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Hoofdstuk 11,9 

LEVERKÜHNS POPPENSPEL 

Gregorius-spel en Gregorius-roman 

Manns primaire bron voor de klokkenpassage in Der Erwählte was Hartmann 
von Aue's Gregorius-gedicht. Zijn eigen beschrijving van Pfitzners opera-gelui 
in de Betrachtungen, hoewel als bron chronologisch de eerste, zou men een 
secundaire bron kunnen noemen. Er is misschien nog een secundaire bron, 
eveneens van Mann zelf, namelijk zijn beschrijving van het verhaal in Doktor 
Faustus. Daar vormt het de basis van het libretto voor het moderne muziek-
dramaatje van Adrian Leverkühn, de fictieve componist in Doktor Faustus. 
Aue's versie bleek in Der Erwählte niet, Pfitzners gelui daarentegen wel als stem 
aanwezig. De vraag is of ook Leverkühns Gregorius-versie daar als stem te 
'horen' is. 

Er is van de negentienjarige Thomas Mann een collegedictaat bewaard 
gebleven, waarin het Gregorius-verhaal al in grote lijnen staat opgetekend. Hij 
had het toen leren kennen door een tekst van amper meer dan een dozijn bladzij
den in de Gesta Romanorum. Hij zelf lijkt deze eerstes kennismaking te zijn 
vergeten toen hij haar hernieuwde tijdens het werk aan Doktor Faustus2 In 
Hoofdstuk XXXI laat hij de verteller een kleine drie pagina's besteden aan een 
samenvatting van het verhaal. Vervolgens zet hij Leverkühn met het materiaal 
aan het werk: het wordt het vijfde en kernstuk van een reeks kleine poppen-
opera's. Ten slotte benut Mann het verhaal, maar dan in de versie van Aue, zelf 
voor zijn laatste roman. 

Waarom doet hij dat? Wil hij aantonen dat hij, net als Leverkühn, kon 
'musiceren'?3 Daarvoor had hij diens librettotekst niet nodig gehad. Zelf spreekt 
hij trots van zijn "partituren", zijn door Wagner geïnspireerde motivische weef
sels en de kennis die hij ten behoeve van zijn Faust-roman vergaarde op het 
terrein van de muziektheorie en compositieleer. Dat het hem, al voor Der 
Erwählte en Doktor Faustus, in elk geval was gelukt muziek overtuigend te 
beschrijven, is vaak genoeg roemend onder woorden gebracht. V. Zmegac zegt 
zelfs over Doktor Faustus: "Niemand ist (...) soweit gegangen, im Rahmen etwa 
eines Romans mit sprachlichen (oder z.T. auch musikalischen) Mitteln zu 
komponieren, d.h. nicht nur dichterisch anzudeuten, sondern Musik vor den 
Augen des Lesers gleichsam zu schaffen, aufzubauen: unter Berücksichtigung 

1 Wysling 1963:180,181; De Mendelssohn in de "Nachbemerkungen" in D£:265-267; zie 
ook II, 1 : De context; Der Erwählte) 

' Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA:228,229; Bemerkungen zu dem Roman 'Der 
Erwählte'. Ibid.:298-302 

Ook Thomas Mann zelf merkte op in en met zijn werken te willen 'musiceren', muziek te 
willen "realiseren" en "praktiseren". (Entstehung des Doktor Faustus. In RuA:155,156) Zie 
voorts het begin van mijn Nabeschouwing. 
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Hoofdstuk 11,9 

von Melodik, Harmonik, Instrumentation, Form usw." Beperkt Zmegac zieh tot 
"de ogen van de lezer", W. Dobbek gelooft dat ook diens oren worden geacti
veerd. Hij getuigt met een (niet geheel sluitende) opmerking van zijn bewonde
ring voor Manns beschrijvingen van composities: "seine Wortkunst ist so 
unerhört durchgebildet, differenziert und musiknah, daß tatsächlich erklingt, was 
nur Imagination ist." 

