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Summaryy in Dutch 

Dezee dissertatie behandelt een groep schrijvers uit Oost-Centraal Europa die zichzelf 
inn de jaren tachtig van de twintigste eeuw presenteerden als "Centraal-Europeanen". De 
dissertatiee behandelt voorts literaire teksten van deze schrijvers waarin zij autobiografie en 
fictiee vermengden tot zg. "gefictionaliseerde autobiografieën". De aanleiding om deze 
auteurs,, uit diverse talen en tradities afkomstig, bij elkaar te brengen, was tweeledig. Naast 
hett epitheton "Centraal Europeaan" zijn er de nauwe intertextuele banden tussen hun 
gefictionaliseerdee autobiografieën. De teksten citeren elkaar, en refereren aan elkaar en deels 
ookk aan een aantal "pre-teksten", meestal modernistische teksten die zij als hun voorlopers 
bestempelen. . 

Dee Hongaren Peter Esterhazy and György Konrad en de "laatste Joegoslaaf' Danilo 
Ki§§ vervulden een hoofdrol in de intellectuele discussie over de idee van Centraal Europa, die 
inn 1984 in gang werd gezet door Milan Kundera, met het befaamde artikel "De Tragedie van 
Midden-Europa""  in The New York Review of Books. Zij verzamelden zich rond dit begrip en 
vormdenn de ruggegraat van wat ik in hoofdstuk 1 beschrijf als een "discourse gemeenschap": 
eenn groep schrijvers die elkaar geregeld trof en zich naar buiten toe als eenheid presenteerde. 
Anderenn die aan de discussie deelnamen waren Claudio Magris, Josef Skvorecky, Adam 
Zagajewski,, Adam Michnik and Predrag Matvejevic. De oudere Czeslaw Milosz werd door 
Konradd bestempeld als "de vader" van de gemeenschap. Het einde van de koude oorlog, na de 
verschillendee politieke omwenteling van 1989, betekende indirect ook het einde van de 
discoursee gemeenschap. 

Hoofdstukk 1 beschrijft de Centraal-Europese discourse gemeenschap als een 
veelstemmigg geheel. Milan Kundera, die zich na het publiceren van zijn geruchtmakende 
artikell  spoedig uit de discussie terugtrok, verstond onder de "tragedie" van Centraal-Europa 
hett historische gegeven dat na Yalta, de verdeling van Europa in 1945 door de geallieerden, 
eenn essentieel deel van de Europese cultuur in het oosten terecht was gekomen, onder Sovj et-
bezetting.. Midden-Europa, betoogde hij, hoorde thuis in het westen. Czeslaw Milosz verfijnde 
dezee stelling door te wijzen op de unieke (en bittere) historische ervaring van de volkeren en 
culturenn tussen de Duits- en Russisch-talige gebieden. Enerzijds was er de dubbele ervaring 
vann totalitarisme (de Nazi-bezetting, en later de Sovj et-bezetting), anderzijds was er de 
dreiging,, van binnenuit, van nationalisme. Het resultaat was, volgens Milosz, een specifieke 
vormm van individualisme, gekleurd door een sterk ironisch besef van geschiedenis. 

Hoofdstukk 1 laat zien dat het laatste punt, het endemische nationalisme, een minstens 
zoo sterke drijfveer van de discourse gemeenschap is geweest als de verbittering over de oost-
westt verdeling (gesymboliseerd in de toponiem "Oost-Europa"). Voor György Konrad, en 
voorall  voor Danilo Kis, was Centraal-Europa een alternatief voor het nationalisme. Niet 
toevalligg speelt ballingschap een rol in de biografieën van veel van de protagonisten van de 
discoursee gemeenschap. Het was een hechte gemeenschap die zichzelf als een familie zag. 
Meerr nog dan in een historische behoefte, voorzag de discourse gemeenschap in een 
existentiëlee behoefte: het verschafte de leden een alternatief thuis. 

