Het tragische in de moderniteit
Interview rnet Christoph fVlenke
René G a b r i e l s
Frank Rebel

[RG&FR] U behoort met Rainer Forst, Klaus Günther, Martin Seel en. Lutz Wingert
tot een jonge generatie Duitse filosofen die zich nog steeds iaat inspireren door de
Kritische Theorie en in de omgeving van Habermas en Wellmer tot bloei kwam. In
uw werk verwijst u dikwijls naar de eerste en tweede generatie van de Kritische
Theorie. Zo kritiseert u in DieSouverdnitdt derKurist Adorno niet alleen, maar bouwt u
ook op enkele van zijn gedachten voort.
Peter Sloterdijk beweerde in Die Zeit dat de Kritische Theorie dood is. Ondanks
de heftige kritiek die hij te verduren kreeg, waren velen het met Sloterdijk eens, Hoe
• verhoudt u zich tot de Kritische Theorie? Wat zijn de continuïteiten en discontinuïteiten tussen uw werk en dat van de Kritische Theorie? Heeft de Kritische Theorie
naast haar negatieve heuristiek ook. nog een. positieve heuristiek? Of moet ze inderdaad ten grave worden gedragen?
[CM] De uitdrukking Kritische Theorie leeft van haar relatie tot haar tegendeel; er
moet zoiets als een 'traditionele theorie' (zo noemde Horkheimner dit tegendeel)
bestaan, opdat zinvol over een Kritische Theorie gesproken kan worden. Deze tegenstelling was ooit door twee dingen gevormd.
Ten eerste bestond deze tegenstelling uit stemmingen, gemoedstoestanden en
intuïties die in normatief opzicht rijk aan inhoud en in theoretisch opzicht invloedrijk waren, en aan beide typen theorieën ten grondslag lagen. Het"is{en was altijd al)
verkeerd juist de Kritische Theorie te verwijten dat zij het veld van de wetenschappelijke argumentatie te zeer politiseerde. Gepolitiseerd waren juist vooral auteurs
die in de jaren dertig en daarna hun opponenten waren. Denk alleen maar aan het
werk van Gehlen, Scheler, Schmitt en natuurlijk Heidegger: dat is gedeeltelijk niets
anders dan politiek feuilleton vol met ressentiment en polemiek. In de discussie na
de Tweede Wereldoorlog wordt dit voortgezet door Schelsky of de jonge Luhmann
met zijn dwaasheden voor het rechtse publiek. De Kritische Theorie heeft zich
steeds op grond van haar verzet tegen deze normatief geladen gemoedstoestanden
gedefinieerd - met de (overigens niet altijd erg goed beargumenteerde) verdenking
dat het politieke vooroordeel en de systematische argumenten bij deze auteurs
daadwerkelijk zo goed met eikaar verbonden zijn, zoals ze ook zelf geloofden. De
Kritische Theorie keert zich tegen hun op de theorie gerichte houdingen: tegenover
het elitisme van de traditionele theorie plaatst zij een fiuidamenteel egalitarisme;
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tegenover de zoektocht naar binding en matiging plaatst zij vrijheid en geluk; tegenover de preek van gelatenheid het protest tegen lijden.
Ten tweede betreft de tegenstelling tussen Kritische en traditionele theorie het
begrip van de theorie zelf Kritisch is, zo heeft Volker Gerhardt ooit terecht opgemerkt, in feite elke theorie. Hoe kan dan een tegenstelling bestaan tussen een Kritische Theorie en andere theorieën? Deze vraag is gerechtvaardigd, zolang men het begrip kritiek zo opvat dat kritisch zijn betekent dat men zijn eigen oordelen,
vooronderstellingen en overtuigingen steeds weer in overweging neemt. Bij Horkheimer, die voor het eerst het onderscheid tussen traditionele en Kritische Theorie
maakte, betekent kritiek echter iets specifieks: een theorie is kritisch wanneer zij reflecteert over het feit dat ze een deel is van haar eigen object van onderzoek. In het
geval van Horkheimer: ais ze zich als deel van de maatschappij ziet waarover ze gaat.
Terwijl de traditionele theorie pretendeert metafysische, bovenrijdelijke waarheden
te achterhalen, is de Kritische Theorie gericht op het hier en nu. In feite, is een theorie altijd gericht op het hier en nu, aldus Horkheimer. Maar de Kritische Theorie
geeft: zich daar rekenschap van en leidt daaruit het programma af om eigentijdse
ontwikkelingen tot object van onderzoek te maken. Kortom, de Kritische Theorie is
vanwege methodische redenen diagnose van het heden, en niet vanwege een inhoudelijke keuze of preferentie.