Mann hoefde zich als 'componist' niet meer te bewijzen. Wilde hij met 
zijn Gregorius-verhaal misschien niet zozeer aantonen dat ook hij kon musice
ren, maar veeleer dat het verhaal op een ander soort muziek diende te worden 
gezet dan die van Leverkühn? Zou zijn roman dus een reactie zijn op 
Leverkühns kunst? Dit zou de bewering van J. Winkler, dat de schrijver zijn 
Gregorius-verhaal zo schreef als Leverkühn het componeerde, op losse schroe
ven zetten.5 Winklers bewering - we mogen aannemen dat ze metaforisch moet 
worden opgevat - roept de vraag op waarom Mann de behoefte zou hebben 
gevoeld zijn verdoemde Faustus te imiteren. Daarom nodigt zijn bewering uit tot 
het zoeken naar verschillen en overeenkomsten tussen beide bewerkingen. Want 
indien het verschil of de overeenkomst van dien aard zou zijn dat Manns roman 
inderdaad zou kunnen worden geïnterpreteerd als een commentaar op Lever
kühns toonzetting, dan zou deze toonzetting een stem kunnen vormen. 

Overeenkomsten 

Winkler staaft zijn bewering dat Mann zijn Gregorius-verhaal zo schreef als 
Leverkühns hem componeerde, uitsluitend met een vergelijking tussen de bezet
tingen: er zouden niet alleen in Leverkühns muziek maar ook in Manns Der 
Erwählte zangers, een recitatief-zanger voor de toelichtingen en een orkest aan 
te wijzen zijn. De eerste gedachte die zich opdringt is dat Leverkühns verteller, 
wiens rol veel weg heeft van de "Moritatensänger" in Kurt Weills en Bert 
Brechts Dreigroschenoper, weinig aan Clemens herinnert. En de tweede is dat 
Thomas Mann in Winklers redenering wordt gelijkgesteld aan een ensemble 
bestaande uit viool, contrabas, klarinet, fagot, trompet, trombone, slagwerk en 
klokkenspel (een instrumentatie die trouwens aan Igor Stravinsky's L'histoire du 
soldat herinnert).6 Maar laat ons hier, zonder stil te staan bij de problematiek 
van een dergelijke vergelijking in 'bezetting', aannemen dat Winkler gelijk heeft 
en de personages in de roman te vergelijken zijn met zangers. Winkler maakt 
overigens geen gewag van Leverkühns aanwijzing dat deze zangers (net als bij
voorbeeld in Stravinsky's Renard) onderdeel van het orkest vormen. Misschien 
kon hij niet bedenken hoe de romanpersonages een equivalente plaats zouden 

Zmegac 1959:86; Dobbek 1962:82. Mann zelf liet zich over de muziek van zijn Faustus 
voorzichtiger uit: (...) sodaß es wirklich schien, daß man es hörte, daß man daran glaubte (...)." 
(Entstehung des Doktor Faustus; Roman eines romans. In RuA: 156) 

5 Winkler 1951 
6 Uit de tekst (429) blijkt, hoewel het niet expliciet wordt gezegd, dat het klokkenspel 

wordt ingezet bij de intocht. 
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Hoofdstuk 11,9 

kunnen innemen. Zij zouden dan immers een onderdeel van het 'orkest', dus van 
de auteur, moeten vormen. 

