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Samenvatting 

Dit onderzoek probeert op te helderen of in de Duitse literatuur daadwerkelijk het door Michael Bakhtin 

opgemerkte fenomeen is waar te nemen, dat literatuur zich naar het carnavaleske ontwikkeld (aangeduid met het 

begrip 'Kamevalisierung'), wanneer een paradigmawisseling een nieuw h|dperk inluid. Om te kunnen nagaan of 

deze 'Kamevalisierung' voor de literatuur uit de laatste vijftien jaar een vruchtbare interpretatiemogelijkheid is, is het 

noodzakelijk het aantal kenmerken tot een minimum aan overeenkomstige stijlmiddelen te beperken. De historische 

terugkoppeling van motief (koning carnaval), stof (vormgevingsrituelen bi| de weergave van enses) en esthetische 

vormgeving (genre) staat deels toe, naar een situatie terug te gaan waarin niet de beperkingen gelden die de 

terminologie van Bakhtin stelt. 

Literair-esthetische mogeli|kheden van het carnavaleske worden zichtbaar in overgeleverde stof en motieven, 

vervolgens aan de hand van ntuele structuren en tenslotte ook in de taal. Outsiders verschijnen, worden door de 

gemeenschap ten dienste van collectief zelfbehoud ingezet of bij reterntorialisierende tendensen betrokken. Situaties 

waann de stof maximaal benut wordt, retorische en stilistische afwijzing worden evenzeer weergegeven als breuken 

met conventioneel (literair) taalgebruik. In de omgang met het overkoepelende begnp 'Kamevalisierung' blijft het 

twijfelachtig of vertrek, overgang en tenigkeer in deze brede betekenis in verband te brengen zijn. 

Een tekst bereikt een verbinding tussen 'ongepaste' elementen wanneer hij werken uit de literaire 

"Höhenkamm" (H R. Jauß) ïnterteksnieel oproept en op hetzelfde moment, bijv. als motief, degradatie van het 

ingesloten matenaal ensceneert. Is een tekst eenmaal carnavalesk dan resulteert daannt een beweging, waann publiek 

en medium op dezelfde wijze betrokken zijn. Worden signalen uit de receptie van teksten, die tot het canon zijn 

gaan behoren, in een 'semantisch gewaagde' (H. Weinrich) context geïntroduceerd, dan heeft dit proces degradatie 

van het "Hohe" tot resultaat. Het aanvoeren van waarheidscrises, uitmondend in het als motief gebnnkte en 

narratieve 'schandaal', laat de lezer zien dat betekenis voorafgaand in de taal is geconstrueerd en veelduidig opgevat 

wordt. Dientengevolge voelen lezer en impliciet schrijver zich in de omgang met de tekst wederkeng 

gedecentraliseerd. 

'Kamevalisiemng' in de literatuur bestudeert Bakhtin zeer nauwkeung in de werken van Rabelais en 

Dostojewski. Hij beschrijft het voorkomen van dit door hem gesignaleerde verschijnsel als paradigmatisch voor de 

betreffende historische omwenteling. Antropologisch gezien streven sociale groepen ten tijde van verregaande, met 

crisisverschijnselen gepaard gaande verandering ernaar, de bijl>ehorende overgangen in een ntuele vorm te gieten. 

Dit is een poging om het beleefde te kunnen plaatsen. Een ritueel biedt de mogelijkheid een bestaande ordening 

ti|deli|k te verlaten, zonder deze op te geven. Cruciaal is de tijdelijkheid van het proces, resp. het feit dat vooraf de 

afzienbare eindigheid bekend is. I Iet carnaval - als het penodiek georganiseerde feest van ordeloosheid - volgt 

eenzelfde ritueel verloop. Wordt het carnaval in literatuur omgezet dan blijft deze rituele stmetuur 
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noodzakelijkerwijs behouden. Het is een wezenlijk kenmerk van rituelen dat ze hun deelnemers in een positie 