Neemt men beide karakteristieken tezamen, dan kan men er niet omheen vast te
stellen, dat de Kritische Theorie dood is, omdat ze tegenwoordig in vele varianten
voorkomt. Zij heeft zich opgelost, omdat ze overal voortleeft. Beide karakteristieken,
het norma tiet-affectieve en het systematisch-zelfrefiexieve, zijn eenvoudigweg te
zeer verspreid en te algemeen erkend om nog constitutief te kunnen zijn voor de
identiteit van een nauwkeurig omlijnd theoretisch project. Zelfreflexief is tegenwoordig iedere theorie die geloofwaardig wil zijn; dat geldt voor Luhmann niet minder dan voor Cavell, voor Quine net zo goed als voor Ricoeur en Derrida. Niet minder
verspreid is de theoretisch gearticuleerde sympathie voor de waarden vrijheid, gelijkheid en individualiteit. Uit beide karakteristieken volgt niets, zelfs niet uit hun combinatie, waardoor de Kritische Theorie zich nog zou kunnen onderscheiden. Wanneer daarentegen Sioterdijks doodverklaring van de Kritische Theorie de relevantie,
juistheid en erkenning van deze karakteristieken wil bestrijden - maar wie weet nu
wat Sloterdijk eigenlijk beweren of bestrijden wil? -, dan bevindt hij zich op een
dood spoor terug naar de onhoudbare denkbeelden van een 'traditionele' theorie.
Terwijl het externe verschil tussen Kritische Theorie en traditionele theorie verdwenen, is, zijn de interne verschillen binnen het geheel van theorieën, waarvan één
de naam Kritische Theorie droeg, groter geworden. Ook dat bezorgt het gebruik van
de uitdrukking 'Kritische Theorie' tegenwoordig grote moeilijkheden. Want waaruit bestaat de overeenkomst tussen de filosofische ondernemingen van Adorno en
Habermas - afgezien van de nauwe persoonlijke binding die laatstgenoemde ten
opzichte van eerstgenoemde voelt? Staat Habermas niet dichter bij Tugendhats
combinatie van Heidegger en taalanalyse dan bij Adorno's idee van een negatieve
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dialectiek? En correspondeert dit idee op haar beurt in veel opzichten, niet meer met
Derrick's radicalisering van Heideggers late filosofie dan met Habermas* idee van de
communicatieve rede? Uit dat alles volgt, dat ik de door u genoemde personen noch
in één groep zou plaatsen noch deze groep als een generatie zou identificeren die in
de traditie van de Kritische Theorie staat. Dat betekent echter niet dat voor mijn
werk de verwijzing naar enkele auteurs en vooral teksten en. gedachten die tot de
Kritische Theorie worden gerekend niet van groot belang zou zijn. Zo ervaar ik.
steeds weer, ook als ik helemaal niet met Adorno's teksten direct werk (wat ik overigens zelden doe), dat zich een ongetwijfeld door hem beïnvloede kijk op problemen
vanzelf aan me opdringt. Derhalve eis ik nog steeds delen van deze traditie voor
mijn eigen werk op, met name het begrip 'kritiek'. Toch zijn belangrijke oriëntatiepunten voor mijn denken buiten de Kritische Theorie te vinden. Zo heb ik geprobeerd een aan Adorno ontleend begrip van kritiek te verhelderen door het te relateren aan de begrippen genealogie en deconstructie. Een op deze begrippen geënte manier
van kritiek geven vertoont overeenkomsten met die van Adorno, maar ook grote
verschillen (vergelijk Menke 2000, hoofdstuk 2).
De e s t h e t i s c h e v o o r s t e l l i n g van
conflicten

ethisch-politieke

[RG & FR] In uw essay De aanwezigheid van de tragedie {in deze Krisis) verdedigt u de these
dat begrippen als tragedie en moderniteit onlosmakelijk met eikaar verbonden zijn.
Daarmee keert u zich tegen de opvatting dat de tragedie met de opkomst van de moderniteit uit de tijd is. Volgens deze door u bekritiseerde opvatting sluiten moderniteit en tragedie elkaar uit, omdat er in de moderniteit zogenaamd geen onoplosbare
ethisch-politieke conflicten, meer kunnen bestaan. Daarentegen bent u van mening
dat de moderniteit en de tragedie naar eikaar verwijzen.
Nu is de vraag hoe de esthetische voorstelling van onoplosbare ethisch-politieke
conflicten tegenwoordig eruit ziet of moet zien. Is er bij kunstwerken die dergelijke
conflicten thematiseren niet een spanningsveld tussen hun esthetische en ethische
betekenis? Omdat de moderniteit zich gewijzigd heeft kan tenslotte ook de vraag
worden gesteld of zich de esthetische voorstelling van onoplosbare ethisch-politieke conflicten gewijzigd, heeft. Misschien heeft zich alleen de aard van de conflicten
de laatste vijfentwintig jaar gewijzigd, maar niet haar voorstelling. Of hebben beide
zich gewijzigd?
[CM] Zonder twijfel: er is een spanningsveld 'tussen de esthetische voorstelling en de
ethisch-politieke inhoud van een kunstwerk En wel omdat een kunstwerk een
spanningsveld kent tussen de esthetische voorstelling en elke inhoud die van betekenis is. De esthetische kwaliteit van de voorstelling kan men namelijk zo karakteriseren, dat zij de uitbeelding, de representatie van een inhoud of een betekenis eindeloos vertraagt, omdat zij ze in een onoplosbare strijd met de materialiteit van de

voorstelling verwikkelt - zoals auteurs als Vaiéry, Jakobson, Heidegger en Barthes op
verschillende maar toch ook overeenkomstige manieren hebben laten zien, In Die
Souveramtitiii der Kunst heb ik dat in navolging van deze auteurs en door gebruik te
maken van Adorno's terminologie als de voor de kunst karakteristieke 'negativiteit'
proberen te reconstrueren - een negativiteit die in tegenstelling tot Adomo's eigen
voorstelling van de zaak niets met (maatschappij- of cultuur)kritiek van doen heeft.
