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Kunst als levensbeschouwing

Richard Wagner is zonder twijfel een van de meest besproken figuren
uit de geschiedenis. De algemene geschiedenis we] to verstaan, en niet
enkel de muziekgeschiedenis. Ook al was Wagner dan in de eerste
plaats een componist, de reikwijdte van zijn invloed overschrijdt de
grenzen van het vak muziek. Het zijn niet alleen musici en musicolo-
gen die zich met Wagners werk bezighouden, maar ook letterkundigen,
theaterwetenschappers, historici, psychologen, filosofen en, niet in de
laatste plaats, theologen.

Dat Wagner vanuit zo'n grote verscheidenheid aan disciplines wordt
bestudeerd, beantwoordt aan zijn aspiraties, die boven het puur muzi-
kale uitstegen. Ten eerste stond hem een Gesamtkunstwerk voor ogen,
een kunstvorm die het best kan worden omschreven als een theaterge-
beurtenis waaraan muziek, dichtkunst, drama en beeldende kunst ge-
zamenlijk bijdragen. Ten tweede drukken zijn theaterwerken, om het
zo to zeggen, een levensbeschouwing uit. Ten derde was hi j, naast zijn
kunstzinnige activiteit, een zeer produktief essayist die over de meest
uiteenlopende onderwerpen een openbaar oordeel uitsprak.

Maar laten we ons vooralsnog bepalen tot de kunstenaar. Wagners
kunst wil de uiterst complexe werkelijkheid waarin we leven in haar
totaliteit aanschouwelijk maken. Ze doet dit door die werkelijkheid
terug to voeren op een denkbeeldige oergrond: een toneel waarop ge-
stalten verschijnen en gebeurtenissen plaatsvinden die kunnen worden
gezien als projecties van het meest fundamentele in de menselijke
samenleving. Wagners grote muziekdrama's weerspiegelen die samen-
leving op een tijdeloos en bovenmenselijk niveau. Bovendien bevatten
ze een moralistische kern: ze confronteren ons enerzijds met een
wereld die is gecorrumpeerd, van haar oorsprong vervreemd en onder-
worpen aan een tegennatuurlijke orde; anderzijds met het uitzicht op
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een betere wereld, die echter pas werkelijkheid kan worden met de
ondergang van de bestaande en verziekte structuren. Deze tegenover-
stelling van twee werelden, een ideale en een ontaarde, vinden we
terug in Der Ring de Nibelungen, in Parsifal, en in zekere zin ook in
Tristan and Isolde.

Der Ring des Nibelungen is een tetralogie bestaande uit Das Rheingold
(1852-1854), Die Walkure (1852-1856), Siegfried (1851-1871) en
Gotterdammerung (1848-1874). Deze vier opera's (met een gezamen-
lijke duur van zestien uren) vertellen het verhaal van de oppergod
Wotan, wiens wereldorde wordt bedreigd door het kwaad dat hij zelf
in het leven heeft geroepen. De overwinning op dit kwaad, dat zich
mani-festeert in de vorm van een gouden ring, betekent tegelijkertijd
de ondergang van het voltallige godengeslacht: Gotterdammerung.

Parsifal, door Wagner een "Buhnenweihfestspiel" genoemd, gaat over
de gestoorde verhouding tussen de sexen. Dit conflict speelt zich
vooral of op een symbolisch niveau: er is sprake van twee heilige voor-
werpen, die idealiter fungeren als elkaars complement maar door een
speling van het lot van elkaar zijn gescheiden: de speer waarmee ooit
de gekruisigde Christus de genadestoot werd toegediend, en de graal
waarin zijn bloed werd opgevangen; de speer belichaamt het man-
nelijke principe, ofwel de geest, de graal het vrouwelijke principe,
ofwel het lichaam. De scheiding van deze twee voorwerpen doet de
wereld in twee helften uiteenvallen: de ene wordt beheerst door een
ongecontroleerde geslachtsdrift, de andere lijdt aan een steriele ascese.
Met de vereniging van speer en graal wordt deze dualiteit opgeheven
en kan tussen de geslachten een natuurlijke liefde opbloeien, die zowel
zinnelijk als bovenzinnelijk is.

De Ring en Parsifal hebben veel weg van een heilsgeschiedenis. Bo-
vendien worden in beide werken figuren ten tonele gevoerd die mes-
siaanse trekken vertonen, figuren door wier toedoen zich uiteindelijk
het heil voltrekt, of zou moeten voltrekken. In de tetralogie is dat de
'vrije held' Siegfried, die in de uitvoering van zijn taak evenwel te-
kortschiet, terwijl in het Biihnenweihfestspiel de 'reine dwaas' Parsifal
als verlosser optreedt.