Hett tweede deel van hoofdstuk 1 leest in detail de evolutie van het idee over Centraal-
Europaa in het werk van Czeslaw Milosz en Danilo Kis. Milosz was al in de vroege jaren 
vijfti gg in ballingschap gegaan. Zijn autobiografische geschriften en polemieken, hoewel zij in 
diee tijd nog spreken van "Oost-Europa", zijn het beginpunt van een intellectuele zoektocht 
naarr een alternatieve cultuurhistorische ruimte voor zijn eigen levensloop. Milosz groeide op 
inn Vilnius, Litouwen, en schreef in het Pools. Hij verwierp al vroeg het nationalisme; zoekend 
naarr een vorm van internationalisme verwierp hij ook het communisme. Geleidelijk groeit in 
zijnn werk het besef van een "grensidentiteit": een identiteit die nergens thuis hoort en toch 
doortrokkenn is van een sterk besef van eigenheid, van lokaliteit. Het was deze zoektocht, 
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betoogtt hoofdstuk 1, die hem het intellectuele respect opleverde van de jongere generatie 
Centraal-Europeanen.. Zo kon hij een voorbeeld worden voor onder anderen Danilo Kis. Ki§ 
herdefinieerdee in de jaren tachtig zijn literaire voorkeuren (personages die allen - om hun 
etniciteit,, om hun politieke overtuigingen - vervolgd worden en een sterk besef hebben van 
Heimatlosigkeit)Heimatlosigkeit) als Centraal-Europees. Hij herschrijft dan ook zijn eigen levensloop: van 
Joegoslaaff  is hij Centraal-Europeaan geworden. Belangrijk is het verschil tussen de twee 
generatiess Centraal-Europeanen. Milosz, in Franse en Amerikaanse ballingschap, voelt aldoor 
dee behoefte zijn werk (vooral poëzie) in te bedden in een kontekst; voor Ki§ en zijn 
generatiegenotenn bestaat deze kontekst inmiddels; zij kunnen dus spreken van een "mogelijke 
levensloop""  en deze literair inbedden in een "Centraal-Europese" werkelijkheid. 

Hoofdstukk 2 beschrijft het genre van de gefictionaliseerde autobiografie. Dit hybride 
genree leidde een eigen leven naast de discourse gemeenschap; in veel opzichten is het ermee 
verweven;; en bijvoorbeeld in het werk van Peter Esterhazy valt het nauwelijks van het 
Centraal-Europaa discours te onderscheiden. Tuinfeest (1986) van György Konrad, de trilogie 
Kinderleed,Kinderleed, Tuin, As en Zandloper (1965-72) van Danilo Kis, en de trilogi e Trouwpartijen 
Thuis,Thuis, Vita Nuova en Kaalslag (1986-7) van Bohumil Hrabal hebben één ding gemeen: het is 
onmogelijkk om in deze werken autobiografie van fictie te onderscheiden. Zo presenteren al 
dezee teksten openlijk of minder openlijk de figuur van de auteur, te herkennen aan de 
eigennaam.. Anderzijds vertonen deze teksten vertelwijzen die voorbehouden zijn aan fictie -
bijvoorbeeldd het vermogen van een verteller om het bewustzijn van een personage weer te 
geven. . 

Ditt fenomeen is, formeel gezien, zeker niet beperkt tot de Oost-Centraal-Europese 
regio.. Wat het tot een genre maakt is de intertextualiteit, en de nauwe verbondenheid van de 
levenslopenn in de teksten met de levenslopen van de auteurs, die alle getekend zijn door 
vervolging,, vernietiging en (innerlijke) ballingschap. In dit opzicht is het werk van Witold 
Gombrowiczz een belangrijke voorloper van deze schrijfwijze. In zijn Dagboek overschrijdt hij 
voortdurendd de grenzen van het dagboekgenre, en zijn roman De Pornografie (1960) 
presenteertt een ik-verteller onder de naam "Witold Gombrowicz" in het door de Nazi's 
bezettee Polen, terwijl de auteur in die tijd al in zijn Argentijnse ballingschap verbleef. Milosz 
heeftt uitgebreid gereageerd op het werk van Gombrowicz, onder andere op diens spel met de 
figuurfiguur van de auteur in autobiografie en in fictie. Milosz voelde onbehagen en betwijfelde of 
hett meer was dan een clowneske truc. Vergelijkbare reserves met deze vertelwijze heeft de ik-
vertellerr in Peter Esterhazy's Donau Stroomafwaarts (1991). De paradox is hier dat de 
vertellerr zijn bedenkingen heeft over het gebruik van de initialen van de auteur, maar zij 
intussenn toch zelf gebruikt - met de nodige ironie: "P.E., c'est moi." 