Er zijn echter meer overeenkomsten, die bovendien minder twijfelachtig 
zijn dan die ene die door Winkler wordt genoemd. Leverkühns biograaf en 
vriend, Serenus Zeitblom, bewerkte de prozatekst uit de Gesta voor hem tot een 
libretto, een proza met veel dialoog en vers. Dit formele element is terug te vin
den in Der Erwählte. Ook daar wemelt het proza van dialogen en rijmelarijen. 
En dan het verhaal. Aan de poppenopera ligt zoals gezegd een andere pretekst -
de Gesta - ten grondslag dan aan de roman, die zich baseert op Aue's gedicht. 
Dat heeft een paar inhoudelijke verschillen tussen libretto en roman tot gevolg. 
De meest opvallende is dat Aue uit de verbintenis tussen moeder en zoon twee 
kinderen geboren laat worden, terwijl Gregorius in de Gesta Sibylla's enige kind 
blijft. Zij leeft - aldus Zeitblom - met hem samen "gottlob ohne ihm auch noch 
einen Bruder und Enkel ihres Bruders geboren zu haben". Dat onderscheid is 
echter niet van belang, want het vermindert niet de zonde, maar alleen de sensa
tionele waarde. (We hebben dan ook moeite te geloven in de oprechtheid van 
Zeitbloms opgeluchte "Gottlob". Een vergelijkbare opluchting voelt overigens 
ook Clemens' Gregorius, wanneer hij zich er tenslotte dankbaar voor toont dat 
hij niet in onwetendheid ook zijn dochters heeft bevrucht.7) 

Er zijn dus inderdaad zekere overeenkomsten tussen poppenspel en 
roman aan te wijzen: 'bezetting', literaire modi (proza met dialoog en vers) en in 
grote lijnen de inhoud. Maar als we willen bepalen of Leverkühns werk als poly
fone stem in de roman meeklinkt, zou men zich, zoals opgemerkt, onder andere 
moeten afvragen of de roman zich afzet tegen of verbindt met de idee die 
Leverkühn met zijn poppenopera voor ogen stond. Een vergelijking zal aantonen 
dat beide kunstenaars - Leverkühn en Thomas Mann - door hetzelfde probleem 
tot hun bewerking werden gemotiveerd, maar er zoals te verwachten verschil
lende ideeën over de oplossing op nahielden. 

Verschillen 

De verschillen betreffen de artistieke middelen. Zij zijn een gevolg van de uit
eenlopende opvattingen over hoe de kunst zich zou moeten vernieuwen. 

Dat zij zich dient te vernieuwen, is voor Leverkühn zowel als voor Mann 
duidelijk. Sprekend over zijn Faust-roman, noemt de schrijver de muziek daarin 
een middel waarmee de kritische situatie van de kunst en de cultuur wordt 
uitgedrukt. Vooral de situatie van de muziek noemt hij wanhopig. Deze crisis en 
de reacties daarop vormen de centrale idee in de roman.8 Ook Leverkühn be-
discussieert de noodzaak tot vernieuwing. Hij constateert een "Trennung und 
Entfremdung" tussen muziek en publiek, een elitaire afstand die door de nieuwe 