Dit heilselement ontbreekt in Tristan and Isolde (1857-1859), in de
kern van de zaak Wagners meest duistere opera. Ook hier is sprake van
verlossing uit een als belemmerend ervaren leven, maar deze verlossing
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voert in de ontkenning van het leven uberhaupt. Het visioen van een
toekomstige ideale gemeenschap van mensen, waarin het individu zijn
bestemming vindt, maakt hier plaats voor iets heel anders: de totale
zelfverwezenlij king in de dood, waar men juist ophoudt een maat-
schappelijk wezen to zijn.

Tristan en Isolde voelen een onweerstaanbare liefde voor elkaar die
echter onwettig is: Isolde is getrouwd met koning Marke, aan wie
Tristan als ridder loyaliteit is verschuldigd. Ze kunnen slechts een
nacht bij elkaar zijn, als de koning er met zijn gevolg op uit is getrok-
ken voor een jachtpartij. Hun verlangen naar die ene, alles toedekken-
de nacht transformeert uiteindelijk in een doodsverlangen:

O ew'ge Nacht,
sii a Nacht,
Hehr erhab'ne Liebesnacht!
Wen du umfangen,
wem du gelacht,
wie war ohne Bangen
aus dir er je erwacht?
Nun bange das Bangen,
holder Tod,
sehnend verlangter
Liebestod!')

Elk van deze drie hoofdwerken van Wagner stelt de thema's onder-
gang, verlossing en wedergeboorte aan de orde. Hoewel dit tamelijk
fundamentele, in zekere zin zelfs 'tijdeloze' onderwerpen zijn, en hoe-
wel hun dramatische vormgeving op de argeloze toeschouwer een nogal
onthechte indruk maakt, staan ze niettemin in een nauw verband met
de tijd waarin Wagner leefde. Waaruit bestaat dit verband? Laten we
vooropstellen dat het principieel onjuist is om de werken van Wagner
op to vatten als politieke of sociale allegorieen, 'sleutelopera's' zoals
Verdi die tot ca. 1850 aan de lopende band produceerde. Van derge-
lijke 'sleutelopera's' kan men zeggen dat het variaties zijn op de actua-
liteit (in het geval van Verdi: de onderdrukking van het Italiaanse vrij-
heidsstreven door de Oostenrijkers). Bij Wagner is het omgekeerde
juist het geval: de werkelijkheid buiten het theater is een aanschakel-
ing van variaties op het oerthema dat daarbinnen wordt voorgedragen.
Het eigentijdse van zijn werk bestaat nu juist uit (1) het geloof in dit
soort oerthema's en (2) de overtuiging dat alleen de kunst van zijn tijd
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in staat is ze aan de oppervlakte to brengen, mits ze daartoe haar vol-
ledige potentieel benut.
We zullen ons nu met deze twee aspecten bezighouden; eerst met de
vraag wat Wagner heeft gebracht tot het postuleren van oerthema's, en
vervolgens met de algemene kunstbeschouwing die daaraan ten grond-
slag ligt.

Een dubbele mythe

Om duidelijk to maken waarom Wagner met oerthema's gepre-
occupeerd was, moeten we terug naar de tijd rond 1850, toen hij zich
als politiek vluchteling in Zurich bevond. De voorafgaande jaren was
hij Kapellmeister geweest in Dresden, waar hij zich sterk had gemaakt
voor een hervorming van de theaterpraktijk. Hij was er tot het inzicht
gekomen dat zo'n theaterhervorming alleen mogelijk was als onderdeel
van een alomvattende maatschappelijke hervorming. Deze had zich
aangekondigd in de politieke revoltes waarmee Europa in de jaren
1848 en 1849 overspoeld werd. Wagner nam deel aan de opstand die in
het voorjaar van 1849 in Dresden plaatsvond, en moest na het misluk-
ken daarvan de wijk nemen naar Zwitserland.

Ondanks zijn politieke activiteiten was Wagner niet werkelijk een
homo politicus. Bakoenin, de beroemde Russische revolutionair die hij
in Dresden had ontmoet, noemde hem "een dromer".Z) Zijn kritiek op
het maatschappelijk bestel gold in eerste instantie de rol die de kunst,
en dan vooral het theater, hierin vervulde. Wat had hij hierop eigenlijk
aan to merken? En wat stelde hij ervoor in de plaats? In zijn Mit-
teilung an meine Freunde, uit 1851, lezen we:

Unsere Theaterinstitute haben im allgemeinen keinen andern Zweck,
als eine allabendlich zu wiederholende, nie energisch begehrte,
sondern vom Spekulationsgeist aufgedrungene and von der soziale
Langeweile unsrer groAstadtischer Bevolkerungen muhelos dahinge-
nommenen, Unterhaltung zu besorgen.3)

Dergelijke tirades - vervat in lange, om zich heen grijpende zinnen -
zijn kenmerkend voor Wagners theoretische geschriften uit die tijd.
Hier valt hij de marginalisering van het theater aan: het theater van
zijn tijd biedt slechts vermaak; het vervult geen wezenlijke behoeften.
Afgezien van de vraag om wat voor behoeften het precies gaat, is het
duidelijk tegen welke achtergrond we deze passage moeten lezen: de
vanouds gespannen verhouding tussen een voornamelijk op econo-
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mische produktiviteit gerichte burgerlijke cultuur en de kunstbeoefe-
ning, zowel de actieve als de passieve, die daarbinnen slechts wordt
gedoogd als een aangename tussentijdse verpozing. Was de kunstenaar
in feodale tijden veelal een beroepsfunctionaris aan een hof, iemand
wiens vaardigheden gehonoreerd werden met een maatschappelijke
positie, met de teloorgang van het hofleven verloor hij geleidelijk zijn
sociale en economische bindingen. De keerzijde van deze in de ges-
chiedenisboeken als een artistieke bevrijding bejubelde verandering
was, dat diezelfde kunstenaar in de kern van de zaak een randfiguur
werd.