brengen, waann ze de dubbelzinnigheden kunnen verdragen die met de crisisverschijnselen bij de omwenteling 

gepaard gaan. Overeenkomstig werken ook de middelen van het carnavaleske: ze leggen een verbinding tussen los 

van elkaar staande thema's en verminderen daarmee de belasting, die een beweging russen die uitersten met zich 

mee brengt. De vorming van het ritueel kan de deelnemers ontlasten daar zi| hierdoor gedurende de overgangsfase 

van het keurslijf van de normaliter heersende ordening bevrijd worden. Door hun structurele overeenkomsten zijn 

rituele en carnavaleske vormgeving in staat versclullende thema's in een formele samenhang te brengen en ze 

daarmee aan een bekend ordeningsaspect toe te wijzen. Naast de bemiddelende functie komt dus de verminderde 

belasting. Een noodzakelijke eigenschap van ntueel gebeuren is dat het - wegens de stnkte tijdelijke begrenzing -

weer in de voordien verlaten ordening uitmondt. Vertrek uit de oude, overgang naar een nieuwe en tenigkeer in de 

oude ordening beschrijven in essentie de dne rituele, initiërende stappen. Evenzo heft de 'Kamevalisierung' van een 

tekst de gebnnkelijke conventies niet geheel op, of deze nu van syntactische of semantische aard zijn of het motief 

dan wel het genre betreffen. Wat er gebeurt, is een tijdelijk opheffen van deze conventies, hetzij eerder beperkt -

bijv. aan de hand van de enscenering van koning carnaval —, het/ zij algemeen en stnictuur bepalend — zoals bij een 

intertekstuele opzet, welke een polyfone veelvoud aan betekenissen als gevolg kan hebben. In ieder geval komt het -

door de tekst gekneed - tot het doorvoeren van dubbelzinnigheden, die een voor slechts één uitleg vatbare 

betekenis, bijv. door een alwetende verteller, niet toelaten. 

De structurele kenmerken van 'Earnevalisierung' zijn in uiteenlopende mate geschikt voor de 

verbinding met verschillende genres. Affiniteit laat het carnavaleske element met het groteske zien. Zijn 

mogelijkheden tot dialoog bemiddelen tussen thema's als leven en dood, mens en dier. Ongeschikt is de 

parodie vanwege haar concrete verbinding met haar bron. De structureel en inhoudelijk noodzakelijke 

binding met een uitgangstekst dwingt — volgens Bakhtin — de parodie tot een monostnictuur en ontneemt 

haar juist de formele vrijheid, die voorwaarde is voor het ontvouwen van een carnavaleske tekst-enscenering. 

Indien men satire en utopie als tegenstellingen opvat dan resulteert daaruit toch een raakvlak. De satire 

omli|nt thema's, terwijl utopie alle omlijning opheft. Komt het echter tot toenadering van beide vormen — 

bijv. een utopie met satinsche trekken — dan ontstaat ruimte voor het carnavaleske. Vaste voorwaarde daarvan 

is, dat men zich niet op tegenstellingen vastlegt. Als beperkte utopische functie is het fantastische (resp. de 

empmsche variant van sciencefiction) de poging om een psychologische (technische) extrapolatie van de 

bestaande ordening te volbrengen. In het ene zowel als het andere geval is een neiging naar eenduidigheid te 

constateren, die een 'Karnevalisierung' veeleer niet toelaat. 

Op zoek naar omwentelingen uit de jongste geschiedenis, die als crisissituaties ervaren worden, denkt 

men al gauw aan de politiek en maatschappelijk vérstrekkende veranderingen in Oost-Europa, m het 

bijzonder aan die in het kader van de Duitse hereniging. Op het verdwijnen van het politieke systeem volgt 
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eenzelfde ontwikkeling op het sociale vlak. In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan, dat niet alleen de 

collectief voltrokken systeemwisseling de ervaring van een paradigmawisseling met zich meebrengt. lierder 

wordt aangenomen dat ook een individuele 'overgang' van Oost naar West overeenkomstige consequenties 

met zich meebrengt. Het proces laat in de vorm van 'Karnevalisienmg' sporen achter in de literatuur, zo luidt 

de hier vertegenwoordigde zienswijze. 

