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Inleiding 

“Het conflict in Joegoslavië is buitengewoon complex en kan op uiteenlopende manieren 

geduid worden” (Detrez 1996: 13). Met deze zin opent Raymond Detrez, Balkan-specialist en 

professor aan de universiteit van Gent en Leuven, zijn studie over Joegoslavië: De sloop van 

Joegoslavië. Relaas van een boedelscheiding. Onze historische, wetenschappelijke kennis 

over de complicaties in voormalig Joegoslavië is inderdaad beperkt, zoniet vertroebeld, door 

de complexiteit van de conflicten maar mede ook door het gevaar voor politiek geëngageerde 

bronnen. Het is – deels – mijn opzet om een overzichtelijk verslag te geven van de feiten en 

gevolgen die geleid hebben tot het uiteenvallen van Joegoslavië en de 

onafhankelijkheidsverklaringen van de deelstaten, maar meer nog om een beeld te geven van 

de politieke, sociaal-economische en culturele atmosfeer die er in het Joegoslavië van Tito en 

de daaropvolgende overgang naar een democratisch regime heerste.  

 Vermits ik mijn stage in een Sloveense uitgeverij (Študentska zaloţba, Ljubljana) 

gelopen heb, zal mijn aandacht voornamelijk uitgaan naar Slovenië en de Sloveense literatuur. 

Dit vormt dan ook de aanleiding tot mijn eerste probleemstelling: vanaf wanneer kunnen we 

spreken van een onafhankelijke Sloveense identiteit? Welke rol heeft de Sloveense literatuur 

gespeeld in de ontwikkeling van het Sloveense nationale bewustzijn en hoe heeft ze dat 

gedaan? En vervolgens: hoe verhoudt die Sloveense literatuur en cultuur zich tot de 

Joegoslavische politiek?  

Een tweede probleemstelling is de daaropvolgende vraag naar hoe de hedendaagse 

Sloveense roman vorm heeft gegeven aan de traumatische Joegoslavische ervaring enerzijds 

en aan de overgang van moderniteit naar postmoderniteit (die in Slovenië voor een groot deel 

samenviel met de overgang van een autoritair naar een democratisch regime) anderzijds. 

Aangezien ik hoofdzakelijk zal refereren naar de overgang van moderne naar postmoderne 

literatuur verkies is de verkorte schrijfwijze „(post)moderne literatuur‟. wanneer ik expliciet 

wil verwijzen naar postmoderne literatuur wordt dat ook zo weergegeven. Vervolgens is het 

dus de vraag naar hoe de (post)moderne en Joegoslavische ervaring zijn weerslag heeft 

gevonden in de Sloveense roman.  

Deze vraag stuurt ons in de richting van het groteske en vormt dan ook de overstap 

naar het tweede luik: de theorie van het groteske en de ervaring in de roman. Michail Bachtin 

geeft als eerste een concreet beeld van het groteske aan de hand van het groteske lichaam. Het 

groteske open lichaam komt hierbij tegenover het gesloten klassieke lichaam te staan. 

Aangezien Bachtins studie enkel betrekking heeft op het werk van Rabelais is zijn definitie 

van het groteske - het feestelijke carnavaleske - beperkt tot de middeleeuwen. Maar het 

groteske en het begrippenapparaat dat de vele theoretici van het groteske aanreiken, onder wie 

ook Bachtin, leiden wel tot een bruikbaar instrumentarium om de tekst anders – en misschien 

zelfs beter – te lezen. 

Het is bijgevolg mijn bedoeling inzicht te verwerven, ten eerste, in de historisch- 

culturele achtergrond van Joegoslavië waartegen het Sloveense nationale bewustzijn en de 

Sloveense literatuur zich verder hebben ontwikkelt en, ten tweede, in hoe de Sloveense roman 

vorm heeft gegeven aan de Joegoslavische ervaring enerzijds, en aan de alomtegenwoordige 

(post)moderne ervaring anderzijds. Een onderdeel hiervan vormt het literaire grotesk realisme 
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dat zich specifiek manifesteert in die overgangsperiode van een autoritair naar een 

democratisch regime.  

Ik wil dit alles toetsen aan de hand van een gevalstudie van één karakteristieke 

Sloveense romanschrijver, Drago Jančar, die tevens een politiek invloedrijk persoon in het 

streven naar de Sloveense onafhankelijkheid was – en nog steeds is –. In de analyse van de 

roman, waarbij ik gekozen heb voor Galjot („De Galeislaaf‟; cf. infra), geef ik de – 

oorspronkelijk Sloveense – tekstfragmenten in het Nederlands weer vanwege de vlotte 

leesbaarheid. Voor de analyse van afzonderlijke woorden heb ik me gericht op de 

oorspronkelijke versie en zowel het Sloveens als het Nederlands weergegeven. Om te 

verwijzen naar de roman in de tekst gebruik ik de Sloveense titel „Galjot‟. Om de bronpagina 

aan te geven van tekstfragmenten uit de roman gebruik ik de afkorting DG, „De Galeislaaf‟, 

verwijzend naar de Nederlandse vertaling van Galjot. 

Joegoslavië heeft een enorm bewogen geschiedenis gekend. In het eerste hoofdstuk 

geef ik een historisch overzicht van de turbulente tijd voor, tijdens en na Josip Broz Tito en 

het Joegoslavisch socialisme. Enerzijds moest het de voortdurende externe dreiging van 

andere machten onder ogen zien (respectievelijk het Ottomaanse rijk, het Habsburgse rijk, de 

nazi‟s en de Sovjet) en anderzijds heeft het ontstaan van verschillende rechtsnationalistische 

groeperingen (respectievelijk de Ustaši in Kroatië, de Četniks in Servië en de Domobranci in 

Slovenië) veel leed en onderlinge wraakgevoelens veroorzaakt bij de Joegoslavische 

bevolkingsgroepen. Tito heeft succesvol een poging ondernomen die gebieden te verenigen 

(binnenlandse politiek) en zich onafhankelijk op stellen tegenover de andere grote machten 

(buitenlandse politiek). De grondwet van 1974, die enerzijds meer autonomie verleende aan 

de deelrepublieken maar anderzijds een strengere Tito voortbracht, heeft veel veranderd in het 

denken van die deelrepublieken ten opzichte van de federatie van Joegoslavië. De dood van 

Tito, de opstanden in Kosovo, de opkomst van de Servische leider Slobodan Milosović, de 

economische crisis die het gebied al gedurende jaren teisterde, en de afscheidingsdrang van de 

Kroaten en Slovenen, betekenden het einde van het voormalige Joegoslavië en leidden tot de 

onafhankelijkheidsverklaringen van de Joegoslavische republieken. Ik zal aantonen dat de 

literatuur – in het ontwikkelen van een Sloveense onafhankelijke identiteit – daar eveneens 

een aandeel in had. Vervolgens bespreek ik de overgang van het Sloveense modernisme naar 

postmodernisme en, vooruitlopend op de analyse van Galjot, de kenmerken van de Sloveense 

(post)moderne (historische) roman. 

In het tweede hoofdstuk geef ik een korte biografische schets van Drago Jančar. Jančar 

is een van de meest vooraanstaande en vertaalde Sloveense schrijvers. Hij heeft het 

Joegoslavië van nabij meegemaakt wat ook te voelen is in zijn vele essays en andere literaire 

werken. In 1974, het jaar van de nieuwe grondwet, werd Jančar gearresteerd vanwege 

distributie van vijandige propaganda en bracht hij enkele maanden in de cel door, alwaar hij 

begon te schrijven aan de roman Galjot („De Galeislaaf‟). Jančar heeft tijdens de wende van 

Slovenië, toen hij onder andere voorzitter was van het Sloveense PEN centrum, de 

democratische toon aangegeven en, samen met andere literatoren en „culturele‟ politici, het 

land in de „juiste‟ richting gestuurd. Hij is daarnaast ook schrijver van de postmoderne 

Sloveense historische nouveau roman of neorealistische roman. De keuze van Jančar voor 



 

 

 

 

6 

onze gevalstudie was bijgevolg voor de hand liggend. De keuze van de roman daarentegen is 

met een citaat van Verhoeven, auteur van De lach en de roman (2006) naar wie we later 

meerdere malen zullen teruggrijpen, als volgt te motiveren:  

Het moet gaan over romans die rigoureus kiezen voor de wereld, die hun tijd en plaats, hun 

geschiedenis als onderwerp hebben. Het subject is in een hardnekkige strijd voor betekenis 

verwikkeld, zowel binnen de roman als tegenover de buitenwereld. In zulke romans komt het 

conflict van de late moderniteit immers het sterkst tot uiting […]. Deze romans […] zijn rijpe 

20
ste

-eeuwse uitvoeringen van de exuberante en tegendraadse komische ontvoogdingsroman 

waarin een subject onder dramatische omstandigheden zoekt naar zijn betekenis in zijn wereld. 

(Verhoeven 2006: 18) 

Ik heb bijgevolg gekozen voor de roman Galjot („De Galeislaaf‟, 1978) omdat deze een 

hoogtepunt in het oeuvre van Drago Jančar betekent, representatief is voor de postmoderne 

Sloveense roman, en vorm geeft aan “het conflict van de late moderniteit” alsook waarin “een 

subject onder dramatische omstandigheden zoekt naar zijn betekenis in zijn wereld”. Hierbij 

komt nog dat de roman geschreven is op het toppunt van de controversiële krachten die tot het 

uiteenvallen van Joegoslavië zouden leiden en de ideeën van zijn tijd uitdraagt. Hiermee 

wordt de brug gelegd naar de theorie van het groteske en de postmoderne groteske roman dat 

we in de volgende hoofdstukken verder uitdiepen. De illustratie op de voorpagina, een detail 

van het schilderij van Pieter Brueghel daterend van 1559 met als titel „De spreekwoorden‟, is 

tevens de omslagillustratie van de Nederlandse vertaling van Galjot, en toont al enigszins de 

link met het groteske, zijnde het in de schilderkunst.  

In het derde hoofdstuk behandel ik verder de theorie van het groteske en de roman. In 

dit hoofdstuk geef ik een historisch overzicht van de theorievorming rond het groteske en geef 

ik kort de verschillende visies van vooraanstaande theoretici weer in een poging tot een 

welomlijnde definitie van de kenmerken en functies te komen. De invloed van Bachtin op dat 

gebied is onmiskenbaar. Zijn uiteenzetting over het groteske in het werk van Rabelais geeft 

ons een beeld van welke vormen het groteske werkelijk aanneemt. Bachtin betrekt daarbij de 

carnavaleske - maar desalniettemin realistische – lach. Deze lach neemt een belangrijke 

positie in in het denken rond het groteske. Bijgevolg is een beter begrip van deze lach 

noodzakelijk om het realistische aspect van het groteske ten volle te doorzien. Hoewel 

Bachtin al meerdere malen bestudeerd, bekritiseerd en zelfs weerlegd is, zijn Bachtins ideeën 

van uitzonderlijk belang. Daarom heb ik een extra stuk gewijd aan het interpreteren van 

Bachtin, zodat we zijn theorie kunnen ontdoen van overbodigheden en tot de essentie van het 

groteske kunnen komen. Als laatste behandel ik het aspect van de groteske roman. De roman 

is, volgens Bachtin, het genre bij uitstek waarin het groteske, de lach en de postmoderne 

ervaring hun ideale vorm krijgen. “De roman” is niet in enkele bladzijden te vatten en vereist 

een uitgebreidere studie. Maar de belangrijkste elementen die nodig zijn voor het begrijpen 

van de postmoderne, groteske en Sloveense roman, zullen aan bod komen. 

In het laatste hoofdstuk vervolgens geef ik een analyse van de groteske elementen in 

de roman Galjot. De roman Galjot is al verscheidene malen door Sloveense 

literatuurtheoretici bestudeerd op tekstueel, inhoudelijk en historisch niveau. Maar een 
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diepgaande analyse die zowel inhoud, stijl, genre enzovoort behandelt, ontbreekt nog. Met het 

groteske wil ik een apart onderzoeksterrein verkennen dat zowel raakt aan het tekstuele, het 

inhoudelijke en het achterliggende wereldbeeld. Ik wil hiermee verder gaan dan een puur 

contextuele of formele benadering. Ik wil hiermee ook de link leggen met de (post)moderne 

en Joegoslavische ervaring in Slovenië en hoe die vorm heeft gekregen in de Sloveense 

hedendaagse roman. 

Met deze studie wil ik een kleine bijdrage leveren aan de Oost-Europese studies in het 

algemeen en aan het denken over het (post)moderne literaire groteske (in Oost-Europa) in het 

bijzonder, waarin ik het groteske zo tracht te benaderen dat het bruikbaar wordt voor 

tekstanalytisch onderzoek dat meer vertelt over de tekst en de context dan dat we op het eerste 

zicht kunnen lezen. 
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1 OVERGANG VAN DICTATUUR NAAR DEMOCRATIE 

1.1 Voorgeschiedenis 

Slovenië, Kroatië en Servië hebben elk een heel andere historische evolutie doorgemaakt 

wanneer ze in 1918 voor het eerst het Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen vormen. 

Slovenië en Kroatië behoorden tot en met de Eerste Wereldoorlog tot het Habsburgse rijk, 

terwijl Servië sinds de vijftiende eeuw deel uitmaakte van het Turkse rijk. Servië werd, na 

langdurig verzet te hebben geboden tegen de Turken, in 1830 autonoom onder de 

bescherming van Rusland en uiteindelijk in 1878 een onafhankelijk koninkrijk dat in 1912-

1913 werd uitgebreid met Kosovo en een deel van Macedonië. Bosnië-Herzegovina behoorde 

eerst ook tot het Ottomaanse rijk maar werd in 1878 opgenomen in de Dubbelmonarchie 

Oostenrijk-Hongarije, en in 1908 geannexeerd door Wenen (Voet 1993: 8, Detrez 1996: 15-

31, zie ook Anstadt 1993, Krulic 1993 en Luthar 2008). Slovenië en Kroatië waren bijgevolg 

rooms-katholiek en hanteerden het Latijnse schrift, terwijl Servië en Montenegro orthodox 

waren en het Cyrillisch schrift hanteerden. De burgers van Bosnië-Herzegovina hingen 

daarentegen voornamelijk de Islam aan (Voet 1993: 8, Detrez 1996: 40). In de Balkan 

verspreidde zich vanuit Kroatië steeds meer de idee van een verenigde Zuid-Slavische staat 

die onafhankelijk naast de Habsburgse staat zou bestaan. Deze onafhankelijke staat kwam er 

ook in 1918 als het Koninkrijk van Serviërs, Kroaten en Slovenen en vervolgens, na de 

staatsgreep van de dictatoriale Alexander in 1929, als Koninkrijk Joegoslavië. Al sinds de 

negentiende eeuw kenden de verschillende gebieden hun respectievelijke nationalistische 

bewegingen. Tussen de twee wereldoorlogen in echter begonnen deze nationalisten zich 

steeds meer te manifesteren en streefden de respectievelijke landen naar een autonome positie 

binnen de Joegoslavische federatie, alwaar de Serven de belangrijkste posities bekleedden. In 

1929 leidde dit in Kroatië tot de vereniging van de Kroatische nationalisten onder leiding van 

Ante Pavelić, ook wel de Ustaši geheten (Voet 1993: 10, Detrez: 83). In 1941, wanneer de 

Joegoslavische regering na de oorlogsverklaring naar Engeland was geëmigreerd, ging 

Pavelić zover dat hij de Kroaten onafhankelijk verklaarde in het Nezavisna drzava Hrvatski 

(Onafhankelijk land van Kroaten). Met onafzienbaar veel geweld verdreven de Ustaši 

gedurende de vier jaren van de oorlog de niet-Kroaten, onder welke voornamelijk de Serviërs 

vielen, uit hun land. Hun tactiek luidde als volgt: “Wij zullen een aantal Serviërs doden, 

anderen zullen wij verjagen en de rest zullen wij dwingen het katholieke geloof aan te nemen” 

(Anstadt 1993: 91). 

De Kroatische fascisten […] hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met hun 

moslimbondgenoten meer dan een half miljoen in Kroatië en Bosnië levende Serviërs vermoord. 

De humaanste vorm van vervolging door de Kroaten was nog dat de Serviërs voor de keus 

werden gesteld rooms-katholiek te worden of te vertrekken. Maar meer in zwang was het hen 
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samen te drijven in de orthodoxe kerk en die dan in brand te steken. Het was niet het uitschot 

dat zich daaraan schuldig maakte; pastoors deden eraan mee.
 1
 (Anstadt 1993: 36) 

De Serviërs kwamen in opstand en verenigden zich als Četniks, het Servische evenbeeld van 

de Kroatische Ustaši: zij begingen dezelfde gruwelijkheden als de Ustaši jegens de Kroaten 

die in hun land vertoefden. Ook in Slovenië vormden zich gewapende nationalistische 

groepen: de Domobranci (Verdedigers van het vaderland). Aan de vooravond van de Tweede 

Wereldoorlog werden de Joegoslavische landen geteisterd door het geweld van hun 

conservatieve anticommunistische, „nationale‟, rechtse groepen. 

Niet veel later, toen in april 1941 de oorlog verklaard werd aan Joegoslavië en de 

regering het land ontvluchtte, viel Duitsland Joegoslavië binnen: Slovenië werd opgedeeld 

onder Duitsland, Italië en Hongarije. In Ljubljana, hoofdstad van Slovenië, reageerde men 

hierop met de georganiseerde Sloveense verzetsbeweging: het Bevrijdingsfront (Osvobodilna 

Fronta – OF) onder leiding van de Sloveense Communistische Partij. Hun doel was Slovenië 

te bevrijden uit de handen van de kapitalisten en fascisten (Pirjevec, Repe 2008: 36-48). 

Ondertussen organiseerden zich in het Zuidoosten van Servië de communistische partizanen 

onder leiding van Josip Broz Tito. In datzelfde jaar 1941 brak Tito, die reeds aan de macht 

van de Joegoslavische Communistische Partij stond, definitief met Mihailović, leider van de 

Servische Četniks en de tot dan toe enige erkende verzetsleider van Joegoslavië in het 

buitenland. De communisten en partizanen, verenigd onder Tito, bestreden niet alleen de 

Italiaanse fascisten en Duitse nazi‟s, maar ook de intern groeiende nationale bewegingen. In 

1943 sloot het Sloveense Bevrijdingsfront zich aan bij Tito‟s Joegoslavische communistische 

verzetsleger en zijn partizanen en vormden ze samen het Nationale Bevrijdingsfront (Pirjevec, 

Repe 2008: 36-48). De strijd tegen de Četniks, de Ustaši, de Domobranci, en de Duitse en 

Italiaanse nazi‟s, behoorde tot een van de gruwelijkste van de Tweede Wereldoorlog maar 

wierp wel zijn vruchten af: Belgrado, en even later Ljubljana, werden in 1945 bevrijd. 

1.2 Joegoslavië onder Josip Broz Tito 

1.2.1 De instelling van het communisme 

Josip Broz Tito was een Kroatische partizaan die al sinds 1937 aan het hoofd van de 

Joegoslavische Communistische Partij stond. Hij had één doel voor ogen: het opbouwen van 

een communistisch en autoritair Joegoslavië. Vanaf 1942 leidde hij het Nationale 

Bevrijdingsfront dat hij later herdoopte tot het Joegoslavisch Leger. Na de capitulatie van 

Italië in 1943 en van Duitsland in 1945, stond Tito klaar om de macht te grijpen. Hij begon in 

1945 met het vormen van een nieuwe regering en een eigen leger die het einde betekenden 

voor de verschillende nationaal rechtse bewegingen. In 1946 ging hij van start met de 

nationalisatie van private eigendommen, dat voltrokken was in het jaar 1948. Tito erkende 

reeds in 1946 de verschillende nationaliteiten en gaf de verschillende volken een eigen 

republiek (Slovenië, Kroatië, Servië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro en Macedonië) of een 

                                                 
1
 Milo Anstadt, auteur van Scheuren in de heksenketel. Een historische schets van Joegoslavië en de Balkan 

(1993), is, ondanks de historische correctheid van het citaat, een uitgesproken pro-Servische bron en zal daarom 

verder enkel worden aangehaald bij wijze van aanvulling. 
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autonome provincie (Kosovo en Vojvodina). Het eerste vijfjarenplan van de Sloveen Boris 

Kidrič, in 1945 door Tito aangesteld als president van de Sloveense Republiek, ging in 1947 

van start met het doel “de libérer la Yougoslavie de l‟emprise des pays capitalistes” (Castellan 

1996: 56). 

De oorspronkelijke idee van de vereniging van de Zuid-Slavische landen werd echter 

niet door iedereen op een zelfde manier geïnterpreteerd. Servië zag meer een Verenigd Groot 

Servië voor zich, waartoe ook de Serviërs in de andere gebieden behoorden,
2
 terwijl Kroatië 

en Slovenië in de eerste plaats wilden samenwerken in een federatie waarin elk zijn eigen 

autonomie mocht behouden. Joegoslavië steunde echter slechts op drie pilaren: de (enige) 

Communistische Partij, het Leger, en de Geheime Politie die een staat binnen de staat vormde. 

Het bestuur was gecentraliseerd en de deelgebieden volgden de bevelen op vanuit Belgrado, 

hoofdstad van Joegoslavië en nu nog steeds van Servië. De universiteiten en basis- en 

secundaire scholen kwamen onder strikte ideologische supervisie, en contact met de andere 

landen werd streng gecontroleerd. Politieke tegenstanders, of mogelijke collaborateurs, 

werden „opgeruimd‟, terwijl anderen naar concentratiekampen gestuurd werden, waaronder 

ook veel Sloveense intellectuelen en schrijvers. Bij de instelling van Tito‟s communisme 

gedurende de periode kort na de Tweede Wereldoorlog, in 1945 werden, bij wijze van 

voorbeeld, talrijke Sloveense Domobranci, die het jaar ervoor trouw hadden gezworen aan de 

Führer, geëxecuteerd. De geheime massagraven zouden pas later ontdekt worden.  

1.2.2 Ideologische onafhankelijkheid 

In 1948 kwam het tot een conflict met de Kominform van de Sovjet-Unie. Stalin was niet 

akkoord met het beleid dat Tito, strevende naar meer zelfstandigheid ten aanzien van Moskou, 

voerde. De Sovjet blokkeerde vervolgens de economische toevoer naar Joegoslavië en 

verbrak alle contacten. De excommunicatie door „het vaderland van het socialisme‟ was een 

grote schok voor Joegoslavië, zowel ideologisch als op het vlak van „identiteit‟. Tito kon zich, 

dankzij de hulp die het Westen hem verleende in een poging een bondgenoot te vinden als 

buffer tegen de Sovjet, standhouden maar hij zou zich moeten bewijzen en het Stalinisme 

vervangen door een ideologisch evenwaardige en authentieke variant van het socialisme. 

Milovan Dljilas, Boris Kidrič, Edvard Kardelj en Moše Pijade, de belangrijkste ideologen van 

1948-1950, zetten zich aan het werk en ondernamen een eerste poging tot zelfbestuur (Krulic 

1993: 94). Het Balkanpact met Griekenland en Turkije bevestigde hun ideologische 

onafhankelijkheid. Van 1950 tot 1965 spreekt Joseph Krulic (in: Histoire de la Yougoslavie 

de 1945 à nos jours, 1993) van een autonoom Joegoslavië. Joegoslavië evolueerde progressief 

naar een socialistisch zelfbestuur en een beleid van non-alignement. Politiek echter bleef alles 

onder de controle van de centralistische communistische liga van Joegoslavië, wat de interne 

tegenstrijdigheden verder in de hand werkte. De nationalistische tendensen die toen al de kop 

opstaken, werkten het unitaristische en centralistische idee van de Servische communisten 

tegen en werden lange tijd onderdrukt. Joegoslavië, en vooral Slovenië, bleef ondertussen 

                                                 
2
 Professor Detrez verwijst naar dit fenomeen als irredentisme, “de verovering van aangrenzende gebieden, 

bewoond door “volksgenoten”, met het oog op de creatie van staten waarin alle leden van de natie 

samenleefden” en verder “het streven naar de vereniging van alle volksgenoten binnen de grenzen van de eigen 

nationale staat” (Detrez 1993: 31-49; 1996: 23). 
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geconfronteerd worden met een ernstige economische crisis. De lage kapitaalstoename en 

onevenwichtige productie gingen niet gelijk op met de economische groei (Castellan 1996: 

56-68). De economie werd steeds meer afhankelijk van buitenlandse leningen. In 1963 nam 

Joegoslavië de nieuwe constitutie van “Socialistische Federale Republiek van Joegoslavië” 

aan en streefde ze naar economische autonomie van de deelstaten. 

1.2.3 De economische hervormingen van de jaren zestig 

In een poging de geruïneerde economie te redden begon de staat zijn grenzen open te stellen. 

Dit leidde tot de eerste grote golf emigranten, waarbij tienduizenden burgers van Joegoslavië 

hun geluk gingen beproeven in West-Europa, Duitsland, Amerika, en Australië. Het geld dat 

ze vanuit het buitenland naar hun familie in Joegoslavië stuurden, redde het regime van de 

definitieve ondergang en leidde zelfs tot modernisering en meer comfort in het dagelijkse 

leven. Ook het toerisme, dat steeds meer buitenlanders lokte, zorgde voor positieve 

economische en politieke resultaten (Granda 2008: 226). In 1965 voerde men hervormingen 

door in het bankwezen die leidden tot het ontstaan en uitgroeien van de twee nationale 

Joegoslavische banken. De economie vertoonde langzaamaan steeds meer de kenmerken van 

een markteconomie waardoor men in de media ging spreken van een „derde Joegoslavië‟. 

Stane Kavčič werd in 1967 de eerste minister van Slovenië en leidde ook daar het land naar 

een markteconomie. Maar de interne tegenstellingen werden onhoudbaar: een kapitalistisch 

systeem zonder kapitalisten kan niet werken. De economische gevolgen waren desastreus: de 

economische groei vertraagde, de werkloosheid steeg, tussen 1958 en 1980 emigreerde meer 

dan één miljoen mensen naar Duitsland, Frankrijk en Scandinavië emigreerde, en de inflatie 

en staatsschulden liepen steeds hoger op (Krulic 1993: 149). Het nationalisme vond bijgevolg 

opnieuw meer weerklank. In 1971 leidde dit tot een economische, culturele en nationalistische 

identiteitscrisis in heel Joegoslavië en vooral in Kroatië (Krulic 1993: 120, Detrez 1996: 110). 

De Kroaten wilden het toerisme en hun eigen gedecentraliseerde bank behouden. Ze kwamen 

op voor gediscrimineerde Kroaten in de andere republieken en wilden hun eigen variant van 

het Servo-Kroatisch. Tito beschuldigde hen ervan zich “aan verderfelijk nationalisme en 

gevaarlijke contrarevolutionaire activiteiten te hebben schuldig gemaakt en droeg een 

zuivering op” (Anstadt 193: 103). Hij trad erg hard op en arresteerde de partijleiders. De jaren 

zestig kenden enerzijds een vrijere markteconomie maar de gebeurtenissen van de jaren 

zeventig in Joegoslavië, de zogenaamde Kroatische Lente, brachten anderzijds een veel 

strengere Tito voort. 

1.2.4 De nieuwe grondwet van 1974 

In 1974 voelde Tito zich gedwongen een nieuwe federale grondwet op te stellen in een poging 

het nationalisme de kop in te drukken en Joegoslavië te behouden. De eerder vermelde Edvard 

Kardelj, Sloveens communist en de belangrijkste theoreticus van het titoïsme, werkte, tegen 

de technocratie, het marxistisch arbeiderszelfbestuur model uit: er zou een strakker 

federalisme komen waardoor de deelrepublieken, die nog meer autonomie verkregen, dienden 

in te staan voor hun eigen economie. Slovenië maakte hiervan gebruik om zijn industriële 

economie tot de belangrijkste van heel Joegoslavië te maken. Dat verscherpte het, reeds 
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onrustbarend grote, verschil tussen Slovenië en Kroatië enerzijds en Montenegro, Macedonië 

en Kosovo anderzijds. De inflatie steeg naar 30 procent in 1980, de staatsschulden liepen nog 

steeds op, de werkloosheid nam weer toe, enzovoort (Castellan 1996: 61, Krulic 1993: 109). 

Ondanks de (ongunstige) economische en politieke vrijheid die de republieken en provincies 

genoten, werd ook deze periode gekenmerkt door een strenge Tito. De dominantie van de 

Communistische Partij liet zich nog steeds op alle andere domeinen voelen. 

1.3 Het uiteenvallen van de Joegoslavische Federatie 

1.3.1 De opstanden in Kosovo en de opkomst van Slobodan Milošević 

Het begin van de jaren tachtig was tekenend voor heel voormalig Joegoslavië. Na de dood van 

Josip Broz Tito op 4 mei 1980 begon de Joegoslavische socialistische staat onvermijdelijk af 

te brokkelen. “Tito was een meester in het bevriezen van de conflicten, maar de 

onderliggende tegenstellingen had ook hij niet kunnen wegnemen” (Voet 1993: 13). Servië 

was helemaal niet gediend met de nieuwe grondwet van 1974 die de autonome provincies als 

Kosovo bijna evenveel macht gaf als de Republieken. Kosovo, dat in de middeleeuwen het 

hart van het Servische koninkrijk was en waar de Serviërs een mythische veldslag tegen de 

Turken hadden geleverd, lag heel gevoelig bij de Serviërs. De bevolking van Kosovo bestond 

echter voor 80 procent uit Albanezen en de docerende taal op school en universiteit was er het 

Albanees. De Albanezen hadden nooit aan de zijde van Servië gestaan: al in de 

Balkanoorlogen vochten ze met de Turken tégen de Serviërs. Toen de Albanese Kosovaren, 

na de dood van Tito, de banden met Servië wilden verbreken en een onafhankelijke republiek 

wilden worden, was dat dan ook de aanleiding tot de uiteindelijke burgeroorlog aan het einde 

van de jaren tachtig. In 1981 demonstreerden de Albanese Kosovaren voor een onafhankelijke 

Republiek. De demonstratie werd bloedig onderdrukt. Enkele jaren na de demonstratie van de 

Kosovaren werd Slobodan Milošević in 1986 aangesteld als nieuwe leider van de 

communistische partij in Servië. Hij organiseerde een „antibureaucratische revolutie‟ met 

grote demonstraties tégen de autonomie van Kosovo en Vojvodina. Hij bepleitte een harde 

aanpak van de Albanezen in Kosovo en zorgde ervoor dat hun autonomie in de grondwet van 

1990 werd afgeschaft. Dit zorgde voor grote onenigheid met de andere deelrepublieken, die 

partij kozen voor Kosovo. 

1.3.2 Het memorandum van de Academie van Kunsten en Wetenschappen 

In 1983 reeds stelden de Serviërs een nieuw educatief standaardprogramma voor dat in alle 

deelrepublieken zou worden toegepast. Het programma stootte op sterke oppositie in Slovenië 

en Kroatië, gezien zeventig procent van het programma uit Servische teksten bestond. Met 

Slobodan Milošević aan de macht werd de zaak alleen maar erger. Eind 1986 verenigden de 

Servische nationalistische academici zich en opperden voor een Groot-Servië in het 

Memorandum van de Servische Academie van Kunsten en Wetenschappen. Ze wilden 

daarmee de Serviërs in Kosovo en Kroatië beschermen en bepleitten de afschaffing van de 

grondwet van 1974 en het herstel van een centralistisch regime. Begin 1987 kwam het 

antwoord van de Slovenen in het 57
e
 nummer van Nova Revija („Nieuw Tijdschrift‟, sinds 

1982 in het leven geroepen als voortzetting van de in de jaren zestig verboden tijdschriften 
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Revija en Perspektive) waarin Sloveense intellectuelen, gesteund door de Vereniging van 

Sloveense schrijvers (DSP), hun eigen ontwerp voor een nationaal programma voorstelden. 

De eisen betroffen allemaal de soevereiniteit van Slovenië: een nieuwe Grondwet, een eigen 

leger en een andere status voor de kerk. Verder eiste men de invoering van politiek 

pluralisme, democratie, markteconomie en een onafhankelijke positie in een eventuele 

Joegoslavische confederatie. Hiermee kwamen algemeen de debatten over de herziening van 

de Joegoslavische centralistische grondwet van 1974 overal op gang.  

1.3.3 Het begin van politiek pluralisme 

Terwijl Slobodan Milošević in Servië in de eerste plaats streefde om het Joegoslavië te 

behouden en daar alle beschikbare middelen voor aanwendde, ging het in Slovenië en Kroatië 

een heel andere, tegenovergestelde richting uit. In Slovenië groepeerden zich in 1988 de 

eerste politieke oppositie partijen. In mei 1989 verwoordden de Slovenen hun eis naar politiek 

pluralisme en soevereiniteit van Slovenië in de Meiverklaring (Majniška deklaracija 1989). 

De Meiverklaring was gebaseerd op de rechten van de mens, vrijheid en democratie en zou 

later de basis vormen van de eigen Sloveense grondwet. Milošević werd kwaad en 

organiseerde protestmarsen en demonstraties van Serviërs in Slovenië. Zijn protestmarsen 

werden niettemin tegengehouden aan de grens waarna Milošević alle banden met Slovenië 

verbrak. Eind 1989 kwam er vervolgens een nieuwe wet in Slovenië die politieke oppositie 

partijen toeliet en het uittreden uit de federatie mogelijk maakte. De macht van de Liga van 

Sloveense communisten (Zveza komunistov Slovenije – ZKS), die tot dan toe de enige partij in 

Slovenië was, werd nu verdeeld over meerdere partijen, waarvan de Socialistische bond van 

het arbeidersvolk (Socialistična zveza delovnega ljudstva – SZDL) en de Bond van de 

socialistische jeugd van Slovenië (Zveza socialistične mladine Slovenije – ZSMS) de grootste 

waren (in: NEDWEB, literatuur en context). Er was ook voor het eerst sprake van een coalitie 

waardoor de kloof tussen de Joegoslavische overheid en de Sloveense oppositie steeds groter 

werd. Ook in Kroatië kwam het tot een confrontatie met Slobodan Milošević. De nieuwe 

Kroatische machthebber Tudjman wilde een eigen onafhankelijke staat uitbouwen. In 

december 1990 kwam er in Kroatië een nieuwe grondwet die het uittreden uit de 

Joegoslavische federatie mogelijk maakte.  

1.3.4 De onafhankelijkheid en de Tiendaagse oorlog 

In 1990, op het veertiende congres van de Liga van Joegoslavische Communisten, wees 

Milošević de Sloveense en Kroatische voorgestelde hervormingen af. Dit zorgde voor de 

fatale breuk tussen Slovenië en Kroatië enerzijds en Joegoslavië (Servië) anderzijds: beide 

partijen verlieten teleurgesteld het congres. Slovenië begon zich vervolgens als eerste 

systematisch voor te bereiden op de onafhankelijkheid. De eerste Sloveense verkiezingen 

vonden plaats waarbij de coalitie van de oppositiepartijen, Demos, won. De andere partijen 

hervormden zich. Ook de Italiaanse en Hongaarse minderheden kregen een afgevaardigde in 

het nieuwe parlement. Alle partijen, Demos en de communisten inbegrepen, pleitten voor een 

grotere onafhankelijkheid. Ondertussen ontwapende het Joegoslavische federale Leger 

(Jugoslovanska ljudska armada – JLA) de “Sloveense Territoriale Verdediging” (Teritorialna 



 

 

 

 

14 

obramba Republike Slovenije – TO). Het Ministerie van Defensie onder Janez Janša 

(eveneens redacteur van het beruchte tijdschrift Mladina, cf. infra) bevoorraadde echter in het 

geheim de Sloveense verdedigingstroepen verder. Eind 1990 werd opnieuw een voorstel (een 

Joegoslavische statenbond met Slovenië en Kroatië in een confederatie) afgewezen. Daarop 

stemde 88,2 procent van de Sloveense bevolking in een volksvergadering voor 

onafhankelijkheid. Het Joegoslavische leger dreigde met militaire interventies in Slovenië en 

Kroatië. Op 25 juni 1991 verklaarde Slovenië zich onafhankelijk. Het Parlement nam de 

Constitutionele Wet over de onafhankelijkheid van de Republiek van Slovenië (Temeljna 

ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije) aan en de volgende dag al 

hing de Sloveense vervanger van de Joegoslavische vlag uit boven het parlement van 

Ljubljana. Joegoslavië achtte de onafhankelijkheidsverklaringen van Slovenië in strijd met de 

Joegoslavische grondwet. Het Joegoslavische Leger viel Slovenië binnen en de tiendaagse 

oorlog om onafhankelijkheid werd gevoerd. De oorlog werd besloten met de Declaratie van 

Brioni (Brionski deklaracija): Slovenië moest zijn onafhankelijkheidsverklaring drie maanden 

opschorten tot in oktober. De Franse president François Mitterand erkende uiteindelijk als 

eerste het onafhankelijke Slovenië. De oorlog in Kroatië duurde nog voort tot in 1992 (zie 

Krulic 1993, Voet 1993, Anstadt 1993, Detrez 1996, Castellan 1996, Luthar 2008 enz.). 

1.3.5 Economie 

De politiek, en niet de economie, was de voornaamste hoeksteen van de Socialistische 

Federatie Joegoslavië. De economie had het dan ook enorm zwaar te verduren, periodes van 

groei en van recessie wisselden elkaar voortdurend af. Waar de ene econoom pleitte voor 

liberalisatie en decentralisatie, pleitte de andere voor planmatig dirigisme en centralisatie. De 

discrepantie tussen het noorden en het zuiden werd steeds ernstiger. Het inkomen per hoofd in 

het noorden bedroeg eind de jaren zeventig drie maal zoveel als in het zuiden (Anstadt 1993: 

101). De radicale federalisatie sinds de grondwet van 1974 was economisch erg ongunstig. Na 

de dood van Tito was deze crisis, die al jaren heerste, niet meer te verdoezelen. Joegoslavië 

nam nog meer centralistische maatregelen en verstikte de economie. Er was een tekort aan 

grondstoffen en olie. In 1983 waren er meer dan één miljoen werklozen in Joegoslavië en 

daalde de levensstandaard steeds meer. Hoewel Slovenië economisch bekeken de 

welvarendste deelrepubliek van Joegoslavië was, ging ook hun economie sinds 1984 erop 

achteruit. Bijgevolg zette Slovenië de eerste stappen om de eigen economie los te maken en te 

beschermen tegen de schadelijke maatregelen van Joegoslavië. Er werden gemengde en 

buitenlandse instellingen opgericht. In 1988 kende de Joegoslavische regering een dieptepunt 

als gevolg van een hyperinflatie (de inflatie bedroeg er eind 1989 rond de 2600 procent) 

(Castellan 1996: 69). In datzelfde jaar begon Servië een economische boycotoorlog tegen 

Slovenië. Dr. Joţe Mencinger, de toenmalige Sloveense vicepremier, formuleerde drie 

streefdoelen: het overleven van de economie, het invoeren van marktmechanismen en de 

verwezenlijking van de economische soevereiniteit van Slovenië. Aan het einde van 1990 

verduisterde Servië 1,4 miljard dollar uit de Nationale Bank van Joegoslavië en werkte 

hiermee het bankroet van Joegoslavië in de hand. Slovenië trof maatregelen voor het invoeren 

van een eigen munteenheid, de tolar, die er eind 1991 kwam. De overgangsperiode in 
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Slovenië van het Joegoslavisch autoritair regime naar een soeverein democratisch regime viel 

samen met heel wat economische problemen. Hoewel de decentralisatie op zich vlot verliep, 

liep ze achter op de privatisering. Een tweede probleem vormden daarbij de banken die hun 

verworven rechten niet wilden afstaan en niet openstonden voor veranderingen. Intussen is de 

onafhankelijke Republiek Slovenië internationaal erkend en toegetreden tot de Europese Unie. 

La prise de l‟après communisme, entraînant une restructuration complète de la vie économique, 

n‟est pas terminée. Le passage à l‟économie de marché est en train de se faire et l‟éclatement de 

la Yougoslavie a obligé les Slovènes à revoir entièrement leurs débouchés traditionnels. Mais la 

Slovénie dispose d‟atouts précieux et d‟abord d‟une main-d‟œvre qualifié, d‟un coût 

raissonable. (Castellan 1996: 84-85) 

1.4 Politiek en Literatuur 

De literatuur vervulde een belangrijke rol in het Sloveense nationale bewustzijn. We hebben 

net de historische, politieke, economische en culturele achtergrond van Joegoslavië besproken 

waartegen de door ons aangehaalde literatuur van Drago Jančar zich zal vormen. Het 

dictatoriale beleid van Joegoslavië heeft een niet te onderschatten aandeel gehad in het 

ontplooien en loskomen van de Sloveense literatuur en cultuur. Deze onafhankelijke literaire 

houding stimuleerde verder het Sloveense nationale bewustzijn en heeft in die mate 

bijgedragen aan het einde van Joegoslavië.  