Wagner heeft op verschillende ogenblikken in zijn carriere ondervon-
den wat het betekent om als scheppend kunstenaar op zichzelf aange-
wezen to zijn: geldgebrek, kortstondige arbeid om den brode, leuren
met eigen werk en telkenmale afgewezen worden. Het is door deze
ervaringen dat zich bij hem het verlangen ontwikkelt naar een maat-
schappelijke orde waarin kunstzinnige arbeid relevant is. Daarbij
denkt hij echter niet aan de dienstbare functie van een hofcomponist
(ook al koesterde hij warme, en soms zelfs wat sentimentele gevoelens
voor de twee koningen die in zijn leven een rol speelden: Friedrich
August II van Saksen en Ludwig II van Beieren) maar ziet hij voor
zichzelf als kunstenaar van het theater een veel belangrijkere en fun-
damentelere rol weggelegd: het spirituele middelpunt to zijn van een
op nieuwe leest geschoeide samenleving. Sterker nog: zijn kunst moet
die samenleving helpen creeren door een collectief proces van be-
wustwording in gang to zetten.

In zijn ballingsoord Zurich nu, zette Wagner zich zowel aan de schrif-
telijke uiteenzetting van zijn kunsttheoretische ideeen, als aan hun
praktische uitwerking. Het eerste leidde in betrekkelijk korte tijd tot
zijn drie belangrijkste geschriften: Die Kunst and die Revolution
(1849), Das Kunstwerk der Zukunft (1849) en Oper and Drama (1851);
het tweede zou uiteindelijk, vele jaren later, resulteren in Der Ring
des Nibelungen. Wagner had zijn strategie in feite omgedraaid: niet
eerst de politieke en sociale werkelijkheid veranderen ten behoeve van
de kunst, maar het 'kunstwerk van de toekomst' creeren dat de geesten
voor die verandering rijp zou moeten maken. Zo begon zijn transfor-
matie van politiek revolutionair tot dichter-priester.

Op dit punt aangeland is het de moeite waard om de globale inhoud
van Wagners hoofdwerken weer in de herinnering to roepen. We heb-
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ben geconstateerd dat daar telkens sprake is van een natuurlijke
bestemming van het mensdom, die echter schuil gaat achter de facade
van een gecorrumpeerde wereldorde. Zij kan alleen worden bereikt na
het neerhalen van deze facade, wat op zijn beurt het gelouterde inzicht
van een handelend personage vereist. Dit patroon paste Wagner dus
ook op de maatschappelijke werkelijkheid van zijn tijd toe, waarbij de
parallel tussen de kunstenaar en het gelouterde toneelpersonage duide-
lijk naar voren komt. In Oper and Drama schreef hij:

Der Erzeuger des Kunstwerkes der Zukunft ist niemand andres als
der Kiinstler der Gegenwart, der das Leben der Zukunft ahnt, and in
ihm enthalten zu sein rich sehnt. Wer these Sehnsucht aus seinem
eigensten Vermogen in rich nahrt, der lebt schon jetzt in einem
besseren Leben; - nur einer aber kann dies: - der Kiinstler.°)

Wanneer we de inhoud van Wagners muziekdrama's nu kenschetsen als
mythisch, wanneer we zijn muziekdrama's beschouwen als vertellingen
die de werkelijkheid in een geconcentreerde en daardoor bevattelijke
vorm presenteren, dan blijken deze mythen op hun beurt to steunen
op een andere mythe. Deze laatste mythe wordt niet bevolkt door
Siegfrieds, Parsifals en Isoldes, maar door Wagner zelf. Het is de
mythe van een harmonieuze eindtijd die het ultieme doel is van de
geschiedenis. Wagners muziekdrama's staan in wezen al in deze eind-
tijd, van waaruit ze de toeschouwer wenken. Met nadruk moet nu
worden gesteld dat het destijds geenszins een wereldvreemd en gelso-
leerd denkbeeld was, dat de kunstenaar zelf zich in een andere wereld,
in "einem besseren Leben", ophield. Wagners dubbele mythe is gewor-
teld in een kunstbeschouwing die in de l9de eeuw door velen werd
aangehangen. Daarover nu meer.