7 DE-.259 
8 Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA: 156,157,172 
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muziek zal moeten worden overbrugd.9 Hun beider keuze voor een middeleeuws 
verhaal heeft met die wens tot overbrugging te maken. Juist de romantische 
keuze voor een oude legende bood, voor de componist zowel als voor de schrij
ver, de mogelijkheid om met een moderne behandeling daarvan kritiek te 
oefenen op de kunst die zij uit de tijd achten. De ambitieuze "Pathos und 
Profetie", de "Klangrausch", de "geschwollene Pathetik", het romantische ge
voel van vroeger, dient vervangen door een "neues Gefühl" en een nieuwe, meer 
gedistantieerde taal zonder ambities van grootsheid. Maar Leverkühn noch 
Mann geloven in een totale onderwerping van de expressie aan de techniek, met 
verloochening van alle warmte en elk gevoel. Aangezien muziek in beider ogen 
een romantische kunst is, zou dat neerkomen op een zelfverloochening van de 
muziek.10 Anderzijds dient elk spoor van sentimentaliteit te worden vermeden. 
Zowel Mann als Leverkühn menen dat "die Musik - und sie stand für alles - mit 
wachsender Bewußtheit verlangte, aus ihrer Respektsvereinsamung zu treten, 
Gemeinschaft zu finden, ohne gemein zu werden, und eine Sprache zu reden, die 
auch der musikalisch Unbelehrte verstand." Muziek voor leken is echter iets 
ander dan lekenmuziek. Al moet kunst, aldus Mann, "keine Schulaufgabe und 
Mühseligkeit sein" maar "Freude bereiten"", zij mag dat niet doen door zich 
daartoe simpel te gedragen. Anders gezegd: al mag de techniek het gevoel niet 
verstikken en de kunst zich niet hoogmoedig van het volk distantiëren, de 
schrijver en de fictieve componist weigeren de kloof tussen kunst en populariteit 
te dichten door de kunst in een primitieve vorm te gieten. Bovendien zou een 
neo-primitiviteit - denkt de auteur aan Stravinsky's Sacre, aan Carl Orffs 
Carmina Buranal - een valse zijn en neerkomen op een nieuwe soort van 
romantiek. Dat laten ook de "neo-klassische Asylisten" horen, "deren 
Modernität darin besteht, daß sie sich den musikalischen Ausbruch verbieten 
und mit mehr oder weniger Würde das Stilkleid vorindividualistischer Zeiten 
tragen. Reden sich und anderen ein, das Langweilige sei interessant geworden, 
weil das Interessante angefangen hat, langweilig zu werden..." ~ Componist zo
wel als schrijver wijzen daarom concessies aan de complexiteit van de gebruikte 
middelen af. In hun werken krijgt het elementaire gestalte door middel van de 
"harmonisch herrischste, rhythmisch labyrintischste" technieken. 

Wat hun ter vervanging van de romantische pathos wel voor ogen staat, is 
een vorm van objectivering. Leverkühn vindt haar door muziek op te vatten als 
tijdsorganisatie, gezuiverd van "Moral und Literatur". Zo kan in zijn ogen de 
"Durchbruch" worden bereikt, waaraan de kunst zo dringend toe is. Manns 
objectiveringen betreffen eveneens een tijdsorganisatie. Het organiserend ele
ment is de (mythische) herhaling. Men zou kunnen zeggen, en heeft gezegd, dat 

9 De citaten en parafraseringen in dit hoofdstuk zijn, indien niet anders aangegeven, ont
leend aan het Gesta-fragment uit Doktor Faustus. (DF:423-434) 

10 Mann betuigt bijvoorbeeld zijn instemming met Ernst Toch wanneer deze spreekt over 
"das Ewig-Romantische der Musik". (Die Entstehung des Doktor Faustus. In RuA: 163) 

11 Thomas Mann in 1939 en 1955. (vgl. Nündel 1972:43) 
12 Aldus de schrandere duivel die de kunstcrisis met Leverkühn bespreekt. Men kan zich 

afvragen of "Ausbruch" hier niet dient te worden gelezen als "Ausdruck". (DF322) 
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het herhaalde wordt beroofd van zijn eenmaligheid en wordt teruggebracht tot 
allegorie. De personen bijvoorbeeld lijken vaak meer personificaties. (Zie ook 
1,8.) Wanneer H. Kuhn opmerkt dat de nieuwe "'objectieve', 'symbolische'" kunst 
als vervanging optreedt van de "persoonlijke, psychologische kunst van de acht
tiende en negentiende eeuw", dan heeft hij ook daarbij Manns Erwählte in 
gedachten.13 De herhaling is maar een van de middelen waarmee de roman
elementen worden geobjectiveerd. Ook de zelfreflecties van het verhaal - in Der 
Erwählte vooral (over) het poëtisch proza - zorgen voor een objectiverende 
distantie, de ironie. In beide werken, het poppen-operaatje en de roman, vindt 
dus een objectivering plaats. En in beide werken staat deze objectivering in 
dienst van een intermenselijke, dus subjectieve betrokkenheid, te weten een 
toenadering tot het publiek. 