Vooreerst bespreken we, net als bij het historisch overzicht van Joegoslavië, de 

voorgeschiedenis van de Sloveense literatuur. De wisselwerking tussen de Sloveense taal en 

cultuur is van belang omdat ze de basis vormt voor de Sloveense literatuur en het nationale 

Sloveense bewustzijn. Ze toont de waarde die de Slovenen hechten aan hun literatuur en het 

belang van hun eigen taal en cultuur, alsook de standaardeigenschappen waarnaar de 

Sloveense literatuur leeft en streeft. Zoals we zullen zien, waren (zijn) de Sloveense schrijvers 

de dragers van de Sloveense taal en cultuur: ze spelen een belangrijke rol in het verspreiden, 

verkondigen en aandragen van Sloveense waarden – zeer duidelijk in het revolutiejaar 1848 – 

en nemen de Sloveense burgers op sleeptouw respectievelijk in hun strijd tegen de Duitsers en 

het autoritaire Servië, en hebben als dusdanig een belangrijke rol gespeeld in het Sloveense 

nationale bewustzijn. Veel Sloveense auteurs waren (zijn) tevens actief in het politieke leven 

en bezetten nog steeds een belangrijke zetel in het politieke leven van Slovenië. Om het 

belang van de literatuur in het politieke en culturele bewustzijn van Slovenië verder aan te 

tonen, bespreek ik respectievelijk de verenigingen die ontstaan zijn door en voor schrijvers en 

die uitgegroeid zijn tot belangrijke pilaren van de Sloveense cultuur, de (kritische) 

tijdschriften, en het Sloveense toneel. Vervolgens komen we terecht bij het Sloveense 

postmodernisme, de huidige literatuurstroming in Slovenië, en de hedendaagse Sloveense 

historische roman, waartoe ook Drago Jančar behoort. Uiteindelijk zullen we enkele 

conclusies kunnen trekken die ons zullen helpen bij het begrijpen en interpreteren van Drago 

Jančar en zijn roman Galjot. 
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1.4.1  De wisselwerking tussen taal en cultuur  

Slovenië is gebouwd op en gevormd door zijn cultuur en zijn taal. De auteur van het eerste 

gedrukte boek was Primoţ Trubar (1508-1586), de belangrijkste hervormer die de Sloveense 

geschiedenis gekend heeft en de eerste leider van de Sloveense protestantse kerk. Dankzij 

hem, en zijn volgelingen, hebben de Slovenen zich kunnen verenigen op basis van hun eigen 

taal. De ideeën van de Verlichting en de achttiende eeuw stimuleerden het ontstaan van 

intellectuele „taal-‟ of „cultuur-‟ kringen die de nationale bewustwording bevorderden. Het 

jansenisme, een oorspronkelijk Utrechtse politieke en religieuze „ketterse‟ beweging, 

moedigde het gebruik van de volkstalen in de kerk aan, waardoor ook later veel intellectuele 

geestelijken de werkelijke wegbereiders waren voor de Sloveense literatuur en cultuur. Zij 

waren de eersten die de Bijbel en tal van pastorale werken vertaalden in de volkstaal. Tegen 

het einde van de achttiende eeuw namen Ţiga Zois (1747-1819), Valentin Vodnik (1758-

1819) en Jernej Kopitar (1780-1844), de drie Sloveense verlichters, de taak op zich om het 

culturele peil van de Slovenen op te drijven zodat het Sloveens zich als een literaire taal zou 

ontwikkelen tot het niveau van het Duits en het Italiaans. Zij publiceerden tal van 

grammatica‟s die gebruikt werden in het basisonderwijs. De schoolboeken werden van dan af 

in het Sloveens gedrukt en de volkstaal werd langzaamaan ingevoerd in het basisonderwijs en 

later op de lycea. De eerste Sloveense krant, Lublanske novice („Nieuwsblad van Ljubljana‟, 

1797-1800), verscheen in 1797 op initiatief van Zois en was volledig geredigeerd door 

Vodnik, die ook de Velika pratika („Grote Almanak‟, 1795-1797) en Mala pratika („Kleine 

Almanak‟, 1798-1806) uitbracht (Castellan 1996: 35). De krant Novice (Kmetijske in 

rokodelske novice, „Nieuwsblad van landbouw en arbeid‟), in 1843 in het leven geroepen door 

J. Bleiweiss (1808-1881), 

était lu sur tout le territoire, y forma un réseau de correspondants, familiarisa les Slovènes avec 

la langue littéraire et avec la nouvelle orthographe. […] Les Novice éduquaient le public en 

expliquant les lois et les changements politiques après 1861, le préparant ainsi progressivement 

à assumer les responsabilités démocratiques futures. Le rôle de ce journal ne fut pas négligeable 

dans la propagation de l‟idée nationale. (Castellan 1996: 36-37) 

De krant bracht het volk op het platteland nieuws, praktische weetjes en ontspanningslectuur, 

ze bracht het op de hoogte van de nieuwe Sloveense spelling, literatuur en wetgeving en 

speelde als dusdanig een niet te onderschatten rol in het ontwikkelen van een nationaal 

Sloveens bewustzijn. France Prešeren (1800-1849), de meest vooraanstaande schrijver van 

Slovenië, verhief, samen met zijn voorgangers en volgelingen, maar voornamelijk met zijn 

vriend en linguïst Matija Čop, het Sloveens tot een volwaardig ontwikkelde literaire taal en 

zorgde ervoor dat het centrum van de literaire taal in de tweede helft van de negentiende eeuw 

verlegd werd naar Ljubljana. De kranten speelden bijgevolg een uitzonderlijke rol in het 

ontwikkelen van het Sloveense nationale gedachtengoed. Deze functie zou later overgenomen 

worden door de tijdschriften (cf. infra). 



 

 

 

 

17 

1.4.2 Het revolutiejaar 1848 of ‘de lente van de volkeren’  

Tijdens het revolutiejaar 1848 onderging het Habsburgse rijk betekenisvolle politieke 

veranderingen. Dat jaar van „de lente van de volkeren‟ was een mijlpaal in de ontwikkeling en 

formulering van de nationalistische eisen van de Slovenen. Die eisen werden voornamelijk 

schriftelijk verwoord: de eisenprogramma‟s werden in kranten gepubliceerd en verspreid. In 

de eerste plaats vroegen ze de vereniging van de Slovenen, berust op hun culturele en 

linguïstische bases, waarbij de vergelijking wordt gemaakt met Tsjechië en Kroatië, die zich 

baseerden op historisch recht (Castellan 1996: 40). Op de tweede plaats wilden de eisers hun 

taal doorgevoerd zien in de overheidsinstellingen en in het onderwijs, naast het Duits. De eis 

dat Ljubljana, als het centrum van het „verenigd Slovenië‟ en bijgevolg het „centrum van de 

Sloveense cultuur‟, een universiteit zou krijgen, werd, tot grote ontzetting van de Slovenen, 

niet ingewilligd. Maar “avec le programme de 1848 [gebaseerd op de Sloveense taal en de 

literaire cultuur] le futur État slovène se dissinait déjà en pointillé à l‟interieur de la monarchie 

habsburgeoise” (Castellan 1996: 41). Latere schrijvers, zoals de beroemde Ivan Cankar (1876-

1918), lieten zich allen in met de politieke actualiteit. Cankar stelde zich actief op in het 

dagelijkse politieke leven van de natie, gaf lezingen en stelde zich in 1907 als 

sociaaldemocraat kandidaat voor de parlementsverkiezingen. 

1.4.3 De tweede wereldoorlog 

Toen de Duitsers in 1941 de Sovjet-Unie aanvielen sloten de Slovenen, ondertussen 

ondergebracht in Joegoslavië, zich aan bij het anti-imperialistische front (of het 

Bevrijdingsfront, OF). Van de schrijvers en culturele intellectuelen werd verwacht dat zij de 

beweging stuurden, met de woorden van Castellan: “Il était donc naturel que pour un peuple 

dont l‟identité reposait presque uniquement sur la langue les poètes et écrivains se trouvent en 

premières ligne” (Castellan 1996: 101). Schrijvers als France Bevk (1890-1970), Edvard 

Kocbek (1904-1981), T. Seliškar, Preţihov Voranc en J. Vidmar meldden zich allen aan bij 

het Bevrijdingsfront en het verzet. Een representatief voorbeeld was de essayist, schrijver en 

dichter Edvard Kocbek. Hij behoort tot de oprichters van het Sloveense verzet en ondernam 

een poging het christelijk humanisme te verzoenen met het communistische idealisme. Hij 

bezat ook een zetel in het Joegoslavische parlement maar werd na de publicatie van zijn 

bundel kortverhalen Strah in pogum („Angst en moed‟, 1951), waarin hij de twijfel weergeeft 

van de soldaten aan het front, ontslagen uit zijn functie (Castellan 1996: 101-103). Het 

verwerpen van zijn werk door de overheid en de invoering van het socialistisch realisme had 

juist een radicalisering van de moderne literatuur tot gevolg. 

1.4.4 De verenigingen 

In die tijd kwamen tevens de Sloveense literatoren bijeen in de Vereniging van Sloveense 

schrijvers (Društvo Slovenskih pisateljev DSP) onder het voorzitterschap van de schrijver 

Tone Pavček. Later werd die plaats ingenomen door de even vooruitstrevende Tone Partljič 

en na hem door Rudi Šeligo, eveneens een befaamd schrijver van de nouveau roman (cf. 
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infra).
3
 De vereniging bestond al sinds 1872 maar was lange tijd ontbonden en werd pas terug 

met het ontstaan van Joegoslavië in het leven geroepen. Deze vereniging behandelde veel 

meer dan puur literair-culturele aspecten. Vanaf de Tweede Wereldoorlog speelde de 

vereniging een steeds belangrijker rol in Slovenië. De eerste conflicten kreeg ze te verduren in 

het jaar 1983, toen Joegoslavië een nieuw standaard schoolprogramma invoerde dat voor 

zeventig procent uit Joegoslavische (lees: Servische) literatuur bestond en slechts voor dertig 

procent uit Sloveense teksten (in: NEDWEB, literatuur en context). De Sloveense 

intellectuelen en literatoren kwamen in protest en deden beroep op de Vereniging van 

Sloveense schrijvers om hun standpunt te verkondigen. De Vereniging betwistte echter niet 

alleen het schoolprogramma van Joegoslavië, ze nam ook de verdediging van gearresteerde 

schrijvers (vaak vanwege satirische teksten) op zich, waaronder Drago Jančar, en opende in 

1985 de openbare discussie over de Sloveense natie en de Sloveense cultuur in 1985. Het 

debat over de nationale kwestie kreeg daardoor algemene bekendheid en verontrustte de 

andere deelgebieden. Vanaf dan bracht de vereniging tal van sociale thema‟s ter sprake, zoals 

het probleem van de nationaliteiten, politiek pluralisme en vrijheid van meningsuiting. Naast 

de Vereniging van Sloveense schrijvers ontfermde ook de internationaal erkende Sloveense 

PEN club (Poets, Essayists, Novelists; ontstaan in 1926 maar pas werkelijk actief sinds 1967) 

zich over de Sloveense aangelegenheden. Zij leidden in 1984 tot de oprichting van het 

Schrijvers‟ Vredescomité en organiseerden reeds in 1940 een humanitaire actie om de 

schrijvers in het belegerde Sarajevo te helpen (in: NEDWEB, literatuur in context). Onder het 

voorzitterschap van Drago Jančar (1987 tot 1991) wordt de strijd tegen politiek geweld en 

voor de vrijheid van meningsuiting nog sterker.  

1.4.5 De tijdschriften 

De intellectuelen vragen om de terugkeer van literair-kritische tijdschriften. In de jaren zestig 

werden tijdschriften als Revija 57 en Perspective verboden door de Joegoslavische overheid. 

Niko Grafenauer, Tine Hribar, Andrej Inkret en Dimitrij Rupel roepen (met de steun van 

zestig andere intellectuelen) de Nova Revija („Nieuw Tijdschrift‟) in het leven. Het tijdschrift 

kwam er in mei 1982 onder de redactie van Tine Hribar (in: NEDWEB, literatuur en context). 

Van meet af aan raakte het tijdschrift aan alle mogelijke maatschappijkritische aspecten en 

besprak het vele actuele politieke thema‟s. Nadat de Serviërs in 1986 in het Memorandum van 

de Academie van Kunsten en Wetenschappen het idee van een Groot-Servië opperden, 

reageerde Slovenië begin 1987 met een uitgave van Nova Revija. In het fameuze eerder 

vermelde Nummer 57, daterend van februari 1987, publiceerden zestien schrijvers hun eisen 

in Bijdragen voor het Sloveens nationaal programma. De schrijvers werden aangehouden 

maar kwamen er gelukkig genoeg met een publieke veroordeling van af. Het tijdschrift zag af 

van verdere „provocaties‟ en gaf de maatschappijkritische fakkel door aan het weekblad 

Mladina („De Jeugd‟, 1987). In het jaar 1988, zowat het meest turbulente jaar, drukte Mladina 

het ene uitdagende artikel na het andere en zorgde voor grote opschudding in Joegoslavië. 

                                                 
3
 Andere voorzitters van de vereniging waren onder andere Oton Ţupančič, France Bevk, en na de periode van 

Šeligo, Janez Menart, Dane Zajc en Evald Flisar. (zie de infosite over de Društvo Slovenskih pisateljev, 

beschikbaar op www.drustvo-dsp.si) 
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Verscheidene nummers werden in beslag genomen, ook van andere tijdschriften als Katedra 

en Tribuna. Mladina, bewaakt en afgeluisterd door de geheime politie, moest uiteindelijk het 

doek laten vallen. Niet lang daarna werden drie redacteurs van Mladina, de eerder vermelde 

Janez Janša, David Tasič en hoofdredacteur Franci Zavrl, en een Sloveense officier 

aangehouden door het Joegoslavische leger aan het militaire gerechtshof en veroordeeld. Het 

verhoor van de četverica („het viertal‟) werd afgenomen in het Servokroatisch, wat de 

Slovenen interpreteerden als een belediging en een provocatie (in: NEDWEB, literatuur in 

context). Deze gebeurtenis vormde voor het volk de aanleiding om zich te organiseren en het 

Comité voor de rechten van Janez Janša op te richten dat later hervormd werd tot het 

Mensenrechtencomité (Odbor za Varstvo človekovih pravic) en een belangrijke rol zou spelen 

in de keuze voor een onafhankelijk Slovenië. Ondanks de massale toestroom van 

steunbetuigers op het Bevrijdingsplein van Ljubljana en de stille protestacties die 

plaatsvonden voor het militair gerechtshof, werd „het viertal‟ toch veroordeeld maar 

vervolgens vervroegd vrijgelaten. Janez Janša werd later minister van defensie (cf. supra), 

eerste minister van Slovenië en is vandaag nog steeds voorzitter van de oppositiepartij en een 

erg invloedrijke politicus. 

In het vooruitzicht van een onafhankelijk Slovenië ontsproten ook nieuwe tijdschriften 

en kranten. Naast de reeds kort bestaande Delo („de Arbeid‟), Dnevnik („Dagblad‟) en Večer 

(„de Avond‟) werden nu ook de Demokracija („de Democratie‟) en Slovenske novice („het 

Sloveense nieuws‟) uitgegeven. Beide kranten hebben nog steeds een belangrijke oplage. Het 

pluralisme waar men in de politiek naar streefde, vond zijn weerklank in de (voornamelijk 

gedrukte) media. Veel schrijvers, redacteurs en journalisten kregen na de onafhankelijkheid 

van Slovenië vooraanstaande jobs in het politieke leven en beïnvloedden zo het politieke en 

culturele klimaat van het democratisch Slovenië. 

1.4.6 Het Sloveense toneel 

Ook de ontwikkeling van het Sloveense toneel illustreert de nauwe band tussen de 

maatschappelijke en politieke veranderingen en de schrijvers. Veel schrijvers schreven naast 

romans ook vaak toneelstukken. Het Sloveense drama is, meer dan poëzie en proza, politiek 

geëngageerd en sneed (snijdt) vaak maatschappelijke thema‟s aan. Het toneel heeft altijd dicht 

bij het publiek gestaan en is daardoor in staat het te beïnvloeden. In 1944 traden in de bevrijde 

gebieden toneelgroepen op onder toezicht van het Bevrijdingsfront. Tot aan de jaren zestig 

werd het toneel strikt gecontroleerd. Tussen 1964 en 1972 kende het theater een exponentiële 

groei door de nood aan politieke en sociale veranderingen. Daar kwam verandering in tussen 

1972 en 1975, de „loden jaren‟, toen het regime de intellectuelen weer onder controle 

probeerde te krijgen (Castellan 1996: 111). Het toneelstuk Vzgoja srca („De opvoeding van 

het hart‟, 1980) van Dušan Javanovič bij voorbeeld herinnert aan een politiek schandaal eind 

jaren veertig en begin jaren vijftig waarbij het Joegoslavische Informbureau veel onschuldige 

mensen arresteerde, en zijn Don Juan na psu („Don Juan aan lagerwal‟, 1991) beeldt de 

problemen van de Sloveense overgangsperiode uit. Nog zo een voorbeeld is Svatba 

(„Bruiloft‟, 1981) van Rudi Šeligo (voorzitter van de DSP) waarin hij het verval van de 

waarden van de middenklasse aanhaalt (Castellan 1996: 111-114). 
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1.5 Het Sloveense postmodernisme 

Nu we de historische achtergrond van Joegoslavië besproken hebben en de rol van literatuur 

en/of de schrijvers in het ontwikkelen van een nationaal onafhankelijk Sloveens bewustzijn 

ten opzichte van Joegoslavië aangetoond hebben, zullen we ons een beter beeld kunnen 

vormen van de karakteristieken en doeleinden van de (post)moderne Sloveense literatuur. 

Onze uiteindelijke aandacht zal zich toespitsen op de hedendaagse Sloveense historische 

roman, de belangrijkste vertakking van het Sloveense postmodernisme, en de aanloop geven 

tot het volgende hoofdstuk over Drago Jančar, dé postmoderne schrijver van hedendaagse 

Sloveense historische romans (zie onder 2.). 

De (post)moderne Sloveense literatuur vindt zijn grondslag in het modernisme van 

Ivan Cankar (1876-1918), een befaamd Sloveense schrijver. De door hem aangehaalde 

elementen komen ook bij latere schrijvers van het postmodernisme, onder wie Drago Jančar, 

centraal te staan. Vervolgens wordt de postmodernistische variant van het modernisme in een 

nieuwe vorm gegoten, de nouveau roman of neorealistische roman, dat het postmodernisme 

als een onafhankelijke stroming verder zal stimuleren. Deze nouveau roman betrekt er meer 

dan alleen de existentialistische modernistische elementen bij: ook het sociaal realisme en het 

belang van geschiedenis heeft hierin vorm gekregen. Door de historisch-culturele en politieke 

achtergrond van Joegoslavië zal de Sloveense nouveau roman uitgroeien tot een 

uitzonderlijke variant van de ons bekende neorealistische roman. Vervolgens bespreken we 

onder „Autopoëtica‟ de karakteristieke eigenschappen van het postmodernisme en vermelden 

we kort de postmoderne houding in enkele andere kunstvormen: de muziek en de film. 

1.5.1 Het modernisme van Ivan Cankar 

Ivan Cankar (1876-1918), naast Primoţ Trubar en France Prešeren één van de grootste 

Sloveense schrijvers, leidt in Slovenië het tijdperk van de „modernen‟ in. Hij heeft de 

standaard gesteld voor moderne (en postmoderne) Sloveense literatuur. Ivan Cankar werd, 

onder andere, beïnvloed door Maeterlinck, Tolstoj, Gogol en Ibsen en verdiepte zich in 

poëzie, toneelstukken, kortverhalen, novellen en romans. Hij schreef over de mensen van zijn 

tijd die het slachtoffer waren van morele en materiële tekortkomingen en beschreef hun 

eenzaamheid in hun strijd tegen een vijandige en kleinburgerlijke omgeving (Castellan 1996: 

93). Voorbeelden hiervan zijn Cankars grootste romans Tujci („De vreemdelingen‟, 1910), 

Martin Kačur (met ondertitel: „Biografie van een idealist‟, 1906) en Hlapec Jernej in njegova 

pravica („Knecht Jernej en zijn recht‟, 1907), waarin het hoofdpersonage in een dooltocht 

verwikkeld is “à la recherche de la justice dans un monde de mensonge et d‟inégalité sociales 

criantes” (Castellan 1996: 93). Ivan Cankar was, net als meeste schrijvers, eveneens erg 

bedreven in zijn toneelstukken. Aan de hand van een karikatuur of een satire stelde hij de 

hypocrisie van zijn tijd aan de kaak. Ook in het expressionisme van S. Grum (1901-1949), een 

bekend Sloveens toneelschrijver, zien we dat het zoeken naar evenwicht in een „gesloten 

maatschappij‟ centraal stond: “S. Grum (1901-1949), médecin intéressé par la psychologie et 

la psychoanalyse dont les romans et nouvelles de tendance expressioniste reflètent la difficile 

recherche de l‟équilibre psychologique dans une société fermée sur elle-même” (Castellan 

1996: 100). Het is deze „gesloten maatschappij‟ die, in navolging van Cankar, een cruciale rol 
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speelde en zal blijven spelen in de literatuur. Het thema van het verloren individu in een 

vijandige buitenwereld is typerend voor zowel het Sloveense modernisme als voor het 

postmodernisme. Cankars onderwerpen zouden velen na hem inspireren, waaronder Drago 

Jančar, dé grote Sloveense postmoderne schrijver. 

1.5.2 De nouveau roman 

In de jaren dertig komt de nadruk te liggen op de sociale problematiek en algemene 

psychologie. De sociale problemen die het Joegoslavië van het interbellum tekenden, en de 

maatschappelijke veranderingen die deze met zich meebrachten konden door schrijvers als 

France Bevk (1890-1970) en zijn volgelingen niet meer genegeerd worden. Het is de periode 

van het sociaal- en socialistisch realisme, hoewel de beweging dichter bij het sociaal-realisme 

dan bij het socialisme zal komen te staan - “étant donné l‟absence quasi totale de l‟aspect 

idéologique ou révolutionnaire propre aux auteurs soviétiques” (Castellan 1996: 99). Ook dit 

realistische sociale aspect zal in het postmodernisme een belangrijke rol blijven spelen. 

De werkelijke ontwikkeling van literaire stromingen die stuwden naar postmoderne 

literatuur vond plaats gedurende de woelige jaren zestig en zeventig (denken we maar aan de 

politieke en economische hervormingen en de “Kroatische Lente”), wanneer de Sloveense 

schrijvers tevens in contact kwamen met de Westerse wereldliteratuur van het interbellum, 

zoals Joyce, Proust, Kafka, T.S. Eliot, en later vooral Sartre en Camus. Het probleem van de 

existentiële onzekerheid van de moderne mens en zijn vervreemding ten opzichte van zijn 

wereld bleef ook hier een constante. Tot en met de negentiende eeuw kenmerkte de 

realistische roman zich door het modernistisch existentialisme. Vanaf de negentiende eeuw 

echter werd de realistische roman meer historisch benaderd (Jakob 2003: 5-6). De combinatie 

van al deze elementen – het sociaal realisme, het existentialisme en het historisch realisme – 

vinden we terug in de nouveau roman. 

Belangrijk was dat in Joegoslavië sommige onderwerpen, zoals de „nationale 

broederstrijd‟, de bloederige oorlogen en de rode terreur, nog tot na 1980 verboden bleven, en 

de auteurs die dergelijke thema‟s aanhaalden, vaak veroordeeld werden (in NEDWEB, 

literatuur in context). Voorbeelden hiervan zijn de nouveau romans van Vitomil Zupan, 

Marjan Roţanc, Alojz Rebula, Lojze Kovačič, en Drago Jančar (Castellan 1996: 107-110). 

Vitomil Zupan gaf in de jaren zeventig en tachtig vier belangrijke romans uit, die tot het 

Sloveense canon behoren: Menuet za kitaro („Menuet voor de gitaar‟), Igra s hudičevim 

repom („Spel met de staart van de duivel‟), Komedija človeškega tkiva („De komedie van de 

menselijke vezel‟) en Levitan („Leviathan‟). Na de Tweede Wereldoorlog kwam Vitomil 

Zupan in conflict met de Joegoslavische Federatie. Menuet za kitaro, waarin tal van 

ideologische en revolutionaire thema‟s aan bod komen, werd in 1980 verfilmd onder de titel 

Nasvidenje v naslednji vojni („Tot ziens in de volgende oorlog‟) door de regisseur Ţivojin 

Pavlović en zorgde voor grote opschudding. Ook de romans van Marjan Roţanc, die de 

gevolgen van de oorlog aantonen, werden verfilmd onder de titels Ljubezen („Liefde‟, 1984) 

en Hudodelci („Boosdoeners‟, 1987) door de regisseur Rajko Ranfl. Beiden (Zupan en 

Roţanc) werden voor het militaire gerechtshof gebracht, waar Zupan werd veroordeeld tot 

vijftien jaar celstraf (hij kwam vervroegd vrij na zeven jaar) (in: NEDWEB, literatuur in 
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context). Maar zij waren wel de eerste generatie die het waagden zich openlijk te uiten over de 

burgeroorlog en de massamoorden bij de communistische machtsovername van 1945. 

Kovačič, Rebula en Drago Jančar zijn eveneens sprekende voorbeelden van de (post)moderne 

nouveau roman (Castellan 1996: 107-110). De roman Prišleki („De immigranten‟, 1985) van 

Kovačič behoort tot de meesterwerken van de hedendaagse Sloveense literatuur. Hij raakt 

hierin aan de morele en politieke problemen onder het socialistische regime van Joegoslavië. 

In zijn andere werken, waarin hij zich liet beïnvloeden door schrijvers als Proust, Joyce en 

Kafka, worden droom en werkelijkheid vaak met elkaar verweven (zie ook bij Drago Jančar). 

De neorealistische romans van Rebula handelen over religieuze aangelegenheden en 

vertegenwoordigen een hoogtepunt in het zoeken naar esthetiek en ethiek in de hedendaagse 

Sloveense literatuur (Castellan 1996: 110).  

1.5.3 Autopoëtica 

Met de intrede in het Sloveense proza van de nouveau roman krijgt in de jaren tachtig het 

postmodernisme steeds meer vorm. Het postmodernisme ontstond in combinatie met het 

modernisme, postsymbolisme, neorealisme, existentialisme en de vele andere stromingen, 

waaronder tevens de neoromantiek. De Sloveense filosoof Tine Hrubar, eveneens 

medeoprichter van Nova Revija en een belangrijk figuur in de democratisering van Slovenië, 

bestempelde dit fenomeen met de term „autopoëtica‟, het zelf scheppen van een genre. Het 

Sloveense postmodernisme, dat vorm krijgt in de al bestaande nouveau roman, is een 

samenraapsel van verschillende stromingen en thematiseert algemene problematische 

verhoudingen: 

Postmoderne literatuur wordt meestal aan de hand van volgende kenmerken beschreven: de 

problematisering van de relatie fictie-werkelijkheid; de problematisering van de relatie taal-

werkelijkheid; de problematisering van de relatie individu-wereld; het afwijzen van de 

traditioneel ordenende principes van de werkelijkheid zoals politiek, filosofie, kunst, religie met 

als gevolg een fundamenteel scepticisme en relativisme; de twijfel aan het statuut zelf van de 

werkelijkheid; de versplintering van het ik; de fragmentering; het vermengen van verschillende 

genres en soorten kunst (kitsch en kunst, hoge en lage cultuurvormen); het metafictioneel ter 

discussie stellen van het genre en de vorm; de intertekstualiteit en het onophoudelijk verwijzen 

van uitingen; de gelaagdheid van de kunstuiting; en tenslotte het creatieve appel aan de lezer die 

het kunstwerk zelf moet mee helpen gestalte geven. (naar Vanderlinden 1996, geciteerd op 

NEDWEB, literatuur in context) 

Hoewel dit citaat over de postmoderne literatuur in Vlaanderen handelt, is het evenzeer van 

toepassing op de postmoderne literatuur in Slovenië. De problematische verhouding van het 

individu tot de hem omringende wereld en de problematische verhouding van taal en verhaal 

ten opzichte van de realiteit behoren tot de centrale thema‟s van postmoderne literatuur. Het 

postmoderne ik heeft te kampen met een overdaad aan indrukken die het individu 

versplinteren. Niets wordt nog zomaar voor waar aangenomen: de twijfel heerst er alom en 

werkt zo enige vorm van scepticisme in de hand. Het is nu aan de schrijver en aan de lezer om 

de eigenlijke betekenis aan het autopoëtische werk te geven. 
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Tot de belangrijkste werken van het Sloveense postmodernisme behoren de reisromans 

van Evald Flisars, de romans van Mate Dolenc‟s en de werken van Dimitrij Rupel, die de 

actuele politiek onder de loep neemt. De voornaamste schrijver na 1980 is zonder twijfel 

Drago Jančar: “La maîtrise de la langue et l‟intensité dramatique placent l‟œvre de Jančar au 

premier rang dans la littérature slovène d‟aujourd‟hui” (Castellan 1996: 109). Maar daarover 

later meer. 

1.5.4 Andere kunstvormen 

Naast de zonet besproken Sloveense postmoderne literatuur zag men ook in de andere 

kunstvormen de overheersende invloed van een postmoderne ingesteldheid, en is daarom het 

vermelden waard. In het begin van de jaren tachtig zag Slovenië vele subculturele 

bewegingen en verschillende alternatieve manieren van expressie via kunst. De sterkst 

ontwikkelde subculturele beweging was de punkcultuur. De Sloveense groep Pankrti 

(„Bastaards‟) gaf in 1977 het allereerste punkconcert en stimuleerde gelijkaardige bewegingen 

in de andere socialistische landen van Oost-Europa. Hun boodschap richtte zich tegen het 

totalitarisme en moedigde de vrijheid van meningsuiting en het pluralisme in politiek en 

media aan. De punkbeweging werd door de „gesloten‟ politiek en de media vervolgd en 

veroordeeld vanwege haar radicaliteit (Castellan 1996: 114-120).  

 Ook de filmwereld krijgt een uitzonderlijke plaats in deze postmoderne houding 

toebedeeld. Al sinds Tito‟s tijd is de filmwereld nauwe banden aangegaan met de literaire 

wereld. Men laat zich inspireren door de vele literaire hoogstaande kritische werken in de 

hoop verder te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn de reeds aangehaalde verfilmingen van 

de veroordeelde nouveau romans van Vitomil Zupan en Marjan Roţanc.  

1.6 De hedendaagse Sloveense historische roman 

Hieronder volgen de door ons samengevatte inzichten van vooraanstaande Sloveense 

literatuurtheoretici omtrent de hedendaagse Sloveense historische roman. De conclusies die ze 

trekken behandelen de eigenschappen, doeleinden, en functies van de verschillende soorten 

historische romans. We lopen hierbij enigszins vooruit op onze analyse van Galjot, die veel 

van de besproken kenmerken zal vertonen. 

Helga Glušič geeft in het artikel Sodobni Slovenski Zgodovinski Roman (1983: 78-88) 

de belangrijkste eigenschappen weer van de moderne Sloveense historische roman: de roman 

beschrijft een heroïsch verleden aan de hand van verhalen over eigen overwinningen die het 

nationalisme en het groeiende sociaal bewustzijn tot gevolg hebben, of over vreemde 

overwinningen, waarin geweld de hoofdrol speelt (zie ook Galjot van Jančar). Voor Glušič 

vormt deze beschrijving van het verleden de basis voor het reflecteren over de eigen tijd en 

het menselijk lot. In Slovenië is die historische roman voor het merendeel politiek 

geëngageerd. Vertrekkende van geschiedkundige feiten stapt de auteur over op een 

avontuurlijk plot waarin hij een cultureel en geestelijk portret schildert van de vroegere mens.  

Glušič onderscheidt, in haar vergelijking van de romans van Pregljev en de eerder 

vermelde France Bevk (Bevk gebruikte thema‟s uit de tijd van de Turkse invallen, feodale 

vervolgingen, de uitbuiting van de boeren, maar ook fictieve pseudohistorische verhalen met 
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een parabolische functie), twee typen historische romans naar gelang de functie die het 

verleden erin vervult (1983: 78-88). Het eerste type beperkt zich tot geschiedkundige fresco‟s. 

Het tweede, en voor ons veel interessantere, type vertelt een intiem verhaal over de mens in 

een historisch tijdperk. De historische achtergrond in de roman vervult hier een instrumentele 

functie. Op de voorgrond worden de algemene en kleine menselijke problemen zo geschetst 

dat ze een tijdloos karakter krijgen. Het projecteren van deze problemen in het verleden, en 

het zich in tijd en ruimte van het onderwerp distantiëren, laat toe ideeën en gedachten te uiten 

over de moderne samenleving, over de huidige problematiek van de mens en zijn existentieel 

conflict. Onder het mom van een historische roman kunnen auteurs zo hun kritische mening 

opperen over sociale dilemma‟s zonder slaags te raken met de – in Joegoslavië vaak 

repressieve – overheid. De hedendaagse Sloveense historische roman handelt vaak over de 

zoektocht naar enige vorm van waarheid over het verleden. Hij is vaak ideologisch getint, 

avontuurlijk en kenmerkt zich door de heropleving van archaïsmen. De taal en het exotische 

zijn belangrijke elementen in de historische roman. Glušič bespreekt eveneens de evolutie van 

de Sloveense roman waarin de roman volgens haar steeds meer aandacht gaat besteden aan 

het communicatieve, de psychoanalyse, de psychologie, de theologie, de politiek enzovoort. 

Hij handelt ook steeds vaker over de mens zelf, zijn lot en zijn – vaak teleurstellende – 

zoektocht naar waarheid. Het innerlijke zoeken en de sociale dilemma‟s, die zowel het 

verleden als het heden kent, worden steeds centralere thema‟s. Met het verleden onthult de 

roman het heden en vice versa (Glušič 1983: 78-88).  

Van diezelfde mening zijn ook Miran Hladnik en Tomo Virk, Sloveens literair 

theoreticus, schrijver, vertaler en professor aan de universiteit van Ljubljana. Miran Hladnik 

(in: Temeljni problemi zgodovinskega romana, 1995: 1-12) onderscheidt, in navolging van 

Glušič, eveneens twee typen historische romans naargelang de functie die het verleden erin 

vervult (cf. supra). Tomo Virk (in Temni angel usode, 1997) ziet de essentie van historische 

romans als die van Drago Jančar niet in het beschrijven van het verleden, maar in de narratief 

over de algemene menselijke conditie en haar lotbepaaldheid. De waarheid en het realisme 

van de historisme-instrumentele roman liggen volgens Virk in de vraag naar de menselijke 

existentie en haar betekenis. Het begrip “historisch” komt bijgevolg tussen aanhalingstekens 

te staan, gezien het feit dat het centrale thema eerder draait om de vraag naar onze existentie 

en de algemene menselijke conditie. Fictie en feiten worden er verweven en bewerkt door de 

creatieve geest van de auteur in functie van een groter verhaal (zie ook bij Galjot van Jančar). 

Vanesa Matajc (in Sodobni in moderni Slovenski zgodovinski roman, 2002: 201-208) 

vervolgens onderscheidt drie soorten historische romans: de sociaal-historische, informatief-

historische (of biografisch-historische) en filosofisch-historische roman. Alleen de informatief 

historische roman blijft in zijn taakvervulling neutraal en objectief. De andere twee en 

hoofdzakelijk de filosofisch-historische roman, zijn beïnvloed door het moderniseringsproces 

en ruilen de objectieve historische werkelijkheid in voor de subjectieve beleving van de 

personages. Vanesa maakt in haar typologie nog een verder onderscheid tussen de historisch-

filosofische roman (het nieuwe eeuw concept, sociale progressieve hervormingen) en de 

fictief-historische roman (relativering van het begrip geschiedenis) (2002: 208). Beiden 

kenmerken zich volgens Matajc door een sceptische houding tegenover historische 
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veranderingen: de geschiedenis wordt er beschreven aan de hand van progressieve sociale 

veranderingen die echter weinig indruk nalaten. De moderne Sloveense historisch-filosofische 

en fictief-historische roman handelen vaak over de repressieve mechanismen die het land 

teisteren (zie ook Galjot van Jančar): iedere situatie wordt er een dodelijk spel van machten. 

Het conflict situeert zich tussen het repressieve sociale machtsspel en het individu. De rol van 

geschiedenis verhuist naar het tweede plan. De geschiedenis wordt er volgens Matajc 

geconcipieerd als een constructie, als fictie. De achterliggende filosofie wijst het lineaire 

verloop van de geschiedenis af en plaatst er een cyclisch wereldbeeld tegenover. De 

geschiedenis herhaalt zich eindeloos zonder enige vorm van evolutie of betekenisvolle 

veranderingen, als een steeds terugkerend nihilistisch en repressief sociaal machtsspel. Drago 

Jančar is een sprekend voorbeeld van dit laatste. Vanesa Matajc plaatst de romans van Drago 

Jančar bijgevolg onder filosofisch-historisch. De onderverdeling tussen historisch-filosofisch 

en fictief-historisch is bij Drago Jančar bijzaak vermits zijn werken onder beide categorieën 

vallen, en zelfs onder de sociaal-historische roman. 

Janko Kos, de laatst aan te halen Sloveens literatuurtheoreticus, laat zich in zijn 

romantheorie en -typologie inspireren door onder andere Friedrich Theodor Vischer en 

Wolfgang Kayser (cf. infra) (Troha 2001: 19). Hij onderscheidt op zijn beurt vier typen 

roman: de naïeve roman (niet problematisch; de triviale liefdes- of reisroman), de 

ideeënroman (betrekt filosofie, politiek, religie enzovoort; de satirische, utopische, morele, 

ideologische roman van de moderne tijd), de realistische roman (het realisme en naturalisme 

van de negentiende eeuw), en de probleemroman (Troha 2001: 21). Vooral deze laatste, de 

probleemroman, spreekt tot Kos‟ verbeelding. De probleemroman, zoals de term al aangeeft, 

legt de nadruk op de problematische verhouding tussen individu en werkelijkheid, tussen 

realiteit en droom. Verder heeft hij een tragisch-komische verhaallijn en is hij vaak zelfs 

grotesk (zie ook Galjot van Jančar). De probleemroman overstijgt, volgens Kos, de ideeën- en 

realistische roman omdat de problematische wereld niet wordt onderdrukt of afgewezen. Als 

voorbeelden geeft hij de romans van Cervantes, Laffayette, Goethe, Hoffmann, Stendhal, 

Dostojevski, Proust en Kafka (Troha 2001: 19-24). Janko Kos behandelt de werken van 

Drago Jančar nu eens onder de (gefaalde) ideeënroman, dan weer onder de (grotesk) 

realistische roman of onder de probleemroman.  

De Sloveense roman, daarentegen, waaronder hij vol overtuiging de romans van 

Jančar rekent, typeert Janko Kos eenvoudigweg als een desillusieroman. De verklaring die hij 

en Dušan Pirjevec (Evropski roman, 1979) hieraan geven, heeft alles te maken met de 

geschiedenis van Slovenië. De Slovenen hadden tot voor kort geen eigen land en konden dus 

onmogelijk een nationaal subject zijn. Pirjevec merkt op dat dit zijn weerslag vindt in de 

roman in de afwezigheid van metafysische structuren, de passiviteit van de helden, hun 

onvermogen actie te ondernemen en hun voortdurend verlangen (Troha 2001: 16). De 

onoverkomelijke val van de protagonisten is het gevolg van vreemde krachten en/of algemeen 

ongeluk. Opvallend, voor Pirjevec, is dat de Sloveense roman zich kenmerkt door de 

personages‟ onvermogen hun wil te realiseren, ook niet in de toekomst. In Jančars geval is dat 

door de helds‟ té sceptische houding tegenover het verleden, heden en/of toekomst 

(geschiedenis herhaalt zich voortdurend). Pirjevec verklaart dat de Sloveense romanheld 
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zichzelf bijgevolg ziet als een onschuldig slachtoffer van de wereld en overtuigd is van diens 

ondergang. De helds uiteindelijke en onvermijdelijke val bevestigt de „duistere‟ cycliciteit van 

de geschiedenis (Troha 2001: 17). Pirjevec concludeert (nogal eenzijdig) dat de Sloveense 

roman nooit het ideaal van de Europese roman kan halen aangezien Slovenië pas sinds kort 

een eigen soevereine staat kent (Troha 2001: 3). 