Kunstreligie

Maatschappelijk gezien mag de kunst in de l9de eeuw de status van
een randverschijnsel hebben gehad, de 19de eeuw was ook de eeuw
van de kunstreligie. Daaronder verstaan we de gelijkstelling van kunst
aan niets minder dan een religieuze openbaring. Kunstreligie is in feite
het resultant van ontwikkelingen in zowel de theologie als de esthetica,
ontwikkelingen die elkaar als het ware tegemoet treden.

Op theologisch gebied wi jst Friedrich Schleiermachers opvatting van
religie in de richting van de kunst: religie beschouwde hij als een
primair door het gevoel verkregen voorstelling van het oneindige.-5)
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(Schleiermacher was vermoedelijk ook de eerste die zich van de term
'kunstreligie' bediende.0) Ludwig Feuerbach en David Friedrich
Straul3, theologen/filosofen van een latere generatie, rekenden de reli-
gie tot het domein van de fantasie. Feuerbach zag in goddelijke wezens
projecties van de menselijke geest); Straul3 meende dat de mens zich
het (voormalig) goddelijke moest toeeigenen, en verklaarde in zijn
boek Der alte and der neue Glaube (1872) poezie en muziek tot nieuwe
vormen van geloofsbelijding.88

Omgekeerd werd in de 19de-eeuwse esthetica de kunst veelvuldig ver-
bonden met de religie. Hegel zag in de religie de oorsprong van de
kunst, maar achtte haar nog boven de kunst verheven9) De totale
vereenzelviging van kunst en religie diende zich aan bij de filo-
soof Friedrich von Schelling, en bij vroeg-romantische schrijvers als
Ludwig Tieck, Wilhelm Heinrich Wackenroder en E.T.A. Hoffmann.
De drie laatstgenoemden beleefden deze vereenzelviging hoofdzakelijk
in de muziek, die zij aanduidden als Vas letzte Geheimnis des
Glaubens" (Tieck)10), als "heilige Tonkunst" (Wackenroder)11> of als
"Ahnung des Hochsten and Heiligsten" (Hoffmann).12)

Volgens Arthur Schopenhauer verschafte kunst inzicht in Vas wesent-
liche and bleibende aller Erscheinungen der Well".") Ook hij kende
bovenal aan de muziek een metafysische waarde toe, en wel op grond
van haar abstractie.14) (Het idee dat dat muziek een abstracte kunst is
- dus geen inhoud heeft die ook in andere termen kan worden weer-
gegeven - is zelf overigens een veronderstelling die pas in deze tijd
aan populariteit had gewonnen; tot in de 18de eeuw werd muziek nog
ge-acht concrete of fecten uit to drukken.) De jonge Friedrich
Nietzsche tenslotte, sprak van kunst als "die Hvchste Aufgabe and die
eigentlich metafysische Tdtigkeit dieses Lebens".15)

Zonder nu to beweren dat deze denkbeelden door iedereen werden ge-
accepteerd - ze ontmoetten wel degelijk tegenspraak - kunnen we stel-
len dat ze tot en met de eeuwwende 1900 van kracht bleven, in die zin
dat ze weerklank vonden bij kunstenaars en de kunstbeschouwing
beinvloedden. Het waren vooral de muziek en de dichtkunst waarin de
kunstreligie wortel schoot. De componisten Liszt, Mahler en Scriabin
hebben elk op hun eigen wijze de raakvlakken tussen muziek en religie
onderstreept. Dichters als Baudelaire, Mallarme en Rimbaud verlang-
den naar een poezie absolue, dat wil zeggen, een poezie die niet ver-
wijst naar de werkelijkheid buiten het gedicht en in haar geslotenheid
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een uitbeelding is van het Universum. (De vergelijking met de 'abso-
lute' muziek ligt voor de hand.)
Met de kunstreligie ging veelal het idee gepaard dat de kunst het
hoogst bereikbare stadium van haar ontwikkeling had bereikt. In dit
licht moeten we de megalomane visioenen verklaren, die sommige
kunstenaars in de late 19de, en ook nog de vroege 20ste eeuw koester-
den: visioenen van grote, alles omvattende werken waarin de kunst-
geschiedenis als het ware zou moeten uitmonden. Het hoeft geen ver-
wondering to wekken dat dergelijke projecten de ambitieuze kunste-
naar al gauw boven het hoofd groeiden. Noch het finale Boek dat
Mallarme had willen schrijven, noch Scriabins apocalyptische muziek-
spektakel Mysterium werd gerealiseerd. Van alle kunstenaars die zich
door dit soort visioenen lieten leiden, is Richard .Wagner - hoewel hij
zijn feitelijke doelen evenmin bereikte - nog het meest succesvol ge-
weest.