Uitgaandee van het werk van het theoretische werk van Philippe Lejeune en Dorrit 
Cohnn heb ik in hoofdstuk 2 getracht te beschrijven hoe het genre de lezer aanzet tot een 
tegenstrijdigee leeswijze. Op grond van identieke eigennamen van auteur en verteller sluiten 
lezerr en auteur een autobiografisch pact; de beschreven belevenissen worden daarmee 
narratievee weergaven van gebeurtenissen uit de historische werkelijkheid. Wanneer auteur en 
vertellerr verschillende namen hebben, sluiten lezer en auteur een fictioneel pact: de verteller 
enn de personages behoren tot een fictionele wereld, die niet per sé historisch is. 
Gefictionaliseerdee autobiografie biedt een zgn. contradictoir pact: het is voor de lezer 
uiteindelijkk onmogelijk om uit te maken of hij met fictie of autobiografie heeft te maken. 
Milosz'' onbehagen bij het lezen van Gombrowicz stemt voort uit zo'n contradictoir pact. 
Hoofdstukk 2 beschrijft ook een geval waarin een vergelijkbare vorm van vermenging van feit 
enn fictie een heuse rel veroorzaakte: Danilo Kis' Een Grafmonument voor Boris Davidovic 
(1975).. Ik betoog hier dat de inventieve, genre-doorbrekende vorm van dit werk bijdroeg aan 
dee aanstoot die de critici aan het werk namen. De affaire, die leidde tot het vertrek van Kis uit 
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Belgrado,, raakt weer aan het hart van het Centraal-Europese discours: het verwerpen van 
nationalismee en de zoektocht naar een supranationaal literair en cultureel model. 

Dee romans - gefïctionaliseerde autobiografieën - die Esterhazy in de jaren negentig 
schreef,, kunnen gelezen worden als een zelfverklaard post scriptum bij het genre. Ook het 
werkk van Konrad suggereert dat 1989 de angel uit de schrijwijze heeft gehaald: zijn talloze 
herschrijvingenn van Tuinfeest hebben uiteindelijk geresulteerd in een roman met een 
eenduidigg flcitoneel pact. Het einde van de discourse community lijk t zo samen te vallen met 
hett einde van de gefïctionaliseerde autobiografie. Maar bijvoorbeeld het werk van de in 
Sarajevoo geboren en nu Engelstalige Aleksandar Hemon {The Question of Bruno, 2000) 
suggereertt dat de specifieke vertelwijze nog niet aan kracht heeft ingeboet en het genre een 
langerlanger leven is beschoren. 