Veel van de zonet aangehaalde en besproken kenmerken van de Sloveense historische 

roman vinden we terug bij Galjot van Jančar. In de analyse van Galjot gaan we echter niet 

meer in op de hierboven kenmerken van de historische roman maar benaderen we de 

geschiedenis in Galjot vanuit een groteske invalshoek. Daarbij zullen we vaak tot de zelfde 

conclusie komen als voorgaande literatuurteoretici in hun beschrijvingen van de historisch-

instrumentele, historisch-filosofische, fictief-historische, problematische, of „desillusie‟ 

roman.
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1.7 Conclusie 

In dit hoofdstuk hebben we eerst de historische politieke, sociaal-culturele en economische 

achtergrond willen schetsen van het regime onder Tito waartegen de Sloveense literatuur van 

onder andere Jančar is ontstaan. We zagen daarbij dat Tito‟s ideaal van de vereniging van de 

Zuid-Slavische landen in een eensgezinde socialistische staat niet zonder interne problemen 

verliep: de nationaalrechtse groeperingen, politieke en economische hervormingen, de 

“Kroatische lente”, het belang van Kosovo, het langzaamaan loskomen van de Republieken, 

enzovoort. De jaren zestig tot tachtig kenden enerzijds een lossere federatie maar anderzijds 

een veel strengere Tito. Sloveense maatschappijkritische tijdschriften als Revija en 

Perspektive werden in de jaren zestig verboden en ook het toneel kwam onder strikt 

ideologisch toezicht te staan. Dit beleid van Tito werkte alleen maar verder het verlangen op 

naar meer onafhankelijkheid, een verlangen dat Pirjevec besprak als een van de cruciaalste 

eigenschappen van de Sloveense desillusie romanheld, waarbij het verlangen van de held niet 

ingewilligd wordt (desillusie): volgens Pirjevec en Kos lag de verklaring hierin dat Slovenië 

tot voor kort geen eigen soevereine staat heeft gekend. Na de dood van Tito in 1980 was de 

economische, politieke en interetnische crisis die het gebied al gedurende decennia teisterde, 

niet meer te verdoezelen. Met Slobodan Milošević aan de macht, die alle middelen 

aanwendde om het Joegoslavië te behouden, verslechterde de situatie exponentieel. Nadat 

Slovenië en Kroatië enkele malen slaags raakten met en op verzet stuitten van het beleid van 

Milošević, werden de eerste stappen ondernomen naar politieke, economische en culturele 

onafhankelijkheid, die ze respectievelijk bereikten in 1991 en 1992. 

 De Sloveense cultuur (literatuur) speelde enigszins mee in de afscheidingsdrang van 

Slovenië, in die hoedanigheid dat Slovenië een land gevormd en gebouwd is op zijn taal, zijn 

cultuur en zijn literatuur (in tegenstelling tot Kroatië of Tsjechië, die zich beroepen op 

historisch recht; Castellan 1996: 40), en die op deze manier een grote rol speelden in het 

ontwikkelen, ontplooien en verspreiden van het Sloveense nationale politieke bewustzijn. De 

wisselwerking tussen het Sloveense nationale politieke bewustzijn en de literatuur vormde 

bijgevolg het tweede onderdeel. Hierin bespraken we eerst de oorsprong van de Sloveense 

literatuur, teruggaande op Primoţ Trubar (1508-1586), en het belang van literatuur in het 

ontwikkelen van een eigen cultuur. Doorheen de geschiedenis van Slovenië is de band die er 

bestond tussen hun cultuur en literatuur alleen maar verstevigd. De eerste kranten, uitgaande 

van Sloveense intellectuelen (lees: schrijvers), namen de taak op zich het volk te voorzien van 

een culturele („nationale‟) bodem en hun te onderrichten in hun rechten en plichten als 

„Sloveens‟ burger. Hier ontstonden de eerste nationale gevoelens die de Slovenen terecht 

verdedigden in het jaar 1848. Maar ook na 1848 waren het in de eerste plaats de Sloveense 

schrijvers en intellectuelen die het initiatief namen in politieke en/of sociale aangelegenheden, 

zoals het oprichten van en toetreden tot het Sloveense Bevrijdingsfront in de Tweede 

Wereldoorlog; het oprichten van verenigingen die opkomen voor de rechten van de mens, 

vrijheid van meningsuiting verkondigen, of debatten voeren over de Sloveense natie en 

cultuur; het oprichten van maatschappijkritische tijdschriften die openlijk antiautoritaire 

ideeën verkondigen en verspreiden en daarvoor vaak moeten opdraaien (zie Mladina en de 
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četverica); het aanraken van gevoelige thema‟s zoals broedermoord en massaslachtingen die 

tot de jaren tachtig verboden waren; het geheimelijke bevoorraden van het Sloveense „leger‟ 

dat de Sloveense onafhankelijkheid mogelijk heeft gemaakt (zie Janez Janša), enzovoort. De 

Sloveense intellectuelen en schrijvers waren vaak ook (en zijn nog steeds) actief in het 

politieke leven, waar ze het land meer en meer stuurden naar een democratie. 

 Dit bracht ons bij het laatste aspect van dit hoofdstuk: de eigenlijke Sloveense 

literatuur, met de nadruk op het Sloveense (post)modernisme en de hedendaagse Sloveense 

historische roman. De oorsprong van het Sloveense postmodernisme vonden we terug in het 

modernisme van Cankar (1876-1918). Het door hem centraal geplaatste thema van het 

verdwaalde slachtoffer-individu in een vijandige en/of repressieve omgeving, zal ook in de 

postmoderne literatuur centraal komen te staan. In de jaren dertig evolueerde de literaire 

stroming naar het sociaalrealisme, waarbij de aandacht verlegd werd naar de sociale 

problematiek en algemene psychologie. Ook dit aspect zal blijven doorleven in het 

postmodernisme. De postmoderne combinatie vervolgens van de existentiële problematiek 

van het modernisme, het sociaalrealisme, en vanaf de negentiende eeuw ook het historisch 

realisme vond tenslotte zijn ideale vorm in de nouveau roman, of neorealistische roman, die 

zo de postmoderne stroming in de jaren zestig en zeventig verder stimuleerde. Dit bracht Tine 

Hribar ertoe het fenomeen van samenraapsels van het postmodernisme te definiëren met de 

term “autopoëtica”, het zelf scheppen van een genre. Voor een definitie en de kenmerken van 

het postmodernisme verwijs ik terug naar de tekst zelf (1.5.3).  

De belangrijkste hedendaagse vertakking van het Sloveense postmodernisme 

daarentegen is de historische roman. Hier hebben we de inzichten van verschillende 

vooraanstaande Sloveense literatuurtheoretici samenvattend aangehaald om een beeld te 

geven van het onderscheid dat er bestaat tussen historische romans, de kenmerken ervan en 

belangrijker nog, de doeleinden. De historische romans van Jančar, dé postmoderne schrijver 

van de nouveau roman en/of hedendaagse historische romans, die wij zullen bespreken, 

worden omschreven als historisch-filosofische romans, een typische Sloveense desillusie 

romans, romans waarin de historische achtergrond slechts een instrumentele functie vervult en 

de auteur als een coulisse dient om een achterliggende „waarheid‟ te verkondigen, liefst een 

die verband houdt met de sociale en existentiële problematiek, en handelt over „verboden‟ 

Joegoslavische thema‟s die zodanig gemaskeerd worden dat ze niet als dusdanig kunnen 

bestempeld worden. Bij deze is tevens de overstap gemaakt naar het bespreken van de auteur 

Jančar en zijn roman Galjot. 
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2 LEVEN EN WERK VAN DRAGO JANČAR 

2.1 Biografie 

Drago Jančar is geboren op dertien april in het jaar 1948 te Maribor. Hij studeerde er rechten 

aan de universiteit en werd hoofdredacteur van het studentenblad Katedra. Algauw kwam hij 

in conflict met de communistische partij vanwege het publiceren van kritische artikels over 

het heersende regime. Hij ging als assistent werken voor de krant Večer, nog steeds een van 

de voornaamste Sloveense kranten. In 1974, het jaar van de grondwet, werd hij gearresteerd 

door de Joegoslavische autoriteiten vanwege een boek getiteld V Rogu ležimo pobiti 

(„Neergeslagen liggen wij in het Rog bos‟) van Branko Rozman dat hij vanuit Oostenrijk had 

geïmporteerd en had uitgeleend aan vrienden. Het boek handelde over de naoorlogse geheime 

massale executies in Slovenië. Hij werd veroordeeld voor het distribueren van vijandige 

propaganda en kreeg een jaar celstraf, alwaar hij begon te schrijven aan de roman Galjot. Na 

drie maanden echter mocht hij de gevangenis al weer verlaten en werd hij opgeroepen om zijn 

militaire dienstplicht te vervullen in Servië. Terug in Maribor ging hij opnieuw aan de slag bij 

de krant Večer maar besloot uiteindelijk naar Ljubljana te verhuizen waar hij in contact kwam 

met talrijke invloedrijke artiesten en intellectuelen. Hij werkte twee jaar voor een filmbedrijf 

maar nam, wederom vanwege politieke onenigheden, ontslag. Vervolgens werd hij redacteur 

en secretaris van Slovenska matica, een uitgeverij die zich specifiek specialiseerde in het werk 

van Sloveense emigranten. Sindsdien publiceerde hij tal van romans, essays en kortverhalen. 

In 1982 stichtte hij mee de eerder vermelde krant Nova Revija op. In 1985 reisde hij met een 

Fullbright beurs naar New Orleans en New York en in 1989 verbleef hij met een 

schrijversbeurs enkele maanden in München (Troha 2001: 5). Tussen 1987 en 1991 was hij 

voorzitter van het Sloveense PEN- centrum. In die functie speelde hij een cruciale rol bij de 

politieke ommezwaai van totalitarisme naar democratie en stuurde hij mee naar de 

onafhankelijkheid van Slovenië (in: NEDWEB, literatuur in context). Vandaag is hij nog 

steeds redacteur van Slovenska matica en een van de meest prominente en meest vertaalde 

Sloveense schrijvers. Hij ontving onder meer de Prešeren Fonds prijs (1979), de Prešeren prijs 

voor literatuur (1993), vier maal de Grum prijs voor beste toneelstuk, twee maal de Roţanec 

prijs voor beste collectie essays, de Europese prijs voor kortverhalen, en nog twee maal de 

Krasnik prijs voor beste roman (Zvenenje v glavi, 1999; Katarina, pav in jezuit, 2001). Drago 

Jančar schreef ook filmscenario‟s: Razseljena oseba („Ontheemde‟, 1982) gaat over de 

Sloveense emigranten in Argentinië en Heretik („Ketter‟, 1986) is een biografisch verhaal 

over Primoţ Trubar. Op het einde van de jaren negentig organiseerde hij samen met Vasko 

Simoniti de exhibitie Temne stran meseca („De donkere zijde van de maan‟) over de 

schendingen van de mensenrechten in Slovenië gedurende het communistisch totalitarisme. 

(zie bijlage voor een bibliografisch overzicht van Jančars oeuvre)
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2.2 Poëticale opvattingen 

Drago Jančar staat bekend als een politiek onafhankelijk denker. In zijn essays stelt hij de 

hedendaagse literatuur, cultuur en politiek voortdurend in vraag en treedt hij op als een 

revolterende, ironische criticus (Glušič 1992: 91-96). Zijn essays van de jaren tachtig zijn 

voornamelijk gewijd aan de erbarmelijke omstandigheden in Midden-Europa (in: NEDWEB, 

literatuur in context). Tijdens de politieke ommekeer in Slovenië en Joegoslavië ventileert hij 

in verschillende essays zijn ideeën, en draagt zo bij tot de standbrenging van de Sloveense 

democratie. In zijn essays Egiptovski lonci mesa (1994) en Xenos in Xenophobia (2000) 

beschuldigt hij de liberale media ervan respectievelijk de rechtsnationalistische beweging in 

Slovenië te steunen en xenofobische en antikatholieke emoties te stimuleren (in: NEDWEB, 

literatuur in context). Hoewel hij zich steeds over politiek gevoelige onderwerpen uitlaat, 

bekleedt hij zijn teksten zo in dat ze niet als politieke propaganda kunnen bestempeld worden. 

Ook de laatste jaren brengt hij nog steeds verschillende actuele problemen op de voorgrond.  

In zijn romans en toneelstukken vanaf de jaren tachtig stelt Jančar steeds vaker de 

vraag naar het individu en zijn overlevingskansen in de maatschappij centraal. De 

protagonisten, die zich voor het merendeel onder de maatschappelijke ladder bevinden, zijn 

vaak in conflict met de autoriteiten en de omgeving (Castellan 1996: 109). Door zijn verhalen 

in te kleden in een historisch decor kan hij zich vrij uitlaten over kwesties van moraal en 

vrijheid, over het noodlot en de zin(loosheid) van het bestaan. Jančar verwoordt het als volgt:  

Ik wou haar [Katarina‟s] leven portretteren in scherpe en beeldrijke contrasten, die in de 

tegenwoordige tijd nog onmogelijk uit te tekenen zijn. Vandaag gebeurt alles in simultane, snel 

veranderende beelden, we weten alles behalve de geheimen.
 4

 (Jančar 2002a: 71) Ik wil zeggen, 

dat het verleden voor mij een vrije ruimte van verbeelding en tegelijkertijd van menselijke 

ervaring is.
 5
 (Jančar 2002b: 73)

 
(Beiden geciteerd in Jakob 2003: 21, mijn vertaling) 

Jančar ziet het verleden als een vrije ruimte waarin hij zijn verbeelding en ideeën over de 

menselijke conditie vorm kan geven, zonder zich te hoeven in te laten met de toen opgelegde 

restricties in literatuur en toneel. Hoewel de verhalen zich dus voor het merendeel afspelen in 

een historisch tijdperk, zijn de interne en externe conflicten van de protagonisten ook (en 

voornamelijk) zeer typerend voor de hedendaagse (ex-Joegoslavische) mens en zijn conflict 

met de wereld. Katarina, pav in jezuit („Katarina, pauw en jezuït‟, 2000) bij voorbeeld, speelt 

zich af tegen de achtergrond van de achttiende eeuw. Vanesa Matajc (in Sodobni in moderni 

slovenski zgodovinski roman, 2002) komt tot de conclusie dat ook hier het grondthema van 

het individu en het lot op de voorgrond komt te staan. De roman handelt over de absurditeit 

van het bestaan: de protagonisten verliezen hun geloof, ze lijden onder identiteitstoornissen en 

                                                 
4
 Hotel sem njeno [Katarinino] ţivljenje naslikati v ostrih in slikovitih kontrastih, ki jih v današnjih dobi ni 

mogoče izrisati, danes se vse dogaja v sprotnih, naglo menjajočih se podobah, vse poznamo manjka skrivnosti. 

(Drago Jančar 2002a “Nekaj pripomb k romanu Katarina, pav in jezuit”, in: Privlačnost praznine. Ljubljana: 

Študentska zaloţba. Beletrina: p. 71; geciteerd in Jakob 2003: 21) 
5
 Hočem reči, da je preteklost zame svobodni prostor domišljije in hkrati človeške izkušnje.

 
(Drago Jančar 2002b 

“Prav tam”, interview met Jančar: p. 73; geciteerd in Jakob 2003: 21) 
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een metafysische angst, slaapstoornissen verstoren iedere vorm van innerlijke rust. De 

protagonisten bevinden zich in een existentialistische crisis (Matajc 2002: 201-211). 

Severni sij („Noorderlicht‟, 1984) gaat dan weer over de ontmenselijking van de 

kleine, machteloze mens aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog in Midden-Europa. 

Het is een “overweldigend verhaal over de teloorgang van het individu in de jungle van de 

grote stad” (in: NEDWEB, literatuur in context). In O bledem hudodelcu („Van de bleke 

boodsdoener‟, 1979) volgen we het leven van misdadigers en veroordeelden en geeft Drago 

Jančar hun gebroken verhouding tot de maatschappelijke wereld weer, die zij als volstrekt 

vreemd ervaren. Jančar raakt in zijn essays, romans en toneelstukken zowel aan de trauma‟s 

van Joegoslavië (en Midden-Europa) als aan de postmoderne ervaring van het individu. Helga 

Glušič bevestigt, in Odmevnost Jančarjevega literarnega dela (1995: 51), dat de 

onderwerpen, of ze nu over politiek, geschiedenis of de mens handelen, steeds gelieerd aan de 

basisthema‟s van vervolging en vlucht, van moraal en vrijheid, waarheid en verbeelding, de 

wil tot macht en de geestelijke beheersing van zichzelf. Ze zegt verder dat Jančar hiermee het 

onoplosbare trauma van de mensheid op ironische wijze wil illustreren. De protagonisten zijn 

niet alleen in conflict met hun omgeving en met de autoriteiten maar ook met zichzelf. De 

„gespleten‟ protagonisten ondergaan betekenisvolle identiteitscrisissen maar slagen er niet in 

zich aan te passen aan de omgeving: “De paradox van Jančars metaforen in dat het individu 

tot het einde slaaf moet blijven van en gevangen moet blijven in zijn verlangen” (Inkret, 

Valček: 78, geciteerd in Glušič 1995: 51; mijn vertaling).
6
 Volgens Glušič is de gespletenheid 

van Jančars protagonisten metaforisch bedoeld voor de imperfectie van het bestaan (Glušič 

1995: 51-53). 

Jančars romans en toneelstukken onderscheiden zich door een hoog-ironische, 

expressieve en analytische stijl waarmee de schrijver een donkere, mysterieuze en zelfs 

angstaanjagende sfeer creëert en ons daarbij confronteert met gevoelens van verbijstering en 

wanhoop. Hij gebruikt daarvoor elementen uit de modernistische, neorealistische en 

existentialistische stromingen (Glušič 1992: 91-96). Silvija Borovnik (in Pripovedna proza, 

2000) legt de link tussen Jančar en Ivan Cankar: het idee dat de protagonisten worden 

uitgesloten uit het collectief en zich voortbewegen in een erg onrustig lichaam en met een 

verlangende geest, heeft Jančar overgenomen van Ivan Cankar (Borovnik 2000: 182-183). 

Ivan Cankar beschreef reeds voor hem de eenzame strijd van zijn tijdgenoten met de hen 

vijandig gezinde omgeving (cf. supra). De hoofdpersonages van Cankar wanen zich verloren 

in hun materiële en morele ellende en zoeken “in een wereld van bedrog en schokkende 

sociale ongelijkheid” naar enige vorm van gerechtigheid. Ook hij stelde reeds “sous la forme 

satirique ou grotesque […] les travers et l‟hypocrisie qui règnent dans la société slovène 

fermée sur elle-même” in vraag (Castellan 1996: 94). In navolging van de veroordeelde 

nouveau roman schrijvers Zupan en Roţanc staat ook in de werken van Jančar het conflict 

met het communistisch regime en het feit dat allen politieke gevangenen waren, centraal. 

Sprekende voorbeelden hiervan zijn onder andere het toneelstuk Disident Arnož in izginotje 

Jožefa Dremlja („Dissident Arnoţ en het verdwijnen van Joţef Dremelj‟, 1981), waarin Jančar 

                                                 
6
 “Paradoks Jančarjeve metafore je v tem, da človek mora ostati do konca zasuţnjen in ujet v ţeljo” (Inkret, 

Valček: 78; geciteerd in Glušič 1995: 51). 
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spot met het heersende politieke regime, en Veliki Briljantni valček („De grote briljante wals‟, 

1985), waarin hij de gevolgen van het totalitarisme schetst. 

Jančar doorbreekt de eenzijdige dogmatische normen en waarden die ofwel opgelegd 

worden door de maatschappij of eigen zijn aan regionale districten en baant zich een weg naar 

een vrijere, veelzijdigere en kritischere vorm van denken, percipiëren, interpreteren en 

produceren: “Jančar, van al onze hedendaagse schrijvers, overschrijdt het meest radicaal de 

dogmatische eenzijdigheid en regionale onafhankelijke ideeën”
 

(Bernik 1995: 70; mijn 

vertaling).
7
 Hij bevindt zich aan de top van de Sloveense postmoderne literatuur en zijn 

werken vinden steeds meer weerklank. 

2.3 ‘De Galeislaaf’ 

Met deze roman keert Jančar zich af van zijn vroege experimentele proza en grijpt terug naar 

de traditionele vorm van de historische roman, meer bepaald de avonturenroman. Het verhaal 

speelt zich af in de zeventiende eeuw in het uitgestrekte Midden-Europese gebied. Religieuze  

decadentie en morele desintegratie vieren er hoogtij. Pestepidemieën breken uit en overal in 

het land worden cordons en quarantaines opgetrokken. De inquisitie zoekt er bedreven naar 

mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan „onzuivere‟ praktijken. Folteringen, 

martelingen, heksenverbrandingen, processies en geheime genootschappen zijn er dagelijkse 

kost. De autoriteiten sparen niemand en de pest maakt geen onderscheid tussen zijn 

slachtoffers. In deze wereld is niemand nog veilig. 

Galjot is het verhaal van Johann Ott, een volstrekte vreemdeling uit het verre 

prinsdom van Neisse. Johann Ott heeft om onbekende redenen zijn vaderland verlaten en trekt 

door de Sloveense landen op zoek naar een eigen plekje waar hij een rustig en vredig leven 

kan leiden. In het eerste dorp waar hij belandt komt hij al direct vast te zitten. Er wordt een 

pestcordon opgetrokken dat hem belemmerd verder te reizen. Hij besluit zich te vestigen in 

een oud leegstaand herenhuis en zijn rustig, vredig leventje aan te vangen. Hij gaat naar de 

markt, mengt zich onder het volk, roept tegen de marktkramers, grijpt een vrouw naar de 

billen en zuipt tegen de sterren op in de herberg, kortom, hij gedraagt zich zoals men dat van 

een doorsnee burger verwacht. Maar waarom blijft dan iedere nacht het licht branden in zijn 

kamer? Waarom hangt er een rattenkop boven de voordeur? Waarom dwaalt hij „s nachts door 

de bossen? En waarom vliegt er een zwerm onheilspellende zwarte vogels boven zijn dak of 

vat de struik achter zijn huis ineens vuur? De burgers van het dorpje stellen zich veel vragen 

en krijgen maar weinig, vaak niet eens geruststellende, antwoorden. Dat is niet gunstig voor 

die willekeurige vreemdeling uit het verre land. Al vlug verspreiden zich de meest 

fantastische geruchten, komen de subtiele waarschuwingen en wordt hij door hun vele blikken 

achtervolgd.  

Op een mysterieuze nacht in de bossen heeft hij naar het roepen van de aarde 

geluisterd en naakte vrouwen zien dansen rond een vuur, terwijl zij brandende harten in de 

lucht hielden. Dan besluit hij dat het hem te heet onder de voeten wordt en kiest hij het 

hazenpad. Maar ver komt hij niet want de beruchte Lampretič, een trouwe dienaar van de wet, 

                                                 
7
 “Jančar je od vseh naših sodobnih pisateljev najbolj radikalno presegel dogmatsko enosmernost in provincialno 

samozadostno miselnost” (Bernik 1995: 70). 
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haalt hem in en zet hem achter slot en grendel. Na vele folteringen en herhaalde 

ondervragingen bekent Johann Ott de meest waanzinnige, fantastische verhalen en wordt hij 

veroordeeld tot de brandstapel. Op het laatste moment wordt hij echter bevrijd door een 

geheim genootschap, dat hem in ruil opdraagt om boodschappen door te geven aan derden en 

hun woord te verspreiden. Op zijn tocht raakt hij bevriend met een gezelschap van handelaars. 

Hij besluit zijn pact met het genootschap te vergeten en mee te trekken als handelaar. Zijn pad 

brengt hem op vele plaatsen. Eenmaal in de hoofdstad aangekomen verwacht het gezelschap, 

samen met het hele volk, de komst van keizer Leopold II. De stad bereidt het bezoek van de 

keizer zorgvuldig voor en functioneert daarbij als één eensgezind organisme. De vreemdeling 

verblijft in het huis van Dorotheia, de vrouw van zijn medereiziger Locatelli. Dorotheia krijgt 

toegang tot de kringen van de keizer en wordt er voor haar schoonheid en haar imposante 

boezem enorm geapprecieerd. Het komt de keizer ten gehore dat er zich in zijn entourage een 

mooie jonkvrouw bevindt en hij wil het bed met haar delen. Aangezien zij een vrouw van het 

volk is, moeten er maatregelen getroffen worden om het gebeuren in het diepste geheim te 

laten plaatsvinden. Op het moment dat Dorotheia het bed nadert, schrikt ze op door de 

aanwezigheid van een klein, vreemd menselijk schepsel, de talisman van de koning. Ze 

weigert dichterbij te komen waarop de keizer in woede uitbarst. Daarop volgen vier erg 

ingewikkelde dagen, tot de keizer weer vertrekt. Korte tijd later wordt het gezelschap van 

Dorotheia, waaronder zich ook Johann Ott bevindt, aan een onderzoek onderworpen. Johann, 

die nog steeds van hekserij wordt verdacht, slaat op de vlucht. Hij houdt zich schuil in een 

verlaten gracht tot hij lichamelijk zo erg toegetakeld en uitgedroogd is, dat hij naar de mensen 

toe moet om eten en drinken te vragen. Maar de boeren zijn bang en verjagen hem uit hun 

huis. Dagenlang doolt hij doelloos en haveloos rond en ontmoet zo de zwerver Anton, die 

hem net van zijn schoenen wou beroven. Ze worden vrienden en trekken enige tijd samen op. 

Dan beslist Johann alleen verder te reizen, slechts op zichzelf aangewezen. Het leven als 

vagebond en het gezelschap van Anton hebben hem daartoe gebracht. Bij een inbraakpoging 

wordt hij aangehouden en opnieuw achter tralies gezet. Dan blijkt er veel meer aan de hand  te 

zijn: de stadswacht meent een misdadiger te hebben gevangen: Hans Debelak, handlanger en 

contactpersoon van Zauber Jackl, gezocht voor zowat elke dankbare overtreding, een man die 

God noch gebod kent. Hoe hard Johann Ott ook probeert zijn afkomst en identiteit aan te 

tonen, hij slaagt er niet in het misverstand uit de wereld te helpen. Tegenspraak wordt niet 

geduld en Johann wordt veroordeeld tot levenslange dwangarbeid op de galeien. Nu lijkt er 

geen enkele weg terug, maar het lot heeft nog steeds enkele verrassingen voor hem in petto.  

Aan boord van het schip krijgen ze vreselijk zware stormen te verduren. Een 

verschrikkelijk onweer stuurt het schip naar onbekende wateren, waar het gedoemd is tot 

doelloos ronddobberen zonder eten of water aan boord voor de bemanning. Op de galei leert 

Johann Ott Meeuwen Simon kennen, een doorgewinterde galeislaaf die er vrijwillig voor 

heeft gekozen zijn verdere leven op de galei door te brengen. Net op het moment dat de zeelui 

en slaven in opperste wanhoop naar kannibalisme grijpen, verschijnt er als bij wonder een 

strook land aan de horizon. De bemanning is gered maar eenmaal aangemeerd wacht 

sommigen de quarantaine, onder wie natuurlijk Johann Ott. Op bepaalde schepen was de pest 

uitgebroken en daarbij was de scheepsjongen die Johann tot voedsel zou gaan dienen, besmet. 
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De twee blijken uit hetzelfde land afkomstig te zijn en Johann Ott is vastbesloten de jongen 

terug te brengen zodat hij kan sterven in zijn geboortedorp. De quarantaine wordt opgeheven 

en zo begint Johann aan zijn laatste terugreis. De tocht verloopt moeizaam met vele 

hindernissen en omwegen. Ze moeten straatblokkades ontwijken en de soldaten, die intussen 

op zoek zijn naar de ontsnapte galeislaaf, verschalken. Ze slagen erin aan boord van een schip 

te klauteren dat hen zal terugvoeren naar hun geboorteland. De jongen sterft en Johann Ott 

komt uiteindelijk alleen terug aan in het dorp waar zijn hele reis begonnen is. Maar hij komt 

niet alleen: hij brengt de pest mee, die nu volop gaat woeden, en in zijn kielzog verschijnen 

ook deftig in het pak gestoken commissarissen. De ziekte slaat genadeloos toe. Johann Ott 

trekt zich, getekend door het leven als galeislaaf en met brandende ingewanden, terug in een 

hooischuur, waar hij even later gevonden en vervolgens weggebracht wordt richting de stapel 

pestdoden. Dat is het einde van Johann Ott. 
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3 DE THEORIE VAN HET GROTESKE IN DE ROMAN 

Voor de uiteindelijke analyse van de groteske elementen in de Sloveense (post)moderne 

roman van Jančar (het tweede luik van de scriptie) is vooreerst een schets nodig van wat het 

groteske werkelijk inhoudt. Het begrip „grotesk‟, oorspronkelijk een begrip uit de 

schilderkunst, is doorheen zijn literaire geschiedenis sterk onderhevig geweest aan de normen 

en waarden van zijn tijd. Het is op zodanig veel tegenstrijdige denkwijzen geïnterpreteerd dat 

het voor velen nog steeds niet ondubbelzinnig te definiëren is. Het is mijn bedoeling aan de 

hand van een historisch overzicht van het begrip en het vergelijken van de verschillende 

theorievormingen tot een definitie te komen van de algemene kenmerken van het groteske.  

Michail Bachtin (1895-1975) heeft aan de hand van zijn studie over het werk van 

Rabelais een belangrijke rol gespeeld in de „beeld‟vorming van het groteske. Uitzonderlijke 

aandacht gaat hierbij naar de lach, specifieker het realistische aspect van deze lach, en naar 

carnaval, dat hij de voedingsbodem acht voor het groteske. Beide aspecten bespreken en 

nuanceren we aan de hand van andere theoretici op het desbetreffende gebied. Karel 

Verhoeven geeft in zijn doctoraat De lach en de roman (2006) een overzicht van de betekenis 

van de lach. Hij zal onze voornaamste bron zijn in het begrijpen en interpreteren van het 

realisme van de lach van Bachtin. Wat betreft carnaval hebben talrijke theoretici en kenners 

van Bachtin zijn visie over carnaval genuanceerd waardoor we tot de conclusie zullen komen 

dat „carnaval‟ voor Bachtin een heel andere (utopische) betekenis had. Bachtin bleek daarin 

beïnvloed (zoals iedere schrijver of theoreticus in zijn verhalen of theorievormingen wel in 

enige mate beïnvloed is) door zijn omgeving: het stalinistische tijdperk. Bijgevolg bleek het 

noodzakelijk een onderdeel te wijden aan het interpreteren van Bachtin, rekening houdend 

met de achtergrond van de stalinistische terreur, om zo zijn bevindingen beter te kunnen 

plaatsen en begrijpen. 

Als laatste aspect rest ons in dit hoofdstuk de roman, volgens Bachtin hét genre bij 

uitstek. De roman op zich is een veel uitgebreider studie aangedaan en is niet eenvoudig 

samen te vatten op enkele pagina‟s. Begrippen als chronotoop, dialogiciteit, polyfonie, 

heteroglossia enzovoort vormen bijna een studie op zich. We behandelen enkel dat wat we 

kunnen gebruiken in onze theorie van het grotesk realisme in de roman. In dit onderdeel 

bespreken we enkele intrinsieke eigenschappen van de roman, een korte genealogie van de 

(groteske) moderne roman en de reden waarom de groteske roman wordt uitgekozen als hét 

genre bij uitstek om vorm te geven aan de (post)moderne ervaring en (post)moderne lach. 

Daar eindigt het theoretische deel en maken we de overstap naar de feitelijke analyse. 
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3.1 Historisch overzicht 

3.1.1 Oorsprong en evolutie van het begrip ‘grotesk’ 

Het begrip „grotesk‟ komt oorspronkelijk van het woord „grottesca‟ (Italiaans voor grot, 

ondergrondse holte) en verwijst naar de muurschilderingen die op het einde van de vijftiende 

eeuw zijn ontdekt in de ruïnes van het Romeinse Keizerrijk. Oorspronkelijk werd de 

beeldende stijl afgewezen onder meer door Vitruvius, architect en kunstdeskundige onder 

Augustus, en auteur van De Architectura, een standaardwerk dat de klassieke voorschriften 

verdedigde en enorm invloedrijk was (Barasch 1971: 20). In de vijftiende eeuw werd de 

decorerende stijl van fantastische mengvormen opnieuw geïntroduceerd en vervolgens meer 

en meer geïmiteerd in de Italiaanse schilderkunst. Georgio Vasari (1511 -1574), Italiaanse 

schilder en kunsttheoreticus, was een voorstander van de ornamentele stijl, en verdedigde het 

werk van Michelangelo en Raphaël als een grotesk vrije en fantasierijke kunstvorm (Barasch 

1971: 25). Beiden – Vasari en Vitruvius - oefenden een buitengewone invloed uit op de latere 

theorievorming over het groteske.  

In de zestiende eeuw kwam men ook in Noord- Europa in contact met de groteske 

kunstvorm. Montaignes essay Over de vriendschap (1595), waarin Montaigne de stijl van zijn 

eigen werk naast dat van de „groteske‟ schilderkunst legt, is de eerste poging het begrip 

„grotesk‟ toe te passen op de literatuur (Van Buuren 1982: 7). In de zeventiende eeuw is het 

begrip algemeen bekend over heel West-Europa. Het groteske is nu een volwaardig 

onafhankelijke term, rijk aan betekenissen. Het komt onder de noemer van lachwekkend, 

bizar, fantastisch, extravagant en grillig te staan. Burleske literatuur, die in de zeventiende en 

deels nog achttiende eeuw erg in zwang was, werd vaak synoniem gesteld aan „grotesk‟. In de 

periode van het classicisme echter worden de normen van de kunst bijgesteld en wordt het 

groteske veroordeeld als onnatuurlijk, als een overtreding van de classicistische artistieke 

wetten (Barasch 1971: 48-65). Clayborough schreef in 1965 The Grotesque in English 

Literature waarin hij een historisch overzicht geeft van de term in de Engelse literatuur. Het 

begrip was er gedurende de achttiende eeuw onderhevig aan extreme uitersten. De 

Elizabethaanse eeuw wordt vaak gedefinieerd als „gothic and grotesque‟ door het veelvuldig 

gebruik van burlesken, karikaturen, grotesken enz. Dit had tot gevolg dat burlesken, 

karikaturen en grotesken nog erg moeilijk te onderscheiden waren van elkaar en onder de 

verzamelnaam van obsceen werden gebracht. De Restoratie streefde namelijk naar een 

herappreciatie en heropleving van de klassieke idealen. Dit zorgde ervoor dat gedurende het 

eerste driekwart van de achttiende eeuw de groteske kunst werd afgewezen door de 

protestantse en neoclassicistische standaard, die de ideeën van Vitruvius terug in het leven 

riepen (Barasch 1971: 100-110). Pas in de preromantiek aan het einde van de achttiende eeuw 

krijgt de term vanuit Duitsland terug de positieve connotatie die hij verdient en gaat men 

volledig in tegen de neoclassicistische criteria. Op dat moment worden de eerste stappen 

ondernomen om het groteske als een literair-esthetische categorie te definiëren. De 

theorievorming van het groteske zal zich hoofdzakelijk opsplitsen in twee richtingen, de 

metafysische en de carnavaleske richting, die elk beurtelings hoogtij vieren in het denken 

rond de groteske problematiek. 
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3.1.2 Theorievorming 

Justus Möser publiceerde in 1761 Harlekin  oder die Verteidigung des Groteske- Komischen 

waarin hij ingaat tegen de classicistische normen en het opneemt voor het groteske, het 

verstoren van die klassieke harmonie (Van Buuren 1982: 9). De aandacht gaat hierbij 

voornamelijk naar het effect van het groteske: het tegenstrijdige ervaren van zowel lachlust 

als afgrijzen. Dit effect wordt ondertussen algemeen aanvaard als een intrinsieke eigenschap 

van groteske kunst. Zijn landgenoot Christoph Wieland (1733- 1813) volgt Möser hierin met 

zijn “humoristisch classicisme” en bespreekt het groteske als onderdeel van het karikaturale. 

Van Buuren (in „De Boekenpoeper. Over het groteske in de literatuur.‟, 1982) verwoordt 

Mösers idee het als volgt: “Het criterium van een natuurgetrouwe nabootsing van de 

werkelijkheid speelt daarin geen enkele rol meer; het gaat allereerst om afwijkingen van de 

realiteit waarin de fantasie van de kunstenaar tot zijn recht komt” (Van Buuren 1982: 9). In 

1788 verschijnt de Geschichte des Groteske- Komischen van Flögel, de allereerste 

geschiedenis van het groteske, waarbij ook hier het groteske weinig verschil vertoont van het 

karikaturale, burleske en komische.  

Aan het einde van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw werken 

filosofen als Schlegel, Kant en Hegel het fenomeen verder uit. Schlegel (Gespräche über die 

Poesie, 1800) en Kant (Kritik der Urteilskraft, 1790) benadrukken grotendeels de fantasie en 

verbeeldingskracht van de kunstenaar terwijl Hegel, alsook Victor Hugo (Cromwell, 1827) en 

Ruskin (The Stones of Venice, 1853) na hem, het concept respectievelijk meer metafysisch, 

realistisch en speels benaderen, als een “vermenging van heterogene kenmerken” die in laatste 

instantie gestimuleerd wordt door oncontroleerbare machten (Van Buuren 1982: 10). Victor 

Hugo, die volgens Bachtin het dichtst nadert bij de werkelijke betekenis van het groteske, 

verdedigt het groteske als de juxtapositie van het mooie en het lelijke, van tragedie en 

komedie, van het realistische en de horror. De oorsprong van de vermenging van een hoge 

met een lage stijl, van het sublieme met het groteske, vindt hij in het christendom:  

Du jour où le christianisme a dit à l‟homme: “Tu es double, tu es composé de deux êtres, l‟un 

périssable, l‟autre immortel, l‟un charnel, l‟autre éthéré, l‟un enchaîné par les appétits, les 

besoins et les passions, l‟autre emporté sur les ailes de l‟enthousiasme et de la rêverie, celui-ci 

enfin toujours courbé vers la terre, sa mère, celui-là sans cesse élancé vers le ciel, sa patrie.”; de 

ce jour le drame a été créé. Est-ce autre chose en effet que ce contraste de tous les jours, que 

cette lutte de tous les instants entre deux principes opposés qui sont toujours en présence dans la 

vie, et qui se disputent l‟homme depuis le berceau jusqu‟à la tombe ? […] La poésie née du 

christianisme, la poésie de notre temps est donc le drame; le caractère du drame est le réel; le 

réel résulte de la combinaison toute naturelle de deux types, le sublime et le grotesque, qui se 

croisent dans le drame, comme ils se croisent dans la vie et dans la création. Car la poésie vraie, 

la poésie complète, est dans l‟harmonie des contraires. (Hugo 1827: 13) 

In de tweede helft van de 19
e
 eeuw verschuift de klemtoon dankzij Friedrich Theodor 

Vischer en Thomas Wright (A History of Caricature and the Grotesque, 1865) terug naar het 

komische, de klucht en de karikatuur van Möser, Wieland en Flögel. Zij halen de karikatuur, 

de commedia dell‟arte en de middeleeuwse volksfeesten aan als oorsprong van het groteske 
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(van Buuren 1982: 11). Ook Heinrich Schneegans volgt deze visie in zijn Geschichte der 

Grotesken Satire (1894) waarin hij het groteske omschrijft als de overdrijving van bepaalde 

fysieke uitzonderlijkheden “die echter zover wordt doorgedreven dat de vertekening 

fantastische, monsterachtige proporties aanneemt” (Van Buuren 1982: 12). Hij verwijst 

hierbij naar Rabelais en Fischart. Schneegans heeft veel invloed uitgeoefend op de 

theorievorming van het groteske in de eerste helft van de negentiende eeuw.  

Wolfgang Kayser zal de richting aangeven voor het verdere denken rond het groteske 

in zijn Das Groteske, seine Gestaltung in Malerei und Dichtung (1957/1961). Kayser richt 

zich voornamelijk op schrijvers van de Duitse preromantiek zoals Hoffmann en Bonaventura. 