Wagners aanpassing van de kunstreligie

Wagners muziekdramatische werk kan met recht worden gezien als een
vorm van kunstreligie. Zijn visionaire pretenties werden ondersteund
door het dictum van de kunstreligie dat de mens in de kunst het hoog-
ste reikt. Bovendien heeft Wagner zelf de kunst dikwijls als religie
omschreven. Bij deze algemene observaties moeten echter twee kant-
tekeningen worden gemaakt. De eerste kanttekening is, dat het in de
19de eeuw vooral de instrumentale muziek was die, als de meest 'zui-
vere' vorm van muziek, in hoog aanzien stond. De symfonieen en
strijkkwartetten van Ludwig van Beethoven vormden gedurende de
hele eeuw het paradigma van de kunstreligie. Wagner heeft daaren-
tegen weinig instrumentale muziek van belang geschreven; zijn mu-
ziekdrama's zijn typische bastaardwerken. De tweede kanttekening is,
dat Wagner in zijn kunsttheoretische geschriften andere accenten legt
dan bijvoorbeeld de vroeg-romantische literatoren of Schopenhauer,
ondanks de invloed die vooral de laatste op hem uitgeoefend. Terwijl
de vroeg-romantici aan de religie het gevoel voor mystiek ontleenden,
en Schopenhauer het idee van een verheffing uit de sfeer van de hart-
stochten (waarbij hij vooral het boeddhisme op het oog had), keek
Wagner naar het sociale aspect van de religie: datgene wat een groep
mensen met elkaar verbindt en tot een gemeenschap maakt. Het loont
de moeite deze twee kanttekeningen nader uit to werken.
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Hoewel in Wagners oeuvre het aandeel van de zuiver instrumentale
werken in kwantitatief en kwalitatief opzicht ondergeschikt is aan dat
van de vocaal-instrumentale werken, komt in zijn theoretische ge-
schriften een grote fascinatie voor de 'absolute' muziek tot uiting. Zo-
als menig aanhanger van de kunstreligie, meende ook hij dat in deze
muziek zich het 'Unaussprechliche' openbaarde. Het is opmerkelijk dat
zijn ontwikkeling als filosoof van het muziektheater hier, bij de
instrumentale muziek, zijn uitgangspunt vindt. In de jaren 1840 leek
Wagner - werkend aan zijn vroege, romantische opera's Der Fliegende
Hollander (1841), Tannhauser (1843-1845) en Lohengrin (1845-1848) -
zich in kunsttheoretische zin het meest voor symfonieen en andere
instrumentale genres to interesseren:

Hier im Gebiete der Instrumentalmusik ist es, wo der Kunstler, frei
von jedem fremden and beengenden Einflusse, imstande ist, am un-
mittelbarsten an das Ideal der Kunst zu reichen.16>

En Wagner voegde zich al evenzeer naar de criteria van de kunstreligie
door de muziek van Beethoven als een paradigma to aanvaarden. De
opera-componist Wagner nam de symfonicus Beethoven tot voorbeeld.
Daar had hij echter zijn eigen redenen voor: met Beethovens symfo-
nieen had de instrumentale muziek een peil bereikt, dat - om Wagner
to parafraseren - alleen kon worden overstegen door toevoeging van
het woord; Beethoven zelf zou in die richting hebben gewezen met het
slotdeel van zijn laatste symfonie, de Negende, waarin Schillers
Ode an die Freude op muziek is gezet. Wagner zag zijn muziekdrama's
als het rechtstreekse, en enig mogelijke, antwoord op deze symfonie:

Nicht also das Werk Beethovens, sondern jene in ihm enthaltene
unerhorte kiinstlerische Tat des Musikers haben wir hier als den
Hohepunkt der Entfaltung seines Genius festzuhalten, indem wir
erklaren, daB das ganz von dieser Tat belebte and gebildete Kunst-
werk such die vollendetste Kunstform bieten mul3te, namlich die-
jenige Form, in welcher, wie fur das Drama, so besonders auch fur
die Musik, jede Konventionalitut vollstandig aufgehoben sein wurde.
Dies ware darn zugleich auch die einzige [...J Kunstform, welche bis
jetzt der neueren Welt [...J nosh fehlt.17t

We krijgen nu een duidelijker beeld van Wagners positie ten opzichte
van het gedachtengoed van de kunstreligie. Ook hij schreef aan de
instrumentale muziek het vermogen toe door to dringen tot het alge-
mene en onbegrensde, tot de 'Urgefuhle' zoals hij het noemde. Hij
ging echter een stap verder door to stellen dat de muziekinstrumenten
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in een complementaire relatie Man tot de menselijke stem, welke laat-
ste juist de begrensde wereld van het ik, de individuele ervaring
representeert. Het samengaan van instrumenten enerzijds en de mense-
lijke stem anderzijds, zou idealiter moeten leiden tot een zo groot
mogelijke algemeenheid, uitgedrukt in een zo concreet mogelijke
vorm. In Wagners ogen bepaalde deze complementariteit ook de werk-
verhouding tussen tekstdichter en componist. In Oper and Drama
schreef hij daarover:

