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SAINT DUNST AN 

Hermes 

Thomas Mann maakt bij beschrijvingen van muziek regelmatig vergelijkingen 
met andere muziek of andersoortig geluid (zie 11,1 De functie). Dat doet hij ook 
wanneer hij Pfitzners klokgelui in zijn Betrachtungen schildert. Hij vergelijkt 
het met "ein kolossales Schaukeln (...) worin, wie in dem vom Gehör nicht zu 
bewältigenden Tosen eines Wasserfalls, sämtliche Tonhöhen (...)." Hier levert 
dus de natuur een model. In de beschrijving van het klokgelui in Der Erwählte 
verenigt de natuur zich met een muziekinstrument: "Wie es tönt, wenn der 
Wind, wenn der Sturm gar wühlt in den Saiten der Äolsharfe (...)." Welke be
doeling schuilt in een vergelijking met een zo weinig voor de hand liggend 
instrument? 

De eolus- of windharp kon verschillende vormen hebben. De meest 
gebruikelijke doet denken aan, laat ons zeggen, die van een smalle tafelcither. 
Maar de eolusharp werd opgehangen, voor het raam of in de buitenlucht, opdat 
de wind er vat op zou hebben en er een diversiteit aan tonen aan kon ontlokken 
die soms heftig dissoneerden. De eerste betrouwbare bron voor het bestaan 
ervan stamt uit het Rome van 1540, een Rome dus van veel later datum dan dat 
van Gregorius. Geen van deze gegevens vormt aanleiding te geloven dat Mann 
een bijzondere bedoeling met de vergelijking had. Mogelijk paste een eolusharp 
beter bij de van het gelui "berstende Lüfte" dan de waterval waarvoor hij in de 
Betrachtungen had gekozen. Maar verklaart dat een vergelijking met een eolus
harp? Vooral de suggestie dat de klokkenklank zou lijken op de snarenklank, 
wekt verwondering. Het is waar dat beide instrumenten, de kerkklok en de 
windharp, een door vervorming instabiele toon en - in het geval van meerdere 
klokken - een grote ambitus en een gebrek aan "Zeitmaß" en "Einklang" delen. 
Toch lijkt de keuze voor een instrument dat bekend stond om zijn ijle en 
'klagende' klank, niet de gelukkigste voor het evoceren van overdonderend 
feestgelui. Leggen we ons oor te luisteren om meer te kunnen horen dan het 
snarenspel van de eolusharp. 

Gezegd wordt dat zij is uitgevonden door Hermes. De god van de wind 
was begiftigd met een creatieve fantasie en even schoon van lijf en leden als in 
het bezit van een ontwikkelde geest; daarom leende hij zich als verbinder tussen 
onder- en bovenwereld. Heeft Mann, via de windharp, verwezen naar de uitver
koren god-kunstenaar? Zou Hermes voor hem hemel en aarde, dat wil zeggen 
geest en kunst, proza en poëzie, kritiek en muziek in zich hebben verenigd? In 
dat seval zou het instrument in Der Erwählte, via de verbinder Hermes, dienen 

1 W. Frizen (1995:324), er op wijzend dat Mann het creatieve voornemen 'moraal' noemde, 
meent: "Der Gott dieser 'Moral' heißt Hermes, nicht Christus." 
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als verwijzing naar de in de roman bepleite verbinding tussen poëzie en articu
latie, naar het religieuze humanisme en zou Hermes deel van de meerstemmig
heid uitmaken. De auteur maakt dan wel een grote omweg. Maar Hermes was 
Manns favoriete godheid en de mythische intermediair neemt in zijn oeuvre een 
zo belangrijke plaats in, dat er uitgebreid studie aan is besteed.2 Hij speelt niet 
alleen in de Faust- en Gregoriusromans de hoofdrol. In Der Zauberberg, waar 
het hooggelegen terrein kan worden beschouwd als een onderwereld, zien we 
zijn aanwezigheid geëvoceerd via de Hades-mythe3, Joseph ontwikkelt zich tot 
een Hermes-figuur4 en in Felix Krull wordt de godheid zelfs herhaaldelijk bij 
zijn eigen naam genoemd. Zijn verborgen aanwezigheid in Der Erwählte via de 
windharp ligt daarom in elk geval meer voor de hand dan een toespeling op de 
vis en de draak, die hun vorm vaak leenden aan eolusharpen - aldus beschrij
vingen stammend uit midden zeventiende-eeuws Rome - en die in Der Erwühlte 
een prominente symbolische rol spelen. Het is nergens gezegd dat Mann bekend 
was met bedoelde Romeinse teksten. 