Hij ziet het groteske als de “manifestatie van onpersoonlijke, demonische machten die op 

onverwachte momenten in het leven van de mens ingrijpen” (Van Buuren 1982: 13). Ondanks 

de eenzijdige nadruk op het demonische blijft Kayser nog steeds belangrijk voor de 

theorievorming over het groteske. Mensching (Das Groteske im modernen Drama, 1961), 

Cramer (Das Groteske bei E.T.A. Hoffmann, 1966) en Leopoldseder (Groteske Welt: Ein 

Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Nachtstücks in der Romantik, 1973) en in mindere 

mate Jennings (The Ludicrous Demon, 1963) en Clayborough treden trouw in het voetspoor 

van Kayser (Van Buuren 1982: 15-19). Heidsieck daarentegen schreef in 1969 Das Groteske 

und das Absurde im modernen Drama en slaat daarmee een heel andere weg in. Hij zoekt de 

drijfveer voor groteske kunst niet in het verdrijven van demonische machten maar stelt dat het 

groteske een bewust toegepast procédé is om een maatschappelijke realiteit aan het licht te 

brengen en het groteske dus met andere woorden een vorm van realistische kunst is (Van 

Buuren 1982: 16).
8
 Deze laatste ingesteldheid is belangrijk voor onze toepassing van het 

groteske. 

In 1970 verschijnt vervolgens Tvortsjestvo Fransoea Rable i narodnaja koeltoera 

srednevekovja i Renessansa („Het werk van François Rabelais en de volkscultuur van de 

middeleeuwen en de renaissance‟) van Michail Bachtin, waarin de auteur teruggrijpt naar de 

volkscultuur van de Middeleeuwen en zich daarin een opvolger toont van de „carnavaleske‟ 

traditie van Möser, Flögel en in mindere mate van Vischer en Schneegans, die volgens 

Bachtin te veel de negatieve aspecten van het groteske tonen (Van Buuren 1982: 20). Hij 

weerlegt daarbij Kaysers definitie van het demonische groteske en stelt dat het groteske een 

uiting is van levenslust. In navolging van Heidsieck vindt ook Bachtin dat het groteske een 

vorm van realistische kunst is, waarover later meer (Van Buuren 1982: 22). Maar Bachtin 

heeft vooral, boven alle andere net genoemde theoretici, een enorme appreciatie voor Victor 

Hugo‟s benadering van het groteske en we kunnen zijn ideeën in het verlengde van die van 

Hugo leggen.  

We kunnen hieruit, in navolging van Barasch (The Grotesque. A study in Meanings. 

1971: 10-15), concluderen dat iedere periode, ieder tijdperk zijn eigen groteske creëert. De 

decorerende stijl van de vijftiende eeuw vertoont nog weinig overeenkomsten met de 

demonische machten van de Duitse preromantiek, het obscene burleske en karikaturale van de 

Engelse Restoratie in de achttiende eeuw, of het carnavaleske van de traditie van Rabelais 

                                                 
8
 German Nedoschiwin (1945) komt tot eenzelfde vaststelling en beweert dat het groteske moet worden 

beschouwd “als één van de machtigste manifestaties van realistische kunst” (Van Buuren 1982: 36).  



 

 

 

 

39 

(Nasche, Fielding, Smollett, Sterne, Dickens). Hetzelfde geldt evenzo voor de definities en de 

effecten van het groteske. Wat voor Bachtin een uiting van levenslust is, is voor Kayser een 

uiting van levensangst, voor Heidsieck een intellectueel procédé, voor Leopoldseder en 

Cramer een irrationele, emotionele werking, enzovoort (Van Buuren 1982: 49). Een volgende 

onderverdeling dringt zich als gevolg op: (1) de ornamenteel groteske kunststijl van de 

vijftiende eeuw, (2) het carnavaleske of de „grotesk-satire‟ ten tijde van de middeleeuwen, (3) 

het romantisch groteske en (4) het groteske van de (post)moderne roman en parodie. In 

„kenmerken en functies van het groteske‟ proberen we, de grootste tijdsverschillen en daaraan 

gebonden accentverschillen achterwege latend, aan de hand van definities van de theoretici te 

komen tot een algemene omschrijving van het groteske. 

3.1.3 Kenmerken en functies van het groteske 

Het is echter geen gemakkelijke opgave tot een welomlijnde definitie van het groteske te 

komen. De term is, zoals we net zagen, sterk onderhevig aan het tijdperk waarin het 

gehanteerd wordt. Nu we de verschillende theoretici hebben aangehaald, kunnen we 

uitgebreider ingaan op de kenmerken en functies in een poging inzicht te verwerven in en ons 

een beeld te vormen van het groteske. 

Kayser luidde in 1957 met The Grotesque in Art and Literature het begin in van de 

recentere theorievorming rond het groteske. Hij geeft vier stellingen over het groteske: (1) het 

groteske is „de vervreemde wereld‟, dat is de vertrouwde wereld vanuit een ander perspectief, 

(2) het groteske geeft gestalte aan het “Es” van Freud (de primaire driften), (3) groteske 

creaties zijn een spel met het absurde en (4) “de schepping van het groteske [is] de poging het 

demonische in de wereld te bezweren en uit te bannen” (geciteerd in Van Buuren 1982: 13). 

De melodramatische beklemtoning van het demonische terzijde gelaten, zijn deze inzichten 

beslissend voor een bepaalde vorm van groteske: het romantisch groteske. Mensching, 

Cramer en Leopoldseder volgen in Kaysers voetspoor en beschrijven de vermenging van 

onverenigbare elementen en de wisseling van niveaus, van realistisch naar fantastisch of van 

tragisch naar komisch als stelregel voor het literaire groteske (Van Buuren 1982: 17). Deze 

niveauwisseling wekt het “stupore”-effect, een verassend gevoel van desoriëntatie en 

vervreemding, op. Het enige wat overblijft is het gevoel van radeloosheid en beklemming, 

van levensangst. Dit “stupore”-effect van het groteske wordt zo ook gebruikt door 

hedendaagse schrijvers (waaronder Drago Jančar) om de postmoderne ervaring van het 

(radeloze) individu in de zijn vervreemde (en beklemmende) wereld weer te geven en is dan 

ook een van de kenmerken van het postmoderne groteske.  

Van Buuren (1982) gaat dieper in op die niveauwisseling en stelt dat de overtreding 

van drie normatieve codes aan de basis ligt van groteske kunst. De drie codes hebben 

betrekking op het klassieke lichaam, de regels van het realisme en die van de tragedie: het 

klassieke gesloten lichaam wordt herschreven in het groteske open lichaam, de regels van het 

realisme leunen aan tegen het fantastische en de tragedie wordt vermengd met elementen van 

de komedie. Om het “stupore”- effect als gevolg van een codedoorbreking te bereiken is het 

noodzakelijk dat de desbetreffende standaardnorm aanwezig is. Ontbreekt de norm dan 

ontbreekt ook het effect van de doorbreking van die norm (Van Buuren 1982: 27). Dit 
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verklaart ook de ambivalentie van het groteske: in het weergeven en doorbreken van de 

standaardnorm bevestigt ze deze ook. Deze kenmerken (het overschrijden van grenzen, 

letterlijk en figuurlijk) zijn ondertussen aanvaard als algemene eigenschappen van het 

groteske en werken in hun ambivalentie, in hun afzwering en vooral ook in hun bevestiging 

van die grenzen en normen, het realistische aspect van het groteske in de hand, waar ook 

Bachtin van overtuigd is. 

Thompson (in The Grotesque, 1972) vervolgens definieert het groteske als “the 

unresolved clash of incompatibles in work and response” en “the ambivalent abnormal” 

(Thompson 1972: 27). Het groteske houdt een conflict in, een botsing van heterogene 

elementen, zoals het simultaan samengaan van het lachwekkende met het verschrikkelijke. De 

aandacht verschuift hierbij naar de onoplosbare aard van de incongruenties, die het grondvlak 

vormt van groteske literatuur (Thompson 1972: 1-5). Thompson plaatst het groteske daarbij 

naast het absurde, het komische, het ironische, het bizarre, het karikaturale, het parodistische, 

het satirische en het macabere, die allemaal in minder of meerdere mate verwant zijn aan het 

groteske Thompson 1972: 29-47). Het groteske bewerkstelligt ook voor Thompson bij de 

lezer een gevoel van desoriëntatie, van verwarring, terwijl de functie van het groteske 

verschilt van schrijver tot schrijver. Bij de ene schrijver is het niet intentioneel bedoeld, bij 

een ander puur speels, nog een ander wil een vervreemdend en desoriënterend effect bereiken 

en bij sommigen is het uitgesproken agressief en aanvallend van aard (Thompson 1972: 58-

70). De verschillende intenties van de auteurs van het groteske vallen voor een deel samen 

met de functies van het groteske. Bijgevolg kunnen we hieruit afleiden dat de auteur het 

beeld, de werking en de functie van het groteske kan beïnvloeden naar gelang aan zijn 

intenties. Dit verklaart ook de verwarring die lange tijd heerste, en misschien onder sommigen 

nog heerst, om het groteske in één categorie onder te brengen en te definiëren.  

Voor Bachtin (1970) daarentegen is het groteske (lees: carnavaleske) essentieel 

fysisch, refererend naar het lichaam en de uitstulpingen ervan. Het carnavaleske van Bachtin 

is niet los te denken van de middeleeuwse sociaalhistorische achtergrond. Het voedt zich met 

een tweewereldlijke situatie: de hiërarchische scholastieke eenheidscultuur komt tegenover 

een alternatieve volkscultuur te staan. Het belangrijkste principe van het carnavaleske is voor 

Bachtin de degradatie, het overbrengen van de „hoge‟ realiteit naar de lagere sferen van het 

lichamelijke en het aardse, zowel in de sociale hiërarchie, als in de taal en de parodie (Simons 

1990: 12-20). Door de begrensdheid in plaats en tijd van zijn studie en dientengevolge door 

de utopische waarde die Bachtin aan carnaval toekent, is Bachtins definitie van het grotesk-

carnavaleske niet algemeen toepasbaar. Maar zijn bijdragen aan het groteske zijn van cruciaal 

belang in de beeldvorming van het groteske. We zullen dan ook in de analyse van Drago 

Jančar‟s Galjot evenzo de fysische weergave van het groteske bespreken. Het grotesk-

carnvaleske van Bachtin vertoont verder gelijkenissen met de zonet besproken kenmerken van 

het groteske: het overschrijden van (letterlijke en figuurlijke) grenzen, normen en waarden, 

het vermengen van heterogene elementen, de vermenging van stijlgenres, de ambivalentie, en 

het realistische aspect. 

Eerst en vooral kunnen we uit het voorgaande afleiden dat het groteske een vereniging 

van onverenigbare elementen inhoudt, dat stijlen en genres (niveaus) door elkaar gebruikt 
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worden met als bedoeling een gevoel van desoriëntatie teweeg te brengen, het “stupore”-

effect. Die niveauwisseling heeft in de eerste plaats betrekking op het klassieke lichaam, het 

realisme en de tragedie die worden herschreven in het groteske lichaam, het fantastische en de 

komedie. Wil het “stupore”-effect slagen dan is het noodzakelijk dat de standaardnorm die 

overschreden wordt, ook aanwezig is. Het groteske is bijgevolg intrinsiek ambivalent: het 

overschrijdt en bevestigt tegelijkertijd de standaardgrenzen, normen en waarden. Dit houdt 

ook in dat het groteske een vorm van realisme is: op een uitzonderlijke, unieke manier geeft 

het groteske de realiteit weer. Vervolgens zagen we dat naar gelang de intentie van de auteur 

het beeld van het groteske kan veranderen van puur speels, naar vervreemdend, naar 

aanvallend en kritisch van aard. En als laatste geeft Bachtin een fysisch beeld van groteske, 

refererend naar het menselijk lichaam. De nadruk komt ook bij hem te liggen op het 

overschrijden van de grenzen van het klassiek gesloten lichaam. 

3.2 Michail Bachtin en Rabelais 

3.2.1 Het groteske volgens Bachtin 

Michail Bachtins groteske valt onder het carnavaleske van de middeleeuwen. Zijn bijdrage 

aan de theorievorming van het groteske ligt echter niet zo zeer in de utopische waarde van 

carnaval (cf. infra) maar meer in zijn overzicht van de effectieve verschijningsvormen van het 

groteske, die hij beschrijft naar het evenbeeld van het menselijk lichaam. Het groteske 

volgens Bachtin is echter ingewikkelder dan dat. Verhoeven toont aan dat Bachtin met zijn 

carnavaleske zes verschillende fenomenen aanduidt:  

[E]en mythische beeldentaal die de lachende volkscultuur voedt; het evenement en de 

volkscultuur rond dat „festival‟; de reflectie daarvan in de literatuur van Rabelais en de cultuur 

van de renaissance; de cultuurfilosofie met een lachende epistemologie; de invloed en 

nawerking van die carnavaleske attitude in de geschiedenis van de literatuur; en het genre van 

de roman dat de carnavaleske attitude belichaamt. (Verhoeven 2006: 90) 

Met die bewuste beeldentaal verwijst Verhoeven naar het grotesk realisme dat Bachtin 

definieert als een „type beelden‟, een „esthetische conceptie van de realiteit‟. Deze groteske 

beeldentaal is gebaseerd op tegenstellingen. Bachtin plaatst, zoals de andere theoretici voor 

hem, het groteske lichaam (want het groteske bij Rabelais heeft eerst en vooral betrekking op 

het lichaam) tegenover het klassieke lichaam. De klassieke norm is afgewerkt, gesloten en 

focust zich op het „hooglichamelijke‟ terwijl het groteske lichaam daarvan afwijkt en juist 

open en „laaglichamelijk‟ is. De nadruk wordt gelegd op die lichaamsdelen die „open‟ en/of 

„laag‟ zijn: fallussen, neuzen, organen, de mond, enzovoort. Bachtin‟s definitie van het 

groteske lichaam luidt als volgt:  

Het groteske lichaam is […] een lichaam in wording. Het is nimmer af, nimmer voltooid: het is 

steeds in de maak, wordt steeds geschapen en maakt en schept zelf steeds een ander lichaam; 

bovendien slokt dit lichaam de wereld op en wordt zelf door die wereld opgeslokt […]. Daarom 

zijn in het groteske lichaam die delen, die plekken het belangrijkste waar het lichaam zichzelf 



 

 

 

 

42 

ontgroeit, buiten de grenzen treedt, een nieuw (tweede) lichaam bevrucht: de buik en de fallus. 

(Bachtin 1984b: 31-32, oospronkelijke cursivering) 

Verder krijgen ook het lovende-scheldende woord, eten, drank, seksualiteit, dood, ontlasting 

en ziekte een prominente rol toebedeeld in het grotesk realisme. Toch mag men dit niet 

gelijkstellen aan puur naturalisme. Bachtin benadrukt meermaals de positieve ambivalentie 

van het groteske, zijn regeneratievermogen en „vruchtbaarheid‟. Het groteske wil aan de hand 

van het overschrijden van de klassieke grenzen een nieuw perspectief scheppen. Het wil door 

het oude af te breken het nieuwe stimuleren en verkondigt daarmee een nieuwe 

wereldbeschouwing.  

Bachtin onderscheidt twee belangrijke gedaantes van het groteske die overeenkomen 

met de twee richtingen in de theorievorming van het groteske: het populair groteske en het 

romantisch groteske. Het populaire (carnavaleske) groteske is niet los te denken van de 

volkscultuur en kenmerkt zich bijgevolg door zijn universaliteit. Het wordt ervaren en beleefd 

door het hele feestende volk. De lach is er regeneratief, het overwint het verschrikkelijke, het 

is „licht en vrolijk‟, maar voornamelijk ook ambivalent, en de waanzin geldt er als de ultieme 

waarheid. Anderzijds kennen we het romantische (metafysische) groteske, ontsproten uit een 

filosofische geïsoleerde denkwereld, eigen aan de romantiek. De lach neemt er de gestalte aan 

van humor, ironie, sarcasme enz., de „donkere‟ afgeleiden van de lach. Het verschrikkelijke is 

er vreemd, vijandig en de waanzin toont er de tragiek van het geïsoleerde individu. Gezien de 

evolutie van de lach naar een algemene postmoderne parodistische (eventueel sarcastische of 

cynische) lach zijn we vanzelfsprekend gebonden aan een postmoderne vorm van het groteske 

die losstaat van het carnavaleske of metafysische groteske, maar elementen uit beiden 

overneemt. De concrete beelden die Bachtin aanduidt als grotesk zullen we in hoofdstuk vier 

(„Analyse van het groteske in de Galeislaaf‟) uitgebreider bespreken met voorbeelden uit de 

roman van Drago Jančar.  

Carnaval is voor Bachtin van uitzonderlijk belang in zijn theorie van het groteske. 

Carnaval is, volgens Bachtin, een feest enkel en alleen van, voor en door het volk. Het biedt 

een alternatief op het middeleeuwse regime, de hiërarchie wordt op zijn kop gezet en de mens 

wordt vrij gesteld van dogma‟s en leugens. Carnaval houdt voor Bachtin het hele principe van 

het groteske in: de koning wordt gedegradeerd tot zot en de zot wordt gepromoveerd tot 

koning. Alle aandachtspunten die Bachtin aanhaalt komen op hetzelfde neer: het 

onderuithalen van de waarden. Het marktplein, en het volksfeest van carnaval in bijzonder, is 

de plaats bij uitstek waar het volk bijeenkomt en de volle mogelijkheden van het grotesk 

realisme zich ontwikkelen. De grenzen worden er voortdurend overschreden en de sfeer neigt 

er naar oneindigheid, naar universaliteit. Bachtin ziet in het carnaval-festival de ridiculisering 

van de bestaande orde en de stimulans naar een nieuwe orde, een nieuwe taal, een nieuw 

perspectief en een nieuw tijdperk. In hoeverre carnaval deze rol wel degelijk invulde zien we 

onder „Bachtin interpreteren‟.  

De reflectie van deze mythische beeldentaal en carnaval in de literatuur brengt ons bij 

de gecarnavaliseerde literatuur waarvan Rabelais, Shakespeare, Swift, E. Poe, Joyce en Gogol 

de meest aangehaalde voorbeelden zijn. Bachtin beperkt zich tot het werk van Rabelais om de 
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carnavaleske elementen in de literatuur aan te tonen, maar verwees ook naar de andere grote 

schrijvers. Bachtin gaat daarbij over het volks taalgebruik, de middeleeuwse lach, het banket, 

en nog andere beelden van het groteske lichaam. Anton Simons bespreekt in Het groteske van 

de taal (1990) de taalprocédés die het carnavaleske aanwendt om te vervreemden van de 

officiële cultuur. De meest voorkomende procédés zijn de (horizontale of verticale) parodie, 

de vrije indirecte rede, een voorkeur voor nevenschikkingen, en algemene stilering. Allen 

zoeken, trouw aan het algemene grensoverschrijdende, de rand van taalvormen op, waar het 

woord ontglipt aan zichzelf. Het groteske maakt bijgevolg ook gebruik van een eigen 

stilering, een eigen taalgebruik en woordkeuze, een eigen grammatica. 

Het gebruik van volksculturele elementen in de literatuur gaat terug tot in de oudheid 

en leidt volgens Bachtin tot het ontstaan van de roman als carvanalesk genre bij uitstek, 

waarover we later meer zien in „De roman, het grotesk genre bij uitstek‟. Als laatste bespreekt 

Simons in Carnaval en terreur (1996) de ethische betekenis van Bachtins studie over 

Rabelais. Hij komt daarbij tot de conclusie dat de studie over Rabelais niet los kan begrepen 

worden van zijn eerdere en latere pogingen om tot een ethiek van de verantwoordelijkheid te 

komen. De lach kan dus enerzijds beschouwd worden als een vreugdevolle uitbarsting van het 

universele middeleeuwse volk, maar het zou ook een schakel vormen in zijn theorie over de 

verantwoordelijkheidsethiek. Ik wil hier niet raken aan de filosofische Bachtin en beperk me 

tot zijn lach in functie van het komisch-groteske en specifieker in functie van het modern 

grotesk realisme. 

Bachtin heeft bijgevolg een enorme bijdrage geleverd aan de theorie van het groteske. 

Hij bespreekt niet alleen het fysische beeld van het groteske maar ook de taalprocédés 

waarvan het literaire groteske gebruik maakt (en waarop Anton Simons voortbouwt), de 

functie en het realisme van de (groteske en ambivalente) lach, de wereldbeschouwing die het 

groteske uitdraagt, de rol van de (groteske) roman in de verschillende tijden, waaronder de 

moderne tijd, en het belang van volkselementen. Elk van deze elementen wordt in hoofdstuk 

vier (Analyse van het groteske in „De galeislaaf‟) verduidelijkt aan de hand van voorbeelden 

uit de roman van Drago Jančar, Galjot. 

3.2.2 Het realisme van de lach 

Verhoeven geeft in De Lach en de Roman (2006) een analyse van de lach. Lachen houdt 

volgens hem in dat er een verwachting is, dat er een plotse verandering plaatsvindt en dat het 

resultaat een val is, een tekortkomen:  

In de plaats van iets logisch, consequents, moeilijks, hoogs, komt telkens iets onlogisch, 

inconsequents, makkelijks, laags. Tussen denken en zijn, geest en lichaam, concept en 

materialiteit, verwachting en realiteit treedt een décalage op. Die incongruentie wijst op een 

irrelevantie en een absurditeit. […] Het oplossen van ambiguïteit vormt telkens de kern. Twee 

matrixen, denk- of perceptiepatronen, die los van elkaar staan, worden plotseling met elkaar 

geconfronteerd. (Verhoeven 2006: 51) 

In deze confrontatie kan men niet anders dan zich te laten verbazen (“stupore”-effect) en 

verrassen door de incongruentie. De lach doet twijfelen aan de vertrouwde realiteit, ze kijkt 
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met andere ogen. De realiteit blijft dezelfde maar het perspectief wisselt. Dit houdt in dat de 

lach een even waarheidsgetrouwe vorm van realistische kunst is als de „ernst‟. Verhoeven 

haalt tevens Bergson aan die gelijkaardige argumenten poneert in Le Rire en de lach een 

instrument van het realisme noemde.  

Ook Bachtin baseert zijn „esthetisch realisme‟
9
 (gotisch realisme of grotesk realisme) 

hierop. De lach heeft zowel voor Bachtin als voor Lukacs, een Hongaarse marxistische 

filosoof, een realistische werking. Maar waar Lukacs niet verder gaat dan de representatieve 

kracht van de lach, of het groteske, en het daarmee reduceert tot een spiegel van een 

historische strijd, daar plaatst Bachtin het komisch realisme tegenover. Voor Bachtin gaat de 

lach verder: de lach representeert of weerspiegelt niet alleen een bepaalde realiteit, ze 

bekritiseert deze ook. De lach is voor Bachtin ambivalent, kritisch en politiek. Hij beschrijft 

ze als een „esthetische, creatieve verhouding tot de werkelijkheid‟. Ze is geen ideologisch 

verschijnsel maar biedt daarentegen wel een tweede, alternatieve waarheid tegenover de 

historische waarheid. “Tegenover de heersende monologische ernst is veel, soms bruut, 

sloopwerk nodig. Deze lach ontbindt vooringenomen theorieën, vernielt dogmatische morele, 

theologische, filosofische en wetenschappelijke oordelen, […]” (Verhoeven 2006: 103). De 

lach overschrijdt bepaalde algemeen aanvaarde wetmatigheden. Hij doet dit niet alleen door er 

mee te lachen maar ook door er alternatieven tegenover te stellen. Andere manieren van 

benaderen. De lach is niet alleen realistisch omdat ze een bepaalde realiteit vanuit een ander 

perspectief aan het licht brengt, maar ook door de verschillende vertogen en waarden die hij 

in zich draagt en verenigt. Hij is niet realistisch in het onthullen van een bepaalde waarheid 

maar in het aanbieden van een dubbele waarheid, die ambivalent en zelfs tegenstrijdig is. Tot 

zover de betekenis van de lach. 

In de loop van onze geschiedenis heeft de ernst aan belang toegenomen en heeft er een 

scheiding plaatsgevonden van de lach met de ernst. De moderne lach is slechts nog een verre 

echo van wat ze ooit geweest is (van ambivalent, universeel, eigen aan het collectief, vrij en 

uitbundig naar individueel, positief of negatief eenduidig en ingehouden). Maar daar komt 

tegenover te staan dat ze tegenwoordig wel alomtegenwoordig is onder de verschillende 

gedaantes van ironie, sarcasme, cynisme, humor en parodie. De lach is teruggebracht tot een 

technische ingreep, ze is veranderd in literaire procédés, afhankelijk van de auteurs intenties 

en het artistieke doel. “De lichamelijke lach wordt een retorische lach. Het komische verkilt 

tot het satirische, het verliest zijn vrolijkheid en wordt een wapen in een sociale strijd” 

(Verhoeven 2006: 47). Ze is evenzeer verbonden aan het “absurde, het verlorene, 

pessimistische, bittere, agressieve, dominante, gewelddadige en inperkende.” Bachtin keurt 

deze duistere zijde van de lach af. Zijn voorkeur gaat duidelijk naar de uitbundige 

                                                 
9
 Bachtin was hierin niet alleen: zijn tijdgenoten Gorki, Berkovski, Loenatsjarski en Lukacs waren allen op zoek 

naar een marxistisch theoretisch fundament voor de literatuurwetenschappen, naar een bepaald soort realisme 

waarin literatuur en kritiek hun ideale vorm konden krijgen. Loenatsjarski beperkte zich tot de politieke 

betekenis van het toneel en ontwikkelde zijn weerspiegelingstheorie op basis van de artistieke weergave van een 

bepaalde sociale context. Bachtins grotesk realisme, vroeger gotisch realisme, is vooral een afgeleide van 

Gorki‟s fantastisch realisme en Berkovski‟s vroegburgerlijk realisme. Gorki besteedde voornamelijk aandacht 

aan de volkscultuur en de invloed hiervan op de literatuur. Ook Lukacs, een Hongaarse marxistische filosoof en 

literatuurcriticus had oog voor een literaire stijl waarin de werkelijkheid op fantastische, komische of groteske 

wijze werd weergegeven (Simons 1996: 115-161). 
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ambivalente carnavaleske lach. Maar deze duistere lach is niet zomaar duister, “het is een lach 

die de demonische impulsen aanwendt om verlangens, poses en ambities te ontmaskeren en 

zo helderder te zien” (Verhoeven 2006: 34). De parodie heeft in de moderne tijd de plaats 

ingenomen van de carnavaleske lach in de middeleeuwen. Hun doel blijft dezelfde: het 

doorbreken van dogma‟s, fanatisme en angst. Het brengt de realiteit terug op mensenmaat, in 

ons geval van de (post)moderne mens, en juist daarin schuilt het realisme van de lach: 

[D]e lach [stuurt] aan op een confrontatie met de existentiële conditie. […] Het komische is 

opstandig, het is mededogend, het is genadeloos, het is nooit defaitistisch. Het oefent weerstand 

uit. Het bespot het affirmatieve verlangen naar totaliteit en grootsheid. Het reduceert rationele 

en lyrische illusies naar de menselijke schaal. Daarin etaleert het zijn fundamenteel 

humanistische betekenis. (Verhoeven 2006: 29) 

Uit het voorafgaande kunnen we de lach in de lijn van Bachtin definiëren als een 

esthetische en creatieve verhouding tot de werkelijkheid die een vorm van distantiëring en van 

realisme veronderstelt. Het grotesk komische realisme overwint de dogmatische angst door ze 

uit te beelden en leidt tot het ontstaan van een nieuw bewustzijn. De lach ontmaskert officiële, 

intimiderende leugens en bevrijdt zich met behulp van komische beelden van het serieuze 

geweld. Hij vertoont daarbij dezelfde eigenschappen als het eerder besproken algemeen 

groteske: de incongruentie, het “stupore”-effect, de ambivalentie, het realisme en een open 

blik. Gezien de evolutie van de lach worden in de moderniteit de parodie en het groteske “de 

belangrijkste literaire strategieën waarin de romaneske lach gekristalliseerd is” (Verhoeven 

2006: 38). 

3.2.3 Bachtin interpreteren 

Van Buuren (1982) formuleert reeds enkele fundamentele tekortkomingen in Bachtins 

benadering. Zo oriënteert Bachtin zich voor zijn groteske „theorie‟ uitsluitend op Rabelais en 

benadert die enkel vanuit de volkscultuur. Bijgevolg krijgt zijn groteske een utopische, 

populistische en uiterst eigenzinnige betekenis. Maar in hoeverre was carnaval wel degelijk 

een rebellie en een feest enkel en alleen van het volk?  

There were two reasons why the fizzy-dizzy carnival spirit did not necessarily undermine 

authority. First of all, it was licensed or sanctioned by the authorities themselves. They removed 

the stopper to stop the bottle from being smashed altogether. The release of emotions and 

grievances made them easier to police in the long term. Second, although the world might 

appear to be turned upside down during the carnival season, the fact that Kings and Queens 

were chosen and crowned actually reaffirmed the status quo. (Sales 1983: 169, geciteerd in 

Stallybrass, White, 1986: 13) 

Hoewel carnaval wel degelijk een vorm van protest in zich kan dragen, werd het nog steeds in 

de eerste plaats ingevoerd en toegestaan door de maatschappij om het volk een uitlaatklep te 

geven en het op die manier „in the long run‟ onderdrukt te houden en het systeem te 

bevestigen: “Rites of reversal obviously include a protest against the established order […] 

they are intented to preserve and strengthen the established order” (Stallybrass, White, 1986: 
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13). Het is dus niet los te zien van kerk en staat zoals Bachtin stelt. Ook Holquist, Clark en 

Eagleton volgen deze redenering en baseren hun kritiek op het volgend argument van 

Stallybrass en White:  

Recent work in the social history of carnival reveals its political dimensions to be more complex 

than either Bakhtin or his detractors might suspect. […] [W]e are only underscoring the banal 

but often ignored truth that the politics of carnival cannot be resolved outside of a close 

historical examination of particular conjunctures: there is no a priori revolutionary vector to 

carnival and transgression. (Stallybrass, White 1986: 15-16) 

De Bachtiniaanse tegenstelling tussen de rebelse volkscultuur enerzijds en de officiële cultuur 

anderzijds is met andere woorden onhoudbaar. Er is meer aan de hand dan Bachtin doet 

vermoeden. De functie van carnaval moet niet gezocht worden in het doorbreken van het 

status quo maar juist in het bevestigen en vernieuwen van het status quo. ““Carnaval can only 

exist as an authorized transgression” (Eco 1974: 6). Die bevestiging van wat het te buiten 

gaat, is niet een bijverschijnsel, ze is het doel van carnaval” (Verhoeven 2006: 94). Simons 

werpt daar echter tegenin dat het de opgave van Rabelais was om het officiële beeld van zijn 

tijd te vernietigen, er een nieuwe blik op te werpen en de tragedie van zijn tijd te belichten 

vanuit het perspectief van de lach. Rabelais doet dit aan de hand van de volkscultuur en 

carnaval waarmee hij zich kan distantiëren van de onmiddellijkheid van het morele leven. In 

die mate was het ook Bachtins opgave een „kritische‟ blik op zijn maatschappij te werpen
10

: 

zijn boek is dus volgens de visie van Berrong, Clark en Holquist wel “een allegorisch werk 

dat politieke kritiek en theorie verpakt in het uiterlijk van historisch onderzoek” (Simons 

1996: 50). Het boek ontstond in de tweede helft van de jaren dertig, wanneer de stalinistische 

terreur zich op zijn hoogtepunt bevond. Zijn studie zou daarom niet enkel een historische 

studie willen zijn maar eerst en vooral een dialoog willen aanbinden met de stalinistische 

cultuur.  

[The study of] Rabelais presents, inter alia, a critique of contemporary Soviet ideology. It offers 

a counterideology to the values and practices that dominated public life in the 1930s. […] 

Bakhtin presents his counterideology not through a frontal attack on Stalinism but rather 

through a dialogue with it. (Clark, Holquist 1984: 307) 

Bijgevolg zijn literatuurwetenschappers en critici tot de overeenstemming gekomen dat de 

waarde van Bachtins studie niet gezocht moet worden in de historische en literair- 

wetenschappelijke aspecten ervan. Bachtins carnaval moet daarin begrepen worden als “a 

mode of understanding” (Stallybrass, White 1986: 6). 

Een laatste cruciale opmerking maakt Verhoeven in De lach en de roman: 

                                                 
10

 Voor een analyse van Bachtins studie over Rabelais en de link met het stalinisme, zie Clark, Holquist (1984) 

en Simons (1990 en 1996). Bachtin gebruikt hiervoor een uiterst zorgvuldig uitgekozen woordenschat die zowel 

betrekking heeft op de volkscultuur van de middeleeuwen als op het stalinisme, die hun ideologie baseerden op 

het volkse (“narodnost”). Hij toont met zijn studie over de Middeleeuwse cultuur ook de gespletenheid van de 

stalinistische cultuur aan (monologisering samen met extreme chaos). De lach die hij gebruikt voor Rabelais 

heeft als doel de gewelddadigheid van het stalinisme, de serieuze retoriek en de gepassioneerde en monologische 

politiek, te verminderen. 
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[E]en strak onderscheid tussen de carnavaleske praktijk en het carnavaleske woord is enigszins 

vreemd aan het denken van Bachtin. Zijn concepten van dialogiciteit en zijn discursieve 

theorieën gaan ervan uit dat word en world, woord en wereld, één zijn. Het woord heeft voor 

Bachtin daadkracht. Heteroglossia is heterosocial, verschillende „talen‟ spreken is verschillende 

(sociale) universa bewonen. Lachen – een equivalent voor het woord, in sommige versies van 

carnaval een substituut – is een daad stellen. (Verhoeven 2006: 96-97) 

Dit verklaart waarom Bachtin een utopische visie op de volkscultuur heeft. Het lachende volk 

tijdens de carnavalsfeesten staat voor Bachtin gelijk aan rebellie, aan het ontwikkelen van een 

nieuwe taal en dus ook een nieuwe werkelijkheid. Hij maakt geen onderscheid tussen het 

carnavaleske woord en de carnavaleske daad.
11

 Bachtins lach en zijn visie op carnaval zijn 

bijgevolg, volgens Simons (1996: 13-18), eerder als een esthetische dan als een politieke 

activiteit te beschouwen. 

Barasch (in The grotesque. A study in Meanings. 1971) voegt daar nog aan toe dat 

Bachtin zich met zijn gebruik van „grotesk‟ laat vangen in een anachronisme (1971: 34). 

Bachtins gebruik van de term „grotesk‟ is grotesk “avant-la-lettre”. Het begrip had in de 

zestiende eeuw, zoals we zagen in de oorsprong en evolutie van de term, een volstrekt andere 

betekenis. “Met carnaval heeft die oorspronkelijke betekenis weinig te maken” (Van Buuren 

1982: 33). 

We kunnen concluderen dat Bachtins grotesk realisme een steek onder water was naar 

het officiële socialistische regime. Zijn boek weerspiegelt, met als culturele dekmantel 

Rabelais en de volkscultuur, de stalinistische ideologie en het cultureel dualisme van zijn tijd. 

We hebben gezien dat het boek, behalve een poging tot een literair-wetenschappelijke studie, 

ook een schakel vormt in zijn filosofie van de verantwoordelijkheidsethiek. Maar Bachtin wil 

in de eerste plaats het werk van Rabelais begrijpen en gebruikt de volkscultuur en de lach om 

verborgen betekenissen te onthullen. Het valt bijgevolg eerder onder een esthetische 

beschouwing. De methode die Bachtin gebruikt om Rabelais te analyseren gebruikt Anton 

Simons om Bachtin beter te begrijpen. “Het gaat er mij niet om, Bachtin in te zetten om deze 

tijd beter te beschrijven of om een adequate politieke theorie te ontwikkelen. Ik wil de 

betekenis van Bachtins etische esthetica van de lach in zijn politieke context begrijpen, 

analoog aan de manier waarop Bachtin Rabelais probeerde te begrijpen” (1996: 210-211). 

Simons hanteert hiervoor weliswaar andere middelen, past een andere techniek toe, en heeft 

een ander doel voor ogen, maar het resultaat blijft hetzelfde: betekenissen blootleggen die niet 

door onmiddellijke lezing zichtbaar zijn. De sleutel hiervoor blijkt de politieke context te zijn. 

Zo is het ook onze bedoeling verborgen betekenissen te onthullen in het werk van Drago 

Jančar, aan de hand van een tekstuele analyse van het groteske, die we dankzij het eerste 

                                                 
11

 Stallybrass en White wijzen hierop bij Kristeva die het denken rond Rabelais en carnaval in navolging van 

Bachtin enorm heeft beïnvloed. In Desire in language schrijft Kristeva het volgende: 

Carnivalesque discourse breaks through the laws of a language censored by grammar and semantics 

and, at the same time, is a social and political protest. There is no equivalence, but rather identity 

between challenging official linguistic codes and challenging official law. (geciteerd in Stallybrass, 

White 1986: 200)  

Dit is echter niet het geval. Het doorbreken van literaire codes is niet hetzelfde als een politiek protest. 

(Stallybrass, White 1986: 200-201) 
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hoofdstuk, over de context waarin de tekst ontsproten is en de houding die de algemene 

literatuur er aanneemt tegenover de politiek, beter zullen begrijpen. In navolging van Van 

Buuren kunnen we stellen dat ondanks de vele bezwaren die geuit zijn op Bachtins werkwijze, 

zijn visie wel ruime mogelijkheden biedt voor de interpretatie van groteske teksten. De 

carnavalskwestie zal hierbij achterwege blijven omdat ze enerzijds niet van essentieel belang 

is, en anderzijds geen grote rol heeft gespeeld in de behandelde geschiedenis van Midden-

Europa. Het volkse daarentegen wel. 

3.3 De groteske roman : het genre bij uitstek 

Bachtin deed onderzoek naar genres, stijlen en vormen van tijd en ruimte (chronotopen) die 

hij voor het ontstaan van het realisme van belang achtte. In de jaren twintig nam hij de taak op 

zich, samen met Maksim Gorki, Naoem J. Berkovski, Anatoli Loenatsjarski en Georg Lukacs, 

een marxistisch theoretisch fundament voor de literaire wetenschappen te zoeken, en 

ontwikkelde zo zijn gebroken weerspiegelingstheorie. In de jaren dertig evolueerde dit tot een 

historische poëtica van de roman, waarbij hij onderzoek deed naar het ontstaan en zijn 

specificiteit (Simons 1996: 119-125). Hij is voor ons van belang omdat hij de eerste is die het 

concept van de lach en het carnavaleske toepast op de literatuur.  

Een correct begrip van de roman en zijn eigenschappen vraagt een apart onderzoek. 

Hier wil ik enkel de voornaamste eigenschappen van de roman vermelden die geleid hebben 

tot Bachtins gebroken weerspiegelingstheorie en meer nog, hem gebracht hebben tot de 

vaststelling dat de roman het genre bij uitstek is om de moderne, en groteske, ervaring weer te 

geven. De roman representeert de sociaal-economische werkelijkheid op drie niveaus: (1) het 

persoonlijk conflict, (2) zijn politieke context of actualiteit en (3) het grotere geheel, het 

individu in zijn universum. De sociaal-economische werkelijkheid wordt eveneens 

weergegeven op het niveau van taalgebruik: (1) de taal van de held treedt in wisselwerking 

met de taal van de auteur en beiden beïnvloeden elkaar, (2) de taal van de held weerspiegelt 

zijn sociale herkomst en (3) de taal in de roman draagt zijn ideologische lading (Simons 1990: 

110). Of met de woorden van Simons: “Het woord weerspiegelt en beeldt op een 

gestructureerde manier de maatschappelijke verhoudingen uit. Het werk kan dan ook nooit los 

van zijn sociale conflicten worden begrepen” (1990: 102). De sociaal-economische 

werkelijkheid wordt daarbij op twee manieren gefilterd, enerzijds door de algemene 

ideologische filter en anderzijds door de filter van het specifieke kunstwerk. De roman 

weerspiegelt de werkelijkheid bijgevolg op een gebroken wijze (Simons 1990: 61-62). 