Ik vind dat deze idee van negativiteit, die zeer nauw verweven is met het zelfbegrip van de esthetische moderniteit, nog steeds juist is, Maar volgens mij is het ook
zo dat men moet kunnen beschrijven en begrijpen hoe de strijd tussen 'klank en betekenis', die de kunst toont en ontwikkelt, ja, aan wier bestrijding ze juist haar bestaansrecht ontleent - hoe dus deze specifiek esthetische strijd voor praktische conflicten een kracht ontplooit die nieuwe perspectieven biedt en ontsluit. Dat laat ook
het toneel van de laatste jaren en decennia zien, zeg maar het toneel na het epische
theater. Om. dit verband - niet de identiteit! - tussen beide ervaringen van strijd te
zien, moet men natuurlijk de idee van praktische conflicten helemaal los zien van de
idee van de dialoog. Praktische conflicten worden in het toneel niet zo voorgesteld
dat ze de vorm van debatten, gesprekken en woordenwisselingen tussen acteurs
aannemen. Ze tonen zich veeleer als innerlijke strijd van individuen. Het gaat niet
om de acteurs zelf, maar om de strategieën die zij bij het spreken hanteren, de manier waarop zij spreken. Daarbij worden praktische conflicten aan de esthetische
strijd van de taal teruggekoppeld en door deze terugkoppeling opnieuw ervaren en
geïnterpreteerd,
In het postepische theater ondervindt men allereerst een esthetische ervaring
van de interne en onoplosbare strijd van het spreken: tussen de intentionaliteit en
de materialiteit van het spreken (bijvoorbeeld bij Beckett), tussen een gearticuleerde
en betekenisvolle manier van spreken en een ongearticuleerd schreeuwen (bijvoorbeeld in Heiner Müllers Philoktct), tussen de nabijheid, van de eigen en de onvertaalbaarheid van de andere taal (bijvoorbeeld bij Koltés). Maar de esthetische strijd van
de taal, die deze toneelkunst tentoonspreidt, leidt tevens tot een nieuwe interpretatie en het opnieuw ensceneren van praktische conflicten. Het postepische theater
maakt gebruik van de esthetisch ontsloten strijd van de taal om een nieuw perspectief op de agonale logica van zowel politieke ais existentiële conflicten te openen.
Deze agonale logica is geen dialogische logica meer, omdat het in de opnieuw geënsceneerde conflicten niet om de confrontatie van belangen, meningen, overtuigingen en waarden gaat. Praktische conflicten tonen zich in hun dramatische herinterpretatie veeleer als bepaalde semantische en door specifieke motieven ingegeven
bezettingen van de esthetisch ervaren strijd in het hart van de taal In deze toneelstukken lijkt het juist of de tegenstanders in het praktische veld de tegengestelde krachten van de taal gebruiken als bondgenoten in het praktische conflict. De esthetische
en praktische strijd overlappen elkaar: zo sluit bij Beckett de knecht in zijn strijd
met de heer een verbond met de betekenisafkerige materialiteit van het spreken; zo
iaat Muller in de ongearticuleerde schreeuw van Philoktet tegelijk het in opstand
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komen van een tot niets als het lichaam gereduceerd individu horen; zo vindt bij
Kokés de politiek-existentiële strijd zijn uiterste toespitsing (en grens) in het zich
terugtrekken in de afgestompte vreemdheid van. talen,
Misschien kan men zeggen dat in het postepische theater de esthetische strijdervaring van de esthetische moderniteit uit een 'zuiver' esthetische ruimte (waarin ze
nooit op te sluiten was) naar buiten geleid wordt en als de onderhuidse agonale logica, ja, misschien zelfs als g e h e i m krachtcentrum van d e praktische conflicten e n g e vechten ervaren wordt. Dat is het tegendeel van de constellatie van kunst en politiek
in het epische theater. Want het postepische theater is niet politiek door de inperking van het esthetische op grond van het primaat van het praktische (met de woorden van Benjamin: door een onderschikking van de esthetische ironie aan de dialectiek van theorie en praktijk). Maar, integendeel, door een radicalisering van het
esthetische tot zijn conflictlijnen en -potenties in het politieke veld herkenbaar
worden. Daarmee gaat natuurlijk ook. het effect van de veranderbaarheid van de
praktijk, waarop het epische toneel zeer gespitst was, verloren. De strategie om een
verbond te sluiten met de tegengestelde krachten van de taal is een strategie die onherroepelijk tot een mislukking leidt; want de strijd van de taal (en misschien alleen
deze strijd) is onoplosbaar. Het postepische theater herhaalt juist de oude ervaring
van. het tragische, het lot en het onvermijdelijke door de nieuwe constellatie van het
esthetische en het praktische. Natuurlijk niet zonder een uitkomst aan te bieden die
het mythische lot nog niet kende (of aan de goden voorbehouden was): de uitkomst
van het spel
Nog een woord over de vraag die u over het literaire genre opwerpt. Het is zeker
niet zo dat de strijd tussen het esthetische en het praktische, waarover wij het zojuist
hadden, op de een of andere manier aan een bepaalde kunstvorm verbonden zou
zijn. Volgens mij is het een algemeen kenmerk van de literatuur, misschien, wel van
de kunst. Desalniettemin is het geen toeval, zo lijkt mij, dat men deze strijd op een
bijzonder indrukwekkende wijze kan laten zien bij de poging greep te krijgen op
dramatische vormen, en vooral die uit het recente verleden. Want voor deze dramatische vormen geldt, dat ze een strijd over het heden voeren waarin zich die algemene strijd toespitst. Het heden van het theater in het theater kent altijd een spannende verdubbeling: het ('dramatische') heden van personen en posities en het
('theatrale') heden van lichamen, dingen en klanken. Sinds de experimenten uit de
jaren twintig en dertig (waarbij men eerder aan Artoud en Gertrude Stein, dan aan
Brecht moet denken) staat de met spanning geladen verhouding tussen beide in het
centrum van de discussie over het 'postdramatische theater' (Hans-Thies Lehmann).