Maar de componist gaat anders met de objectivering om dan de schrijver. 
Leverkühn verschaft zijn muziek objectiviteit door - opnieuw dringt de gedachte 
aan Stravinsky (bijvoorbeeld Petroesjka en L'Histoire du soldat) zich op - een 
burleske stijl die hij versterkt door gebruik te maken van ledepoppen. Want hij 
hoopt de kunst aan een nieuw gevoel te helpen, dat wil zeggen uit haar ivoren 
toren te halen en haar vertrouwensrelatie met de mensen te herstellen, door haar 
een "heitere" en erotische vitaliteit te verlenen. Zijn werk zal de mensheid 
tutoyeren, als onschuldige klucht in "Kindertrompetenstü" die een buiginkje 
naar het straattoneel maakt. (Het roept daarmee niet alleen associaties met 
sommige stukken van Stravinsky op, maar lijkt ook een Duits equivalent van de 
korte pseudo-primitieve stukken van Leverkühns tijdgenoten Darius Milhaud en 
Francis Poulenc. Ook zij reageerden met respect voor de traditie, maar geïnspi
reerd door de Zuid- en Afro-Amerikaanse respectievelijk Parijse populaire 
muziek, op de late romantiek.) Leverkühn vervangt de pathos dus door parodie. 

Der Erwählte bewandelt andere wegen. Mann zoekt de verlossende 
objectivering niet in parodie maar in ironie. En zijn ironiseringen werken welis
waar overal komisch maar nemen nergens een burleske vorm aan. Hij noemt ze 
zelf "eher melancholisch".14 Ik merkte op dat hij (niet alleen in de laatste roman) 
objectiveert door middel van herhaling en door het vertellen te reflecteren in de 
vertelling (Manns "Transzendentalpoesie; zie 1,8: De techniek als stem). Zowel 
herhalingen als zelfreflectie fungeren als ook als bindmiddelen van een hechte, 
soms haast hermetisch geconstrueerde vorm. Nu hangt Manns sympathie voor 
de hechte, 'organische' vorm samen met zijn verzet tegen het uiteenvallen, het 
verval, tegen de "Sympathie mit dem Tode". Maar hij beseft dat juist een geslo
ten (tijds)organisatie dodelijk kan zijn. E. Heller illustreert dit besef met 
Castorps beschouwing van de sneeuwkristallen in Der Zauberberg: hun 
"endlose Erfindungslust in der Abwandlung und allerfeinsten Ausgestaltung 
eines und immer desselben Grundschemas", hun "eisige Regelmäßigkeit, ja dies 
war das Unheimliche, Widerorganische und Lebensfeindliche daran; (...) dem 

13 Kuhn 1959:245; in de montagetechniek, waarmee Mann de grenzen tussen symbolisch 
object en individualiteit vervaagt, wil Kuhn de middeleeuwse montage van mineralen herken
nen. 

14 Bemerkungen zu dem Roman 'Der Erwählte. In RuA:302 
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Leben schauderte vor der genauen Richtigkeit, es empfand sie als tödlich".15 

Heller had ook op de existentieel zinloze maar dagelijkse "gründliche und 
vollkommene Toilette" van Sigmund Ahrenhold in Wälsungenblut, op de ijzeren 
regelmaat in de structuur van de slechts schijnbaar levende, osmotische gewas
sen en ijsbloemen van vader Leverkühn, of op de ijzige kilte van Adrian 
Leverkühns biografische en muzikale "Grundschema" kunnen wijzen. Overal 
heerst hier "das Eis, die Reinheit und das Nichts" en "is die Luft zo dünn und 
keusch, daß die Miasmen des Lebens nicht mehr gedeihen. Hier "herrscht der 
Trotz, die äußerste Konsequenz, das verzweifelt thronende Ich, die Freiheit, der 
Wahnsinn und der Tod...", zoals het al in 1904 spottend heet.16 