Gefïctionaliseerdee autobiografie is niet alleen in verteltechnisch opzicht een 
grensoverschrijdenss genre. De levens die het presenteert spelen zich afin de marges van de 
grotee geschiedenis. Hoofdstuk 3 gaat over zo'n tussenruimte tussen de nationale literaturen: 
dede imaginair-historische ruimte Pannonia, onderdeel van het Donaustroomgebied en 
historischh grensland van het Habsburgse rijk. Pannonia is bepalend voor de topografie van 
Daniloo Ki§' familietrilogie. Het is de setting waarin de holocaust van de imaginair-historische 
vaderfiguurr wordt geplaatst. Het hoofdstuk traceert de geschiedenissen van de toponiem 
Pannonia.. Ooit de benaming voor één van de Romeinse provincies in Zuidoost-Europa, leidt 
hett tot aan de twintigste eeuw het een zieltogend bestaan. In de jaren twintig begint het een 
prominentee plaats in te nemen in de reisverhalen en de fictie van de Kroatische schrijver 
Miroslavv Krleza. Ik betoog dat Krleza voor Pannonia een dystopie was van de nationale 
Kroatischee ruimte. De laatste achtte hij te eng om het lot van zijn personages in te 
beschrijven,, allen figuren wier levensloop nauw is verweven met het lot van de Habsburgse 
Dubbelmonarchie.. Krleza's Pannonia is echter geen alternatief voor de nationale ruimte. Het 
bekritiseertt het negentiende eeuwse nationale project in zijn problematische verwezenlijking. 
Enn het is de ruimte waar verschillende nationalismen, vooral het Kroatische en het Hongaarse, 
inn hun felle blindheid met elkaar worden geconfronteerd. Krleza's roman De Terugkeer van 
FilipFilip Latinovicz (1932) toont personages met een vaag besef van een Kroatische identiteit, 
maarr vooral doortrokken van een diep onbehagen over nationale afkomst en taal. Krleza's 
fictie,, betoog ik, maakt echter een belangrijk onderscheid tussen de Heimatlosigkeit van deze 
figurenn en die van degenen die nooit bij een natie hoorden, joden die hun identiteit vooral 
ontlenenn aan vervolging en uitsluiting. Deze figuren komen aan het woord bij Krleza, maar 
meestall  als partner in dialoog, zoals Egon Blithauer in de roman Banket in Blitwa (1938 en 
1962),, niet als focaliserend personage. 

Dee roman Banket in Blitwa lees ik als een uitbreiding van de Pannonische ruimte bij 
Krleza.. In deze roman presenteert Krleza bovendien een nauwelijks verhuld portret van de 
Hongaarsee schrijver Dezsö Kosztolanyi. De intertextuele dialoog tussen de twee schrijvers is 
vann bijzonder belang voor Kis' Pannonia: evenals Kosztolanyi was de tweetalig Servo-
Kroatisch/Hongaarsee Kis afkomstig uit Szabatka/Subotica. Krleza en Kosztolanyi hebben elkaar 
meerderee malen ontmoet en zeker één keer grote onenigheid gehad over de rol van Hongarije en 
Kroatië.. Hun confrontatie, en de nationale status quo die daaruit voortvloeide, raakt weer aan de 
kernn van de Centraal-Europese discourse gemeenschap. Voor Ki§ was Pannonia in de eerste 
plaatss een literair alternatief voor de nationale tradities. Ik lees in detail de gefïctionaliseerde 
autobiografiee Tuin, As (1965). De lezing inventariseert de overeenkomsten tussen Krleza's en 
Ki§'' Pannonia: de gemeenschappelijke metaforen. Maar tekenend is vooral het verschil dat Ki§ 
zoekt,, de negatieve traditie die hij formuleert. Hij neemt de imaginaire, dystopische ruimte van 
Krlezaa over en plaatst hierin de familie Sam. De verteller legt de nadruk op zijn geschiedenis van 
assimilatie.. De figuur van de vader wordt als slachtoffer van de holocaust eerst op de 
achtergrondd gehouden. Allengs wordt hij prominenter en betwist tenslotte de familiegeschiedenis 
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zoalss verteld door  de zoon. Het is veelzeggend dat wanneer  de vader  najaren terugkeert als 
"overlevendee van Auschwitz", hij  zijn vaderschap ontkent en bovendien Duits spreekt. Zij n 
alternatievee identiteit kan worden verbonden met de biografie van de auteur  Kis. Hoofdstuk 3, 
naastt  een literair-historisch e reconstructie van een traditie , stelt dus een fundamenteel 
probleemm van het Centraal-Europese discours aan de orde: hoe kan cultureel geheugen 
wordenn geformuleerd wanneer  de voorgangers in de eigen taal (Krleza en Kosztolanyi voor 
Ki§)) in essentie schreven uit nationaal perspectief? 