Het theater kan niets anders dan deze verhouding bewerken. En in de voorbeelden
die ik zojuist gegeven heb, k deze structurele wet van het theater tot een van de dramatische teksten en vormen zelf geworden. Daarom zijn ze de exemplarische plaatsen van die dubbele strijd: de esthetische en de praktische strijd - en de verhouding
tussen hen, die tezamen zowel een verhouding van strijd als een verhouding van wederzijdse overlapping en schepping is.
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[RG&FR] Hoe verhoudt zich het begrip soevereiniteit in uw boek over esthetica tot het
begrip sotvmmmk in uw boek over de tragedie? In Die Souverdnitdt der Kunst noemt u de
esthetische ervaring van de negativiteit soeverein, omdat ze onverenigbaar is, niet in
overeenstemming te brengen is met niet-esthetische praktijken. De esthetische ervaring van de negativiteit zou deze praktijken juist onderbreken, ja, zelfs een crisis
kunnen veroorzaken. In Tragedie i?n Sïttlichcn werd een specifieke esthetische categorie, namelijk de tragedie, met het vertoog over vrijheid en rechtvaardigheid in verband gebracht, Is het voor het vertoog over vrijheid en rechtvaardigheid onvermijdelijk om over de tragedie te spreken? Zijn typisch moderne kunstuitingen zoals de
roman of de novelle (met mogelijkheden tot meerstemmigheid, weergave van conflictsituaties, sociale situering, etcera) daartoe niet toereikend? Aangezien genade en
offer als basisvormen van de soevereiniteit sterk met de tragedie verbonden lijken te
zijn, is het bovendien de vraag hoe zich deze basisvormen tot het in Die Souverdnitdt
der Kunst ontwikkelde begrip van soevereiniteit verhouden?
[CM] De vraag naar de soevereiniteit sluit onmiddellijk aan bij het zojuist bediscussieerde. Er zijn twee vormen van soevereiniteit waarvan de onderlinge relatie nader
bepaald moet worden: de esthetische en de praktische soevereiniteit. Beide zijn bijzondere vormen van vrijheid. De esthetische soevereiniteit is de vrijheid (en het vermogen: de macht) om de esthetische strijd tussen 'klank en betekenis', waarover we
net gesproken hebben, te voeren - hem te weerstaan en, tegenover de dwang van de
communicatie, toe te laten. De esthetische soevereiniteit is daarmee een soevereiniteit tegenover de wereld van de betekenis, de communicatie en daarmee ook de praktische conflicten. Daarentegen is de praktische soevereiniteit een vrijheid en. macht binnen deze wereld. In het geval van de esthetische soevereiniteit zou ik derhalve van een.
vrijheid van. de sub vers iviteit spreken, en in het geval van de praktische soevereiniteit
van een vrijheid van de opschorting. Wat wordt hier opgeschort? De regels op grond
waarvan wij ons samenleven vormgeven. In ieder geval gaat het om het opschorten,
van regels die ons de beste lijken voor de regeling van ons samenleven. Op grond van
de politieke en. ethische conflicten waarin deze regels verstikt zijn, is de vrijheid en
macht om ze soeverein op te schorten ook nodig. Want ook de beste regels van ons samenleven zijn regels waartegen men in opstand komt en gestreden wordt. Hierbij
bestaan twee extreme situaties: in het ene geval leidt zulk verzet tot de formulering
van (nog) betere regels; in het andere geval verdedigen wij met harde hand onze regels tegen zulk verzet. Maar er zijn ook veel tussenliggende gevallen: gevallen waarin
wij onze regels tijdelijk of lokaal moeten opschorten, omdat het verzet deels rechtvaardig is, maar er geen betere regels te vinden zijn. Soevereiniteit is de vrijheid vast
te stellen wanneer zulke gevallen zich voordoen en in het erkennen van zulke situaties
de geldigheid van de eigen regels te beperken, In zoverre heeft soevereiniteit veel met
een juist begrepen vorm van tolerantie van doen, dat wil zeggen een noch tot het
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recht gereduceerd noch met onverschilligheid geïdentificeerd begrip van tolerantie.