De objectivering heeft alleen bestaansrecht wanneer ze het leven dient. 
Anders streeft ze haar doel voorbij. Daarom hoedt Mann zich ervoor om gebruik 
te maken van Leverkühns ledepoppen. Zijn personages zijn, ondanks en naast 
hun (mythologische) symboliek, Freudiaans behandelde en denkende mensen. 
Ze zijn veelal psychologisch ontwikkeld en reflecteren, ontmaskeren en beoor
delen herhaaldelijk hun eigen (en eikaars) gedachten, drijfveren en handelingen. 
(Sibylle en Gregorius kennen bijvoorbeeld de subtiliteit van het verschil tussen 
'elkaar niet herkennen' en 'elkaar niet willen herkennen'.) In deze zin zijn de 
figuren dus geen objecten. Ze houden het midden tussen allegorie en individueel 
leven. Streefde Mann met de (mythische) symboliek naar waardigheid van de 
personages (zie 1,8 Oude stemmen), hun psychologische verdieping zorgt daar
entegen voor hun herkenbaarheid. Dat zijn psychologisering een vrij algemene -
men zou kunnen zeggen een typologische - psychologie is die zich niet verdiept 
in individuele pathologie, maakt deze herkenbaarheid alleen maar groter. 
Bovendien gaat dit accentueren van de mens door de psychologische vertelstijl 
vergezeld van herhaaldelijke expliciete pleidooien voor menselijkheid bij monde 
van de verteller en zijn personages. Zowel deze expliciete pleidooien als de her
kenbare psychologie dienen ter overbrugging van de kloof tussen kunstenaar en 
publiek. 

Daaraan zal Leverkühns 'sophisticated' jaarmarktkunst niet kunnen bij
dragen. Zij heeft, door haar contrast tussen de elementaire stof en de complexe 
vorm waarin deze stof is gegoten, juist iets hoogmoedig neerbuigends. Dat had 
de componist kunnen weten. Niet lang tevoren, toen hij zichzelf (of zijn diaboli
sche alter ego) de vraag stelde of de parodie - ofwel het spelen met oude vormen 
"aus denen, wie man weiß, das Leben geschwunden ist" - de kunst een nieuwe 
potentie kon verlenen, erkende hij: "sie könnte lustig sein, wenn sie nicht gar so 
trübselig wäre in ihrem aristokratischen Nihilismus."17 In Manns Gregorius-ro-
man daarentegen ontbreekt dat neerbuigende contrast; de simpele inhoud is met 
allerhande moderne middelen gecompliceerd en daarmee gelijkwaardig aan de 
geraffineerde technische middelen. De maatschappelijke vertrouwelijkheid 
wordt er daardoor niet, zoals door Leverkühn, gepersifleerd, maar serieus geno
men. 

15 Heller 1975:220. Zè:670 
Beim Propheten. In FE:366 
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Het verschil tussen poppenspel en roman kan als volgt worden samenge
vat. De poppenopera vertelt een simpel verhaal, waarmee ze een verlangen naar 
menselijke verbondenheid beoogt. De complexe compositie en de ledepoppen 
transcenderen de beoogde vertrouwelijkheid echter tot kille eenzaamheid. In 
plaats van zich een plaats in de gemeenschap te veroveren, demonstreert het 
poppenspel juist temeer de noodzaak van zo een verovering. In de roman daar
entegen zijn inhoud en stijl in harmonie: beide elementen zijn complex. Al heeft 
het werk geen groot publiek bereikt, de idee van de gemeenschap wordt er (door 
symboliek en psychologie) gerealiseerd en de gemeenschap zelf (in de plei
dooien) gerecommandeerd. Der Erwählte is geen symptoom van een gemis aan 
maar van een streven naar collectiviteit. Al is Mann met Leverkühn van mening 
dat de kunst van haar romantische bombast en uit haar isolement dient te worden 
bevrijd, met Der Erwählte rekent hij dus geenszins af met een romantisch idea
lisme. Terwijl Leverkühns theater een onbarmhartige "Durchbruch" voorbereidt, 
vormt Manns vertelling dan ook in de literatuurgeschiedenis noch in zijn oeuvre 
een stilistische doorbraak. Hij noemde zijn laatste roman terecht een product 
"einer Spätzeit, das mit alt-Ehrwürdigem, einer langen Überlieferung sein Spiel 
treibt".1' Maar het spel is zoals al zijn werk "eine ernste Frommheit". Be
schouwde hij zijn Erwählte in het algemeen als "Spätkultur, die vor der Barbarei 
kommt"20, in mijn vergelijking volgt het juist op een niet van barbarisme ge
speend werk, Leverkühns poppenspel. 