Het realisme van de roman wordt niet alleen in de hand gewerkt door de letterlijke 

enscenering, door het taalgebruik die de ideologische achtergrond van zowel personage als 

auteur verraadt, of door de vormen van tijd en ruimte (chrontopen), maar ook en vooral door 

verschillende vertogen en ideologieën die tegen elkaar worden opgespeeld en in 

wisselwerking treden. Bachtin gebruikt hiervoor de termen polyfonie (meerstemmigheid) en 

heteroglossie (anders-talig), waarbij de auteur geen oordeel velt over het gebeuren, de wereld 

of de ideëen van de held. De roman toont zich weggelegd voor een realistische weergave van 

de werkelijkheid dankzij de denkbeelden die hij met elkaar laat interageren. De „waarheid‟ 

van de realiteit is namelijk dat er geen één waarheid is. Waarheid is subjectief, veranderlijk, 



 

 

 

 

49 

het vormt zich in opposities, is ambivalent en vaak zelfs tegenstrijdig. Ook het subject zelf is 

bijgevolg geen afgesloten geheel, het krijgt pas vorm in oppositie en interactie met andere 

subjecten. Volgens Bachtin representeert de roman niet alleen, hij is op deze manier (door de 

verschillende vertogen en subjecten tegen elkaar uit te spelen) ook in staat om kritiek te uiten. 

Een gelijkenis met de ambivalentie van de lach en het groteske dringt zich op: de roman is 

enorm veelzijdig en kijkt “net als de lach, antidogmatisch en antiautoritair. Hij breekt open 

wat in concepten en identiteiten was vastgelegd, staat oneerbiedig tegen wat heilig is, stuurt 

aan op ambivalentie en dupliciteit” (Verhoeven 2006: 85).  

In zijn genealogie van de roman grijpt Bachtin terug naar de klassieken. De oorsprong 

van de roman legt hij bij de socratische dialoog (vierde eeuw voor Christus), de menippeïsche 

satire (derde/tweede eeuw voor Christus), de „Griekse roman‟ (tweede eeuw voor Christus), 

het seriokomische van Lucianos (Ware Verhalen) en Apuleius (De gouden ezel of 

metamorfosen) (beiden van de tweede eeuw na Christus), en de antieke satire van Petronius‟ 

Satyrikon. Op de karakteristieke eigenschappen van de menippeïsche satire komen we later 

nog terug. De seriokomische traditie van de antieke roman satire zoals die van Lucianos kent 

een complexe, fantasierijke plotontwikkeling en een gesofisticeerd vertelperspectief. Lucianos 

maakt gebruik van het seriokomische om aan de maatschappij een sociale spiegel voor te 

houden: hij lacht, indirect en kritisch, hij parodieert de oude mythes om het absurde in de 

logica van het menselijk handelen aan te tonen, hij valt aan (Branham 1989: 9-56). “Lucian 

uses humor to provoke the audience to consider the subject simultaneously from divergent, 

conflicting perspectives” en verder: “Seriocomic,” therefor, is less a way of describing a 

thematic structure or generic focus than a flexible set of literary methods to which the 

desorienting and subversive effects of humor are instrumental” (Branham 1989: 57). Naast het 

epische en het retorische kent het carnavaleske de langste traditie die nog steeds doorwerkt in 

de moderne roman. Het seriokomische van Lucianos en de satire van Menippos van Gadara 

hebben velen na hen, waaronder grote schrijvers als Rabelais, More, Erasmus, Bergerac en 

Swift geïnspireerd. Het seriokomische vervulde in de oudheid de taak die het carnavaleske in 

de middeleeuwen en het grotesk realisme in de moderne roman vervult. Het wordt een stijl die 

ingezet wordt in de roman om een gedistantieerde en (zelf)kritische houding aan te nemen tot 

de bestaande „vertogen‟. De carnavaleske chronotoop is bijgevolg, volgens Bachtin, een 

realistische chronotoop. “Enerzijds is het realistisch omdat het een chronotoop is op maat van 

het groteske lichaam. Het vindt aansluiting bij een oeroude lachende wereld die een 

universeel-materiële wereld is” en anderzijds is “de nieuwe chronotoop realistisch omdat hij 

met behulp van parodie de weg vrijmaakt voor een dogmaloze herinterpretatie van de 

realiteit” (Verhoeven 2006: 93-99). De parodie, of de lach, bevrijdt het woord van zijn valse 

verpakking. Daar komt bij dat de roman de eigenschap bezit om andere vertogen en genres in 

zich op te nemen (polyfonie, heteroglossia), en daarmede ook het best aangepast is om de 

(post)moderne maatschappij weer te geven. De roman heeft geen eenduidig karakter meer, hij 

leeft en ademt door de verschillende vertogen en is daardoor in staat voortdurend mee te 

groeien.  

Zoals we eerder aanhaalden vertoont de middeleeuwse carnavaleske lach nog weinig 

overeenkomsten met de postmoderne ironische, parodistische of cynische 
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verschijningsvormen: “Op het marktplein heerst […] niet de lach van Rabelais, maar de 

ironische lach van Rorty, door wie de postmoderne situatie inderdaad met een marktplein 

wordt vergeleken” (H. Zwart Ethische consensus in een pluralistische samenleving 1993: 234, 

geciteerd in Simons 1996: 227). De moderne tijd wordt overspoeld door informatie, het 

individu raakt verloren, het zoekt maar vindt niet; de buitenwereld verschilt er grondig met de 

innerlijke wereld en zorgt voor algehele verwarring (desoriëntatie, vervreemding). 

L‟homme moderne is […] grondig verdeeld tussen een tegenstrijdige leefwerelden en 

tegenstrijdige streefdoelen. Hij heeft een binnen- en een buitenkant, hij kan maskers dragen … 

tekortschieten tegenover zijn eigen potentieel en tegenover de verwachtingen van anderen. […] 

L‟homme moderne wordt geplaagd door een objectiverend zelfvbewustzijn dat in de eerste 

plaats een talig bewustzijn is: wat hij zegt is niet noodzakelijk wat hij bedoelt. […] Het is die 

homme moderne, en niet de klassieke of de rabelaissiaanse mens, die de held wordt van de 

roman. (Verhoeven 2006: 107) 

In de roman heeft dat dientengevolge tot resultaat dat de moderne protagonist, de 

verpersoonlijking van de (post)moderne tijd, verdwaalt in zichzelf en in de wereld, hij is 

vertroebeld, in tegenspraak met zichzelf. Hij is de vleeswording van de wanorde van de 

(post)moderniteit. De verpersoonlijking van de realiteit dient, volgens de eerder vermelde 

Gorki, een beter begrip van die realiteit (en zelfs de realisering van bepaalde doelen zoals de 

strijd). De roman is bijgevolg ook volgens hem de vorm waarin de realiteit haar meest 

geslaagde gestalte vindt. Verhoeven bevestigt: “De roman geeft de accuraatste representatie 

van het moderne menselijk denken, en is als genre het beste aangepast aan de veelzijdige en 

voortdurend veranderende realiteit en de mogelijkheden en beperkingen van de menselijke 

cognitie” (2006: 129). 

De hedendaagse roman is het enige genre dat al de kenmerken en eigenschappen in 

zich draagt om een „up-to-date‟ realistische weergave te geven van (post)moderne 

werkelijkheid. Hij doet dat aan de hand van de verschillende vertogen, het ambivalente en 

veelzijdige groteske, de (post)moderne lach en een (post)moderne held. Het groteske leent 

zich uitstekend om de geordende chaos en voortdurende veranderingen adequaat weer te 

geven, om niet te zeggen dat de moderniteit zelf bijna onder de groteske noemen te brengen 

is. Volgens Victor Hugo is het groteske in het moderne denken alomtegenwoordig.  

Dans la pensée des modernes, […] le groteque a un rôle immense. Il y est partout. […] [L]e 

grotesque est, selon nous, la plus riche source que la nature puisse ouvrir à l‟art. […] [L]es 

temps modernes sont dramatiques; le drame peint la vie; le caractère est la vérité; les 

personnages sont des hommes; c‟est le drame du réel. (Hugo 1827: 11) 

De subjecten zijn, net als het groteske lichaam, voortdurend in wording. Het zijn geen 

“autonome, afgesloten entiteiten, ze interageren, vullen elkaar aan, bouwen elkaar op” 

(Verhoeven 2006: 126). 

Ook de (post)moderne lach, die tevens aan de existentiële conditie raakt van de 

(post)moderne mens, sluit perfect aan op het groteske (post)moderne tijdperk. Verhoeven 

verwoordt het als volgt: “De prozaïsche lach ontnuchtert en ontmaskert, hij is oneerbiedig en 
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profaan. […] [E]en komisch antwoord op de impasse waarin de moderne mens beland is” 

(2006: 476). Meer nog, Bachtin schrijft aan de lach een genrevormende kracht toe: hij is “a 

specific means for artilistic visualizing and comprehending reality and consequiently, a 

specific means for structuring an artistic image, plot or genre” (Bachtin PDP
12

 1984: 176, 

geciteerd in Verhoeven 2006: 86). De lach heeft zijn eigen genre, de parodistische groteske 

roman, gecreëerd. Bachtin besluit dat de „carnavaleske‟ roman het genre bij uitstek is om “de 

verscheurde conditie van het subject in de moderne wereld (het subject dat niet meer 

samenvalt met zijn wereld en vanuit die ontheemde positie een zelfbeschrijving moet 

nastreven) te analyseren en weer te geven” (Verhoeven 2006: 478). 

 

                                                 
12

 Verhoeven gebruikt de afkorting PDP om te verwijzen naar het werk van Bachtin Problems of Dostoevsky‟s 

Poetics, Minneapolis, University of Mnnesota Press, 1984. 



 

 

 

 

52 

3.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk hebben we de theoretisch onderbouw willen gegeven van het groteske en de 

groteske roman. We hebben een historisch overzicht gegeven van de oorsprong, evolutie en 

theorievorming van het groteske, en kwamen hierbij tot de conclusie dat het begrip grotesk 

onderhevig is aan de normen en waarden van zijn tijdperk. De decorerende schilderstijl van de 

vijftiende eeuw in Italië vertoont nog weinig overeenkomsten met de demonische machten in 

de literatuur van de Duitse preromantiek, het obscene, burleske en karikaturale van de Engelse 

Restoratie in de achttiende eeuw, of het carnavaleske in de lijn van Rabelais. We kunnen 

bijgevolg de onderverdeling maken tussen (1) het ornamentele groteske, (2) het carnavaleske 

groteske, (3) het romantisch groteske, en (4) het (post)moderne parodistische groteske. Het 

laatste groteske buiten beschouwing gelaten, zagen we dat de theorievorming zich 

voornamelijk opsplitste in twee richtingen: de metafysische (of romantische) en de 

carnavaleske. 

Hierop hebben we gepoogd een overzicht te geven van de algemene kenmerken en 

functies die de verschillende theoretici het groteske toeschrijven. Het groteske is daarbij de 

overschrijding van de klassieke normen en waarden en herschrijft het klassieke lichaam, de 

regels van het realisme en die van de tragedie in respectievelijk het groteske open lichaam, het 

fantastische en de komedie. Deze niveauwisselingen bewerkstelligen een gevoel van 

desoriëntatie en vervreemding, ook wel het “stupore”-effect genoemd. Dit “stupore”-effect, of 

de botsing tussen heterogene elementen, leent zich, zoals we zagen, uitstekend om de 

conflictueuze situatie van het postmoderne individu weer te geven. Om het effect van het 

groteske (de doorbreking van de norm) ten volle te kunnen bereiken, is het noodzakelijk dat 

de desbetreffende norm eveneens aanwezig is. Dit verklaart de ambivalentie en enigszins ook 

het realistische aspect van het groteske: in het weergeven en doorbreken van de 

standaardnorm, bevestigt ze deze ook. We zagen dat het beeld van het groteske verder 

afhankelijk is van de intentie van de auteur. Bij de ene schrijver is het niet intentioneel, bij een 

ander puur speels, nog een ander wil een vervreemdend effect bereiken, en in enkele gevallen 

is het groteske uitgesproken agressief.  

Bachtins inbreng in de groteske problematiek is van uitzonderlijke waarde omdat hij 

niet alleen een fysisch beeld geeft van het groteske, maar het ook betrekt op de taal, op een 

wereldbeschouwing, op een perspectiefvorming van de werkelijkheid, op de volkscultuur, op 

de reflectie daarvan in de literatuur, en op een lachende cultuurfilosofie. Bachtin kent het 

groteske daarbij dezelfde eigenschappen toe als de theoretici voor hem: de oppositie van het 

klassieke met het groteske, het overschrijden van (letterlijke en figuurlijke) grenzen, normen 

en waarden, het vermengen van heterogene elementen en hoge en lage stijlgenres, de 

ambivalentie, en een verdoken vorm van realisme. Hij definieert het grotesk realisme als een 

„esthetische conceptie van de realiteit‟. Net zoals hij de lach, die een uitzonderlijke plaats 

inneemt in Bachtins groteske, definieert als een esthetische en creatieve verhouding tot de 

werkelijkheid, en carnaval als een volks alternatief op het middeleeuwse scholastieke regime. 

De lach vertoont daarbij dezelfde eigenschappen als het eerder besproken algemeen groteske: 

de incongruentie, het “stupore”-effect, de ambivalentie, het realisme en een open blik. Alle 
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drie, het groteske, de lach en carnaval, ridiculiseren ze op een ambivalente wijze de vaste 

waarden en stimuleren ze naar een dogmaloze herinterpretatie van de werkelijkheid, naar het 

ontstaan van een nieuw bewustzijn. Alle drie veronderstellen ze een vorm van distantiëring en 

van realisme. Uniek aan Bachtin is dat hij het groteske, de lach en carnaval meer dan alleen 

een realistische waarde toekent; ze zijn ook essentieel kritisch en “sturen aan op een 

confrontatie met de existentiële conditie” (Verhoeven 2006: 29).  

In „Het groteske volgens Bachtin‟, „Het realisme van de lach‟ en „Bachtin 

interpreteren‟ hebben we al dit en nog veel meer besproken. De evolutie van de mens en zijn 

tijdperk heeft ertoe geleid dat ook de lach is mee geëvolueerd: de (post)moderne mens kent 

niet meer die universele, uitbundige, positief ambivalente carnavaleske lach, hij is ernstiger 

geworden, meer cynisch, sarcastisch, ironisch, humoristisch (volgens Bachtin de duistere en 

minderwaardige afgeleiden van de lach) maar ook deze lach wordt aangewend met het oog op 

ontmaskering van leugens, bedrog, of incongruenties. In ons tijperk is die lach 

alomtegenwoordig geworden onder zijn verschillende gedaantes. Vervolgens nuanceerden we 

Bachtins utopische visie op carnaval en zijn gebruik van het groteske (in „Bachtin 

interpreteren‟) waarbij we Bachtins studie van Rabelais in zijn oorspronkelijke context van 

het stalinisme plaatsten.  

Dat bracht ons bij het laatste aspect: de roman of het groteske genre bij uitstek. Eerst 

en vooral verklaarden we Bachtins gebroken weerspiegelingstheorie. Bachtin toont aan dat de 

roman de werkelijkheid op verschillende niveaus weerspiegelt (de vormen van tijd en ruimte, 

taal, ideologie, enzovoort). Met zijn termen polyfonie en heteroglossia benadrukt hij de 

realistische werking van de roman. De roman laat verschillende vertogen met elkaar 

interageren en is daarom bijgevolg uiterst geschikt om de realiteit weer te geven. Er zijn geen 

afgewerkte objecten of subjecten, het individu of het idee krijgt pas vorm in oppositie met het 

andere. Deze roman ziet Bachtin als het medium bij uitstek om de (post)moderne ervaring van 

het verloren en vervreemde individu in een moderne wereld vol van informatie en de meest 

uiteenlopende ideeën, weer te geven. 

Het groteske en de lach (of de traditie van het seriokomische) zijn nog zo elementen 

die uiterst toepasselijk zijn om de (post)moderne beleving weer te geven. We bespraken 

Bachtins genealogie van de roman die teruggaat tot het seriokomische van Lucianos en 

Apuleius en de satire van Menippus van Gadara. Toen al was het de gewoonte om op een 

seriokomische (later middeleeuws carnavaleske of hedendaags groteske) wijze een sociale 

spiegel aan de maatschappij voor te houden, om het absurde in de logica van het menselijk 

handelen aan te tonen, om de realiteit met andere ogen te bezien, en om op een ambivalente 

manier (zowel lachend als verwijtend en bekritiserend) te stimuleren naar een andere houding. 

Bachtin leidt hieruit af dat de lach een genrevormende kracht heeft, het seriokomische van de 

oudheid, het carnavaleske van de middeleeuwen of het groteske van vandaag hebben hun 

eigen genre gecreëerd. Bachtin concludeert dat de (post)moderne lach de (post)moderne 

roman heeft gecreëerd, afgestemd op de (post)moderne tijd, die op zichzelf al grotesk ís, en 

bijgevolg aan de hand van het groteske het meest adequaat kan worden beschreven.  
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4 ANALYSE VAN HET GROTESKE IN ‘GALJOT’ 

4.1 Het groteske lichaamsbeeld  

Bachtin onderscheidt in zijn studie over Rabelais zeven reeksen van beelden waarin het 

grotesk realisme betrekking heeft op het groteske lichaam: het menselijk lichaam, kleding, 

voedsel, drank en dronkenschap, seksualiteit, de dood en ontlasting. Allemaal hangen ze 

samen met de transformatie van gesloten naar open, van hoog naar laag en van eenheid naar 

desintegratie. De verschillende series van beelden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en 

komen vaak samen voor. Ik wil hier het groteske lichaamsbeeld schetsen aan de hand van 

tekstfragmenten uit Galjot. Daarbij zal opvallen dat er weinig sprake is van de positieve 

ambivalentie van het lichaam, zo verdedigd door Bachtin, maar dat het lichaam te 

verafschuwen is, dat het de kiem van kwaad in zich draagt. Deze „pessimistische‟ houding 

van Jančar is te verklaren door de eerder besproken „terreur‟ van het Joegoslavische 

autoritaire en repressieve regime. 

4.1.1 Het menselijk lichaam 

De gevolgen van de economische, politieke en interetnische crisis, van de burgeroorlog en de 

„afrekeningen‟ vinden tevens, aangepast aan een zeventiende eeuwse setting, hun weerklank 

in Galjot, meer nog: de beelden van slachtoffers van de pest, de inquisitie, moord en 

doodslag, de oorlog met de Turken, enzovoort vormen de thema‟s van de roman (zie ook 

onder 4.2.5). Het menselijk licaam wordt voor het merendeel geassocieerd met ziekte en/of 

gevaar. Dit is geen karakteristieke eigenschap van het grotesk-carnavaleske zoals Bachtin het 

omschreef, in tegendeel net, Bachtin had het over de positieve vruchtbaarheid van het 

menselijk lichaam. Daardoor kunnen we reeds hier al vaststellen dat het groteske een heel 

andere wending zal nemen, een meer “duistere” wending, aangepast aan de tijdgeest van 

Jančar en zijn visie op de werkelijkheid. 

De intentie van de beelden mag verschillen, maar daarom nog niet het beeld zelf. 

Bachtin besprak het groteske menselijk lichaam als een open lichaam “in wording”, 

onafgewerkt, „realistischer‟ en tegengesteld aan het klassieke gesublimeerde gesloten lichaam. 

Door het menselijk lichaam anatomisch en tot in detail te beschrijven geeft de auteur een 

uitzonderlijk tastbaar perspectief op het lichaam. Hij maakt het menselijk lichaam van een 

abstract naar een concreet begrip. Het abstract gesloten (en te minachten) lichaam móet 

hierbij open worden gebroken, vaak letterlijk aan de hand van de meest uiteenlopende 

foltertuigen.
13

 De aandacht gaat daarbij naar die plaatsen waar het lichaam zijn grenzen 

overschrijdt, waar het zichzelf ontgroeit, waar het in contact komt met de buitenwereld. De 

focus wordt gelegd op de openingen en uitstulpingen ervan, op het laag-lichamelijke. Zoals 

we zullen zien is er in Galjot weinig romantisch of utopisch aan het groteske, open, 

doorbroken of „lage‟ lichaam. Er is geen sprake meer van een klassiek gesublimeerde façade. 

De vertellers gevoel voor cynisme, sarcasme en ironie verlicht enigszins de druk maar 

benadrukt anderzijds des te meer de rauw- en ruwheid van de werkelijkheid.  

                                                 
13

 Van Buuren (De Boekenpoeper, 1982) bespreekt in zijn analyse van het groteske bij Witold Gombrowicz 

onder andere ook het sadistische element van het groteske, van het doorbreken van het gesloten lichaam. 
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In de roman krijgen we twee soorten beelden van het menselijk lichaam opgedrongen. 

Het eerste beeld is het lichaam van het volk: onschuldige burgers die verdacht worden van de 

meest gruwelijke daden, pestslachtoffers, heksen en tovenaars, enzovoort. Zij worden in de 

eerste plaats toegetakeld door de hand en in naam van de wet. De gerechtsdienaren, 

afgezanten van een eeuwenoude repressieve traditie en pionnen van het autoritaire regime, 

zijn getraind in het uitvoerig ondervragen van de verdachten (waartoe men zo goed als 

iedereen rekent). Ze zijn getraind in het openscheuren, rekken, pletten, en martelen van het 

„slechte‟ lichaam. Jančar beschrijft uitvoerig de sadistische foltertuigen waarvan ze gebruik 

maken om het menselijk lichaam te breken: 

Hij zag hoe iemand de duimschroeven werden aangezet. Het waren twee plaatjes met scherpe 

randen, die zo met elkaar waren verbonden dat ze met behulp van een schroefmachine konden 

worden aangedraaid. Een vrouw – ze zag er zo lelijk uit dat men bijna niet kon twijfelen aan 

haar contacten met heksen en de duivel – zat met haar duimen tussen de plaatjes, die vervolgens 

door de beul met vaste en zekere hand werden aangedraaid, zodat haar duimen werden 

platgedrukt tot ze zo dun waren als een blaadje papier en het bloed onder de nagels vandaan 

spoot. Ze kermde en krijste erbarmelijk toen de duivel uit haar voer. Hij zag hoe het touw en de 

katrollen werden toegepast. Een van Lampretič‟ beulsknechten bond datzelfde 

weerzinwekkende wijf beide armen op zodanige wijze op de rug dat haar handpalmen naar 

buiten gekeerd waren; daarbij trok hij het touw zo strak aan dat het tot op het bod insneed, 

terwijl haar gewrichten zichtbaar werden uitgerekt. Ook nu krijste ze. Hij zag ook de 

heksenstoel […]. Midden in het vertrek stond een bank van ongeveer tweeënhalve meter lang. 

De poten waren aan één kant ongeveer anderhalve meter hoog en aan de andere kant nog geen 

zestig centimeter, zodat het zitvlak schuin stond; daarop bevonden zich verscheidene scherpe 

uitsteeksels, die regelmatig bijgeslepen werden. De verdachte werd helemaal uitgekleed, kreeg 

een jutte hemd aan en werd zo op de bank neergezet, dat hij op het lage uiteinde kwam te zitten, 

met zijn benen naar de hoge zijde gekeerd. Vervolgens werden zijn benen zo strak 

vastgebonden dat het vlees over de touwen stulpte. Het lichaam werd bij het middel, de rug en 

de schouders aan een haak in de zoldering vastgemaakt en schuin omhooggetrokken. Zo kwam 

het boosaardige lichaam uiteindelijk boven het hoge uiteinde in de lucht te hangen. (DG 56)  

De pijnbank, de heksenstoel, tangen, kokende olie, naalden, katrollen enzovoort zijn 

gebruikelijke foltertuigen. Maar ook zonder die marteltuigen worden verdachten sadistisch 

toegetakeld. Een voorbeeld hiervan is het volgende fragment, waarin een man die het waagt 

publiekelijk een ketterse toespraak te houden, door soldaten wordt gegrepen en gefolterd. Ze 

hangen hem met de handen boven het lichaam op aan een paal, snijden zijn neus en tong weg 

en ook van de huid schiet niet veel meer over: 

Zijn rug was met striemen overdekt, de huid bestond slechts uit bloederige flarden en was hier 

en daar tot op het vlees weggeschaafd. […] Op de plek van zijn neus, die men zeer bedreven en 

nauwkeurig moest hebben weggesneden, bevond zich een al wat opgedroogde bloederige 

massa, in het midden daarvan zaten twee kleine, donkere gaten die de toeschouwers aangaapten. 

Hij staarde met zijn ogen, waarin de waanzin schitterde, recht voor zich uit, hij probeerde zijn 

mond open te doen en rochelde wat. […] In zijn mond zat geen tong meer. Slechts een lege, 
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donkere holte, waaruit nooit meer iets anders zou komen dan het „aaa‟ waarmee hij zelfs nu nog 

trachtte te protesteren en iets te verkondigen. (DG 119-120) 

De daaropvolgende opmerking door een van Johann Otts vrienden is tevens een voorbeeld 

van Jančars gevoel voor „humor‟: “„Die zal zijn neus nooit meer hoeven te snuiten,‟ zei Adam 

maar niemand lachte” (DG 120).  

De tweede serie beelden van het menselijk lichaam heeft betrekking op hooggeplaatste 

personen. Hier ligt de nadruk niet op het geweld, op de folteringen en vernederingen, maar op 

de alledaagsheid, laagheid en aardsheid van hun lichaam. Beelden als deze, die van een heel 

andere (in het volgende voorbeeld seksuele) aard zijn maar even luguber worden voorgesteld, 

zijn voorbehouden aan de „hogere‟ personen, zoals de rechter, zijn dochter, de keizer (cf. 

infra), enzovoort. De achterliggende gedachte is de verachting van overheidspersonen en 

instellingen. Een voorbeeld hiervan is de beschrijving van het lichaam van Mathilda, de 

dochter van de rechter en een geheime minnares van Johann Ott. Onder haar kleren zitten 

niets anders dan haar “knokige ledematen, haar kromme rug en haar ingevallen buik 

verborgen, waaronder hij opeens de stank van een ongewassen lichaamsdeel [gewaar nam]”. 

Een stank “die hem in het gezicht sloeg” wanneer hij haar rok optilde. Johann Ott veracht haar 

lichaam en haar geslachtsorgaan. Ze zijn zó aards dat ze wansmakelijk en overdreven grotesk 

worden: het geslachtsorgaan van Mathilda gedraagt zich als een onafhankelijk wezen, een 

“apart organisme”, los van de rest van het lichaam: “dat beest zonder lichaam, met twee 

ledematen en getooid met een zwarte driehoek leefde beneden; daarboven lag een berg 

kleren”. Haar geslachtsorgaan wordt vergeleken met een beest, een monster. Haar benen zijn 

als “twee witte slangen roerloos op bed en de donkere driehoek erboven als een beest zonder 

kop of zonder wat dan ook, dat zijn eigen zelfstandig leven leidde in afwachting van God 

weet wat, misschien wel van het moment waarop een dik, rood hoofdje zich in die 

kraakbenige opening zou boren; in afwachting van een mechanische gebeurtenis” (DG 168-

170). De geslachtsdaad wordt gebanaliseerd als een ordinaire monotone actie. Johann Ott 

verafschuwt de situatie in die mate dat hij de drang voelt het wezen, “de benige slang, in de 

ijzeren greep van zijn vingers, te vermorzelen”.  

Het is eveneens een voorbeeld van de kruising tussen de verschillende reeksen 

beelden: het menselijke open, fragiele en te verafstoten lichaam; de kledij (die tevens het 

onderscheid maakt tussen twee soorten wezens: het klassieke gesloten gesublimeerde lichaam 

en het onderliggende aardse open en dierlijke lichaam); seksualiteit en het beeld van de 

geslachtsdaad die geassocieerd wordt met de dood. Opvallend zijn tevens de dierlijke 

metaforen waarmee de verteller het vrouwelijke geslachtsorgaan vergelijkt. Deze vermenging 

van dierlijke met menselijke of zelfs plantaardige eigenschappen zagen we reeds in de 

oorspronkelijke betekenis van het woord „grottesca‟, in de muurschilderingen van de ruïnes 

van het Romeinse keizerrijk. De vergelijking van het vrouwelijke geslachtsorgaan met het 

dierlijke is bijgevolg een uitsgesproken groteske uitdrukking. 

4.1.2 Kleding 

In het voorgaande fragment zagen we reeds een voorbeeld van het gebruik van kledij. Daar 

maakte de kledij het onderscheid tussen een klassieke gesloten en gesublimeerde lichaam en 
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het onderliggende open en vaak te verafstoten lichaam. De kledij is een façade. Bij de vrouw 

heeft de kledij een seksuele connotatie. Scènes waarbij dronken soldaten en kooplui “de 

kleren van zijn [de herbergiers] vrouw al bijna aan flarden” scheuren komen overal in de 

roman terug (DG 116-117). De beelden van vrouwelijke kleding gaan bijgevolg vaak samen 

met die van seksualiteit, drank en dronkenschap. 

De mannelijke klederdracht daarentegen heeft niets van doen met seksualiteit. Het 

gezegde „de kleren maken de man‟ is hier uitdrukkelijk van toepassing. Aan de hand van de 

klederdracht kan men de stand aflezen, het beroep, de rang en functie die de man in de 

maatschappij vervult. In het geval van Johann Ott, die geen enkel vast beroep beoefent en zich 

kleedt naargelang de omstandigheden, is dat des te opvallender. In het begin van de roman is 

hij een vreemdeling uit een ver land en dat verraden ook de versleten doeken om zijn lijf. De 

geldbuidel om zijn middel is daarentegen een aanleiding om te geloven dat hij wel eens een 

welgestelde vreemdeling zou kunnen zijn, en bijgevolg wordt hij relatief goed, maar 

desalniettemin oppervlakkig, behandeld. Na zijn eerste aanvaring met Lampretič, de 

Stiermarkse Carolina en de organisatie van een geheim genootschap, voegt hij zich bij een 

escorte van kooplieden. Opeens is er “nauwelijks nog iets terug te vinden van de vroegere 

Johann Ott, de eenzame vreemdeling”. Hij gaat nu gekleed in speciale dure stoffen die hij 

geïmporteerd heeft uit verre streken, hij “liet zijn baard staan en had zijn haren met olie 

ingesmeerd en glad naar achteren gekamd”, hij draagt nu “een strakke, brede leren riem” en 

nieuwe laarzen (DG 128-129). Hij is relatief geliefd en komt vlot over. Maar ook hieraan 

komt een einde: wanneer het hem in de hoofdstad tijdens het bezoek van de Imperator te heet 

onder zijn voeten wordt, besluit Johann het nogmaals op een vluchten te zetten. Plotseling 

heeft hij niets meer, hij heeft alles achtergelaten en trekt alleen, zonder eten of drinken, 

opgejaagd door de mensen, verder. Gekleed als clochard, als “een smerige landloper” (DG 

329), uitgedroogd, hongerig en bijna beroofd van zijn laarzen, wordt hij door de boeren van 

hun akkers verjaagd en achternagezeten tot in de bossen. Uiteindelijk wordt hij gevangen 

genomen door de gerechtsdienaren. Johann Ott wordt ervan verdacht contacten te hebben met 

de geheime genootschap van Zauber-Jackl, een bende die erop uit is verwarring, dood en 

verderf te zaaien. Hij zou zich voordoen en verkleden als de bedelaar Johann Ott maar is 

eigenlijk de beruchte Hans Debelak, de rechterhand van Zauber-Jackl. Dit spel van 

identiteitsmanipulatie mag niet doorzien worden. Hij wordt veroordeeld tot de galeien en 

krijgt de schamele doeken van een galeislaaf toegesmeten. Voortaan zal men hem kunnen 

identificeren aan de hand van de littekens van de kettingen. Van nu af aan is hij gedoemd tot 

de ondergang. Het belang van kledij is in zijn geval niet te onderschatten. De klederdracht 

maakt het onderscheid tussen gerespecteerde ambtenaar of galeislaaf, hard werkende boer of 

smerige landloper, te vrezen commissaris, officier, matroos, kapitein of veroordeelde.   

  

Maar het meest voorkomend in de roman is de associatie van kostumering met gevaar. 

Enerzijds zijn er die mannen die gekostumeerd gaan en maar één doel voor ogen houden, 

namelijk het uitroeien van alles en iedereen die zich niet aan de voorgeschreven wetten houdt, 

wetten die weliswaar tot in het belachelijke en absurde voeren en waarin geen enkele 

enigszins nuchtere, rationele mens zich kan terugvinden. Anderzijds is er het verband tussen 
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kledij en de pest. Bij een uitbraak van de pest is het de gewoonte de besmette kleren te 

verzamelen en te verbranden. De dorpen die verlaten zijn wegens een uitbraak van de pest, 

zijn te herkennen aan de vele kleren die verspreid liggen en de nog smeulende brandstapels. 

Die dorpen zijn te mijden „als de pest‟. Ook hier hebben de beelden een erg connotatieve 

associatie met ziekte en/of gevaar. 

4.1.3 Eten en drinken 

Het volgende motief is dat van eten en drinken, de overwinning op het leven, dat Bachtin als 

volgt motiveert: “L‟homme triomphait du monde […]. Le pain et le vin (le monde vaincu par 

le labeur et la lutte) chassent toute peur et libèrent la parole” (Bachtin 1970: 282-284). Een 

steeds terugkerend voorbeeld hiervan is de houding van Johann Ott. Johann Ott is op het 

laatste nippertje ontsnapt aan de brandstapel. Hij is gemarteld geweest en heeft bekend dat hij 

bezeten is door verschillende duivels die zich al in de hoerenschoot van zijn moeder hadden 

genesteld. Wanneer hij het er levend van af brengt is zijn eerste zorg zich te vullen met eten 

en drank. “De afloop van dergelijke avonturen moet je met wijn vieren” (DG 119), zegt 

Adam, zijn vriend en kooplid. Hij heeft het overleefd: hij is dankbaar voor zijn  

nog altijd indrukwekkende zak met darmen die traag schommelend heen en weer bewoog 

terwijl hij zich daar in het vertrek met vlees en brood volpropte en daartussendoor de ene beker 

wijn na de andere naar binnen goot. […], zodat de wijn tussen zijn tanden door sijpelde, over 

zijn kin liep en op tafel droop. (DG 79)  

Meer uitgesproken voorbeelden vinden we echter wanneer Johann Ott het samen met 

anderen, vrienden of vreemdelingen, op een zuipen zet. Johann Ott reist voor zijn eigen 

veiligheid mee met de escorte van een bende kooplui. Samen trekken ze door onherbergzame 

terreinen en ondergaan ze de dodelijke hitte van de zon. De dagelijkse beproevingen worden 

besloten met een overdaad aan vlees, vet en alcohol. In Adam vindt Johann Ott zijn 

drinkebroer in de waanzin van de overdaad. Samen spenderen ze de nachten al drinkend, 

vretend en tierend: 

Ze vraten, zopen, kotsen, spuugden, schreeuwden, smeten met geld en sloegen de dikke waardin 

kletsend op haar billen. […] hij [stak] zijn dolk in het tafelblad en [schreeuwde] zulke vloeken, 

zulke godslasteringen en zulke smerige dingen uit dat de waard de haren te berge rezen. […] te 

midden van stukgesmeten bekers, brokken vettig vlees die over de hele tafel uitgesmeerd waren 

en hun eigen nachtelijke waanzin. (DG 107)  

De gebruikelijke verschrikkelijke kater na de nachtelijke waanzin wordt eveneens 

bestreden met “een hete, dikke, papperige brij waarin stukken vettig vlees [drijven]” (DG 

113). Na enkele maanden, waarin Johann Ott als koopman enig kapitaal heeft weten te 

verwerven, raakt hij gewend – zelfs verslaafd – aan die woeste bevrediging van zijn 

primitieve behoeften. De kroeg, of ieder ander willekeurig dranklokaal, wordt Johann Otts 

vaste stek. Hij gaat er zich te buiten aan vlees, vet, alcohol en slaat wederom kletsend op 

beschikbare billen: 
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Het vet en de wijn dropen langs zijn ongeschoren kin omlaag, hij werkte grote brokken vlees 

naar binnen en spoelde die weg met een overvloedige hoeveelheid drank. Hij schreeuwde met 

open mond. Hij zong smerige liederen. Hij spuugde, vloekte, smeet met geld en sloeg een dikke 

hoer kletsend op haar billen. (DG 128)  

Het motief van eten en drinken in Galjot volgt in die mate de definitie van Bachtins 

groteske dat het een overwinning inhoudt op het leven. Maar in tegenstelling tot het 

collectieve feestvieren als eerbetoon aan het leven wordt de aandacht verlegd naar het in 

kleine kring of zelfs alleen feestvieren van het overleven van de dag, van het leven. De 

tijdelijke bedwelming van alcohol en de bevrediging van het eten bieden de mens de 

mogelijkheid zich kortstondig te bevrijden van zijn zorgen. In de roman echter wordt al vlug 

het verband gelegd met de catastrofale gevolgen van zulke „individuele‟ uitbarstingen: 

„verboden‟ ideeën die anders niet uitgesproken worden, komen aan de oppervlakte en zorgen 

voor voldoende opschudding, misprijzende blikken en gevoelens van onbehagen die 

resulteren in algemeen afwijzen. Johann Ott en Adam daarentegen, in hun blinde bedwelming, 

raken steeds meer overtuigd van hun „waarheid‟, een waarheid die zodanig dicht lijkt te 

naderen bij een naakte interpretatie van de werkelijkheid dat het hen woedend maakt en schrik 

aanjaagt. Alleen dan, in een van hun nachtelijke uitbarstingen, durven ze ongedwongen hun 

gedachten luidop te verwoorden, vaak met alle gevolgen vandien: Adam zal eindigen aan het 

schavot. Vaak zit er in hun dronken uitspattingen echter wel degelijk een vorm van waarheid. 

Het probleem is hier dat die waarheid niet door het collectief gedeeld wordt, noch dat de 

buitenwereld in staat is die te relativeren. De kloof tussen het individu en de buitenwereld 

komt des te meer aan de oppervlakte. Hoewel de groteske beelden van eten en drinken 

gelijkenissen vertonen met die beschreven volgens Bachtin – de overwinning, de bevrediging 

van primaire behoeften, de tijdelijke verlossing van zorgen, de overdaad, en een alternatieve 

waarheid – merken we ook hier ogenblikkelijk de daaraan verbonden “duistere” zijde op. 

4.1.4 Seksualiteit 

Een apart en uitermate grotesk verhaal in de roman vormt de komst van keizer Leopold II en 

zijn ontmoeting met Dorotheia Kazelj Locatelli, de vrouw van Baltazar Kazelj Locatelli, één 

van de rondreizende kooplui. Alleen al de titel van het hoofdstuk spreekt boekdelen: “Een 

ruisende, deinende mensenzee. De krioelende duizendkoppige massa murmelt, ademt en 

wendt en keert zich als één enkel levend wezen. De keizer, de hoer en de levende dode 

dwerg” (DG 172). De aankomst van de Imperator in de hoofdstad, dé gebeurtenis van de 

eeuw, wordt belachelijk nauwkeurig voorbereid: verdachte individuen worden voor de 

zekerheid opgesloten en gemarteld en de uitbundige volkse feestelijkheden worden in gang 

gezet. Hij, Leopoldus Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus Germaniae 

Hungariae Bohemiae etc. Rex Archidux Austriae Dux Burgundiae etc.
14

, doet Zijn glorieuze 

intocht. Het volk, eendrachtig en grotesk in zijn ontembaar enthousiasme, zal gedurende het 

verblijf van de almachtige Imperator met zijn buitensporig groteske titel (zie ook onder 4.2.4), 

alle zelfbeheersing verliezen. Het gaat zich te buiten aan extravagante drinkgelagen en woeste 

                                                 
14

 Leopold, bij de gratie Gods immer verheven keizer van het Roomse Rijk, koning van Duitsland, Hongarije, 

Bohemen enz., aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië enz. 
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vreugde. Jančar grijpt terug naar talloze dierlijke metaforen om te verwijzen naar het groteske 

volk, waarover later meer (cf. 4.2.5.2). 

In deze omstandigheden doet de mooie en intelligente Dorotheia haar intrede aan de 

hoge kringen van het hof. Ze wordt daar door haar “intelligentie en de weelderige gratie van 

het bovenste gedeelte van haar lichaam: van haar middel tot haar hals” (DG 182) opgemerkt 

door de minister graaf Lorcia, die de keizer hiervan op de hoogte brengt: 

De gezalfde was tenslotte een jonge man, door wiens aderen geen water stroomde, iets waarvan 

ook de wellustige blik in zijn enigszins uitpuilende ogen getuigde, evenals zijn uitgesproken 

sensuele, vlezige onderlip, die later zou veranderen in een zwaar stuk vlees dat van zijn 

onderkaak omlaag hing. (DG 182) 

De “gezalfde”, dorstig naar seksuele bevrediging (“dat wil zeggen naar zijn kennismaking met 

zijn onderdanen uit deze streek”), besluit met haar naar bed te gaan en draagt zijn ministers op 

haar hierop voor te bereiden. “Hij moest toch ook de bevolking leren kennen, de mensen van 

hier, zoals ze werkelijk waren, en wel van dichtbij, intiem zogezegd”. Gezien de gevoeligheid 

van de situatie, “een burgervrouw in het bed van de gezalfde”, werd Dorotheia 

“staatsaangelegenheid en staatsgeheim nummer één”. Geen bericht of mededeling ging naar 

de buitenwereld. “De protocollaire dienst en het veiligheidsapparaat werkten feilloos” (DG 

183). Dorotheia werd opgesloten in een kamer, alwaar ze de Imperator diende op te wachten. 