Ik zou dat een begrip van politieke soevereiniteit na het verval van. haar klassieke
theorie en praktijk noemen, In de klassieke theorie en praktijk had soevereiniteit
niet betrekking op de vrijheid van de opschorting, maar op de macht van de oorsprong en het introduceren van regels. De introductie van regels gebeurt evenwel op
grond van de (politieke) autonomie: wetten in het leven roepen waaraan men zich
onderwerpt De soevereiniteit hebben we nodig om. zulke aan onszelf opgelegde
wetten weer op te schorten. Interpreteert men de politieke soevereiniteit op deze
manier, dan is de esthetische soevereiniteit van de subversiviteit zowel een bedreiging als het scheppen van mogelijkheden. Dat ze een bedreiging is, ligt voor de
hand. De politieke soevereiniteit beweegt zich steeds in het bereik van het praktische, dat wil zeggen in het bereik van de betekenis en de intenties waarmee de esthetische soevereiniteit in een oneindige strijd verwikkeld is. Maar de vervreemdende
en gedistantieerde blik die de esthetische soevereiniteit op de wereld van de praktijk
werpt, kan in deze wereld tot nieuwe oplossingen en perspectieven leiden. Esthetische soevereiniteit impliceert juist ook een andere manier, een andere modaliteit,
om een strijd te voeren. Daarop doelt Schiller met zijn begrip van het esthetisch
spel Ondanks alle kritiek blijft dit begrip gerechtvaardigd. Voor een deel kan deze
andere, esthetische manier van strijd voeren ook naar de praktijk worden overgeheveld. Daarvoor is een nauwkeurigere beschrijving van de esthetische strijd nodig die
verdergaat dan de zeker tentatieve en misschien te zeer op het paradigma van de tragedie gerichte aanduidingen aan het eind van mijn boek. ik leer zojuist dat Plessners politieke filosofie met haar oriëntatie op de nict-normeerbare houding van een
agonaal ludisme hierbij misschien zeer behulpzaam kan zijn.
E s t h e t i c a van de n e g a t i v i t e i t
[RG&FR] De avant-garde claimt de autonomie en de soevereiniteit van de kunst met
elkaar te verbinden. Enerzijds pretendeert ze de sfeer van. de kunst te ontwikkelen
op basis van de door de moderne differentiatie van vertogen en praktijken verworven zelfstandigheid. Anderzijds pretendeert de avant-garde dat ze met behulp van
de binnen de sfeer van de kunst ontwikkelde en beproefde artistieke uitdrukkingsmiddelen in andere sferen veranderingen in het waarnemen en het gedrag teweeg
kan brengen. Het laatste onderstreept de subversieve betekenis die de kunst voor
niet-esthetische vertogen en praktijken kan hebben wanneer zij nieuwe werelden
ontsluit. U heeft in uw werk laten zien dat Theodor W. Adorno en Jacques Derrida
zich met een 'esthetica van de negativiteit' rekenschap geven van de subversieve betekenis van kunst. Adorno en. Derrida laten zien dat kunstwerken kritiek kunnen
genereren op de maatschappij en de rede. Esthetische kritiek is de poging om het
subversieve potentieel ook buiten de sfeer van de kunst te doen gelden.
Nu wordt de negativiteit van de kunst meestal de cultuur met de grote C toegedicht en niet de massacultuur, dus eerder Mahler en Schönberg dan de Beatles en
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Zappa. Tegen de achtergrond van het door het postmodernisme ter discussie gestelde hiërarchische verschil tussen kunst en kitsch, aissen de estheet en de cultuurbarbaar, is het eens te meer de vraag of de massacultuur niet ook die negativieit kent.
Slaagde de punk in de jaren zeventig er niet in het subversieve potentieel van de muziek ook buiten de sfeer van de popmuziek te doen geiden? Bestaat de door u ter
sprake gebrachte esthetische avant-garde nog?
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[CM] Laat u mij na het reeds eerder gezegde met een korte opmerking iets zeggen
over het laatste punt. Wanneer men over 'negativiteit' en. 'subversiviteit' als esthetische basisprincipes van de moderniteit spreekt, dan spreekt men niet op het niveau.
van de esthetische strategieën. Esthetische negativiteit uit zich niet noodzakelijk,
juist steeds minder door procédés ais 'stukslaan van de taal en betekenis of de fragmentering en de collage, etcetera, waarmee zij traditioneel (in de zogenaamde
avant-garde) vermengd was. Dat moeten, we leren uit eikaar te houden. Esthetische
negativiteit kan zich net zo goed uiten in handelingen of gebaren waarbij iets herhaalde malen wordt vervaardigd of voorgesteld: door een woord, een manier van
spreken, een tekst te herhalen, in een andere context te plaatsen, in ander materiaal
te vertalen. Dit is een procédé dat sinds popart bekend is, maar niet altijd deze drukke en schrille vormen hoeft te hebben. De transformatie die esthetisch gezien geschiedt en. die men als ondermijning of negatie kan duiden, kan. spoorloos zijn.
