich, hoewel het 
humane aspect door de natuurmystificering op losse schroeven komt te staan, 
volgens Mann toch in dienst van het menselijk leven. De poëet Hauptmann doet 
dat niet door over het leven te spreken maar door het - poëtisch - te tonen. 
Mann, de schrijver en spreker, zwichtte voor de gestalte van het werk, voor wat 
hij zo mooi "das schweigende Sein der Kunst" noemt. Hij stond het zich zelf toe 
omdat Hauptmanns toneelwerk een 'gearticuleerd zwijgen' liet horen, een ge
stalte die zich in dienst stelde van de geest. Daarom was Hauptmann "ein 
mächtiger Dichter, der größte Dramatiker der Gegenwart". 

1 Gerhart Hauptmann. In LGM:640,636 
' Beide citaten uit [An Gerhart Hauptmann]. In RuA:448 
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