Hoofdstukk 4 gaat nader  in op deze fundamentele kwestie vanuit het perspectief van de 
meertaligheid.. Meertaligheid was een centraal gegeven voor  de Centraal-Europese discourse 
gemeenschap.. Niet alleen vanwege de grote linguïstische verscheidenheid van de regio, maar 
voorall  vanwege het talige vacuüm waarin de gemeenschap een geheugen probeerde te 
formuleren.. De gemeenschap claimde een gezamenlijke "toon en gevoeligheid"  (Milosz) te 
hebben,, maar  had geen lingua franca tot zijn beschikking. Tegelijk was men zich serk bewust 
vann de centrale rol die het Duits tot aan WOU in de regio had gespeeld; sterker  nog, talloze 
literair ee voorbeelden, die de gemeenschap als zijn voorgangers bestempelde (Musil, Broch 
vonn Horvath, Kafka) schreven in het Duits. 

Hoofdstukk 4 bespreekt eerst twee sleutelvoorbeelden van vooroorlogse meertaligheid. 
Hett  eerste geval is Kafka, vooral diens overpeinzingen over  de betekenis van het Jiddisch, dat 
hemm een tij d lang bekoord heeft naast zijn eigen Duits, en natuurlij k het Tsjechisch, dat in de 
correspondentiee met Milena Jesenska een belangrijk thema was. Het tweede geval is Krleza, 
diee uitgebreid heeft geschreven over  de meertaligheid van Zagreb, zijn geboorteplaats. Vooral 
hett  Kajkavische dialect, dat voortbestond naast de nationale Kroatische standaard, had zijn 
aandacht.. De vergelijking tussen Kafka en Krleza levert een beeld op van een cultuur  van 
meertaligheidd waarin uiteindelijk niet één taal aanspraak kan maken op de onvoorwaardelijke 
voorkeurr  van de schrijvers. In plaats daarvan brengen alle talen een zekere mate van 
inauthenticiteitt  met zich mee. Jiddisch en Kajkavisch hadden voor  zulke verschillende 
schrijverss als Kafka en Krleza een vergelijkbare rol: zij  stelden deze "jargons"  of "dialecten" 
voorr  als veel authentieker  dan het Duits resp. het Kroatisch, zonder  dat zij  deze talen tot hun 
hoofdtaaii  maakten. 

Vervolgenss biedt hoofdstuk 4 een lezing van Hrabals trilogie. Daarin staat het verlies 
vann de Duitstalige cultuur  in Praag centraal. Niet alleen van de joodse, maar  ook van de 
etnisch-Duitsee cultuur. De vertelster, de echtgenote van "Dr . Hrabal"  is een Sudetenduitse en 
heeftt  met haar  echtgenoot talloze aanvaringen over  wie de verantwoordelijkheid voor  deze 
taalvernietigingg draagt. De bijzonderde vertelvorm legt zowel het problematische bloot van de 
roll  van de dader  als die van het slachtoffer. Het hoofdstuk besluit met een bespreking van 
Esterhazy'ss roman Het Boek van Hrabal. Deze gefictionaliseerde autobiografie over  een 
schrijverr  in Boedapest (onmiskenbaar  de auteur  zelf) die probeert een essay over  Hrabal te 
schrijven,, raakt aan het hart van de (on)mogelijkheden van een supranationale dialoog in de 
afwezigheidd van een lingua franca. De Hongaar  schrijf t over  de Tsjech en speelt met de 
Tsjechischee citaten uit de correspondentie tussen Kafka en Milena om een dialoog tot stand te 
brengen.. De roman buit vooral de Babylonische spraakverwarring uit; mijn conclusie is echter 
datt  de affinitei t met de stijl - het gefictionaliseerde autobiografische schrijven - als alternatief 
kann worden gezien voor  de afwezige lingua franca. 