Door haar verandert de status van wat gezegd is en daarmee ook de houding die wij
daartoe hebben, maar niet noodzakelijk de inhoud en vorm. Daarom maakt het begrip van de esthetische negativiteit geen onderscheid tussen verschillende fenomenen in het esthetische veld. Dat betekent echter niet dat dit begrip neutraal is: het
trekt de grenzen van dit veld. En dat berust altijd op normatieve vooronderstellingen en is niet zonder gevolgen.

2.
n
Z
<jq
g
5
CL.

to

f
CL.

to

T r a g e d i e en r e l i g i e
[RG&RG] George Steiner beweert dat elke ingrijpende thematisering van het menselijk leed, van het boze of het lot op de een of andere manier met religieuze categorieën verbonden is: 'To ask whether "the gods kill us for their sport" is, by definition,
to make plausible, to make enforcedly questionable, their existence and that of our
possible place in that existence' (Steiner 1.997,137), Ook de absolute tragedie, die Steiner definieert ais een zelden voorkomend kunstwerk dat een radicaal negatief licht
werpt op het bestaan heeft derhalve een religieus karakter. Met betrekking tot een reflectie op het tragische in de moderniteit is Steiner van. mening dat:'(..,) a consideration of the status and potential of tragic drama in the light (in the dark) of our current
historical-social position, must entail, some propositions on the place of religion in
contemporary Western, affairs'. Deelt u Steiners mening over de relatie tussen tragedie en religie? In hoeverre hebben motieven uit het christendom en het jodendom
bij uw conceptualisering van het tragische in de moderniteit een rol gespeeld?
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[CM] Nee, ik deel helemaal niet de mening van George Steiner. Volgens mij komt de
verbinding tussen, tragedie en religie bij hem uit een context die u in. de vorige vraag
schetst en waarvan we ons eindelijk moeten bevrijden, In de laatste grote discussie
over de tragedie en het tragische, tussen Nietzsche en. de Tweede Wereldoorlog, waren dit, de tragedie en het tragische, strijdbegrippen van auteurs die in het teruggrijpen op de Griekse oudheid de agonale gemoedsgesteldheid van een laatmodcrne
cultuur wilden beschrijven, (De idee van het postmodernisme is juist in deze context ontstaan.) Deze auteurs - denk maar aan Nietzsche, Wcber en Gehlen ~~ richtten
zich tegen de veriossingsgedachte van de monotheïstische religies, waarvan zij geloofden, dat ze in een 'geseculariseerde' vorm ten grondslag lag aan het zelfbegrip
van de moderniteit, de ideeën van de Verlichting, de democratie en het socialisme.
Deze merkwaardige diagnose hebben, hun tegenstanders verregaand gedeeld; de
manier waarop Benjamin de tragedie en het treurspel tegenover elkaar plaatst laat
dat zien. De Duitse cultuurstrijd van de jaren twintig kenmerkt zich grotendeels
door het volgende patroon: enerzijds beroept men zich op de Griekse oudheid vanwege haar tragisch-realistische erkenning van de facticiteit van de eindigheid, strijd
en nederlaag; anderzijds beroept men zich in naam van de verlossing of de moraal
op de christelij k-joodse traditie omdat zij perspectief biedt op de overwinning van
de eindigheid en de strijd»
Steiner heeft in Death of tragedy, een studie uit het begin van de jaren zestig, dit tegenover elkaar plaatsen van de Griekse oudheid en de christelijk-joodse traditie verregaand onkritisch overgenomen. Ik vind niet alleen de centrale delen over de diagnose van de secularisering problematisch, maar ook en vooral dat het begrip van de
tragedie in het beste geval (en dat is natuurlijk weer bij Benjamin zo) een geschiedsof godsdienstfilosofisch begrip is. Ik kan nu niet in detail aangeven wat ik aan deze
conceptualisering van de tragedie (en haar moderne tegenhanger: het treurspel) niet
overtuigend vind, maar alleen de algemene richting aanwijzen: ik heb vooral in. Die
GegenwartderTragödk geprobeerd een strikt esthetisch begrip van de tragedie te bepalen. Of misschien moet ik zeggen: een retorisch begrip van de tragedie. Dat is immers de intentie van het voorstel om het begrip van de tragische ironie centraal te
stellen. Tragische ironie is een manier om iets voor te stellen - en daar is het mij om
te doen. Het gaat mij niet om inhoudelijke kwesties die van religieuze of andere
aard zijn of om de artistieke vormen die wij tezamen onder de titel 'tragedie' samenvatten, maar om de manier waarop iets voorgesteld wordt, de grondvorm van de
voorstelling. De vorm van de tragische ironie kan, zoals het esthetische in het algemeen, echter niet in geschieds- of godsdienstfilosofische categorieën worden gevangen. De tragische ironie staat diametraal tegenover onderscheidingen als (Griekse)
mythos en (monotheïstische) religie, ja, het blaast ze op en overschrijdt ze. Daarom
kunnen we het begrip ook nu nog gebruiken en nog of weer van 'tragedies' spreken,
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[RG&FR] U gebruikt het begrip van het tragische en de tragedie om iets over deze
tijd te kunnen zeggen. Een aspect dat met het drama van de Griekse oudheid verbonden is - met alle daarbijbehorende literatuurhistorische restricties - is het begrip 'catharsis'. Het heeft er de schijn van dat het begrip in uw werk geen rol speek.