Niet veel later verschijnt de Imperator, dronken en met zijn broek op zijn enkels. Ook deze 

scene wordt met een cynisch gevoel voor humor beschreven.  

Hij kwam binnen, Hij was het, in een kanten gewaad en een nauwe broek, maar de hemel 

opende zich niet en ook de engelen begonnen niet te zingen. Leopoldus Dei Gratia Romanorum 

Imperator Semper Augustus Germaniae Hungariae Bohemiae etc. Rex Archidux Austriae Dux 

Burgundiae etc. was enigszins aangeschoten en begon meteen, zodra hij binnenkwam, zijn 

broek los te maken. Ze keek naar zijn roodomrande, uitpuilende ogen en de broek die hij met 

zijn handen omhooghield, en daardoor vergat ze voor hem op haar knieën te vallen, zoals men 

haar geïnstrueerd had. (DG 185-186) 

Een eerste vlaag van afgrijzen vervult Dorotheia, maar ze besluit toch door te gaan. Met 

haken en ogen probeert ze de Imperator uit zijn kleren te helpen. Tot wanneer ze in het bed 

een “minuscuul wezen, een tegelijk levend en dood, klein, echt, menselijk schepsel met een 

baard en schaamharen” vindt. De dwerg is de gebalsemde Indiase talisman van de imperator. 

Dorotheia, gillend van afgrijzen, weigert nog een voet in het bed te zetten met dat vreemde 

“levend dode” wezen. De Imperator is echter niet gediend met haar antwoord en eist dat zij 

naar bed gaat met hen beiden. Een gevecht volgt:  

Als één woedende kluwen rolden ze worstelend, hijgend, snuivend, schoppend en bijtend door 

de kamer, over de vloer en tegen de muren. Het was een lang en verbeten gevecht. De keizer 

stond op het punt te gaan huilen. „Je zult gehoorzamen,‟ hijgde hij uitgeput en hij probeerde de 

berg kleren waarin hij verward was geraakt van haar en van zijn hoofd weg te trekken, „je zult 

gehoorzamen.‟ „Nee,‟ siste Dorotheia tussen haar tanden, „dat zal ik niet,‟ en ze trok met 
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onvoorstelbare kracht zijn graaiende handen weg. […] Ze vreesden voor het leven van hun heer. 

Misschien was het een aanslag. (DG 189) 

Nog nooit heeft de imperator een dergelijke nederlaag geleden. Het dilemma duurt vijf lange, 

chaotische en onrustige dagen. Vijf dagen waarin beide partijen voet bij stuk houden: zij ter 

behoud van haar vrouwelijke eer, hij ter behoud van zijn niet te betwisten gezag. Na vijf 

dagen komen de ministers, die de hele onderhandeling tussen beide partijen voeren, tot een 

compromis: de dwerg zal naast het bed op een stoel zitten met het gezicht afgewend van het 

bed. Eindelijk gaan ze liggen. En eindelijk kan de imperator zijn „koninklijke‟ zaken 

afhandelen en de daaropvolgende dag, dag zeven, weer vertrekken.  

Het absurde van deze scene laat zich in iedere zin voelen. De gezalfde Leopoldus Dei 

Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus Germaniae Hungariae Bohemiae etc. Rex 

Archidux Austriae Dux Burgundiae etc. met zijn overdreven groteske titel, dronken en 

onhandelbaar, begint bijna te huilen als de „lage‟ burgervrouw - “hoer” - Dorotheia niet met 

hem naar bed wil. De „Imperator‟ blijkt een klein gefrustreerd kind te zijn dat geen afscheid 

kan nemen van zijn „pop‟, de reden waarom Dorotheia niet met hem naar bed wil. Evenmin is 

hij in staat te handelen naar de situatie en laat hij zijn ministers, die “vrezen voor het leven 

van hun heer”, gedurende vijf dagen zwoegen op de staatsaangelegenheid. De rollen zijn 

volledig omgedraaid. De Imperator wordt belachelijk gemaakt: hij is de zot en Dorotheia de 

koningin. Niet te vergeten nog dat ondertussen het volk, ongerust en speculerend over de 

reden van het verlengde verblijf van de „Imperator‟, alle regels en grenzen van de beschaving 

achter zich heeft gelaten en zich eensgezind te buiten gaat aan exuberante drankorgieën en 

andere vormen van plezier. Het groteske is in dit verhaal, dat trouwens een van de middelste 

hoofdstukken inneemt van de roman, alomtegenwoordig. 

Het motief van seksualiteit is nog op verschillende andere – volkse – plaatsen van 

toepassing. Net zoals bij het menselijk lichaam verschuift de nadruk hier terug van het 

„belachelijke‟, „aardse‟ of „lage‟ naar het geweld, of juist, zoals bij het eten en drinken, naar 

de tijdelijke onderbreking van en overwinning op het geweld. De seksuele daad wordt er niet 

weinig geassocieerd met de dood of met een sterk benevelde gemoedstoestand. Voorbeelden 

hiervan zijn de oppervlakkige tussendoortjes van Johann Ott. Naast de dochter van de rechter, 

Mathilda
15

, bezoekt hij ook de vrouw van de herbergier, de dochter van een slager en de 

vrouw van zijn vriend Locatelli, Dorotheia. De daad wordt vergeleken met een “kort moment 

als van een krampachtig, heftig kronkelend sterven” (DG 95) of beschreven aan de hand van 

sprekende werkwoorden die verwijzen naar menselijk leed: “hoe haar lichaam bewoog, hem 

uitkneep en leegzoog, waarna ze ineenzakte, instortte, ineenzeeg en zich tenslotte over hem 

uitspreidde om hem met haar vleselijke alomtegenwoordigheid te bedekken” (DG 155). Het is 

de periode waarin Johann Ott zijn heil zoekt in de kroeg, waarin hij zich overgeeft aan zijn 

                                                 
15

 Johann Ott onderhoudt regelmatig seksuele contacten met Mathilda, waarbij hij zijn toevlucht zoekt “tussen 

etensresten en onder het gekrijs van katten, zodat alles heel snel, ademloos en glibberig [verloopt]” (DG 154). 

Vervolgens kan hij ook maar één bevinding verwoorden: “Maar één ding: toen ik hem erin stak, begon het te 

sissen. Bij dat soort mensen stroomt in plaats van bloed bijtend zuur door de aderen” (DG 146). Met “dat soort 

mensen” doelt Johann wederom op de hooggeplaatste personen en is de achterliggende gedachte er een van 

afschuw en verachting (ik verwijs hierbij terug naar 4.1.1: het menselijk lichaam). 
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primaire behoeften, aan drank, eten en seks, aan “elementaire gelukzaligheid” (DG 156). Hij 

begeeft zich op een “ongehoorde (wellustige) zwerftocht vol begeerte” (DG 156), verdrinkt in 

plakkerige, bezwete, kreunende lichamen. Hij vergeet al zijn andere zorgen, zijn 

herinneringen, zijn beloftes, hij weet niet meer wie hij is noch vanwaar hij komt, “want de 

wereld van dijen en heupen met hun blanke glans is een waanzinnige, maar samenhangende 

en in zichzelf gesloten wereld” (DG 156). Hoewel de daad op zich gebanaliseerd of met de 

dood vergeleken wordt, biedt seksualiteit op zich, net als drank en de voldoening van eten, 

een tijdelijke onderbreking van het dagelijkse geweld. 

4.1.5 De dood 

De volgende beeldenserie is die van de dood. Ook hier heeft de dood weinig carnavalesk of 

positief ambivalents. Integendeel: de beelden van de dood in de duistere middeleeuwen 

verwoorden Jančars boodschap over het leven in angst in een autoritair regime en de algehele 

wanorde en chaos rondom. Niemand is nog veilig in “deze moeilijke tijden”, niemand is te 

vertrouwen, van alle kanten wordt er jacht op je gemaakt en wordt je in de gaten gehouden. In 

de duistere middeleeuwen van Midden-Europa, “toen de zonde van de allereerste mens van 

bijna iedere ziel bezit nam”, nam de dood een centrale plaats in het leven in. De roman is 

vervuld van beelden over de dood, de waanzin, de processies, brandstapels, de pest, de 

inquisitie en de jacht van de Stiermarkse Carolina. Maar ook de hongersnood en ellende eisen 

hun tol, allerhande ziektes, zowel mentaal als fysiek, maken hun opmars, en last but not least 

geldt het beslissende oordeel van het volk als doorslaggevende factor: eenmaal verstoten uit 

de gemeenschap dalen de overlevingskansen drastisch. 

De pest speelt een cruciale rol in het verhaal en wordt bijgevolg uitgebreider 

besproken onder de thema‟s van de roman (4.2.5.1). Hier geef ik enkel een sprekend fragment 

om de sfeer van het middeleeuwse gebeuren, van de alomtegenwoordigheid van de pest en de 

dood, weer te geven. De pest verspreidt er zich als een gifwolk over de velden en steden, over 

bergen en dalen, en steekt hier en daar, met een pijnlijke willekeur, de mensen en dieren aan 

die vervolgens in massagraven verdwijnen. De pest neemt verschillende (menselijke, dierlijke 

en andere) gedaantes aan en is medeverantwoordelijk voor de achterdocht en het wantrouwen 

dat van iedere burger bezit heeft genomen. Het land wordt ondergedompeld in angst: 

Er was geen jaar waarin niet een pesthuis werd dichtgetimmerd, bewaking werd ingesteld en 

lichamen in massagraven werden geworpen, er was geen jaar waarin de almachtige God niet 

zijn gerechtvaardigde toorn over het zondige land uitstortte. Hij legde daarbij een 

onvoorstelbare vindingsrijkheid aan de dag. De ene keer stuurde hij een paardenhandelaar, de 

andere keer een leerlooier, de ene keer een slager, de andere keer bediende of een bode de derde 

keer wat klein ongedierte of een paar heksen, die alle voorzorgsmaatregelen ten spijt en ondanks 

de oplettendheid van de bevolking, hun nageslacht konden verspreiden. Als het niet anders ging, 

stuurde hij overdag een donkerblauw wolkje of s‟ nachts een giftige windvlaag. Kortom, het 

bestaan was niet gemakkelijk en onder de mensen heerste angst toen de grote plaag zich voor 

haar dodelijke dans opmaakte. (DG 23) 
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Een evenzeer belangrijk gezicht van de dood verbergt zich achter de Stiermarkse 

Carolina,
16

 de wet die paradoxaal genoeg orde op zaken wenst te stellen. Geheime 

broederschappen vieren hoogtij in de algehele chaos. Ze verkondigen  het „valse‟ geloof en 

zetten de mensen aan tot rebellie en tot dansen rond vuren met naakte vrouwen en brandende 

harten in de lucht te houden. De kerk en de staat zijn ervan overtuigd dat het volk bezeten is 

door de duivel en stellen gerechtsdienaren aan om op onderzoek uit te gaan. De mensen 

worden ervan verdacht het vele onheil, zoals ziekte, dood, en slecht weer, over het land te 

hebben afgeroepen. Aan de hand van de reeds beschreven folter- en marteltuigen (cf. 4.1.1) 

ondervragen de gerechtsdienaren iedere mogelijke verdachte in verband met zijn praktijken 

met de duivel. De bekentenissen overstijgen iedere vorm van plausibiliteit, maar dat wordt 

van de Stiermarkse Carolina niet gevraagd. De Stiermarkse Carolina, met als 

vertegenwoordigers de rechtschapen rechter Lampretič en zijn confraters, is vastberaden het 

kwade uit te roeien: iedereen (man, vrouw en kind) die van de duivel zou zijn bezeten wordt 

“door verdrinking of op de brandstapel ter dood […] [gebracht]” (DG 18). Maar ook dat blijkt 

niet voldoende: 

Na zorgvuldige naspeuringen ontdekte men in de stad en de omgeving een groot aantal mannen 

en vrouwen die in verbond met de duivel talrijke misdaden hadden bedreven als brandstichting, 

kindermoord en het veroorzaken van ziekten en slecht weer. Sommigen werden verdronken in 

de rivier […], sommigen werden verbrand, anderen werden begenadigd en slechts doodgegeseld 

en enkelen stierven in de armen van hun ondervragers. Hun lichamen werden vervolgens op 

eenzame plaatsen in ongewijde grond begraven. Ook al verliep het werk in het algemeen 

voorspoedig, toch bleek het kwaad niet volledig uit te roeien.‟s Nachts verdwenen er kinderen, 

overdag crepeerde het vee. Nu eens brak hier brand uit, dan weer daar. Nu eens werd hier, dan 

weer daar een rechtschapen man tot bloedens toe mishandeld. (DG 33) 

Kortom: de waanzin verspreidt zich en steekt steeds meer mensen aan. De Turken 

sparen niemand, boeren worden opstandig en vinden de dood, er worden meer complotten 

gesmeed en genootschappen gecreëerd dan dat er aanhangers zijn, paranoïde gevoelens 

besmetten keizer en burger, de kerk verliest zijn geloof en bezondigt zich aan duivelse 

praktijken, buren geven elkaar aan en verstoten hun eigen gezinsleden, enzovoort. De dood 

maakt geen uitzonderingen, is niet aan banden te leggen, en is zeker niet kieskeurig: 

Vuur, bloed en waanzin heersten overal. De wrede, bloeddorstige Turken regen nog altijd 

onschuldige christenkinderen voor de ogen van hun ouders aan de paal. Opstandige boeren 

werden ter dood of tot de galeien veroordeeld. Edellieden ondermijnden met complotten of 

openlijke oorlogen de macht van de keizer en de kerk. De kerk zelf beging de meest liederlijke 

en godslasterlijke daden. Nauwelijks had ze de valse profeten van Luther bedwongen of ze 

raakte weer in de macht van hebzucht, zonde en slechtheid. […] Onschuldige mensen werden 

op grond van het bloedige geloofsrecht als criminelen en misdadigers veroordeeld. Dochters 

gaven hun eigen moeders als heksen aan. (DG 82) 
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 “De Stiermarkse Carolina is een afgeleide van de Constitutio Criminalis Carolina, een codex van het jaar 

1532, onder de heerschappij van Karel V, die van kracht was met het oog op het bereiken van rechtseenheid in 

het Heilige Roomse Rijk des Duitse Natie (Duitsland, Oostenrijk en de Nederlanden).” (noot van de vertaler, DG 

18) 
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4.1.6 Ontlasting 

De beelden van ontlasting, de laatste reeks beelden en het minst voorkomend, zijn nauw 

verweven met de beelden van eten en drank. Een van de kooplieden van het gezelschap van 

Johann Ott bijvoorbeeld neemt na een van de vele nachtelijke uitbarsten een purgeermiddel 

om de kater te verhelpen. Hij had echter een iets te grote dosis genomen en kreeg later op de 

dag “een verschrikkelijke diarree waaraan maar geen einde wilde komen en die zó dun was, 

dat je ze als soep zou kunnen oplepelen. Uit zijn darmen kwam ook nog een soort witte 

klomp, ongeveer zo groot als een peer” (DG 114). De metaforen, gebruikt voor de ontlasting, 

zijn metaforen die verwijzen naar eten: diarree als soep, een klomp stront als een peer. De 

associatie van ontlasting met eten, drinken, kortom, met gezondheid is een belangrijke 

associatie die eigen is aan het groteske zoals Bachtin het omschreef. In het volgende fragment 

komt de „idyllische‟ link nog beter aan de oppervlakte: “Om hem heen was alles stil en 

verlaten, maar het rook idyllisch naar de uitwerpselen van mensen en dieren. Er woonden dus 

mensen, daar werd gescheten, en waar gescheten werd, werd ook gegeten” (DG 46).
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4.2 Het groteske wereldbeeld 

In navolging van Verhoeven in De lach en de roman diep ik het groteske uit op zes 

(mogelijke) onderzoeksniveaus in de tekst: de chronotopie, het genre, de vertelsituatie, de 

stijl, het thema en het personage (zie Verhoeven 2006: 193- 199). 

4.2.1 Chronotoop: de antieke Griekse roman en de folkloristische chronotoop 

In de analyse van de chronotoop van Galjot wil ik eerst, vanwege de uitzonderlijke 

gelijkenissen met Galjot, verwijzen naar Bachtin en zijn ontdekkingen omtrent chronotopie, 

specifieker omtrent de Griekse roman en de folkloristische chronotoop.  

Bachtin begint zijn historisch onderzoek naar de vormen van tijd en ruimte 

(chronotoop) bij de antieke Griekse roman. De tijd en ruimte staan er geheel in functie van het 

avontuur. De avonturen-tijd loopt vlot van de ene gebeurtenis over in de andere of laat 

verschillende gebeurtenissen plaatsnemen op eenzelfde tijd (veel voorkomende woorden zijn: 

plots, ineens, op dat moment, enzovoort). Om het avontuur vervolgens ten volle te laten 

ontplooien is er ook veel ruimte nodig, ruimte die overwonnen moet worden. De avonturen-

ruimte, of ook wel de weg, kent hierin veel variaties: de vlucht, de ontvoering, de 

achtervolging, de zoektocht, enzovoort. Bachtin verklaart: 

Pursuit presumes overcoming distance, as well as other spatial obstacles. Captivity and prison 

presume guarding and isolating the hero in a definite spot in space, impeding his subsequent 

spatial movement toward its goal, that is, his subsequent pursuits and searches and so forth. 

Abductions, escape, pursuit, search and captivity all play an immense role in the Greek 

romance. It, therefore, requires large spaces, land and seas, different countries. (2006: 99-100)  

De gelijkenis met Galjot springt ogenblikkelijk in het oog. Johann Ott, de eenzame reiziger, 

vlucht voor zijn achtervolgers, voor zichzelf, voor het volk, en voor het gerecht, in zijn 

eigenlijke zoektocht naar innerlijke rust en een vredig plekje om te wonen. Hij trekt daarbij 

door de uitgestrekte Midden-Europese ruimte, over landen, zeeën, rivieren, bergen en dalen. 

Op zijn tocht wordt hij echter meerdere malen verhinderd wegens gevangenschap: Johann 

brengt aanzienlijk veel tijd door opgesloten in een cel, kamer of huis of zelfs galei, geïsoleerd 

van de buitenwereld. We kunnen opmaken dat de cruciale elementen van de Griekse roman, 

hierboven geciteerd, uitgesproken aanwezig zijn. 

Volgens Bachtin vervolgens vormen de belangrijkste motieven in deze 

avonturenchronotoop ontmoeting en afscheid, verlies en winst, de zoektocht en (eventuele) 

vondst, erkenning en afwezigheid van erkenning (2006: 97). Bachtin maakt hierbij de 

opmerking dat de motieven onderling vaak moeilijk te isoleren zijn uit de tekst: ze maken 

integraal deel uit van de plot (bewerkstelligen het culminatiepunt of de val) en krijgen vaak 

verschillende connotaties. Ook hierin volgt Galjot de regels van de Griekse roman: Johanns 

zoektocht naar vrede, zijn ontmoetingen met Lampretič, de geheime genootschap, Adam, 

Locatelli, Dorotheia, Mathilda, Anton, Meeuwen-Simon en de jonge matroos, en de 

afwezigheid van innerlijke rust bepalen de levensloop van Johann. Ze bepalen de plot van het 

verhaal (zie schema). 
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Schematisch overzicht van de verhaallijn van Jančars Galjot: 
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De ontmoetingen of confrontaties gaan ook telkens samen met een vorm van verlies, 

verlies van zichzelf, van een vriend, of van een toekomst. Zijn zoektocht naar „geluk‟, naar 

rust en vrede leidt hem steeds dieper in het tegenovergestelde, en eindigt in zijn vroegtijdige 

dood. Opvallend is hierbij dat de roman eindigt waar ze begonnen is: het verloren kapelletje 

en het – ondertussen verlaten – dorp. We kunnen spreken van een cyclische romanstructuur. 

In de folklore, vervolgens, is „de weg‟ een equivalent voor de levensweg, het is de 

zoektocht naar materiële en/of innerlijke bevrediging (Ţiţek 2002: 6, gebaseerd op Bachtin 

1982: 219). Ontmoetingen en tests (verleidingen, misdaden, zonden, enzovoort) gelden ook 

hier als de belangrijkste motieven en zijn bijgevolg te vergelijken met de Griekse roman. 

Volgens Andreja Ţiţek, die een studie schreef over de chronotoop bij Jančars Galjot en zich 

daarin baseert op de theorieën van Bachtin, is de vlucht, als uitzonderlijke afgeleide van de 

weg, de zoektocht naar overleven, naar een schuilplaats (Ţiţek 2002: 13-19). Het subject, 

Johann Ott, bevindt zich – door de vele liquidaties en de voortdurende druk van buitenaf op 

zijn innerlijke gemoedsrust – in een erg onzekere existentiële situatie terwijl hij zoekt naar 

een vorm van evenwicht tussen zichzelf en de wereld. Oorspronkelijk was het zijn doel 

„geluk‟ te vinden maar Johann wordt gedwongen die zoektocht bij te stellen naar het zoeken 

van een uitweg uit de moordende chaos rondom, naar overleven. Hij is daarin 

onvermurwbaar, zijn uithoudingsvermogen blijkt grenzeloos. Zelfs wanneer er geen enkele 

uitweg meer voorhanden is, wanneer hij, gebroken en afgepeigerd, besmet met de pest in een 

hooischuur ligt te sterven, blijft hij ervan overtuigd dat hij ook deze keer zal overleven. Hij 

wordt gevonden door een monnik, geïdentificeerd als een weggelopen galeislaaf en op de 

dodenkar gegooid richting brandstapel. De roman eindigt met zijn laatste gedachte: “Ik zal 

erdoorheen komen, dacht hij, ik zal erdoorheen komen en beter worden. Morgen ben ik weer 

nuchter en deze vervloekte droom komt nooit meer terug” (DG 349).
17

  

Een ander belangrijk motief, eigen aan de folkloristische chronotoop en zeer opvallend 

in Galjot, is de natuur. De vormen van tijd worden er gemeten aan de hand van de stand van 

de zon, de sterren, het getij van de zee, het gevoel van honger, dorst, moeheid, enzovoort. De 

ruimte waarin de roman zich afspeelt wordt gemeten aan de hand van de bergpassen, valleien 

en rivieren die ze oversteken, de streken die ze doorkruisen enzovoort. Er wordt een 

belangrijk onderscheid gemaakt tussen open en gesloten ruimtes (zie ook Modrijančič 2001: 

10). De natuur, de bergen, valleien en rivieren, en de marktpleinen vertegenwoordigen de 

openheid, de vlucht, de „vrijheid‟, lucht. Gesloten ruimtes, zoals kleine kamers, cellen of een 

quarantaine, worden geassocieerd met gevaar, claustrofobie en gevangenschap. De gesloten 

ruimtes moeten ontvlucht worden naar de openheid. Bijgevolg speelt het merendeel van de 

roman zich af in de open ruimte, de natuur.  

We krijgen in Galjot geen vaste omschrijvingen van het waar en wanneer de roman 

zich afspeelt. Slechts met de komst van keizer Leopold weten we over welke periode het gaat 

(de tweede helft van de zeventiende eeuw) en waar iedereen zich op dat moment bevindt (te 

Ljubljana). Over Johann Ott weten we enkel dat hij afkomstig is uit het vorstendom Neisse, 

maar zijn leeftijd blijft een raadsel, hoewel wij hem afgaande op zijn uiterlijk en zijn 
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 “Izmazal se bom, je pomislil, izmazal se bom. Zjutraj bom trezen in teh preteklih sanj ne bo nikjer več” 

(Galjot: 350). 
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handelen, kunnen schatten op ongeveer dertig jaar. Maar een concrete aanwijzing over de 

exacte tijd en plaats van de gebeurtenissen wordt ons niet gegeven. Dit is extreem duidelijk 

wanneer Johann Ott veroordeeld wordt tot de galei. Zo komt hij terecht op de grote, open, 

oneindige en angstaanjagende oceaan (de Zee der Duisternis). Hij is omringd door nevel en 

grote zeemonsters in de gapende duisternis onder hem. De galei wordt door een onweer de 

openheid in gestuurd, het ijle in, waar ze dagen- en nachtenlang wezenloos en verdwaald 

ronddobberen, zonder eten aan boord, zonder water voor de bemanning, zonder enige 

oriëntatie en zonder enig tijdsbesef. Alle vormen van tijd en ruimte vallen hier volledig weg. 

De natuur representeert tenslotte nog de ruwheid en wispelturigheid van het bestaan. 

Enerzijds leent ze zich uitstekend tot schuilen, tot vluchten en telkens opnieuw te beginnen: 

“het [is] de ochtend van een nieuw begin”, een ochtend die hem toelacht en “waar Gods 

wegen zacht en vriendelijk [zijn]”, “Dit was het uur van zijn redding, […] van fris, groen gras 

en nieuwe wegen” (DG 44). Anderzijds moet Johann Ott vaak een gevecht op leven en dood 

leveren tegen de natuur: “De natuur speelde een wreed spel met Johann Ott” (DG 99); “een 

verbeten gevecht met de natuur” (DG 122); “geconfronteerd met het woeden van de 

elementen of de slechtheid van de mensen” (DG122).  

Maar Galjot heeft uiteindelijk vooral zijn gevoel voor (ambivalent, verdoken en/of 

kritisch) realisme gemeen met de folkloristische chronotoop van Bachtin. De folkloristische 

chronotoop is, zoals we reeds zagen onder 3.2.2 („Het realisme van de lach‟) en 3.3 („De 

groteske roman: het genre bij uitstek‟), door het aspect van de lach (parodie of satire) en door 

het projecteren van de werkelijkheid op het lichaam (cf. 4.1), meer dan andere vormen van 

tijd en ruimte, realistisch. Herinneren we ons de twee verklaringen van Bachtin, aangehaald 

door Verhoeven: “enerzijds is het realistisch omdat het aansluiting vindt bij een oeroude 

lachende wereld die een universeel-materiële wereld is” en anderzijds is de folkloristische 

chronotoop realistisch “omdat ze met de parodie [de lach] de weg vrijmaakt voor een 

dogmaloze herinterpretatie van de werkelijkheid” (Verhoeven 2006: 98). We hebben hier, in 

navolging van onder andere Verhoeven, aan toegevoegd dat Bachtin in zijn enthousiasme het 

destructieve aspect van de vele vernielingen, moorden en wreedheden niet inzag (Verhoeven 

2006: 102). In Galjot is, voor redenen die we reeds enkele malen hebben aangeraakt, het 

motief van de „lachende dood‟ niet aanwezig.  

Een laatste, niet te onderschatten, element in Galjot is het vreemde dat als gevaarlijk 

beschouwd wordt. Op dit vlak onderscheidt de chronotoop van Galjot zich van de antieke 

Griekse en folkloristische roman, waarin de buitenwereld slechts abstract wordt ervaren. Het 

is dit “vreemde” - of dat nu vreemdelingen zijn, buren, buitenlanders (Turken), een nieuw 

geloof, onbekende ziekten of onverklaarbare gebeurtenissen  - dat de voortdurende onrustige 

broeierige sfeer in de roman creëert. Voor Johann Ott is overigens alles vreemd, hij begrijpt 

niets van de gevaarlijke buitenwereld rondom hem en slaat met reden telkens opnieuw op de 

vlucht. 

4.2.2 Genre: de menippeïsche satire en de postmoderne roman 

Volgens Bachtin heeft het groteske-carnavaleske (vaak een synoniem voor de lach) een 

genrevormende kracht, en zijn bijgevolg ook de (post)moderne afgeleiden van de lach 
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bepalend voor een type genre. Maar dat geldt ook omgekeerd: om de (post)moderne ervaring 

adequaat weer te geven vereist de roman een specifieke stijl die daartoe in staat is. Het eerste 

aspect brengt ons bij de menippeïsche satire van de tweede eeuw voor Christus waarin de 

satire (de lach) vorm heeft gegeven aan een specifiek genre waaruit tevens de latere 

“lachende” genres ontsproten zijn. Het tweede aspect brengt ons bij de roman die vorm 

probeert te geven aan de (post)moderne wereld.  

Galjot is niet onder één genre te brengen: het is een historische avonturenroman, een 

filosofische roman, een groteske roman, een (post)moderne roman etc. Opvallend is dat de 

verteller in het beschrijven van het leven en lot van één man een onophoudelijk licht 

sarcastische, ironische of zelfs cynische toon aanhoudt. Een toon die een andere kritische 

waarheid, een andere werkelijkheid, insinueert. De verteller gebruikt daarbij verschillende 

stijlregisters en vermengt een hoge met een lage stijl, hij laat verschillende realiteiten in elkaar 

overvloeien, laat het personage hallucineren en dromen. Een uitgesproken voorbeeld hiervan 

is wanneer Johann Ott zich op het galeischip bevindt, te midden van die zwarte, duistere en 

onmetelijk grote oceaan. Zonder eten, zonder drinken en zonder vaste grond onder hun 

voeten, raakt de bemanning steeds dichter bij de waanzin. In het volgende fragment zien we 

hoe Johann Ott moeite heeft de werkelijkheid te onderscheiden van zijn eigen hallucinaties, 

dromen en nachtmerries. Wanneer hij vanop het achterschip de dieperik inkijkt, onderscheidt 

hij een groot beest dat “maalde met de kaken, brulde en traag achter het schip aan [bewoog]”. 

Johann slaat in paniek en begint te schreeuwen maar niemand wordt wakker. “Toen verdween 

het dier in de diepte. Misschien was het een droom geweest. Misschien was alles maar een 

droom” (DG 266). De grenzen tussen verstand en werkelijkheid, tussen “vermoeden en 

begrijpen”, tussen “droom en werkelijkheid” vervagen steeds meer:  

Het staat vast dat de opeengestapelde verwarring van geesten en werkelijkheid, de kosmische 

waanzin waarin de galeislaaf heen en weer werd geslingerd, langzaam maar zeker zijn hersenen 

aanvrat. Daarbinnen gebeurden vreemde dingen. Steeds vaker verschenen er midden op zee 

pelgrimspaden of de vriendelijk, zachte gezichten van de mensen uit zijn vaderland, steeds 

vaker leek het licht te breken en werden al zijn gedachten, herinneringen en handelingen ineens 

onderbroken. De grenzen tussen vermoeden en begrijpen. De grens tussen droom en 

werkelijkheid. De grenzen tussen de zee en de hemel, de grens van de waarneembare wereld 

daarginds aan de horizon. Alle grenzen vielen weg. (DG 281) 

Verhoeven (in De lach en de roman) schrijft deze eigenschap toe aan de groteske roman:  

De groteske roman gaat moeiteloos over van droom, illusie, fantasmen, hypnose, visioen, 

bezetenheid, hallucinatie, waanzin of verbeelding in realiteit, (auto)biografie, beschouwing, 

detective, avonturenverhaal, (pseudo)geschiedenis. (Verhoeven 2006: 194) 

Deze kritische satirische ondertoon, het overlappen van verschillende realiteiten, de 

combinatie van een hoge met een lage stijl, het wegvallen van grenzen enz. vindt zijn 

oorsprong in een eeuwenoude „carnavaleske‟ traditie in de literatuur die teruggaat tot de 

menippeïsche satire van de tweede eeuw voor christus en die vorm geeft aan een typische 

romanstijl: het groteske. We zagen reeds hoe het groteske (en de lach) in de roman zijn 
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oorsprong vindt in de menippeïsche satire. Bachtin onderscheidt veertien karakteristieken die 

eigen aan de menippeïsche satire (Verhoeven 2006: 175) waarbij we de vergelijking met 

Galjot tussen de haken hebben geplaatst: 1. Een groter belang van komische elementen 

(satire, parodie, cynisme, sarcasme, ironie). 2. Een uitzonderlijk grote vrijheid van plot 

(avonturenroman in het uitgestrekte Midden-Europa) en een grote filosofische verbeelding 

(historisch-filosofische idee). 3. Het testen van een idee en het zoeken naar waarheid via 

uitzonderlijke avonturen (het levensverhaal van Johann Ott: de zoektocht naar vrede en de 

vlucht om te overleven). 4. De combinatie van symbolische of zelfs mystiek- religieuze 

onderwerpen met een ruw naturalisme en vulgariteit (tovenarij en foltering, aanroepen van de 

aarde met brandende harten en naakte dansende vrouwen, de Gezalfde Imperator en 

seksualiteit, enzovoort). 5. Stelt ultieme vragen (Wat voor wereld is dit? Existentialistische 

crisissen). 6. Een drieledig universum van de hel, aarde en Olympus (de instelling van de 

kerk). 7. Observeren vanuit ongewone standpunten (de verteller als een instrument van het 

lot). 8. Ongewone psychische toestanden, waanzin, bizarre dromen, aberrante passies, 

zelfmoorden (Johanns innerlijke onrust, slapeloze nachten, waanzinnige uitbarstingen, 

hallucinaties). 9. Schandaalscènes, het doorbreken van de omgangsnormen en etiquette (de 

seksscene tussen de Imperator en Dorotheia, kleinere schandalen bij Dorotheia thuis). 10. 

Scherpe contrasten en oxymoronachtige contrasten, van het type keizer wordt slaaf of nobele 

bandiet (keizer werpt zich huilend aan de voeten van een “hoer”). 11. Sociale utopia‟s in verre 

landen (Johann Otts zoektocht naar een beter leven in andere streken). 12. Veelvuldig gebruik 

van andere genres en het vermengen van proza met poëzie (historische roman, 

avonturenroman, filosofische roman, folkloristische elementen, enzovoort). 13. Een veelheid 

aan stijlen en intonaties (vermengen van hoog met laag). 14. Actuele gebeurtenissen en 

onderwerpen (verdoken vergelijking met het geweld van het repressief autoritair regime onder 

Tito). Wat betreft de komische elementen of de lach, daar komen we later onder 4.3.1 en 4.3.2 

nog op terug. De dertien andere karakteristieken maken integraal deel uit van het groteske 

verhaal van Galjot en kwamen reeds, of komen nog, in de verschillende onderzoeksvelden 

aan bod. In dat opzicht valt Galjot qua genre en karakteristieken zeker onder 

gecarnavaliseerde literatuur, literatuur die op een uitzonderlijke „lachende‟, menippeïsche, 

groteske manier vorm geeft aan de werkelijkheid. Maar de typerende kritische, licht cynische 

toon van de verteller suggereert of benadrukt ook hier een andere waarheid, één die – volgens 

Jančar – van toepassing is op de situatie van het twintigste eeuwse individu en de hem 

omringende wereld (cf. infra). 

Als Johann Ott probeert betekenis te geven aan zijn verhaal, aan zijn leven en aan alles 

wat hem overkomen is, overkomt, en nog zal overkomen, valt hij volledig in het duister. De 

standaard grenzen tussen droom en werkelijkheid zijn niet meer voorhanden. Het gaat de 

grenzen van zijn verstand te boven, er is kop noch staart aan te binden: 

De grenzen van het verstand, het ging om de grenzen van het verstand, het was niet duidelijk 

meer wat ze van hem wilden, de onuitgesproken woorden slingerden zich om hem heen en 

kropen weer in hem terug, nu eens was hij iemand die bij het vuur rondsprong, dan weer iemand 

die in verbond met de duivel leefde, een koopman, een samenzweerder uit een ketterse 

broederschap of een lid van het geheime genootschap Zauber-Jackl, hij was een levende 
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waanzinnige en een levende dode. Het was een droom dacht hij; die gedachte drong zich als in 

grimas aan hem op terwijl hij beneden tussen de muren van de kerker zat. Het moest een droom 

zijn. (DG 250) 

Deze problematische verhouding tussen de realiteit en het fantastische – “droom, illusie, […], 

hallucinatie [of] verbeeding in de realiteit” (Verhoeven 2006: 194) – is in navolging van de 

menippeïsche satire kenmerkend voor groteske literatuur, maar volgens Verhoeven, die zich 

baseert op McHale (1987:17) ook voor de overgang van moderne naar postmoderne literatuur: 

Het groteske leidt naar alternatieve en mogelijke werelden. Het voedt ontologische 

beschouwingen over de verscheidenheid aan realiteiten. In de licht gewijzigde gedaante van het 

fantastische of magisch- realistische is het groteske paradigmatisch voor de evolutie van het 

modernisme naar het postmodernisme. (Verhoeven 2006: 193)  

Dit brengt ons bij de (post)moderne roman. We bespraken reeds eerder de intrinsieke 

eigenschappen en doeleinden van de (post)moderne roman, en de reden waarom de 

(post)moderne (groteske) roman het genre bij uitstek is om de postmoderne (groteske) 

ervaring weer te geven (zie onder 3.3). Galjot is, zoals de meeste (post)moderne romans, niet 

onder één genre te brengen. Bachtin had het reeds over de roman als een “lappendeken”, 

voortdurend onderhevig aan veranderingen. De roman heeft het potentieel verschillende 

genres samen te brengen en te vermengen, en is zo in staat zichzelf voortdurend te hervormen. 

De postmoderne roman vormt daar een hoogtepunt in: de term “autopoëtica” sloeg op het zelf 

scheppen van een genre, de keuze is aan de schrijver, en lezer, om alle mogelijke of gewenste 

genres te vermengen en te renoveren. Galjot is naast een afgeleide van de reisroman, ook een 

voorbeeld (zijnde het niet een typerend voorbeeld) van de traditioneel historische roman, de 

avonturenroman en de romantische abstracte ideeënroman. Vanesa Matajc verwijst naar de 

roman als een historisch-filosofische of fictief-historische roman (zie onder 1.6). De 

(post)moderne roman wil vorm geven aan de (post)moderne ervaring van het twintigste 

eeuwse individu. Deze wereld vertoont veel gelijkenissen met het groteske: chaotisch en 

tegenstrijdig, grappig en beangstigend, waarin de grenzen tussen realiteit en droom, tussen het 

individu en de wereld, tussen taal en werkelijkheid niet meer duidelijk te stellen zijn, waarin 

het menselijk handelen soms niet meer logisch te beredeneren valt en er een veelheid aan 

perspectieven bestaan, enzovoort. Om deze (post)moderne ervaring vorm te geven zoeken 

opnieuw meer schrijvers hun toevlucht tot het groteske dat bijgevolg een (post)moderne 

heropleving.
18

 Het groteske leent er zich uitstekend toe om de - voor het individu vaak 

problematische - (post)moderne ervaring weer te geven. Hieruit kunnen we enigszins afleiden 

dat de wisselwerking tussen die twee gegevens – tussen een “lachend” perspectief en de 

                                                 
18

 Ik wil hierbij tevens verwijzen naar de groteske toneelstukken van Eric DeVolder, Vlaams hedendaags 

theatermaker, acteur, auteur, regisseur en muzikant. In 2000 werd „regent en regentes‟ genomineerd door het 

Theaterfestival, in 2001 ontving hij de Cultuurprijs van de Stad Gent en in 2004 werd hij bekroond met de Grote 

Theaterfestivalprijs voor de toneelvoorstelling „Achter t‟eten‟. Zie ook een interview met Freddy Decreus  over 

„Het nijlpaard‟, daterend van 2004 in: Het vrije woord. Radio één. Beschikbaar op: http://www. 

Vrijzinnighumanisme.be/5_radio-tv 
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(post)moderne ervaring – bij sommigen resulteert in de groteske (post)moderne roman, 

waaronder Galjot van Jančar. 