Der characteristische Unterschied zwischen Wort- and Tondichter
besteht darin, dal der Wortdichter unendlich zerstreute, nur dem
Verstande wahrnehmbare Handlungs-, Empfindungs- and Ausdrucks-
momente auf einem, dem Gefuhle moglichst erkennbaren Punkt
zusammenrangte; wogegen nun der Tondichter den zusammenge-
drangten dichten Punkt nach seinem vollen Gefiihlsinhalte zur hoch-
sten Mille auszudehnen hat.18)

Het combineren van instrumentale en vocale middelen was op zichzelf
natuurlijk niets nieuws. Wat zag Wagner dan als het tekort van con-
ventionele genres als de cantate of de opera? Deze werden volgens hem
gewoonlijk bepaald door het overwicht van het vocale element. Vocale
en instrumentale middelen zouden daarentegen volkomen gelijkwaar-
dig aan elkaar moeten zijn. In hun samengaan zag Wagner de verenig-
ing van het menselijk-aanschouwelijke met het transcendente. Hij
meende dat de muzikale ontwikkelingen van zijn tijd aanstuurden op
de herontdekking van deze eenheid, een herontdekking waartoe
Beethoven Negende Symfonie een belangrijke stap vormde, maar die
pas volledig haar beslag zou krijgen in het muziekdrama. We kunnen
concluderen dat Wagners muziekdrama's aansluiten bij een bestaande
stroming binnen de kunstreligie, voorzover het gaat om de status van
de instrumenten (ofwel het orkest). Zijn persoonlijke bijdrage aan de
kunstreligie bestaat echter uit de welomschreven plaats die hij toekent
aan de menselijke stem.

Na deze uitweiding over vocale en instrumentale middelen in de mu-
ziek, komt nu mijn tweede kanttekening bij Wagners verhouding tot
de 19de-eeuwse kunstreligie aan de orde. Die betrof het uitgesproken
sociale karakter van zijn kunsttheorieen. Uit vele van zijn geschriften
- van het schotschrift Der Kunstler and die Offentlichkeit uit 1840, tot
een meer afstandelijk essay als Das Publikum in Zeit and Raum uit
1878 - blijkt zijn preoccupatie met de verhouding tussen kunstenaar
en samenleving. Wagner is er altijd van overtuigd geweest dat de kunst
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pas kan bloeien wanneer die door een consensus in de maatschappij
gedragen wordt, en niet slechts door bepaalde groeperingen of klassen.
Dit consensus-idee vond hij in de religie, die immers als spirituele
basis van een hele samenleving fungeert.
Op dit punt sloot Wagner niet aan bij Schleiermachers uitleg van het
begrip 'kunstreligie' - waarop bijvoorbeeld Wackenroder en in zekere
zin ook Schopenhauer voortbouwden - maar bij die van Hegel. In
diens Phanomenologie des Geistes (1807) wordt onder de term 'kunst-
religie' niet een gevoelsmatig in contact treden met onbekende verten
door het individu, maar veeleer een 'cultus' verstaan19) : een bij uitstek
sociaal gebeuren rond een kunstwerk dat op zeer concrete wijze ge-
stalte geeft aan het goddelijke. Kunst en religie vormen bier een een-
heid; enerzijds is de kunst ingebed in het religieus bewustzijn, ander-
zijds orienteert dit bewustzijn zich op het kunstwerk.

Deze eenheid moeten we volgens Hegel uitsluitend zoeken in de antie-
ke Griekse beschaving. Kunstreligie is voor hem een station in de ge-
schiedenis dat definitief is gepasseerd. De kunst kon niet hoger reiken
dan in bovengenoemde zin een to zijn met de religie. De religie heeft
zich daarentegen wel verder kunnen ontwikkelen, dat wil zeggen: in de
richting van het 'woord' en de 'gedachte', waaraan Hegel - in tegen-
stelling tot Schleiermacher en de romantici - nog altijd het primaat
gaf. De overeenkomsten tussen Wagners kunstopvatting en Hegels
kunstreligie zijn dan ook slechts van formele aard. Wagner zal Hegels
ontwikkelingsmodel nooit in al zijn consequenties hebben aanvaard -
als hij er al serieus kennis van heeft genomen - omdat de kunst daarin
haar tijd reeds heeft gehad, en is afgelost door de hogere stadia van
achtereenvolgens de religie en de filosofie. Dit alles neemt echter niet
weg dat juist Hegels definitie van het begrip 'kunstreligie' raakvlakken
vertoont met Wagners kunst-ideaal Z0) Wanneer Wagner stelt dat "wahre
Kunst nur auf der Grundlage wahrer Sittlichkeit gedeihen kanni2l), be-
dient hij zich, bewust of onbewust, zelfs van een Hegeliaans begrip.