Klopt dat? En zou men het begrip catharsis kunnen verbinden met de door u in uw
werk ontwikkelde idee van distantie en reflectie?
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[CM] Het begrip catharsis wordt, zoals bekend, in de aristotelische poëtica slechts
terloops genoemd. Maar het begrip neemt daarin zonder twijfel een centrale plaats
in, omdat het het doei dient om tegenover de platoonse identificatie van het esthetische en het praktische effect van iets een model van differentie te ontwikkeien, Om
precies te zijn: een model van samenhang en differentie, zelfs de samenhang door differentie van het esthetische en het praktische effect van iets. Aan dit voornemen, zo
lijkt me, moet men vasthouden. Het is echter de vraag of de manier waarop men
binnen het model van de catharsis tegelijk nadenkt over de samenhang en de differentie in zekere zin niet te 'economisch' is. Voordat men het model van de catharsis
als een oplossing beschouwt, zou men het probleem in zijn bijna paradoxale scherpte moeten formuleren. Vanuit mijn optiek wordt het probleem gevormd door de
vraag hoe men de verhouding moet zien tussen beide bepalingen van het esthetische (van de esthetische voorstelling als medium van reflectie): namelijk een verscherping en een ontlasting van de praktische conflicten van ons leven te zijn. Deze
verdubbeling van verscherping en ontlasting zou mijn voorstel zijn van de herformulering van de verdubbeling van samenhang en differentie van het esthetische en.
het praktische. Voor de logica van deze verdubbeling is het beslissend dat het twee
aspecten van dezelfde zaak zijn. Want beide aspecten, verscherping en ontlasting,
liggen besloten in de esthetische reënscenering van praktische conflicten, waardoor
deze conflicten op de hierboven geschetste manier gerelateerd worden aan de esthetisch ontsloten strijd van de taal. Deze esthetische strijd is onoplosbaar - daarin, zit
de verscherping van de praktische conflicten in het theater. Maar deze esthetische
strijd voeren wij echter tegelijk als of in het spel - daarin zit de ontlasting, zo u wilt
de catharsis, die met de dramatische reënscenering van praktische conflicten gepaard gaat.
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[RG&FR] In Trqgödïc mi Sittlichen beweert u dat zich het moderne beeld van de subjectiviteit na Hegel door de tragische crisis van de zedelijkheid uitgekristalliseerd heeft
en twee dimensies van de vrijheid -juridische autonomie en individuele authenticiteit - voortbracht, die niet alleen van gelijke oorsprong maar ook gelijkwaardig zijn.
De grote tegenstelling tussen beide dimensies zou de kern van de moderne tragedie
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vormen. Het tragische van de moderniteit bestaat uit een spanningsveld tussen een
ideaal van vrijheid dat gericht is op rechtsgelijkheid en een dat gericht is op zelfverwerkelijking.
Is niet een tragische botsing denkbaar, die zich geheel en ai binnen het bereik
van de authenticiteit afspeelt, bijvoorbeeld in de vorm. van een conflict dat voortvloeit uit de onwetendheid van een subject over zijn eigen beweegredenen, handeIingen en ideeën? Met andere woorden: 'm hoeverre heeft u zich in uw boek rekenschap gegeven van de intransparantie van het subject en de gevolgen die deze
intransparantie voor de (ervaring van) individuele vrijheid kan hebben? De tragedie
van Oedipus is toch ook het gevolg van de onwetendheid van zijn ware identiteit?
[CM] De vraag is zeer terecht of eerder nog een tegenwerping. Ik geloof dat u gelijk
heeft en ik me in het Hegei-boek Tragedie im Sktlkhm te zeer tot een heel speciaal domein van het tragische beperkt heb. De botsingen tussen autonomie en authenticiteit spelen zich geheel en al binnen het domein van het normatief gearticuleerde wat rrjien weet en wil - a£ Zo lijkt het althans. Want dat het conflict tussen deze twee
laatste" normatieve oriëntaties van ons bestaan losbreekt, is zelf iets dat wij niet
kunnen weten en willen. Als gebeurtenis breekt het tragische conflict met de orde
van het zichzelf transparante subject. Het conflict tussen autonomie en authenticiteit overschrijdt dus de logica van de autonomie - waarbij de autonomie in deze
tweede betekenis niet meer duidt op een bepaalde normatieve basisoriëntatie (vrijheid bij de oriëntatie op gelijkheid), maar op de idee van de subjectieve zelfbeschikking en -beheersing als zodanig. De onduidelijkheid van het Hegei-boek is dat deze
samenhangen, grof gezegd de relatie tussen tragiek en autonomie, niet gethematiseerd worden.