4.2.3 Vertelsituatie: het lot als atmosfeer en de rol van de verteller 

De verteller in Galjot is een derde persoon auctoriële verteller, maar in tegenstelling tot de 

algemene auctoriële verteller, weet de verteller hier niet altijd wat er gebeurd is, gebeurt en 

nog gaat gebeuren; vaak speelt hij de verborgen verteller. De verteller vervult in het verhaal 

slechts een functionele rol. Hij krijgt de taak toebedeeld om passief toe te kijken en de sfeer 

van het gebeuren, droom of werkelijkheid, weer te geven. De verteller speelt als het ware de 

“nietsbegrijpende intelligente dwaas” (Verhoeven 2006: 141). Hij weet niet precies wat 

komen zal en begrijpt slechts moeilijk wat geweest is, maar hij heeft wel een idee van de 

onoverkomelijkheid van een slecht einde. Reeds in de eerste hoofdstukken krijgen we een 

beeld van Johann Ott waarin de verteller suggereert dat het verhaal een noodlottige wending 

zal nemen: “Hij was ‟s nachts gekomen, alleen. Zo was deze boze geschiedenis begonnen” 

(DG 17); “Nee, met de komst van Johann Ott was iets niet in orde. Het was slecht begonnen, 

heel slecht. […] Maar een slecht begin is een slecht begin. Dat is iets wat de mensen bijblijft” 

(DG 21-22); “Het was zijn eigen schuld, hij bereidde zelf zijn toekomstig lot voor” (DG 28). 

Of in het midden van het verhaal: “Eén ding was duidelijk: het kon nooit goed aflopen. Dat 

was nog nooit het geval geweest” (DG 150). Maar dat is uiteindelijk ook het enige dat de 

verteller met zekerheid weet. De verteller raakt weliswaar aan de vele sociale, politieke en 

maatschappelijke problemen van de zeventiende eeuw, die hij schetst met een licht ironisch 

oog voor detail, maar centraal staan zijn uitvoerige beschrijvingen van de broeierige, 

onrustige sfeer die er heerst. Een sfeer die hij zelf niet altijd even goed begrijpt, maar die 

onoverkomelijk aanstuurt op een slecht einde. Hij doet dit aan de hand van impliciete en 

expliciete opmerkingen, commentaren, beschrijvingen, vooruitblikkende hints, enzovoort. 

Verhoeven verklaart: groteske vertellers “profileren zich graag als scheppers van groteske 

werelden, terwijl ze zelf dwalen tussen die werelden en worstelen met hun vreemdheid” 

(2006: 195). Inderdaad is de verteller in Galjot de schepper van een groteske wereld, maar, 

wederom in tegenstelling tot de algemene alwetende verteller, verdwaalt hij zelf ook in die 

wereld. 

Belangrijker is de functie die de verteller in Galjot vervult: de verteller is de 

verpersoonlijking van het lot. Hij spreekt uit naam van en wordt gedirigeerd door het lot. Het 

lot is onontkoombaar in Galjot. Het is er alles: het bepaalt de vormen van tijd en ruimte, 

dwingt het hoofdpersonage tot vluchten, creëert de sfeer van onzekerheid en onrust, het is de 

verteller, de toeschouwer en de commentator. Het representeert de existentiële conditie van de 

mens. Als zodanig is het lot niet definieerbaar, maar het neigt naar het demonische, het is 

cyclisch en statisch. Het lot noch de verteller laten enige vorm van evolutie van Johann Ott 

toe en laten zich overal voelen als de bode van een onoverkomelijkheid. Zo mág en/of kan 

Johann Ott bijvoorbeeld niet “wegglijden in burgerlijk comfort en zorgeloosheid”: 

Wie een verleden heeft zoals dat van Johann Ott en net zulke contacten, kan niet zomaar 

wegglijden in burgerlijk comfort en zorgeloosheid. Hij is gedoemd te blijven vluchten en moet 
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zijn hopeloze strijd voortzetten, tot het bittere einde. Totdat de aarde hem opneemt in haar kille, 

donkere schoot. (DG 198) 

Met alle gevolgen vandien, want Johann Ott wíl en zoekt wel degelijk naar rust, naar vrede en 

comfort. Johann Ott begrijpt het niet:  

Waarom leef ik niet zo, waarom moet ik steeds vluchten en rondzwerven met die onrust, met die 

benauwende angst die me nooit loslaat? Welke macht, welke onbekende kracht jaagt me telkens 

weer op de vlucht? (DG 219) 

Deze “macht”, deze “onbekende kracht”, alias het lot, roept een vergelijking op met Kaysers 

theorie van het groteske waarin hij die definieert als de “manifestatie van onpersoonlijke, 

demonische machten, die op onverwachte momenten in het leven van de mens ingrijpen” 

(Van Buuren 1982: 102). In de roman verschijnt het lot onder de verschillende gedaantes van 

de pest, het toeval, een vrouw, een gerechtsdienaar enzovoort; de verteller is slechts één van 

de instrumenten van het lot. Dit verklaart waarom ook hij, de verteller, niet van alles op de 

hoogte is. De verteller heeft eenvoudigweg de taak opgelegd gekregen om de 

claustrofobische, paranoïde en bedrukkende sfeer weer te geven.  

Hieruit kunnen we afleiden dat de verteller een unieke rol vervult in de roman: 

namelijk die van het atmosferisch weergeven van de onoverkomelijkheid van het lot. 

Verhoeven verwoordt het als volgt: “Het groteske vertelt fragmentarisch, vanuit een ongewoon 

perspectief, van buitenaf, van onder uit, vanuit een excentrische positie, sociaal, etnisch, geografisch, 

artistiek, mentaal” (Verhoeven 2006: 194). 

4.2.4 Stijlelementen 

Bachtin verwijst als volgt naar de groteske stijl: “L‟absence de mots et expressions neutres 

caractérise ce langage” (1970: 416). Of met de woorden van Verhoeven:  

Het groteske draagt vormelijk nog altijd de sporen van zijn oorspronkelijke betekenis van 

ornament en verluchting. Taal en stijl zijn plastisch. Het abstracte wordt vormelijk, emoties 

worden lijfelijk. De beelden zijn overdadig, niet efficiënt, buitenissig. (Verhoeven 2006: 195) 

Wie de roman van Jančar leest zal merken dat de stijl en het taalgebruik allesbehalve neutraal 

zijn. De stijl is erg uitvoerig beschrijvend en de woorden zijn uitzonderlijk expressief. De 

materiële beelden van de omgeving, de natuur, de herbergen en het marktplein worden tot in 

detail uitgediept. Lichamelijke ziektes, wonden, of uitzonderlijke eigenschappen worden 

anatomisch beschreven. Jančar geeft de voorkeur aan erg betekenisvolle en geconnoteerde 

woorden, die vaak uit verschillende stijlregisters komen. Het vermengen van deze 

verschillende lagen, van hoog en laag, is kenmerkend voor het groteske en voor het 

postmodernisme. Zijn stijl kenmerkt zich naast de sfeerscheppende beelden, beladen woorden 

en de verschillende betekenislagen verder door het overdadig gebruik van overdrijvingen, 

opsommingen, wetenswaardigheden en encyclopedische weetjes. Herinneren we ons de 

groteske titel van de Imperator als Leopoldus Dei Gratia Romanorum Imperator Semper 

Augustus Germaniae Hungariae Bohemiae etc. Rex Archidux Austriae Dux Burgundiae etc. 
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Door de vele lexicale en thematische herhalingen, ook in de plot, bewerkstelligt Jančar een 

onophoudelijke superlatief, tevens een karakteristieke eigenschap van het groteske 

taalgebruik. De motieven die Jančar gebruikt wijzen op de macht en autoriteit van de 

overheid. Motieven die dientengevolge impliciet het lot van het individu, tegen de 

verwachtingen van het individu in, vastleggen en accentueren. De commentaren en 

beschrijvingen van de auteur  

zijn deze keer bovenal gefocust op de expliciete evaluatie van de werking van de instellingen, 

met het uiterlijk van de ernst, zelfs van lof, opdat we de veroordeling van de brute 

overheidsmechanismen zouden begrijpen. […] De spectaculaire overzichten van de 

verschillende martelmethodes versterken op die wijze nog extra de negatieve verhouding tot de 

ideologische praktijken van de overheidsinstellingen.
 19

 (Avbelj 2006: 33; mijn vertaling) 

De stijl die hij hanteert om te verwijzen naar de overheidsinstellingen is gemotiveerd door de 

repressieve mechanismen die het systeem kenmerken. Hij is alles behalve neutraal. Dit springt 

bovenal in het oog in de beschrijvingen van de foltertuigen die we reeds aanhaalden in het 

groteske lichaamsbeeld, maar ook in de ironische beschrijvingen van Keizer Leopold, die we 

zagen onder seksualiteit van het groteske lichaam. Keizer Leopold wordt er in een extreem 

vervormd beeld voorgesteld. Hij is de vertegenwoordiger van menselijke zwakheid. In de 

bedscène, alwaar hij “snuivend, hijgend, bijtend”, enzovoort door de kamer en op de vloer rolt 

en bijna uit kinderlijke of puberale frustratie in tranen uitbarst, wordt dat tot in het absurde 

doorgedreven. Over het algemeen grijpt de auteur in dergelijk situaties terug naar het gebruik 

van de ironie. De ironie wordt niet zo zeer uitgewerkt in afzonderlijke scènes, maar wordt 

voortdurend ingezet als stijlelement. De ironie, afgeleide van de lach, is in de roman 

alomtegenwoordig (zie ook onder 3.2.2 „Het realisme van de lach‟, 3.3 „De groteske roman: 

het genre bij uitstek, en 4.3 „De groteske waanzin en de lach‟). 

Het groteske taalgebruik kenmerkt zich onder andere ook door immense scheldtirades, 

aldus Bachtin (1970: 180-195).
20

 In Galjot krijgen we mooie voorbeelden van scheldtirades 

die enorm in de smaak vallen bij en geprezen worden door de anderen. De talrijke 

scheldkanonnades hebben hoofdzakelijk betrekking op de keizer en de heersende waanzin 

rondom: 

„Wie denkt,‟ zei Adam, die elk woord, elke lettergreep leek te willen onderstrepen door met zijn 

beker op de tafel te hameren, „wie denkt nu werkelijk dat die snotneus, die slappeling van een 

keizer, met al zijn goede bedoelingen, met zijn corrupte ambtenaren, met al die eigenmachtige 

bestuurders en die hebzuchtige geestelijkheid in dit krankzinnige land werkelijk orde op zaken 

kan stellen? Iedereen die maar wil, kan hem een schop onder zijn gepoederde reet verkopen. 

                                                 
19

 […] so tokrat usmerjene predvsem v eksplicitno vrednotenje delovanja institucije, pri čemer se za videzom 

resnosti, celo hvale, da razbrati obsodbo brutalnih mehanizmov oblasti. [...] Drastično nazorni prikazi različnih 

načinov torture na ta način še dodatno krepijo negativen odnos do ravnanja ideoloških oblastnikov. (Avbelj 

2006: 33) 
20

 Ik verwijs hierbij naar de studies van Anton Simons: Het groteske van de taal. Over het werk van Michail 

Bachtin (1990) en Carnaval en terreur. De ethische betekenis van bachtins Rable (1996). In Het groteske van de 

taal bespreekt hij de kenmerken van het groteske taalgebruik, waaronder het scheldende-prijzende woord, de 

parodie, de vrije indirecte rede, enzovoort.   
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Zowel in zijn eigen land als daarbuiten. De Franse, de Turken, de Hongaren, de Venetianen, de 

lutheranen, de papen, de burgers, de adel, iedereen kan met hem doen en laten wat hij maar wil.‟ 

[…] „En die idioten,‟ riep Adam, „wie heeft vanmiddag die krankzinnige toespraak gehoord? 

Die mensen zijn in staat zichzelf af te laten maken en in stukken te laten snijden om elkaar of 

zichzelf af te kunnen ranselen, door het vuur te springen en meer van die waanzin.‟ […] die 

schijterd van een Leopold […] een stuk stront, dat was de keizer die ze hadden. (DG 104-105) 

Nog een voorbeeld hiervan is de scheldtirade die Johann Ott in een dronken bui afsteekt en 

door iedereen met genoegen wordt aangehoord.  

Hij zei dat hij schijt had aan papen en lutheranen, aan de broederschap, aan heksen en tovenaars, 

maar nog het meest aan de magisters in de theologie die de hele nacht het beest uithangen en 

zuipen en dan ruzie gaan trappen om het geloof. Hij zei dat een zekere Lampretič een 

klisteerspuit in zijn kont moest stoppen, zodat hij zou schijten en nog eens schijten en in zijn 

eigen stront zou stikken. Hij zei dat alleen al het bestaan van de inquisitie een bewijs is van de 

goddeloosheid en de duivelsverering die overal heersen, en dat de grootste domheid te vinden is 

bij kerk en de overheid. Werkelijk, het was prachtig zoals hij dat allemaal zei. (DG 125) 

Of als hij met de kooplui door woest weer en wind de bergpas moet oversteken en iedereen 

zacht mompelend in zichzelf vloekt, klaagt of bid: “Deze harmonieuze samenklank van 

gebeden en vloeken in de sneeuwstorm was een van de mooiste liederen die Johann Ott ooit 

had gehoord” (DG 123). 

4.2.5 Thema’s  

Galjot beslaat vijfentwintig hoofdstukken en omvat naast de grote plot tal van kleine verhalen. 

De meeste verhalen en gebeurtenissen vervullen een functionele rol en dienen meer kleur te 

geven aan het hoofdpersonage, Johann Ott, en zijn levensloop. Galjot is dus een roman over 

het lot van één man maar de roman groeit uit de vele vragen en problemen waarmee deze man 

te maken heeft. Alles komt aan bod: de sociaalhistorische achtergrond, de politieke situatie, 

de natuur, het geestelijke wereldbeeld, het lot van zichzelf en anderen, de tijd.  

In navolging van Starc (2001: 101-125) onderscheiden we in de roman drie centrale 

thema‟s: de pest, Johann Ott en de (vreemde) buitenwereld. De eerste twee thema‟s worden in 

de tekst opgebouwd op de herhaling van enkele motieven, het derde situeert zich op het 

lineaire verhaal. Het verhaal is vanaf het begin gebaseerd op het beschrijven en uitdiepen van 

die drie thema‟s, zowel op het niveau van verhalen (beschrijven, commentaar, dramatische 

dialogen, enzovoort) als op stijl middelen (metaforen, metonymieën, synecdoche, parafrases 

en hun afleidingen, de groteske vermenging van stijlregisters, overdrijvingen, scheldtirades 

enzovoort). Vaak zijn Jančars metaforische beelden op zich nog eens verdoken metaforisch 

voor de eigen tijd. Het thema van de pest en de buitenwereld zullen we hier uitgebreid 

bespreken. Het thema van de Johann Ott wordt behandeld onder het personage. 

De pest 

De pest is, net als de verteller, een instrument van het lot. Waar de verteller de taak heeft 

gekregen om de sfeer van het gebeuren te kleuren aan de hand van taal, stijl, vorm en inhoud; 

daar heeft de pest de taak gekregen om het gebeuren werkelijk te laten plaatsvinden. Zowel 
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het lot als de pest, beiden een instrument van het lot, bieden de auteur de kans zich op een 

alternatieve manier uit te spreken, ze dienen de auteur als dekmantel om “een genadeloos 

portret van de wereld [te] schetsen” (Verhoeven 2006: 195). Het volgende citaat van Bachtin, 

naar aanleiding van het thema van de pest in de Decamerone van Bocaccio, verklaart: 

Les fonctions: elle donne aux personages le droit extérieur et intérieur d‟user d‟une franchise et 

d‟une liberté speciales. Mais en outre, la peste, image condensée de la mort, est indispensable 

ingrédient de tout le système des images du roman, où le “bas” matériel et corporel rénovateur 

joue un rôle capital. (Bachtin 1970: 272)  

De auteur zal zich behelpen van de pest om een ander licht op de werkelijkheid te werpen, één 

die ontdaan is van dogma‟s of van opgelegde waarden en standaarden (cf. infra). Volgens 

Bachtin is de pest tenslotte een cruciaal element in het groteske.   

Sonja Starc haalt in haar studie van Galjot (2001) de motieven aan waarvan de 

verteller zich bedient om de alomtegenwoordigheid van de pest weer te geven: de vochtige, 

ongezonde atmosfeer, tekenen van de ziekte, het kleur zwart, herhaalde waarschuwingen voor 

de pest, de processen en de massa, het luiden van klokken en de brandende hitte (Starc 2001: 

104-108). Bij het aanhalen van de lexicale voorbeelden verwijs ik niet naar de oorspronkelijke 

pagina‟s omdat de woorden of woordcombinaties voortdurend herhaald worden en verpreid 

over de hele roman terug te vinden zijn: vaak komen ze zelfs meerdere keren op één pagina 

voor. 

In navolging van Starc (2001) kunnen we het motief van de vochtige, ongezonde 

atmosfeer hoofdzakelijk localiseren in het eerste en laatste hoofdstuk van de roman. In het 

eerste hoofdstuk is de lucht nog zwanger van ziekte en wordt er herhaaldelijk gewaarschuwd 

voor het uitbreken van de pest. In het laatste hoofdstuk is de pest reeds uitgebroken en heeft 

hij zich over uitgestrekte gebieden verspreid. Alles en iedereen moet eraan geloven, ook de 

galeislaaf, Johann. Aan de hand van sprekende aanvullingen als “vlaga in vročina” (“vocht en 

warmte”), “temne lise vlage” (“donkere vochtplekken”), “hlad” (“koud”), “zrak” 

(“atmosfeer”), “nasičen z vlago” (“zwanger van vocht”), “črno od vlage” (“zwart van vocht”), 

“močvirna tla in vlaga” (“moerassige grond en damp”) worden wij, zowel als Johann Ott, 

voortdurend geconfronteerd met een broeierige atmosfeer waarin de pest zijn perfecte 

gastheer vindt. Het woord “vochtig” of de vele afgeleiden (“nat”, “damp”, “water”, “zweet”) 

ervan komen voortdurend terug: “vlaţni šopi stebelc” (“vochtige knopen van stengels”), “ob 

tem vlaţnem dotiku” (“vochtig contact”), “vlaţna roka” (“vochtige hand”), “vlaţna zračna 

gmota” (“vochtig materiaal”), “do kraja črnimi in vlaţnimi zidovi” (“naar het land van 

donkere en vochtige muren”), “mokri madeţi” (“natte vlekken”), “gosti skladi zraka” 

(“compacte fundering van lucht”), “kosmi mokre snovi” (“vlokken van natte substantie”), 

“zrak mehak in maziven” (“massieve en zwoele atmosfeer”), “voljna sluz” (“willende 

schimmel”), “topla sopara” (“hete damp”), “megličasto in porozno tkivo” (“mistige en 

poreuze stof”), “gosta zmes zraka in vodnega tkiva” (“compacte mix van lucht en water”), 

“gosta mokra snov” (“dichtheid van natte dingen”), “močvirje s svojo toplo soparo” (“moeras 

met zijn hete damp”), “znoj” (“zweet”), “hlad, neznosni udarci deţja” (“koude, ondraagbare 

stromen regen”). Schimmels, moerassen, vochtige hete dampen, zweet en “ondraagbare 
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stromen regen” verwijzen alle naar de nog uit te breken, of reeds uitgebroken, pest. Tegen het 

einde van de roman krijgt de pest steeds meer de connotatie van iets verderfelijks: “k tem 

lisam in njihovim spakam” (“bij die plekken en zijn monsters”), “ţiva mrtva snov” (“levende 

dode dingen”), “v maščobi snovi” (“in vettige dingen”), “zdrizasta snov” (“smurrie van 

dingen”), “gnitje in razpadanje” (“rotting en afsterving”), “zračne strdke” (“gestolde lucht”) 

(zie ook Starc: 104-108). 

Aan het kleur zwart wordt in de tekst, volgens Starc (2001), een symbolische 

betekenis toebedeeld. In het eerste hoofdstuk verschijnt het vaak in combinatie met de 

vochtigheid en de vochtige muren. Waar de vochtigheid een vruchtbare bodem vormt voor de 

pest om in te ontkiemen, zo wordt de kleur zwart de drager en verschijningsvorm van de 

ziekte. Naarmate de pest zich vervolgens een steeds grotere plaats in de plot van de roman 

toe-eigent, vermenigvuldigen zich eveneens de besmettingsgevallen en pestdoden. Sonja Starc 

verwoordt het als volgt:  

Zoals het betekenisveld van vocht en vochtigheid zich uitbreidt in de zin van de pest, zo wordt 

de kleur zwart de drager van de pest; en zoals de pest vervolgens uitbreekt over de dingen, de 

mensen en zelfs de hemel, zo neemt tevens de betekenis en draagwijdte van besmetting, zwakte 

en dood toe.
 21

 (Sonja Starc 2001: 105; mijn vertaling) 

Tegen het einde van de roman staat bijna alles alleen nog maar in functie van de pest, zijn 

voorafgaandelijke symptomen (denken we maar aan de brandstapels van kleren enz.), de 

gevolgen, de beschrijving en tijdelijke behandeling van de ziekte en het uiteindelijke resultaat: 

de dood. 

In navolging van Starc zien we ook hier dat het blijvend waarschuwen voor de pest en 

het meermaals aanhalen van heilige standbeelden en beschermheiligen de 

alomtegenwoordigheid en het gevaar van de pest bevestigt. De menigte en de dagelijkse 

processen spelen hierin een beduidende rol en worden evenzeer aan de hand van talrijke 

metaforen, metonymieën, woordgroepen en synoniemen aangehaald. Belangrijk is ook het 

motief van het luiden van de klokken, dat vaak in verband wordt gebracht met de pest maar 

ook met de heksenjacht (de waanzin). Dagelijks worden de klokken in de dorpen geluid om 

de mannen van het dorp te verzamelen en de heksenjacht te openen, of om het volk te 

verwittigen voor een eventuele pestuitbraak. 

Dit alles, samen met de hitte en de vochtigheid, zorgt voor een specifieke sfeer. In de 

herbergen en kroegen is die sfeer des te broeierig. Vreemdelingen, verdwaalden, uitschot, 

kooplieden en kapiteins, mensen van alle slag, zoeken hun toevlucht in het laatste oord dat los 

staat van staat of kerk, waar iedereen terecht kan: een publiek ontspannings-/vluchtoord. De 

ramen en deuren van de ruimtes zijn dichtgetimmerd tegen de pest en alle andere onheil en 

het is er donker (zwart). Ook hier worden de scènes op een specifieke en duister groteske 

manier beschreven. De vele, niet meer van elkaar te onderscheiden, lijven zijn tegen elkaar 

aangedrukt en er hangt een walm van drank, vet, rook en zweet. De waardin, zoals iedereen in 

de greep van een zekere onverschilligheid, is slechts uit op één ding: ze schenkt een glas in en 

                                                 
21

 “[T]ako kot se širi pomensko polje vlage v napoved kuge, tako postaja črna barva nosilka kuge in z njenim 

razširjanjem na predmete, ljudi in celo nebo se širi tudi pojem kuţnosti, nemoči, smrti” (Sonja Starc 2001: 105). 
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trekt haar rokken op. Daar en dan, ten tijde van deze crisis samengebracht in een herberg, 

wanneer er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen klassen en wetten overbodig 

worden, vallen alle grenzen weg, en biedt zich de mogelijkheid dogmaloos te handelen, naar 

de primitieve aardse driften en instincten. In het beschrijven van zulke scènes geniet ook de 

auteur enige vrijheid van expressie. De pest biedt de auteur de alternatieve mogelijkheid zich 

onder een dekmantel uit te drukken. Wederom verwoordt Bachtin een gelijkaardige stelling in 

zijn korte beschrijving van de functie die de pest vervult in het werk van Bocaccio: 

Elle donne le droit de parler autrement, d‟envisager autrement la vie et le monde; toutes les 

convictions sont tombées, de même les lois […]. Une ambiance spécifie se crée […] Même 

l‟homme le plus respectable a le droit de mettre “les chausses sur la tête”. C‟est pourqoui le 

problème de vie est débattu “non point à l‟église, non point dans les écoles de philosophie”, 

mais “dans un lieu de distraction”. (1970: 271-272) 

4.2.5.1 De buitenwereld 

Starc haalt als volgende thema de buitenwereld aan. De buitenwereld wordt ons vooral 

opgedrongen door de commentaar van de auteur: impliciet via opmerkingen, attributen of 

informatieve elementen en expliciet met rechtstreekse beschuldigingen, kritiek en 

aankondigingen (Sonja Starc 2001: 101-103). 

Jančar verwijst naar de buitenwereld als naar het volk dat het bewoont. Hij beschrijft 

dat volk aan de hand van hoe het zich gedraagt en de ideeën die het uitdraagt. De massa toont 

zich daarin unaniem en  bedrijvend. Hij beschrijft de buitenwereld als een bewegende en 

krioelende massa van ontelbare mensen en dieren, een menselijke mierenhoop, een 

duizendkoppige massa, enzovoort, verbonden door een “onbekende kracht”: 

De krioelende, duizendkoppige massa bewoog zich beneden gestaag voort als een gigantische 

duizendpoot, met ontelbare ledematen en eindeloos veel roepende stemmen. In de ramen en op 

de balkons en de daken zaten trossen menselijke lichamen en in alle straten en op alle pleinen 

deinde zacht, vol spanning en eendrachtig in haar enthousiaste, gezamenlijke wachten, een 

werkelijk onafzienbare mensenmassa. […] Hij hing uit het raam van Locatelli‟s huis en keek 

hoe al die mensenlichamen zich bewogen en voorstroomden, hoe die menselijke duizendpoot 

zich in een wonderlijke eendracht heen en weer bewoog, murmelde en ademhaalde. […] Zelfs 

hij voelde zich opeens tot die gigantische duizendpoot aangetrokken, zelfs hij voelde zich door 

een onbekende kracht verbonden met dat organisme waarvan elk onderdeel bezeten was van de 

spanning die zo veel nachten trillend en vibrerend in de lucht, in de straten, in de velden, langs 

de rivier en in de dranklokalen had gehangen.[…] In dit organisme dat ruisend en deinend 

wachtte op de komst van Hem, de Enige, de Absolute. (DG 172-173) 

Starc haalt ook hier alle mogelijke lexicale en andere verwijzingen aan (Starc 2001: 

110-120). We beperken ons tot het aanhalen van de voor ons bruikbare gegevens. Er wordt 

verwezen naar het volk als naar een “neznanska mnoţica” (“onafzienbare menigte”), 

“enodušna mnoţica (v svojem napetem in lahnem valovanju, v zanosnem in enovitem 

pričakovanju)” (“unanieme menigte in zijn gespannen en zachte deining, in zijn enthousiasme 

en eendrachtige verwachting”), “tisočnega” (“duizendkoppig”), “nekakšno valovanje številnih 
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glasov” (“een golf van talrijke stemmen”), “počasna in valujoča gruča ljudi” (“trage deinende 

mensenmassa”), “mrmrajoča mnoţica v praţnjih oblačilih” (“murmelende massa in feestelijke 

klederdracht”), “nalahno valujoče in nalahno bobneče človeško morje” (“zacht deinende en 

golvende menselijke zee”), “čreda” (“kudde”), “tisočnogo gosenico” (“duizendpoot”), “ves 

organizem s svojim migetanjem in hrumenjem, strnjen” (“heel organisme met zijn gewriemel 

en gegrom, verenigd”). Vaak krijgt het volk een negatieve connotatie: “zmerjajoča” 

(“vloekend”), “krohotajoča” (“bulderend”), “tuleča” (“roepend”), “meketajoča človeška 

čreda” (“blatende menselijke kudde”), “tisočnega gomazljivka” (“duizendpotig ongedierte”). 

Het volk beweegt als één groot organisme, het voelt haat, angst, grenzeloze woede, 

enthousiasme, vreugde, enzovoort. Het staat volledig in dienst van de Imperator en 

vertegenwoordigt de geestelijke, politieke en culturele sfeer van de middeleeuwen. Het volk 

representeert de hysterie, de ruwheid en de onmenselijkheid van de tijd. De menigte die 

spreekt met één woord, die één idee vertegenwoordigt en als één organisme beweegt, is zich 

vaak helemaal niet bewust van zichzelf. Ze zoekt, smacht, naar de blinde bevrediging van 

haar instincten en passies. Het volk is in staat zichzelf in extase te brengen, zichzelf tot 

collectieve waanzin te drijven en meerdere malen een groteske duik te nemen in genot, drank, 

eten en seks, maar het is evengoed in staat iemand levend te villen en diens bloed te drinken, 

vriend, vijand of vreemdeling. Het volk wordt vaak geassocieerd met de vele processies die 

het land doortrekken: het is dorstig naar bloed, hoe gruwelijker de martelingen, des te meer 

opgelucht en gerust het volk is. Niemand is nog te vertrouwen, de buren niet en al zeker 

vreemdelingen als Johann Ott niet. “De duivel had overal de hand in, hij kon overal schuilen: 

in jezelf, in je buurman, in een goede vriend, in je vrouw, in een dier, in de lucht, in de aarde, 

in beekjes en rivieren, overal” (DG 67). Iedereen heeft wel een geheime agenda: hij kan de 

duivel in zich dragen, een aanhanger van het valse geloof zijn, zich inlaten met hekserij, of de 

drager van een of andere ziekte zijn. De angst en paranoia die zich van het volk hebben 

meester gemaakt, leiden ertoe dat het volk zich dierlijk, primitief en agressief gaat opstellen. 

Het volk zoekt naar een zondebok voor het vele onheil dat het land overspoelt. Tegenover 

deze menigte is de mens, het individu, de vreemdeling, volledig verloren en aan zijn lot 

overgelaten. Vreemdelingen en eenzaten zijn het perfecte doelwit:  

Nu wist het volk voor wie men op zijn hoede moest zijn en tegen wie men zijn bezit, zijn vrouw 

en kinderen, zijn velden, zijn vee, zijn gewas en uiteindelijk zijn ziel moest beschermen: tegen 

vreemdelingen, in de eerste plaats tegen vreemdelingen. Maar ook tegen landgenoten die zich 

als vreemdelingen gedroegen. (DG 67)  

Een ander motief eigen aan het volk is dat van het gefluister (Starc 2001: 110). Het 

collectief is zeker niet meningloos of objectief. Mond aan mond communicatie is er de enige, 

maar zeer effectieve vorm van communicatie. De meningen en oordelen van het collectief, in 

de vorm van gefluister, geroddel en achterklap, veroorzaken bijgevolg, en terecht, bij Johann 

Ott gevoelens van paranoia, benauwdheid en zwakte. Het gefluister heeft iets verraderlijks, 

iets geheimzinnigs en niet controleerbaars. Johann Ott slaat meerdere keren op de vlucht voor 

“neznanimi preganjalci” (onbekende vervolgers). Hij wordt achtervolgd door hun blikken en 

loopt gedrukt onder een voortdurende angst. 
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„Ze houden ons in de gaten‟. In zijn maagstreek voelde hij een vreemde onrust en langs zijn rug 

kroop een rilling omhoog. Angst. De angst trok door zijn lichaam en nam geleidelijk aan bezit 

van zijn gedachten. […] Deze angst achtervolgde hem voortdurend, met gemene 

speldenprikken. […] Waarom en vanwege wie stond die schaduw daar bij de hoek? Vanwege 

Adam? Vast en zeker vanwege Adam. […] Vanwege Dorotheia? Vast en zeker vanwege 

Dorotheia. […] Vanwege Johann Ott? Vast en zeker vanwege Johann Ott. (DG 199-200) 

4.2.6 Personage 

Ik verwijs hierbij opnieuw naar Bachtin en zijn analyse van de vormen van tijd en ruimte bij 

de Griekse roman. Een belangrijk, en herkenbaar, fenomeen in de Griekse roman chronotoop 

is de rol van het hoofdpersonage. Het personage van Johann Ott vertoont enkele sprekende 

gelijkenissen met de held in de oude Griekse roman. Bachtin verwoordt het als volgt:  

It goes without saying that in this type of time, an individual can be nothing other than 

completely passive, completely unchanging. As we have said earlier, to such an individual 

things can merely happen. He himself is deprived of any initiative. He is merely the physical 

subject of the action. And it follows that his actions will be by and large of an elementary-

spatial sort. In essence, all the character‟s actions in Greek romance are reduced to enforced 

movement through space (escape, pursuit, quests); that is, to a change in spatial location. 

Human movement through space and time in the Greek romance, which is to say, for its 

chronotope. It is nevertheless a living human being moving through space and not merely a 

physical body in the literal sense of the term. While it is true that his life may be completely 

passive-“Fate” runs the game- he nevertheless endures the game fate plays. And he not only 

endures- he keeps on being the same person and emerges from this game, from all these turns of 

fate and chance, with his identity absolutely unchanged. (Bachtin 2006: 105) 

Het personage in Galjot, Johann Ott, is inderdaad in die mate passief dat hij geen andere 

keuze heeft dan zijn lot te ondergaan en het pad te volgen dat het lot voor hem gelegd heeft. 

We zagen reeds dat het lot noch de verteller enige vorm van evolutie toelaten of stimuleren. 

De wereld overkomt hem, bij wijze van spreken. Het personage is niet ontvankelijk voor 

progressie of vooruitgang, meer nog: hij lijkt alleen ontvankelijk te zijn voor desintegratie. 

Zijn daden zijn, zoals verwoord door Bachtin, van een zuivere (gedwongen) ruimtelijke aard. 

Hij wordt gedwongen tot vluchten, en hoewel hij geen inspraak heeft in het gebeuren – 

““Fate” runs the game” – ondergaat hij zijn lot op volhardende wijze, met slechts één doel 

voor ogen: overleven. En precies op dit vlak verschilt hij van het archetype van de Griekse 

roman. Hij is niet volledig passief, hij blijft volhouden in zijn zoektocht naar vrede, ook al 

heeft hij die moeten bijstellen naar een vlucht om te overleven. Hij ontwikkelt ook enigszins 

een eigen kritische gedachtegang, maar daarbij valt op dat die hem niet in staat stelt de 

werkelijkheid te veranderen, ertegen in te gaan of zelfs maar te dragen; vaak twijfelt hij een 

moment later weer aan zijn gedachten. In het aanschouwen van de wereld rondom hem komt 

Johann maar tot één algemene vaststelling die hij doorheen heel de roman zal aanhouden, 

namelijk dat de wereld rondom hem met al zijn bewoners waanzinnig is geworden. Maar die 

gedachte bewerkstelligt alleen maar verder zijn innerlijke onrust, zijn paranoïde gevoelens en 

zijn drang tot vluchten. Daar komt bij dat hij een volstrekte vreemdeling is en als dusdanig 
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niet aanvaard wordt in de maatschappij. Sonja Starc (2001: 108-113) toont aan dat het thema 

van de galeislaaf lexicaal wordt bewerkstelligd door naar hem te verwijzen als “de 

vreemdeling” (“tujec”) en motieven te gebruiken als zijn innerlijke onrust; de vluchtige, 

oppervlakkige contacten met vrouwen; het motief van gevangenschap en gefluister, van 

bekijken en bekeken worden en zijn wil tot overleven. Hoewel de roman meer dan enkele 

gelijkenissen vertoont met de Griekse roman, is de held toch niet volledig te identificeren met 

de Griekse held. Volgens meerdere bronnen wordt de held, meer bepaald het zelfconflict en 

de innerlijke onrust van Johann Ott, en zijn tijd, de zeventiende eeuw, metaforisch gebruikt 

voor het twintigste eeuwse individu en zijn verhouding tot de realiteit (zie Modrijanič 2001: 

10, Troha 2001: 3-4, Glušič 1983: 86, Glušič 1984: 179-185, Borovnik 2000: 182-185 enz.). 

Eerder zagen we hoe deze (post)moderne wereld vorm heeft gekregen in de roman, Johann 

Ott is hierbij de verpersoonlijking van het hedendaagse individu of met de woorden van V. 

Hugo, die tevens de vergelijking maakt met de klassieke held, de vertegenwoordiger van 

“L‟homme moderne” (cf. supra). Glušič gebruikt, met een verwijzing naar het werk van 

Michaïl Lermontow “Geroj nasjewo wremeni” (“Een held van onze tijd”, 1840), de 

uitdrukking “junak našega časa” (tevens “Een held van onze tijd”) (Glušič 1983: 86). Zij 

verwijst hierbij naar de jaren tachtig in Joegoslavië. 

De innerlijk onrust waar de held mee te kampen heeft – naast de pest bijgevolg het 

meest geprononceerde motief in de roman – laat zich voelen in tal van kleine opmerkingen of 

commentaren zoals “Hij ging zitten en verborg zijn gezicht in zijn handen. Twijfels en vragen 

stapelden zich in hem op” (DG 16)
22

 of “Johann Ott twijfelde vaak, wat hem uiteindelijk ook 

fataal werd” (Starc 2001: 108).
23

 Hoewel hij blijft proberen innerlijke rust en harmonie met de 

wereld en zijn omgeving te vinden, zal hij er niet in slagen die te vinden. Daar tegenover 

bevindt zich enerzijds de massa en anderzijds het systeem en de instellingen van kerk en staat. 

De onrust en nervositeit waarmee Johann Ott voortdurend te kampen heeft, staan in scherp 

contrast met de uniforme, harmonieuze en onpersoonlijke menigte. Belangrijk is dat Johann 

Ott, in zijn conflict met de mensen, geheime genootschappen of de repressieve overheid, er 

zich ideologisch niet tegenover opstelt. Hij gaat niet in tegen het feodale systeem en zijn 

instituties, Johann Ott heeft niet de intentie te revolteren. Vaak weet hij niet eens wat zijn 

eigen ideeën zijn of twijfelt hij aan de ideeën die hij overneemt van anderen. Dat is het geval 

wanneer hij een nachtelijke bijeenkomst van het nieuwe (of oude) geloof, van ketters die de 

aarde aanroepen en harten in het vuur steken, bijwoont en achteraf zogezegd een aanhanger 

van hun beweging is. Maar is hij dat wel? “Waren die vreemde, fanatieke en op leven en dood 

geconcentreerde gedachten ook zijn gedachten? Opnieuw nam de duivel der scepsis bezit van 

Johann Ott.” (DG 103). Johann Ott heeft geen idee, hij ziet maar één ding: waanzin: 

„Idee? Wat voor idee!?‟ riep hij krijsend van woede. „ik weet van geen idee. Jakob Demšar heeft 

een idee en Urban Posek. Lampretič heeft er een. Adam loopt ook ergens met een idee rond, in 

bedelaarsvodden, net als wij hier, hij broedt iets uit en is iets van plan. Ik niet. Ik zie alleen maar 

één ding: de onrust en de verwarring overal om me heen. Het is een ziekte van de geest die door 

                                                 
22

 “Sedel je in zakopal glavo v dlani. Nekakšni dvomi in nekakšna vprašanja som u nabijala notri” (Galjot: 16). 
23

 “Johann ott je zmeraj dvomil, kar je bilo na koncu koncev tudi usodno” (Galjot: 23). 
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het land waart en waarvan alles en iedereen doordrenkt raakt, het land, de lucht en de mensen. 

Ik heb dat al eens eerder gezegd. Ooit hebben ze geprobeerd me daarvoor kapot te maken en te 

vermoorden. Nu zeg ik het nog éénmaal: het is een ziekte van de geest die de stof doordrenkt 

waaruit de mens geschapen is. daarom moet alles uiteenvallen, vergaan en verrotten. Met mij 

daarbij.‟ (DG 235) 

Johann Ott is koppig, hij identificeert zich met geen enkele sociale klasse, valt niemand lastig 

en is aan niemand verbonden behalve aan zichzelf. Zijn enige wens is te overleven en 

eventueel zelfs een vredig, rustig plekje te vinden. Hij begrijpt dan ook niet waarom het lot 

hem bejegent zoals het doet. Daarbij aanschouwt hij nog eens de wereld rondom hem waarbij 

hij maar tot één verontrustende vaststelling komt: het is waanzin. Jure Jakob (2003) verwijst 

naar Johann Ott als een “sceptische duivel” (2003: 24). Hij is geen man van zijn tijd en in die 

hoedanigheid vergelijkbaar met wat velen omschrijven als de (post)moderne en/of 

Joegoslavische ervaring. Dušan Pirjevec merkt daarbij nog het volgende op en ziet in Johann 

Ott een typerend voorbeeld van de Sloveense romanheld: 

Jančars galeislaaf, het hoofdpersonage van de roman, is een paradigmatisch voorbeeld van de 

Sloveense romanheld. Zijn relatie met de realiteit speelt zich af op het plan van de desillusie, in 

die hoedanigheid lijkt het alsof het recht de hele tijd aan zijn kant staat, want het is niet duidelijk 

waarom die wereld hem niet in vrede kan laten, aangezien hij van niemand iets wil (hij heeft 

geen eigen idee); enkel de held ziet zichzelf als een onschuldig slachtoffer van de wereld. Dat 

gevoel wordt overal uitgediept door de hoop en het verlangen, dat geen vast doel heeft maar een 

verlangen is op zich, dat hij koestert.
24

 (naar Dušan Pirjevec 1979; geciteerd in Troha 2001: 32; 

mijn vertaling) 

Johann Ott bevindt zich in een teleurstellend conflict met de wereld. Zijn énige wens, hoop en 

verlangen, is een rustig vredig plekje onder de zon en zelfs dat wordt hem niet gegund. Hij 

begrijpt het niet en voelt zich een slachtoffer van de omstandigheden. Na verloop van tijd 

wordt zijn verlangen een bestaansreden op zich, zonder doelgericht resultaat. Johann Ott is 

een vreemdeling in zijn land, en hoewel hij doorheen het verhaal tal van mensen uit 

verschillende standen ontmoet en in het ene avontuur na het andere valt, blijft hij alleen, een 

eenzaat, een vreemdeling, overal waar hij komt. Daar komt bij dat hij vanuit sociaal oogpunt 

een gereduceerd subject is, hij heeft familie noch een eigen gezin, hij is Christen noch 

protestant, beoefent geen enkel „echt‟ beroep en behoort tot geen enkele sociale klasse. 