Ook in Wagners denken speelde de Griekse oudheid een belangrijke
rol. Hij zag daarin het historische precedent van de door hem zo vurig
gewenste consensus. Voor het 'kunstwerk van de toekomst' stond de
klassieke tragedie model. In het oude Griekenland kon de voltallige
gemeenschap zich in de tragedie herkennen; een uitvoering droeg het
karakter van een religieus festijn waaraan iedereen, van hoog tot laag,
deelnam. De gemeenschap van mensen werd weerspiegeld in een ge-
meenschap van de kunsten: dichtkunst, muziek, dans en sculptuur had-
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den elk hun plaats in de tragedie. (Wagners concept van het Gesamt-
kunstwerk was eveneens geinspireerd door zijn studie van de Griekse
cultuur.)1)

Het ontmoetingspunt van kunst en religie was voor de Grieken de
mythe, de vertelling die zin gaf aan de werkelijkheid en de stof aan-
leverde voor de tragedies. Het valt to begrijpen dat Wagner, vanuit
zijn sterk sociaal getinte kunstbeschouwing, veel belangstelling had
voor dit aspect van de Griekse cultuur. Immers, de mythe was een
gemeenschappelijk goed; de kunstwerken die daarop gebaseerd waren
hadden derhalve ook iedereen wat to zeggen. Voor zijn eigen muziek-
drama's greep Wagner onder meer terug op de oude Germaanse
mythologie. Zo gebruikte hij voor de Ring - waaraan de Griekse my-
thologie zelf overigens ook niet vreemd is - gegevens uit de Nibel-
ungen-sage, en de oudnoorse Edda en Volsunga-sage. Hij veronder-
stelde met deze stof voor zijn tijd en omgeving een soortgelijk
gemeenschappelijk goed to hebben aangeboord. In die veronderstelling
stond hij overigens niet alleen; zo had de Hegel-volgeling Friedrich
Theodor Vischer al in 1844 voorgesteld een opera to componeren op
basis van de Nibelungen-sage, en daarmee geanticipeerd op Wagners
Ring.')

We kunnen nu stellen dat Wagner aan het gedachtengoed van de kunst-
religie twee elementen heeft toegevoegd: ten eerste de complemen-
tariteit van instrumentale en vocale muziek, ten tweede het meer cul-
tische element van de mythe. Deze twee elementen stonden niet los van
elkaar; het ene bracht het andere met zich mee. Om dit duidelijk to
maken laten we Wagner zelf weer aan het woord. In Oper and Drama
zegt hij over de mythe het volgende:

Aller Gestaltungstrieb des Volkes geht im Mythos somit dahin, den
weitesten Zusammenhang der mannigfaltigsten Erscheinungen in ge-
drangtester Gestalt rich zu versinnlichen; these zunachst nur von der
Phantasie gebildete Gestalt gebart shch, je deutlicher sie werden soll,
ganz nach menschlicher Eigenschaft, trotzdem ihr Inhalt ein i1ber-
menschlicher and ubernaturlicher is.')

Vergelijken we dit met Wagners opvatting van de relatie tussen stem-
men en instrumenten, respectievelijk tekst en muziek, dan blijkt dat
hij in een andere context hetzelfde doel verwoordt: het in elkaar laten
grijpen van het bijzondere en het algemene, van het menselijke en het
bovenmenselijke, van vorm en proces. Een soortgelijke gedachte koes-
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terde Nietzsche, toen die in zijn door Wagner geinspireerde boek Die
Geburt der Tragodie (1871) sprak over het samengaan van het appoli-
nische en het dionysische.2' Dit samengaan zag Nietzche als een ver-
worvenheid van de klassieke tragedie26), waarvan Wagners Muziek-
drama de wedergeboorte moest zijn. Nietzsches beroemde begrippen-
paar appolinisch-dionysisch vindt, hoewel niet in die bewoordingen,
een precedent in de ideeen van Wagner.

Cultus en kritiek

Wagners kunstreligie onderscheidde zich zowel naar inhoud als naar
functie van de vroeg-romantische kunstreligie. Ze was niet uitsluitend
een innerlijke maar vooral ook een openbare aangelegenheid; ze richtte
zich niet op het individu, maar op de gemeenschap.

Is Wagner er met zijn kunst nu uberhaupt in geslaagd een voltallige
gemeenschap aan to spreken, laat staan een nieuwe gemeenschap tot
stand to brengen, zoals zijn bedoeling was? Het moet gezegd worden
dat hij verder is gekomen dan menig ander met dezelfde ambities. Hij
heeft de meeste van zijn projecten voltooid, hij heeft een schare vol-
gelingen achter zich gekregen en hij heeft in Bayreuth zelfs zijn eigen
tempel kunnen bouwen. Maar Wagner moest zelf constateren dat zijn
hoogste doelen tijdens zijn leven niet konden worden bereikt. Zijn
muziekdrama's hebben niet die heilzame uitwerking op de maatschap-
pij gehad die hij zich ervan had voorgesteld. Ze bleken evenmin als
de reeds bestaande genres tot alle lagen van de samenleving door to
dringen. Wagners ideaal van een harmonieuze en kunstminnende ge-
meenschap kreeg steeds meer het karakter van een utopie; en de ter-
mijn waarop dit ideaal in vervulling zou moeten gaan werd dienover-
eenkomstig langer.