Zo stuit men bij Ingo Schulz voorbeeldig op de inzet van het carnavaleske (vgl. 33 Augenblicke des 

Glucks). In zijn roman Simple Storys zijn juist daar carnavaleske momenten aan te wijzen, waar de 

dubbelzinnigheid van gebeurtenissen rond de Duitse hereniging, in en tussen de personages beëindigd wordt. 

Rond de hoofdpersoon Bald wordt m de gelijknamige roman van Stefan Krawczyks een 

"Karnevalstreiben" geënsceneerd. De lezer krijgt het sein, zich op een heimelijk carnavalesk taalspel in te 

laten om de honzon van de personages te kunnen overstijgen. 

Het onderzoek van Stefan Schütz' boeken demonstreert dat het carnavaleske in de beschrijving van 

overgangen zichtbaar wordt. In Kalt verbeeld een metamorfose van de verteller de wisseling tussen twee 

werelden. Het langzaam verdwijnen van maatschappelijke zekerheid in het innerlijk krijgt het uiterlijk van een 

satire. Der zierte Dienst bekntiseert net als Galaxas Hochzeit de Verlichting middels het temggrijpen op triviale 

genresjablonen; in Schnitten Mall speelt Schütz met de manier, waarop de tekst kan worden opgevat (als 

analytische vertelwijze, 'Kriminalhandlung'). Dit postmoderne spel is in die zin ten nadele van de lezer 

uitgevoerd, dat alle verhaallijnen onopgelost blijven. De poging het 'vormloze' vorm te geven, beweegt Schütz 

ertoe een vorm van intertekstualiteit te gebruiken die autoriteit uitstraalt en daarmee tegenover het 

carnavaleske staat, dat een juist dialoge werkwijze heeft. 

Katja Lange-Müller confronteert haar personages met crisismomenten in de sociale ontwikkeling, in 

het bijzonder in de adolescentie. In volks resp. dagelijks taalgebmik gevat worden er groteske scènes 

tentoongespreid. Beide delen van Verfrühte Tierliebe gaan pas samen als het benadnikte overschot aan 

metaforen gebruikt wordt, om de verdere loop van het verhaal te verhelderen: het als motief paralelliscren van 

primitief en maatschappelijk milieu verlegt de vergelijkingsmogelijkheden naar de narratieve structuren. 

Zowel in vroege {Die Unbef/igten) als recente vertellingen {Setter/Die Lethen) wordt binnen de verbindende 

vorm van een grotesk-carnavaleske kijk op de wereld een fenomenale verbinding tussen onderwerp en 

focalisatie (point of view) tot stand gebracht. 

In Wolfgang Hilbigs Die Weiber maakt de complexe onderstroom van intertekstuele verwijzingen 

afzonderlijke dialoge vormen van overdenking binnen een verteller mogeli|k, waarvan argumentatie 

gedeeltelijk slechts intertekstueel verloopt. De diepe existentiële onzekerheid van het personage veroorzaakt, 

dat hij steeds meer beperkt tot de weergave van somatische functies resp. disfuncties; als motief klinkt deze 

weergave door in de obscene beschrijving. 

221 



De bestudering van verschillende schrijvers toont aan dat thema's en beschrijvingen binnen het kader van de 

opgestelde hypothesen met elkaar verbonden kunnen worden. 'Karnevalisierung' is vooral geschikt als sti|lmiddel 

van als cnsis ervaren paradigmawisselingen. In de taal, het motief en de poëtologie verschijnen handelswijzen die als 

carnavaleske ontwikkeling kan worden beschreven, zoals dat door Michael Baklitin ingevoerd en verder ontwikkeld 

werd. 
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