Het personage van Johann Ott verhult veel van zijn omgeving en van de ingesteldheid 

en meningen van de buitenwereld. De wereld rondom hem is verbrokkeld en versplinterd, op 

weg naar de ondergang. De heersende waanzin rondom wordt in hem weerspiegeld, hij draagt 

de universele verwarring in hem: “De hele verwarde en chaotische wereld met haar rationele 

                                                 
24

 Jančarjev Galjot oz. njegov glavni junak je paradigmatični primer slovenskega romanesknega junaka. Njegovo 

razmerje s stvarnostjo se dogaja na način deziluzije, v tem sporu se zdi, da je pravica ves čas na njegovi strani, 

saj ni jasno, zakaj ga ta svet ne more pustiti pri miru, ko nikomur nič noče (nima nobene ideje), sam junak pa se 

razume kot nedolţna ţrtev sveta. Ta občutek vseskozi poglablja junakovo hrepenenje in upanje, ki nima 

določenega predmeta, ampak je le hrepenenje samo po sebi. (naar Dušan Pirjevec 1979, geciteerd in Troha 2001: 

32) 
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en irrationele dimensies wentelde rond in zijn met littekens bedekte lichaam” (DG 289).
25

 

Verhoeven bevestigt dat de groteske personages wel degelijk ontmaskeren “maar de vraag is 

of ze helder zien. Ze lijden immers aan fysieke en mentale desintegratie, […], en dreigen zelfs 

hun menselijke natuur te verliezen en dierlijk of duivels te worden” (Verhoeven 2006: 196). 

Johann Ott ziet zeker niet helder. Hij lijdt aan een innerlijke knagende onrust die zijn verstand 

vertroebelt, hij heeft hallucinaties en lijdt aan vlagen van verstandsverbijstering. 

Desalniettemin is het juist daarin dat het personage de werkelijkheid vertegenwoordigt. Zijn 

hallucinaties zijn de gevolgen, de afgeleiden en de weerspiegeling van de waanzin waar de 

buitenwereld aan lijdt. We gaan hier verder op in het volgende hoofdstuk, dat onder andere 

handelt over de collectieve waanzin en de invloed hiervan op het gemoed van Johann Ott.

                                                 
25

 “Ves nori in zmedeni svet, vsa njegova razumna in nerazumna razseţja so se podila notri v tem z brazgotinami 

zaraščenem telesu” (Galjot: 292).  
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4.3 De groteske waanzin en de lach 

Het laatste aspect in onze analyse van Galjot is de groteske waanzin en de lach. Beiden nemen 

een uitzonderlijke positie in de roman in. De waanzin hangt nauw samen met de buitenwereld, 

het collectief, waaronder we het volk, de overheid en zijn instellingen, onder welke ook de 

Stiermarkse Carolina, en de geheime genootschappen verstaan. We hebben hun waanzin al 

deels behandeld onder het groteke lichaamsbeeld en de thema‟s van het groteske wereldbeeld: 

de buitenwereld, de pest, het personage, enzovoort. Hier gaan we uitgebreider in op 

fragmenten uit de roman en de wisselwerking tussen de verschillende vormen van waanzin. 

De invloed van de waanzinnige buitenwereld laat ook Johann Ott niet ongemoeid. Hij is de 

verpersoonlijking van de universele chaos die in hem de perfecte gastheer vindt. Hij is het 

geweten van zijn tijd, onrustig, angstig, vertroebeld, op de vlucht. Johann Ott maakt de balans 

op van zijn tijd: zuivere waanzin. 

De lach, zoals omschreven door Bachtin, positief, ambivalent en kritisch vinden we 

hier aangepast aan de tijd en intentie van de auteur terug in de subtiele opmerkingen of 

groteske vertelstijl. We zagen hier al enkele voorbeelden van in de stijl van de roman en 

terloops ook in andere onderzoeksvelden of we toonden hem aan in voorbeeldfragmenten van 

het groteske lichaam, zoals bijvoorbeeld het climaxverhaal van Dorotheia en keizer Leopold. 

Hier zullen we uitgebreider ingaan op de lach van de verteller, de achterliggende intentie en 

eigenlijke waarde van het verhaal, de moraal. 

Het is niet overbodig, in tegendeel, in functie van het onderwerp is het een vereiste 

hieraan toe te voegen dat de waanzin en ironische, cynische of sarcastische stijl van de 

verteller een cruciaal onderdeel vormen van het groteske. Enerzijds bewerkstelligt de waanzin 

en de lach het “stupore”-effect dat we eerder bespraken, anderzijds is het, zoals de thema‟s 

van de roman, de dekmantel van de auteur om zich uit te spreken over de eigen tijd. De lach, 

aangepast aan de (post)moderniteit, vertoont daarbij niet dezelfde eigenschappen als de 

gewaardeerde carnavaleske lach van Bachtin maar de intentie is dezelfde: het opwerpen van 

een andere kritische alternatieve en dogmaloze visie op de werkelijkheid. We zullen hierbij 

ook zien dat de auteur zich het groteske wereld- en lichaamsbeeld van de zeventiende eeuw 

eigen maakt in functie van de metaforische vergelijking met de eigen tijd, de overgang van 

een autoritair naar een democratisch regime. 

4.3.1 De collectieve waanzin 

Tomo Virk noemde de lach bij Drago Jančar een diabolische lach, een duivelse, kosmische 

lach. De lach is een attribuut van de menigte, als er al gelachen wordt (ook door de verteller) 

dan is die lach vergelijkbaar met de lach van de gevallen engel bij de geboorte van de mens 

(Ţiţek 2002: 44). De lach van het „vrije‟ volk toont zich beïnvloed door de 

alomtegenwoordige heersende waanzin. Op enkele uitzonderingen na wordt de waanzin in de 

roman het alternatief voor de lach. Ook achter deze lach of waanzin schuilt, volgens Bachtin, 

een intentie: 

Le thème de la démence ou de la sottise constitue une autre solution du même problème…afin 

de regarder d‟autres yeux, de le voir d‟une manière differente. (Bachtin 1970: 272) 
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Deze waanzin vormt eigenlijk het vierde thema van de roman en is nauw verbonden met het 

thema van de buitenwereld, het volk, en dientengevolge ook medeverantwoordelijk voor de 

onrust, dromen, hallucinaties en nachtmerries van Johann Ott. De verschillende 

onderzoeksvelden zowel van het groteske lichaamsbeeld als van het wereldbeeld vinden 

elkaar hier in het snijpunt van de roman: het idee van de waanzin.  

De heersende waanzin wordt vaak zo uitgewerkt dat ze de absurditeit van het bestaan 

impliceert, de absurditeit in het handelen en denken van de machtsvertegenwoordigers, het 

volk en de geheime genootschappen. Een voorbeeld hiervan zijn de ontelbare veroordelingen 

waarvan de - vaak onschuldige - verdachten beschuldigd worden, de mysterieuze en 

vooringenomen ondervragingen die de – vaak gefolterde – verdachten ondergaan en de 

volstrekt absurde bekentenissen die erop volgen. Zo wordt de grootmoeder van Adam 

veroordeeld voor hekserij, gefolterd en veroordeeld tot de brandstapel. In haar verklaring 

bekent ze dat ze een houten Christusbeeld de ogen heeft uitgestoken en dat ze zichzelf 

onzichtbaar gemaakt heeft, verder heeft ze kwalijke kruidenmengsels gemaakt die vertrokken 

gezichten veroorzaken; ze heeft ook gerechten van hagedissen, blindedarmen, slangen en 

schildpadden gemaakt, waarvan de huid loskwam van het lichaam; ze heeft samen met een 

vriendin sterfte onder het vee en slecht weer veroorzaakt. Ze hebben de broer Jakob vermoord 

door slangen en schildpadden te drogen te leggen op een oude boomstronk, die door de boer 

was omgehakt. Ze hebben de demonen aangeroepen en misdaad en verderf gezaaid (DG 107-

109). Maar het gaat nog verder:  

De boerin Neţa […] heeft bekend dat ze met een zekere Marjeta […] wijn gedronken heeft en 

met haar naar de wegkruising is gegaan, waar Marjeta (Luegendorfer?) heeft geroepen: 

„Kuikentje, kuikentje!‟, waarna de duivel verscheen en haar geld gaf. (DG 109) 

Ze is evenzo medeverantwoordelijk gesteld voor de vergiftiging van vier personen het jaar 

ervoor; ze heeft mensenbeenderen tot poeder vermalen, ze heeft moeders ertoe gebracht hun 

kinderen te vermoorden en op te eten en zwarte geesten in een fles bewaren. Kortom: je 

reinste waanzinnige onzin. Een ander voorbeeld is de kleine Elisa Pleinacher en andere van de 

duivel bezeten vrouwen:  

Uit de kleine Elisa Pleinacher werden 12 672 duivels gedreven. Het tienjarige meisje bekende 

dat ze twee kinderen van de duivel had gebaard. Zes vrouwen vermoorden een kind, groeven het 

later weer op en kookten er duivelsvet uit. (DG 82) 

Een laatste voorbeeld die wijst op de absurde paranoïa van de kerk- en 

overheidsinstellingen is hun houding tegenover  kloosternonnen. Afgezonderd en in een 

gemeenschap van alleen maar vrouwen levend, worden ze verdacht van seksuele 

verhoudingen: “Men trachtte met alle mogelijke middelen bij kloosterzusters de duivel uit te 

drijven, omdat ze door een collectieve seksuele waanzin zouden zijn bezeten” (DG 82). 

De waanzin en terreur (de vele folteringen, processen, brandstapels, enzovoort) 

uitgeoefend door de overheid hebben een doorslaggevend effect op de gemoedsgesteldheid 

van het volk. De duizenden heksen die verbrand, verdronken of vermoord worden wekken 

angst en onzekerheid op onder de burgers. De mensen lijden aan achtervolgingswaanzin, ze 
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verdenken elkaar en zichzelf ervan of ketter te zijn, of ziek, of gek (wie is er tegenwoordig 

níet bezeten?). Het land verdrinkt in een neerwaartse spiraal van machtsvertoon, angst, 

paranoia, afzondering, verwerping en foltering. Enerzijds werken de repressieve 

mechanismen van de overheid de ontplooiing en verspreiding van de geheime 

genootschappen in de hand, en anderzijds bewerkstelligen die geheime genootschappen en de 

waanzinnige uitspattingen van het volk dan weer de alomtegenwoordige paranoïde gevoelens 

(van de overheid, van het volk zelf, en van Johann Ott). En vice versa. Beide waanzinnige 

werelden houden elkaar in stand. En beiden bezondigen zich in een vicieuze cirkel aan iedere 

mogelijke vorm van groteske waanzin. Zowel de kerk, de staat, de geheime genootschappen, 

het volk als Johann Ott. Deze waanzin bijgevolg 

lijkt [iedereen] aan te steken en [heeft] zich in alle katholieke en protestantse landen verspreid,‟ 

brulde hij, „het is een waanzin, een ketterij die alle mogelijke gedaanten en vermommingen 

aanneemt, het is een samenraapsel van alle mogelijke soorten bedrog en stompzinnigheid, en 

aan het hoofd van al die waanzin staat iemand met een stel hersens die net zo traag werken als 

die van een rund. […] „Snap je dan niet dat ze die snotneus ergens op moeten bergen, zodat er 

op deze wereld weer vrede heerst en aan al die waanzin een einde komt? Het gaat niet om die 

stompzinnige, valse broederschap. Het gaat niet om die opstandige boeren, nee, het is een 

samenzwering, met een duidelijk doel.‟ […] Hij is echt gek geworden. […] Iedereen is 

tegenwoordig bij een of andere samenzwering of geheim genootschap betrokken, we leven in 

een wereld van waanzin en terreur. Je moet wel ergens bij horen. (DG 161) 

Hetzelfde geldt voor het feestende volk, een cruciaal onderdeel in Bachtins 

carnavaleske. De feestelijkheden in Galjot zijn onlosmakelijk verbonden met de crisis die er 

heerst. Bachtin beschouwt dit als een constante van het groteske feest: “De plus, les festivités, 

dans toutes leurs phases historiques, se sont rattachées à des periodes de crise, de 

bouleversement, dans la vie de la nature, de la société et de l‟homme”. Het feest en de zotheid 

die ermee gepaard gaat hebben desalniettemin een belangrijke functie: “elles donnent à 

l‟auteur le droit de traiter un thème non officiel; mieux encore d‟exprimer un point de vue 

non officiel” (Bachtin 1970: 262 ; oorspronkelijke cursivering). Herinneren we ons de 

aankomst van keizer Leopold in Ljubljana waarbij het volk een groteske ééndrachtige duik in 

het groteske neemt, zich te buiten gaat aan orgieën van dronkenschap enz. Of de scene in de 

herberg, waar na de uitbraak van de pest en de jacht van de overheid op eenieder die enigszins 

verdacht is, het laatste uitschot bijeenkomt, waar alle grenzen wegvallen en er geen 

onderscheid meer gemaakt wordt tussen de zot of de koning, waar de focus herlegt wordt naar 

de primaire behoeftes, eten, drinken, seks, ontlasting, enzovoort. Zoals we reeds aanhaalden is 

deze laatste waanzin niet positief ambivalent, integendeel, ze is de laatst mogelijke houding 

en ingesteldheid die in staat is de realiteit te relativeren en met een alternatief perspectief op 

de realiteit deze werkelijkheid kan dragen.  

Johann Ott, tenslotte, is de vreemdeling die tegenover het waanzinnige volk komt te 

:staan, die voortdurend achternagezeten wordt door de gerechtsdienaren, die verwikkeld raakt 

in de praktijken van geheime genootschappen. Hij verkeert in een continue conflict met zijn 

lot, draagt al de verwarring en chaos van de hem omringende wereld in zich. Hij is de 
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verpersoonlijking van de chaos van zijn tijd, hoewel hij allesbehalve een mens van zijn tijd is, 

integendeel net. Hij begrijpt niets van de buitenwereld, noch van de mensen die ze bewonen, 

of van zijn onbewuste drijfveren die hem dwingen te vluchten, keer op keer : 

Hij begreep er steeds minder van, de verwarring in zijn hoofd nam alleen maar toe. […] Wat 

was er gebeurd, wat was er toch gebeurd? Welke duistere machten hadden de gebeurtenissen 

gedwongen deze zinloze en krankzinnige wending te nemen, waardoor alles steeds minder en 

minder duidelijk werd? Waarom moest hij in dit ongelukkige land, in deze tijd van krankzinnige 

en bloedige onrust altijd maar vluchten, steeds opnieuw? Zodat er tenslotte slechts één waarheid 

overbleef: hij was een dier, een wild dier op de vlucht, voortdurend op de vlucht, hij was op de 

vlucht zolang hij het zich kon herinneren. […] [N]u had de kosmische waanzin deze 

ongelukkige figuur volledig in zijn macht gekregen en naar het midden van de maalstroom 

gesleurd. (DG 211) 

Ook hij belandt op de folterbank, legt de meest fantastische bekentenis af die beantwoordt aan 

de ondervragingen van Lampretič,
26

 lijdt aan hallucinaties en spookbeelden (des te 

opvallender wanneer hij als galeislaaf de hongersnood trotseert en de duivel aanroept),
27

 hij 

verdwaalt tussen realiteits- en droombeelden, en kan vervolgens maar één concluderende 

gedachte formuleren: “Het was een gedachte die plotseling bij hem opkwam en die hij niet 

meer van zich af kon zetten: dit land was inderdaad gek geworden, het was een streek waar 

het ongeluk vrij spel had” (DG 104). 

“[D]e paniek, de angst en de vreemde ziektekiemen die in de ziel van deze waanzinnig 

geworden mensen huisden “(DG 203) vinden hun weerslag in het handelen en denken van 

Johann Ott. Hij is het onbeschreven blad dat door zijn omgeving wordt ingekleurd, hij is het 

onschuldige slachtoffer van zijn tijd, de spiegel waarin deze weerspiegeld wordt, hij is het 

geweten van zijn tijd, een slecht, onrustig, broeierig geweten. Hij is de speelbal en 

toeschouwer van het lot.  

                                                 
26

 Zijn verklaring luidt als volgt: “[De duivels] maagden vlogen overal rond, ze ontmoeten hem [de duivel] aan 

de rand van de bossen en gaven zich daar aan hem over en kusten hem op zijn achterste, waaruit het erg stonk. 

Hij kwam ook in ons huis, waardoor mijn moeder zich vreemd begon te gedragen. Ze liep de kroegen en de 

herbergen af en ging met dronken mannen om; daarna begon mijn vader bij de paardenhandel mensen te 

bedriegen. […] Ze verdachten ook mijn moeder, ze bevond zich in het eerste stadium van het onderzoek toen ze 

stierf aan een ziekte aan haar geslachtsdeel. Ze had die opgelopen tijdens het contact met een dronken man in 

wie de duivel zijn zieke zaad had achtergelaten. […] Ik, Johann Ott, afkomstig uit het vorstendom Neisse, 

verklaar en beken oprecht en bij mijn volledig verstand dat in mij een duivel heeft gehuisd. Misschien is hij in 

mij gevaren vanuit het geslachtsorgaan van mijn moeder, misschien heeft hij zich later van daaruit in mijn bloed 

genesteld. […] Ik was volledig bezeten van de duivel die altijd aanwezig was. Ik weet niet of ik op deze wijze de 

ziekten en het andere onheil van de laatste tijd heb veroorzaakt, maar dat is een conclusie waartoe men vrijwel 

zeker moet komen wanneer men al datgene in aanmerking neemt wat er met mij gebeurd is. Ik wil hier nog aan 

toevoegen dat ik mijn vrouw heb geslagen, mijn zoon heb onderricht in het valse geloof en op bedevaart ben 

gegaan met de satan in mij. Er kan geen twijfel aan bestaan of mijn handelen leidde tot ziekten en massale sterfte 

onder het vee en ook tot andere vreemde en wonderlijke verschijnselen in de hemel en op aarde.” (DG 63-64) 
27

 “De galeislaaf riep de duivel aan. Met glazige ogen, een gloeiend heet gezicht en in zijn lichaam een gevoel 

van ijzige koude rende hij over het dek van het schip en riep de duivel aan. Hij ging naar beneden, daalde af in 

de donkere buik van het schip, deed een greep in de teer, smeerde die uit over zijn gezicht en propte er zijn mond 

mee vol, zodat hij bijna geen lucht meer kreeg. […] Hij nodigde de anderen uit: „Eet maar, eet maar, lekkere 

teer, eet maar, het is heerlijk.‟ Hij keek iemand recht aan en zei: „Geef me je hart, zodat ik het kan aansteken. Dat 

zal ons redden! Laten we een brandend hart in de mast omhoog hijsen! Geef mij het hart uit je borst!‟” (DG 285) 
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Belangrijk is dat de auteur deze alomtegenwoordige chaos en waanzin in het leven 

heeft geroepen met een doel: in de eerste plaats wil hij een concreet maar weliswaar 

overdreven grotesk beeld geven van de waanzinnige werkelijkheid (of die nu zeventiende 

eeuws of hedendaags is) en in de tweede plaats geeft deze waanzin de auteur de kans zich 

dogmaloos uit te drukken en zijn achterliggende gedachte over de algemene conditie van het 

individu (in de zeventiende eeuw, in Joeogslavië en in de (post)moderniteit) te verwoorden. 

Herinneren we ons tevens de reeds aangehaalde dekmantels van de auteur : het lot, de pest, de 

façade van de historische roman. Jančar gebruikt ook hier de waanzin van het zeventiende 

eeuwse volk als metaforische vergelijking enerzijds voor de jaren zestig, zeventig en tachtig 

in Joegoslavië, anderzijds voor de „lots‟conditie van het (post)moderne individu (zie ook 

Modrijanič 2001 : 10, Troha 2001 : 3-4, Glušič 1983 : 86, Glušič 1984 : 174-185, Borovnik 

200 : 182-185 enz.). Johann Ott is daarbij het (zeventiende eeuwse of hedendaagse) 

verwaarloosde en verwarde individu dat ten prooi is gevallen aan de zo onfortuinelijke 

omstandigheden. Jančar roept in een van zijn interviews de volgende vraag op: “Op welke van 

zijn geestelijke, ethische of zelfs intellectuele kenmerken is de twintigste eeuwse mens beter 

of anders dan de zeventiende eeuwse mens?” (interview met Jančar; geciteerd in Borovnik 

200: 185; mijn vertaling).
28

 We gaan hierop verder in het laatste onderdeel van onze studie. 

                                                 
28

 “Po kakšnih svojih duhovnih, etičnih, ali celo intelektuelnih odlikah je človek dvajsetega stoletja boljši ali 

drugačnejši od človeka sedemnajstega stoletja?” (interview met Jančar; geciteerd in Borovnik 2000: 185). 
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4.3.2 De lach van de verteller 

De lach neemt binnen het groteske een unieke plaats in. Zoals we eerder al bespraken is de 

middeleeuwse idyllische carnavaleske lach echter niet meer van toepassing op ons tijdperk. 

De lach is gereduceerd tot zijn zwakke afgeleiden: de satire, de parodie (de lach op papier), 

cynisme, sarcasme, humor enzovoort. Het moderne groteske, stelt Verhoeven, is zelfs niet 

vanzelfsprekend meer lachwekkend.
29

 Vaak durft hij aanleunen tegen het cynisme, een van de 

door Bachtin minst gewaardeerde vormen van lachen. 

In Jančars geval is dat des te opvallender. Zijn gevoel voor humor speelt zich op een 

heel ander niveau af dan de werkelijke ervaring en de vreugdevolle lach om die ervaring op 

een ambivalente lachende manier te verwerken. Jančar heeft een geheime agenda met zijn 

gevoel voor humor. We moeten de vormen van de lach dan ook niet zoeken in de reële 

beschrijvingen van de gebeurtenissen, hoewel ze ook daar voelbaar zijn (cf. supra), maar in de 

achterliggende intentie van de auteur, het thema van de waanzin in een door decadentie 

gekenmerkte tijd. Vele bronnen (cf. supra: Modrijanič 2001: 10, Troha 2001: 3-4, Glušič 

1983: 86 en Glušič 1984: 174-185, Borovnik 2000: 182-185 enz.) bevestigen het vermoeden 

dat de zeventiende eeuw door de auteur helemaal niet geschiedkundig wordt benaderd, de 

zeventiende eeuw is er onhistorisch en exemplarisch voor de eigen tijd. Het zelfconflict van 

Johann Ott is daarbij representatief voor het zelfconflict van het (post)moderne individu de 

ervaring van de eigen tijd. De aandacht in de roman gaat niet naar een historisch correcte 

weergave van de zeventiende eeuw maar naar de conditie en het lot van het individu omringd 

door die wereld. Volgens Avbelj (2006), die een uitgebreide studie schreef over de historische 

betekenis van Jančars Galjot, gaat Jančars aandacht voornamelijk naar de repressieve 

mechanismen van de overheidsinstellingen, waarmee hij kritiek zou uitoefenen op het 

autoritaire regime onder Tito. De kerk neemt in Galjot inderdaad een centrale plaats in. Hij 

rekent er af met iedere vorm van religieuze andersdenkendheid, met magie, tovenarij, sacrale 

genootschappen enzovoort, en duldt geen tegenspraak. Galjot wil volgens haar geen beeld 

geven van de sociaal-economische achtergrond van de zeventiende feodale eeuw, maar 

bespreekt kwesties als macht, religie en onderdrukking. Het volgende citaat van Avbelj 

verklaart: 

De auteur interesseert zich niet voor het sociaal-economische beeld of de hiërarchische 

verhoudingen in de feodale sociale structuur, kenmerkend voor de tweede helft van de 

zeventiende eeuw, maar focust zich op het fenomeen van religieuze controversie, en bovenal op 

de repressieve mechanismen van de overheids‟ religieuze instellingen, die af te rekenen hadden 

                                                 
29

 “In de formeel- stilistische studie van de groteske literatuur, die (voor de neerlandistiek bij voorbeeld) reikt 

van de Russische formalisten, over Kayser (1957) naar Beekman (1970) en Van den Oever (2003), is er geen 

sprake van het komische” (Verhoeven 2006: 179) en “[L]ang niet elke vorm van weergave van taal is 

parodistisch, maar niettemin heeft veel weergave een parodistische ondertoon. Dat is het gevolg van een oude 

parodistische traditie, stelt Bachtin” (Verhoeven 2006: 138). 
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met alle religieuze andersdenkenden als met sacrale genootschappen, die hun dogmatisch 

kaderwerk overschrijden.
30

 (Avbelj 2006: 31; mijn vertaling) 

Maar het gaat nog verder dan dat. Centraal in de groteske roman staan niet alleen de 

repressieve mechanismen van de overheid, maar ook hoe het individu met deze waanzinnige 

wereld, gedomineerd door de paranoia en terreur van de repressieve instellingen van kerk en 

staat, moet omgaan, “hoe invloed uit te oefenen, hoe zichzelf te realiseren. Daardoor zijn 

macht, magie, religie en seksualiteit cruciaal” (Verhoeven 2006: 196). Daar komt bij dat deze 

in de groteske roman worden aangewend “om te deesthetiseren, te materialiseren, te 

profaniseren en op andere manieren het rabaissement na te streven (Verhoeven 2006: 196). In 

het concretiseren van de platvloersheid van grote fenomenen als macht, magie, religie en 

seksualiteit, wil de auteur het belachelijke of absurde aantonen van desbetreffende 

instellingen. Hij wil daarmee de aandacht terugbrengen naar het interpreteren van deze 

fenomenen, hoe ze overkomen, welke indrukken en gevolgen ze achterlaten, en vooral hoe het 

individu zich dient te gedragen, hoe het zich staande moet houden. Het gaat verder dan enkel 

de autoritaire kwestie van de overheid, het gaat algemener over de conditie van het individu, 

over de “menselijke onvrijheid” (cf. infra; Avbelj 2006: 44). Jančars cynische, sarcastische en 

ironische gevoel voor humor heeft bijgevolg voornamelijk effect op een tweede plan, het 

heeft een dubbele bodem.  

Het lachwekkende in de roman wekt enerzijds wel degelijk de neiging tot lachen op, 

maar anderzijds, typerend voor het groteske en in Galjot meer uitgesproken, een gevoel van 

afgrijzen, van verbazing, van “stupore‟. In het bewerkstelligen van dit gevoel aan de hand van 

het levensverhaal van één persoon, Johann Ott, wil Jancar het verband leggen met de 

postmoderne Sloveense (of voormalig Joegoslavische) ervaring, die zoals we eerder zagen, 

eveneens gekemerkt werd door chaos, terreur en waarschijnlijk bij sommiges (zoals Jančar 

zelf) existentiële crissisen, en het lot van het individu dat alleen staat in deze wereld, dat zich 

niet aangesproken voelt tot deze wereld. De alternatieven voor het individu, dat – nogal 

pessimistisch – verdoemd is onder te gaan, zijn uitzonderlijk beperkt. In het beste geval kan 

men een enigszins kritische, afstandelijke houding aannemen en zich focussen op het 

overleven van deze waanzin, waarin men af en toe zelf eens waanzinnig wordt, of zich een 

uitbundige waanzinnig en groteske lach veroorloofd. Jančars roman is daarom niet alleen een 

kritische satire op de overheidsinstellingen, maar ook een postmoderne roman over het lot van 

het individu: 

Jančars roman is niet (alleen) een actuele satire, een kritiek op de systemen van de twintigste 

eeuw, gezien de historische tijd in de roman zo is gecreëerd, dat hij de archetypische 

uitdrukking wordt van de menselijke onvrijheid.
 31

 (Avbelj 2006: 44; mijn vertaling)
 
 

                                                 
30

 [Avtorja] [n]e zanima ga denimo druţbeno-gospodarska podoba ali hierarhični odnosi znotraj fevdalne 

druţbene strukture, značilni za drugo polovico 17. stoletja, pač pa se osredotoči na pojav verskih nasprotij, zlasti 

na represivne mehacinizme oblastniške verske institucije, ki je obračunavala z vsemi drugače mislečimi 

religioznimi ali sakralnimi skupinami, ki prestopajo njene dogmatične okvire. (Avbelj 2006: 31) 
31

 Jančarjev roman ni (zgolj) aktualistična satira, kritika sistemov dvajsetega stoletja, ampak je zgodovinski čas v 

njem oblikovan tako, da prihaja do izraza arhetip človekove nesvobode. (Avbelj 2006: 44) 
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Samenvattend kunnen we stellen dat Jančar met zijn roman niet alleen de ideologische 

ideeën van de middeleeuwen wil weergeven, noch wil hij enkel de filosofische en 

existentialistische ideeën van de twintigste eeuw concreet verwezenlijken in het verhaal, maar 

het gaat hem in de eerste plaats om het weergeven van een subject in een ontologische 

„zonder basis‟ wereld, om zijn zoektocht naar zin in een gedesorïenteerde en verwarrende 

wereld (Barasch 1971: 175). De roman is bijgevolg niet alleen een historische roman maar 

meer nog een roman over geschiedenis, waarin het lot en de ervaring van de held, het 

individu, centraal komen te staan, en men, los van het politieke milieu van de eigen tijd, kan 

reflecteren over het moderne lot, getransponeerd in het verleden. Tomo Virk (Temni angel 

usode, 1995) en Franc Zadravec (Slovenski roman dvajsetega stoletja, 2002) zijn een 

gelijkaardige mening toegedaan: het onderwerp is historisch, maar de ideeën verraden het 

postmodernisme van de twintigste eeuw. Het weergeven van de civilisatie en de cultuur van 

de zeventiende eeuw is een coulisse voor de heersende (post)moderne problematiek van de 

menselijke existentie en de gedetermineerdheid van het individuele lot in een wereld die van 

iedere logica lijkt te zijn ontdaan, zoals die tijdens de desintegratie van Joegoslavië. Om 

verschillende redenen grijpt de auteur hiervoor naar het groteske. Ten eerste omdat het 

groteske zich er uitstekend toe leent een groteske realiteit, onder welke hij de (post)moderne 

en/of voormalig Joegoslavische realiteit rekent, weer te geven. Ten tweede omdat het groteske 

de eigenschappen bezit om dat op een zodanig ambivalente of verdoken, tegelijkertijd 

lachende, afschrikkende en kritische, wijze te verwezenlijken, dat zijn werk niet als verboden 

literatuur werd beschouwd. Ten derde omdat hij zo uiting kan geven aan de tegenstrijdige 

gevoelens, ervaringen, twijfels en innerlijke conflicten, die het alleenstaande individu in de 

hem omringende wereld te verwerken heeft. En ten laatste omdat hij zo gehoor kan geven aan 

een universele schreeuw, die des te krachtiger was in het voormalig Joegoslavië, om een einde 

te maken aan de waanzin en bij wijze van spreken de ogen te openen.
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5 Conclusie 

In deze masterproef hebben we vooreerst gepoogd een overzichtelijk beeld te geven van de 

politieke, economische en sociaal-culturele achtergrond van Joegoslavië waartegen het door 

ons besproken werk van Jančar zich heeft gevormd. We zagen daarbij dat de vereniging en 

het behoud van de Zuid-Slavische landen in een éénsgezinde socialistische staat niet zonder 

problemen verliep. Het beleid van Tito kenmerkte zich dan ook door de nodige autoritaire en 

repressieve maatregelen om de vele interne problemen het hoofd te bieden. Bij het overlijden 

van Tito in 1980 was de interetnische, economische en politieke crisis, die al gedurende jaren 

heerste, echter niet meer te verdoezelen en kwam het uiteenvallen van de federatie in een 

stroomversnelling.  

We maakten hier de overstap naar de Sloveense literatuur en het belang van taal, 

literatuur en cultuur in het ontwikkelen van een Sloveens nationaal en politiek bewustzijn, dat 

in die mate enigszins heeft bijgedragen tot het streven naar een onafhankelijke Sloveense 

staat, en bijgevolg eveneens tot het uiteenvallen van de Joegoslavische federatie. We zagen 

dat Slovenië gebouwd en gevormd was op de taal, en dat de wisselwerking die er al vroeg 

bestond tussen taal, literatuur, cultuur en een Sloveens onafhankelijk nationaal en politiek 

bewustzijn door de geschiedenis alleen maar sterker werd. Het waren de Sloveense 

intellectuelen en schrijvers die de Sloveense eisen verdedigden in het jaar 1848, die het 

Sloveense verzet opstartten in de Tweede Wereldoorlog, die verenigingen oprichtten ter 

bescherming van Sloveense schrijvers, van de mensenrechten en de vrijheid van 

meningsuiting. Het waren de Sloveense intellectuelen en schrijvers die in de jaren tachtig in 

maatschappijkritische tijdschriften en toneelvoorstellingen het onafhankelijke gedachtegoed 

verspreidden onder de burgers en de bevolking aanzetten tot een meer kritische houding 

tegenover Joegoslavië. De uiteindelijke vraag naar hoe de Sloveense roman vorm heeft 

proberen geven aan de traumatische Joegoslavische (en postmoderne) ervaring bracht ons bij 

de huidige literaire stroming in Slovenië – het Sloveens postmodernisme en de Sloveense 

hedendaagse historische roman – en vervolgens bij het groteske. Voor de karakteristieke 

eigenschappen van de Sloveense (post)moderne literatuur en de historische roman verwijs ik 

terug naar § 1.5 en § 1.6. Belangrijk hierbij was dat de waarde van de historische roman niet 

te zoeken was in het weergeven van de geschiedenis, die slechts een functionele rol vervult, 

maar in de achterliggende intentie van de auteur die vaak betrekking heeft op de postmoderne 

situatie van het individu en zijn problematische verhouding met de werkelijkheid. Eigen aan 

de Sloveense roman – die Janko Kos en Dušan Pirjevec beschrijven als de desillusie roman – 

is het „pessimistische‟ aspect van een toekomstloos perspectief. De verklaring hiervoor leggen 

zij bij het feit dat Slovenië geen eigen soevereine staat heeft gekend, tot voor kort. Dit hebben 

we ook kunnen opmerken bij de analyse van de roman Galjot, die door Sloveense 

literatuurtheoretici wordt beschouwd als hét voorbeeld van de postmoderne Sloveense 

historische roman. Het tweede hoofdstuk was dan ook gewijd aan een korte biografische 

schets van Drago Jančar, die onder andere tussen 1987 en 1991 voorzitter was van het 

Sloveense PEN- centrum en een belangrijke rol speelde bij de politieke ommezwaai van een 
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autoritair naar een democratisch regime, zijn poëticale opvattingen en de roman Galjot, 

hoogtepunt in Jančars oeuvre en representatief voor de Sloveense (post)moderne literatuur. 

Met deze achtergrond konden we de overstap maken naar het tweede luik van deze 

masterproef: het groteske, de roman en de uiteindelijke analyse van Galjot. Zoals vermeld in 

de inleiding wilden we met het groteske een apart onderzoeksterrein verkennen om de roman 

anders – en misschien zelfs beter – te lezen. We zagen dat het groteske, oorspronkelijk een 

begrip uit de schilderkunst, doorheen zijn literaire evolutie onderhevig was aan de normen en 

waarden van zijn tijd. We konden bijgevolg een onderscheid maken tussen (1) het 

ornamentele groteske, (2) het carnavaleske groteske (burleske, karikaturale, enz.), (3) het 

romantische groteske, en (4) het (post)moderne groteske, aangepast aan de (post)moderne 

lach. We deden vervolgens beroep op vooraanstaande theoretici van het groteske in een 

poging aan de hand van hun uiteenzettingen tot een welomlijnde definitie van de kenmerken 

en functies van het algemene groteske te komen, zonder spatio-temporele beperkingen. Het 

groteske konden we daarbij definiëren als het samengaan van lachen en afgrijzen met als doel 

een gevoel van “stupore”, van verbazing en desoriëntatie teweeg te brengen. Het groteske 

wordt daarbij in oppositie geplaatst met het klassieke. Het overschrijdt de klassieke 

standaardgrenzen, normen en waarden, maar in het weergeven en overschrijden van die 

normen en waarden bevestigt ze deze ook, vandaar de ambivalentie van het groteske. Om een 

analytisch beeld te geven van de verschijningsvormen van het groteske bleek de studie van 

Michail Bachtin over Rabelais en de middeleeuwen van onmiskenbaar belang. Voor het 

bespreken, nuanceren en interpreteren van Bachtin en de lach verwijs ik terug naar § 3.2. 

Uitzonderlijke aandacht ging hierbij naar aspect van het carnavalesk groteske en de lach, die 

beiden op een unieke ambivalente manier een ondubbelzinnig kritisch, en vaak realistisch, 

perspectief op de werkelijkheid werpen. Onze postmoderne lach vertoont nog weinig 

gelijkenissen met de oorspronkelijke middeleeuwse uitbundige lach. Maar hoewel ze 

afgezwakt is tot de kritische satire, cynisme, parodie, sarcasme, humor enz. is ze in onze tijd 

wel alomtegenwoordig. Bachtin kwam vervolgens in zijn genealogie van de roman (die 

teruggaat tot de antieke Griekse roman en de menippeïsche satire) tot de conclusie dat de 

groteske roman hét genre bij uitstek is om vorm te geven aan de (post)moderne ervaring. 

Als laatste gaven we tenslotte de eigenlijke analyse van het groteske in de Sloveense 

roman Galjot. In het bespreken van de zeven reeksen waarin het groteske betrekking heeft op 

het lichaamsbeeld kwamen we reeds tot de vaststelling dat de vrolijke ambivalentie hier niet 

van toepassing was. De focus wordt er verlegd naar de repressieve mechanismen van de 

overheid en naar de alomheersende waanzin en absurditeit die door het land trekt. Jančar 

hanteert daarbij een erg beschrijvende, afwisselend licht cynisch met uitermate sarcastisch 

stijl dat we als een kenmerk kunnen beschouwen van het (post)moderne groteske. Ook in de 

vormen van tijd en ruimte, in de plot en in het genre merken we de invloed van een antieke 

groteske of „folklore‟ traditie die zich heeft aangepast aan de huidige tijd, de postmoderniteit. 

Het groteske in het bijzonder en de roman in het algemeen, bezitten de intrinsieke eigenschap 

om een veelheid aan perspectieven te combineren en, weliswaar naargelang de intentie van de 

auteur, op een „verdoken‟ wijze kritiek te uiten. Het groteske als specifieke stijl, zoals we 

zagen, leent er zich daarenboven uitstekend toe om uiting te geven aan de chaotische 
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(post)moderne ervaring enerzijds en de traumatische Joegoslavische ervaring anderzijds. Het 

personage Johann Ott was daarbij de postmoderne verpersoonlijking van de universele 

menselijke onvrijheid en het lot.  

We hebben in deze masterproef vooreerst geprobeerd om de lezer een beeld te geven 

van de conflicten in voormalig Joegoslavië en van het belang van taal en literatuur voor het 

Sloveense nationale en politieke bewustzijn, voor hun „groei‟ tot een onafhankelijke 

democratie. We zijn ingegaan op het Sloveense (post)modernisme, de kenmerken en 

doeleinden, en op de Sloveense hedendaagse historische roman. Vervolgens was het ons doel 

de lezer inzicht te verschaffen in het (post)moderne groteske dat onze auteur Drago Jančar als 

een ultiem middel heeft aangewend om op een „verdoken‟ wijze uiting te geven aan de 

Joegoslavische (post)moderne ervaring. We hebben al dit en nog veel meer besproken en 

hopen hiermee een kleine bijdrage te hebben geleverd aan de Oost-Europese literatuur studies 

en aan het denken over het (post)moderne groteske. 
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7 Bijlagen 

Tijdlijn: overgang van een autoritair naar een democratisch regime: 
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