Mede hierdoor kwam Wagners streven tegen het einde van zijn leven
to verkeren in haar tegendeel: sektarisme. Wat in de breedste zin van
het woord 'volkskunst' had moeten zijn, werd een ritueel voor in-
gewijden en 'verlichte' geesten. Wagner mat zich daarbij in toenemen-
de mate de rol van een religieus leider aan, die zich ook bezighield met
de levensstijl van zijn volgelingen. In een van zijn laatste publikaties,
Religion and Kunst (1880) adviseerde hij onder meer een vegetarische
leefwijze (een advies dat Mahler gedurende enige tijd heeft opge-
volgd). Hij ging zich steeds sterker identificeren met het christendom,
vooral vanwege aspecten als universele liefde en medelijden, aspecten
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die hij ook aan de filosofie van Schopenhauer had ontleend. Hoezeer
hij op het laatst zijn functie als kunstenaar vereenzelvigde met de
functie van een religieus leider, blijkt uit zijn overtuiging dat hij aan
het christendom een nieuwe vorm zou kunnen geven. Daarbij had hij
een meer cultische vorm in gedachten, waarin de muziek - die hij ooit
"die tonende Seele der christlichen Religion" noemde - centraal stond.
In de aanhef van Religion and Kunst pleitte Wagner als volgt:

Man konnte sagen, dass da, wo die Religion kunstlich wind, der Kunst
es vorbehalten sei den Kern der Religion zu retten, indem sie die
mythischen Symbole, welche die erstere im eigentlichen Sinne als
wahr geglaubt wissen will, ihrem sinnbildlichen Werthe nach erfasst,
um durch ideale Darstellung derselben die in ihnen verborgene tiefe
Wahrheit erkennen zu lassen.)

Wagners laatste muziekdrama, Parsifal, illustreert als Been ander werk
dit hand in hand gaan van kunst en cultus 78)

Parsifal markeerde de breuk met een van Wagners voornaamste pleit-
bezorgers: Friedrich Nietzsche. Deze verwierp Wagners toenadering tot
het christelijk gedachtengoed, maar had ook in het algemeen niets op
met diens rol als een soort hogepriester van de kunst. Nietzsche was
niet de enige die zich daaraan stoorde. Ook anderen die in de loop der
jaren kritiek op Wagner hebben uitgeoefend, richtten zich veelal tegen
het cultische element in zijn werk; de neiging om in kunst niet alleen
de afbeelding, maar tevens de voltrekking van ideeen to zien.

Wagners eigen suggestie dat zijn werk als een historisch culminatiepunt
moest worden gezien, werd door verschillende van zijn critici als een
verwijt naar hem teruggespeeld. Oswald Spengler, in zijn boek Die
Untergang des Abendlandes (1918-1922), zag in de reusachtige propor-
ties van Wagners werk een teken van cultureel verval.') Igor Stravinsky
kritiseerde Wagner scherp, omdat hij zich boven - en dus buiten - de
traditie zou hebben geplaatst.300 (Het letterlijk mateloze dat Stravinsky
ergerde, had Thomas Mann - overigens een bewonderaar van Wagner -
al eerder met gemengde gevoelens vervuld.) Karl Popper tenslotte,
meende dat het in de eerste plaats aan Wagner to wijten was, dat in de
20ste eeuw het muzikale landschap werd gedomineerd door sektarische
avantgardestromingen.31>
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Conclusies

Hoewel kunstreligie als zelfstandige stroming moeilijk is of to
bakenen, kunnen we spreken van een belangrijk fenomeen in de l9de-
eeuwse cultuur. Velen schreven aan kunst, en muziek in het bijzonder,
het vermogen toe bij de toeschouwer, lezer of luisteraar een religieuze
ervaring teweeg to brengen. De kunstreligie vormde de keerzijde van
de geringe maatschappelijke relevantie die de kunst in de l9de eeuw
bezat; Wagners ontwikkeling van een politiek actief kunstenaar tot een
dichter-priester illustreert dit.

De muziekdrama's en kunsttheorieen van Wagner vertegenwoordigden
een eigen richting binnen de kunstreligie. Zijn bijdrage aan dit feno-
meen bestond uit zijn ideeen over de rol van de menselijke stem in de
muziek, en uit het element van de mythe. Aan de religie ontleende
Wagner vooral het idee van een cultus, en in mindere mate dat van een
innerlijke ervaring, zoals de vroeg-romantische generatie voor hem.
Misschien komt het juist door dit cultische aspect dat de plaats van
Wagner in de cultuur van de late l9de eeuw zo uniek en veelbesproken
is. Wagners kunst vraagt, meer dan welke andere kunst ook, van de
toeschouwer een intensieve deelname, zoals bij een ritueel. Het minder
aangename gevoel dat zich daarbij aan de toeschouwer kan opdringen
is, dat het ritueel waaraan hij zich onderwerpt de universele verpak-
king vormt van een uiterst subjectieve wereldbeschouwing.

I
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