Een stem? 

Als Leverkühns moderne parodie een stem zou vormen in het klokkenfragment, 
dan zou die stem als half-primitief en onderkoeld poppenspel in elk geval zelf
standig genoeg zijn om deel uit te kunnen maken van een complementaire 
harmonie. Maar heeft Mann met Der Erwählte inderdaad bewust op Leverkühns 
opera willen reageren? Of op Leverkühns bedoelingen met de opera. (Want hoe 
diens werk uiteindelijk klinkt, komen we amper te weten. We kennen de bezet
ting, de vertelmodi, enkele stilistische elementen en weten verder alleen dat het 
werk moderne technieken toepast maar niet welke dat precies zijn, dat het 
"kindliche Eindringlichkeit, Phantastik und Feierlichkeit" bevat en dat de 
"Affektbeladene Höhepunkte der Handlung (...) auf so wunderlich-wunderbare 
Weise zu ihrem Rechte kommen". Een fictieve criticus noemt het een 
"gottgeistiges" werk21, waarmee echter wordt gedacht aan de stijl die vooruit 
loopt op de allerminst humanistische "Apocalipsis" en "Dr. Fausti Weheklag". 

Bemerkungen zu dem Roman 'Der Erwählte'. In RuA:301 
''' BeU:3\9 

Bemerkungen zu dem Roman 'Der Erwählte'. In RuA:302 
2i Clemens zegt deze "wunderliche" term "gottgeistig" nooit eerder te hebben gehoord. 

Thomas Mann moet de term hebben gevonden in de door hem bestudeerde Dürer-studie van 
Waetzoldt (1935:127) Albrecht Dürer paste het toe in een weeklacht om de dood van Luther, 
die hij een "gott geistigen menschen" noemt. 
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Deze opmerkingen bevestigen slechts Leverkühns hiervoor beschreven ideeën.) 
Leverkühns ideeën rechtvaardigen de vraag of Der Erwählte zijn poppenopera 
bekritiseert. Maar of deze vraag bevestigend kan worden beantwoord en de 
compositie dus überhaupt als stem meeklinkt, zou ergens moeten blijken. 

In zijn Bemerkungen zu den Roman 'Der Erwählte' attendeert Mann wel 
op het verband tussen zijn laatste roman en Leverkühns "groteske" muziek.22 

Maar de enige reden die hij daar noemt voor zijn besluit om het materiaal 'zelf 
te bewerken, ligt in het verhaal, dat hem zoveel narratieve mogelijkheden bood 
voor de "ausspinnende Phantasie". Hij zegt of impliceert dus niet dat hij reageert 
op Leverkühn. Zeitblom oordeelde evenwel dat het bij Leverkühns potsierlijke 
bewerking ging om een "recht destruktive Weise" van "Entromantisierung". En 
daar haakt Der Erwählte wel op in. Immers, zij die Zeitbloms woorden nog in de 
oren klinken tijdens het lezen van Manns eigen bewerking die direct na voltooi
ing van de Faust-roman volgde, kunnen haast niet anders dan Manns versie van 
het Gregorius-verhaal opvatten als een constructief alternatief. Voor hen is 
Leverkühns poppenopera in de roman steeds achter de schermen, dus als stem, 
aanwezig. 