Koning David 

Maar het is minstens zo aannemelijk dat Mann werd aangesproken door het feit 
dat het geluid van de eolusharp wordt voortgebracht zonder toedoen van een 
bespeler. Net als de klokken van Rome begint ook zij "vanzelf" te klinken. Over 
de kracht die daarachter stak, verschilden de opvattingen. Sommige achttiende-
eeuwse Engelse dichters hoorden er de stem in van de natuur die zich via het 
instrument en de muziek tot de mens richt. Ook Duitse romantici stelden de 
speler als een natuurgeest voor, zij het dan een demonische. Zo raakte de wind
harp steeds meer verbonden met de fictieve wereld van sprookjes en sagen, met 
poëzie en natuurmystiek. Mann sprak, meestal bij monde van zijn personages, 
onder wie Clemens, vaak over de moreel "onverschillige" natuur. De verteller is 
daarover even weinig te spreken als over de mysterieuze kracht van de muziek 
en de poëzie. Thomas Mann kan dus, met het noemen van de mystieke wind
harp, de natuurkrachten en de demonische werking van de muzische binding 
hebben aangeklaagd. 

Wanneer de zelfstandigheid van de windharp verwijst naar de zelfstan
digheid van het gelui, zinspeelt ze ook op de narratieve almacht van de verteller, 
aan wie de klokken volgens Clemens zelf hun zelfstandigheid te danken hebben. 
Wordt ook deze almacht, dat wil zeggen de poëtische inspiratie, door de auteur 
in een demonisch licht geplaatst? De metafysische oorsprong van de inspiratie 
hoeft evenwel niet per se een negatieve te zijn. Clemens was er, hoewel een 

" J. Pflöger: Das Hermes-Motiv in der Dichtung Thomas Manns. Diss. Kiel 1961, 
ongepubl. (vgl. Koopmann 1995 (Forschungsgeschichte):952) 

3 Wysling 1995:397 
4 Renner 1995:673; Kristiansen 1995:834. Mann zelf noemde Joseph een Hermes-masker. 

{Sechzehn Jahre; zur Amerikanischen Ausgabe von 'Joseph und seine Bruder' in einem Bande 
InRuA:128) 
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ontwikkelde monnik, vermoedelijk niet van op de hoogte dat Koning David, 
aldus de Jerusalemse Talmud5, over een windharp beschikte. Maar misschien 
was de auteur zelf wel met deze oudste vermelding van het instrument bekend. 
In Davids windharp vinden we de kunst en de natuur in eendracht met de ethiek. 
Want Davids harp was niet demonisch aangeblazen; er staat geschreven dat de 
wind door God was gezonden. Het zou Clemens, die de godgelijkheid van de 
almachtige verteller suggereert, zeker hebben aangesproken dat de creativiteit al 
in zo oude en eerbiedwaardige bronnen als de Griekse mythologie en de 
Talmud, van goddelijke oorsprong werd beschouwd. De wind bleef een meta
foor voor de inspiratie. Nog de Duitse en Engelse romantici beschouwden de 
windharp als een symbool voor de poëtische creativiteit.6 Door de dubbele 
belichting van de vertellersrol - als die van hoeder van woord en geest en als die 
van de poëtische inspiratie - zou worden gezinspeeld op het poëtisch proza 
waartoe Clemens in Der Erwählte oproept. Daarmee is een verbinding gelegd 
tussen Hermes, de goddelijke bode, en David, de door God geïnspireerde mens. 

De heilige Dunstan 

Eén verwijzing van de eolusharp is de meest expliciete en concrete; zij is daar
mee misschien ook de meest aanvaardbare. Het is die welke doorverwijst naar 
de Heilige Dunstan. Dat gebeurt langs een omweg, namelijk via het Normandi-
sche eiland Sankt Dunstan dat later in de roman twee maal - door Clemens en 
door de abt van het plaatselijke klooster - wordt genoemd. Sibylla's en Willigis' 
zoon spoelt er als vondeling aan en brengt er zijn eerste zeventien levensjaren 
als kloosterleerling door. Een eiland van die naam zal men echter niet op de 
landkaarten noch bij Aue vinden. Mann trof de naam aan in een kunsthistorische 
studie, waar hij kort wordt vermeld als die van de heilige bisschop van Canter
bury (gestorven in 988) die persoonlijke contacten met Cluny onderhield en, 
daardoor beïnvloed, de Britse kerk reformeerde.7 Meer informatie over bisschop 
Dunstan biedt de bedoelde studie niet. Toch noteerde Mann de vermelding en 
onderstreepte hij de notitie achteraf. Waarom koos hij juist de naam van St. 
Dunstan uit de honderden andere namen die er worden genoemd? Ik vermoed 
omdat hij uit andere bron zal hebben geleerd dat de bisschop ook de eerste 
historische figuur was wiens bemoeienissen met de eolusharp zijn overgeleverd. 
Hij had er zelf een gebouwd. Dunstan gold, vermoedelijk niet in de laatste plaats 
vanwege zijn verbinding met de eolusharp, als de vrome navolger van Koning 
David. 

5BerakhothI:l 
6Abrams 1953:51 

Baum 1930-1933:169. Aan dit werk ontleende Mann diverse namen, waaronder die van 
de Ierse beschermheilige St. Patricius die het christendom in Ierland verbreidde, een naam die 
Mann benutte voor het eiland St.Patrick waar Clemens zelf vandaan komt. (vgl. Wysling 
1963:168) 
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De vraag doet zich voor waarom de verteller het winderige, ongecivili
seerde eiland van zo groot belang zou achten dat hij het voor nodig houdt er al 
middels de windharp in zijn introductie naar te verwijzen. De eerste vermelding 
van het eiland St. Dunstan vindt plaats in de strandscène, waar de abt het uitge
breid beschrijft. Hij noemt het zo geïsoleerd dat "große Völkerbewegungen (...) 
an dem einsam in sich selbst Versponnenen fern vorübergehen, also daß (...) das 
Weltgeschehen ihn nicht mitnimmt, sondern ihn auf altertümlicher Stufe 
unerfahren zurück und beiseite läßt".8 Deze neerbuigende kenschetsing zal geen 
toeval zijn, maar bedoeld als een toespeling op de hoogmoedige en regressieve 
keuze voor de eenzaamheid, die een ideëel deel uitmaakt van Der Erwählte. Na
dat deze isolering bijvoorbeeld gestalte had gekregen in het sanatorium op de 
Zwitserse "Zauberberg" en in het teruggetrokken, hoogmoedige Duitsland 'ten 
tijde van Leverkühn', krijgt zij in de laatste roman eerst de vorm van een 
vorstelijke incest. Het eiland Sankt Dunstan, waar de vrucht van de incest 
opgroeit, is een prefiguratie van de rots in het meer waar hij de zonde van het 
hoogmoedige isolement later zal herhalen, maar dan getranscendeerd tot boete
doening. 

Verwijst de eolusharp dus verborgen naar de elitaire hoogmoed? Waar
schijnlijk ligt het omgekeerd. De naam van het Ierse eiland verwijst, net als de 
eerdere verwijzing door de windharp en met hetzelfde doel, naar de heilige bis
schop. Saint Dunstan gaf de eer van het bespelen, anders dan David en latere 
bezitters, niet aan God of de wind, maar beweerde zelf indirect de veroorzaker te 
zijn. Op deze onverklaarbare wijze zou hij zijn liturgisch koorgezang, Gaudent 
in coelis, hebben gecomponeerd of 'ontvangen'. Misschien was die bewering er 
de oorzaak van dat hij later werd beticht van toverij.9 In elk geval herinnert zijn 
doen, of laten, niet alleen aan de wijze waarop Pfitzners Palestrina zijn "Missa 
Papae Marcelli" componeerde, dus aan Pfitzners in Manns ogen bedenkelijke 
inspiratietheorie, maar ook aan Clemens' almachtige bemoeienissen met het 
klokgelui. Het is dus alleszins aannemelijk dat de auteur ook met behulp van dit 
gegeven - Saint Dunstan als mysterieuze veroorzaker van de windharp-klanken -
de creatieve verteller belicht. Terwijl Hartmann von Aue het nalaat te verklaren 
hoe het wonder van het zelfstandige gelui van de klokken tot stand kwam, ver
klaart Clemens het uit zijn eigen narratieve macht. In dat geval verwijst Mann 
met de windharp via Saint Dunstan door naar de uitverkorenheid van de "sella 
gestatoria". Hij stelt hem voor als paradigma voor de moderne schrijver, de 
schrijver die poëtisch proza schrijft. Clemens is zowel poëtische 'Zauberer' als 
prozaïsche spreekbuis van God.10 

De stem die zingt van de vermetele, heilige bisschop bezit een gepronon
ceerde en ten opzichte van de andere stemmen onderscheiden gestalte. Ze 
harmonieert met de andere in het polyfone weefsel, doordat ook zij zich uit
spreekt over de bedenkelijke poëzie en het woord van de geest, het proza. De 

" D£:70 
'; Bonnen 116: Fischer 1994:671 

Clemens spreekt over de "Berufung zur Sella gestatoria als der Erwählungen höchste und 
gnadenvollste". (DE: 11 ) 
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eolusharp vormt zelfs een trait d'union tussen deze literaire modi. Zij stipt de 
pedagogische taak van de schrijver, de hem toegevallen genade van de inspira
tie, zijn rol van bemiddelaar en het synthetische poëtisch proza aan. Dat zou 
trouwens ook het geval zijn bij verwijzingen naar de god Hermes of de bijbelse 
koning David. Wie weet, misschien had Thomas Mann hen allen in gedachten 
en draagt de windharp - Griekse, joodse en christelijke cultuur verenigend - bij 
aan de vele humane verbindingen waar de roman voor pleit. 
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