Het zijn niet de bedoelingen die Leverkühn met het werk had, die doelwit 
van Manns afwijzing vormen. Net als de componist verklaart ook hij de roman
tische pathos schuldig aan "die feierliche Isolierung" waarmee de kunst afstand 
tot de wereld nam en zich in een inhumane positie manoeuvreerde waaruit zij 
"erlöst" dient te worden. En net als de componist beoogt hij een moderne en 
meer publieksvriendelijke, dat wil zeggen meer humane vervanging voor de 
vroegere romantische klankweelde en bombast. Het is Leverkühns oplossing 
waartegen Mann zich verzet. Want de componist ruilt het elitaire in voor het 
elementaire, voor een kunst die erotisch "vital", vol "neue Unschuld", "seelisch 
gesund", een muziek die "natürlich" is en die daarvoor betaalt met "Geist". En 
Zeitblom spreekt in Manns zin wanneer hij Leverkühn er voor waarschuwt dat 
kunst niet kan bestaan zonder "Geist" en dat de door hem gekozen middelen tot 
vertrouwelijkheid met "den Menschen" en het leven gelijkstaat aan moord op de 
vrijheid van de kunst en op de "Geist"; alleen "Geist" kan, hoe weinig 
toegankelijk of onpopulair ook haar vorm, zij het indirect en op langere termijn 
de mensheid dienen. 

De romantisch "geschwollene Pathetik" zelf, die door Leverkühn en 
Mann tot onmogelijkheid is verklaard, klinkt als een "Profetie" in het openings-
gelui, honderdstemmige "Allharmonie" zonder "Zeitmaß" en "Einklang", 
"große" en "erhabene" "Schall" en "Schwall", "dröhnend" en "schwirrend", die 
de luchten tot barstens toe vult terwijl de goddelijk geïnspireerde maker on
zichtbaar blijft. Maai' zoals gezegd, gaat het niet om deze bombast maar om de 
vorm van de afwijzing daarvan. En die afwijzing klinkt pas overtuigend. En die 
klinkt pas overtuigend in de tweede beschrijving van het gelui, wanneer de 
vertelling bij de plechtige intocht is aangekomen. Daar wordt de honderdstem
mige alharmonie pas een "Gewalt", "Zumutung" en "Heimsuchung" genoemd, 

In RuA:298-302 
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die door het volk als dusdanig "hehr" en "heilig" wordt ervaren dat men het niet 
meer wenst aan te horen. En ook biedt Thomas Mann pas daar zijn eigen reme
die tegen de elitaire bombast, namelijk de ironie. En inderdaad krijgt hij het 
publiek aan zijn zijde wanneer hij spreekt over de vraag naar katoenen oor
watten en de daaruit voortvloeiende stijgende katoenprijzen, wanneer hij de 
hemelse en plechtig gestemde luider, dus de verheven kunstenaar, belachelijk 
maakt, wanneer hij rept over de gebeden om "Abstellung" van het gelui, enzo
voorts. Manns ironie reageert dus niet alleen op de romantische pathos, maar 
vormt ook het alternatief voor Leverkühns kille, niet minder eenzame poppen
spel, voor een kunst die alle kenmerken van onvrijheid, binding en gebrek aan 
"Geist" vertoont, waartegen Mann zich met zijn andere stemmen verzet. De stem 
harmonieert dus. 

Maar deze kritische stem klinkt, zo constateerden we, alleen mee in de 
tweede klokkenbeschrijving. In het openingsgelui klinkt de bombast, maar ont
breekt de kritiek daarop vrijwel en die op Leverkühns remedie geheel. Diens 
stem, of de stem van zijn theaterwerk, ontbreekt dus in het polyfone weefsel dat 
hier ter discussie staat. 

233 