Tegelijkertijd duidt dat het veld aan waarbinnen zich destijds mijn overwegingen bewogen. In Spkgehmgen der Gkkhhdt heb ik geprobeerd de diagnose van het Hegei-boek over het normatieve conflict van de moderniteit verder uit te werken en
met het oog op de huidige discussie iets nauwkeuriger te omschrijven. Ik hoop dat
enkele dingen nu duidelijker zijn geworden en wil me nu bezighouden met de in
uw vraag aangeduide problematiek van de relatie tussen het tragische en de idee van
subjectieve autonomie. Ik heb de indruk dat deze problematiek over het handelen
of de handelende persoon, over agency gaat. Men kan ook zeggen: het praktische subject, het begerende, willende, handelende subject is nooit een zichzelf transparant
en effectief controlerend subject. Het veld van de praktijk is niet transparant. De
opaakheid en dichtheid van dit veld 'kan noch door het genereren van kennis noch
door het maken van vaststellingen worden doordrongen. Weliswaar kunnen de
opaakheid en dichtheid door het vergaren van kennis via de buiten- of achterkant
worden doordrongen, maar deze kennis is in het praktische veld, dus bij ons doen
en laten, nutteloos. Volgens dit gezichtspunt gaat het om een fundamentele asymmetrie tussen kennis en praktijk, net zoals Lacan van een nooit op te heffen asymmetrie tussen kennis en bestaan (existentie) heeft gesproken.
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Volgens mij kan men aan de hand van een reeks tragedies goed de verschillende
figuren onderzoeken die het handelende subject bij deze zeifoverschrijding en zelfvervreemding volgt. Een voorbeeld, en meer dan dat, is zeker de door u genoemde
tragedie van Oedipus. Voor haar fatale logica is in elk geval de onwetendheid van
Oedipus over de samenhang die tussen de verschillende delen van zijn kennis bestaat van belang. Men zou kunnen zeggen dat Oedipus' kennis (zoals die van ons allen) gefragmenteerd is: hij weet dat X dit en Z dat gedaan heeft, maar hij weet niet
dat X en Z identiek zijn. In de tragedie van Oedipus is echter nog een ander probleem van het handelen van belang, namelijk het spreken als handelen. Hölderlin
heeft daarop reeds in de kanttekeningen bij zijn vertaling gewezen. Ik zou dat probleem, in het algemeen beschrijven ais het onafhankelijk worden van het handelen
ten opzichte van de handelende, In concreto betekent dit dat Oedipus tijdens het
grote vervloeken, waarmee het gebeuren, zijn loop neemt, zich tot zijn eigen spreken
niet als een daad, maar als een feit verhoudt: de daad van het vervloeken objectiveert
zich tot het feit vervloekt te zijn. Het handelen naturaliseert zich, het verstart tot
een wereld van quasi-objectieve dingen. Hierbij is sprake van dezelfde structuur als
bij de ideologie, die van Marx tot De Man juist beschreven is als de omslag van geschiedenis in natuur, doen in feiten, het performatieve in het constatieve. Deze
structuur ligt ook nog ten grondslag aan Benjamins' begrip van het mystieke, dat
wederom van. invloed is geweest op zijn analyse van de tragedie in het boek over het
treurspel Terwijl Benjamin meent dat deze ideologische wet van het handelen geschieds- en godsdienstfiiosofisch te begrenzen valt tot een mythisch dispositief, ben
ik van mening dat het een universele wet van de wereld van. het handelen is. Simmei
zag het ook zo toen hij in zijn lezing De tragiek van de cultuur over precies deze omslag
sprak.
Zoals gezegd, deze logica van de 'objectivering'is alleen een voorbeeld voor de
tragiek van het handelen, die in de volle breedte moet worden onderzocht en waarvan de consequenties voor de ideeën over zelfbegrip en -beschikking moeten worden doordacht. Voor de geschiedenis van de tragedie als literaire vorm is het nu van
belang dat de oerbeelden van een dergelijke tragiek van het handelen aan bijna alle
antieke teksten kunnen worden ontleend. Want sinds de literaire vormen, die Benjamin ais treurspel heeft geanalyseerd, gaat het niet meer alleen om de tragiek van
het handelen, maar ook om het mislukken van de pogingen de tragiek van het handelen te ontkomen door middel van reflectie, contemplatie, kennis en, op basis
daarvan, autonomie, controle en planning. Men kan derhalve bij deze teksten van
een metatragiek spreken. Ook deze 'nieuwe' tragedies reflecteren over de wetmatigheid die ervoor verantwoordelijk is dat de zelfbeschikking en -controle op hun
grenzen stuiten en mislukken. Maar zij reflecteren bovendien over de vraag hoe wij
moeten proberen aan de wetmatigheden te ontkomen door de wereld van het handelen te verlaten, en daarin toch niet kunnen slagen. Dat betekent echter niets anders, dan dat zij over zichzelf reflecteren. Want de voorstelling van het handelen staat
tot de wereld van het handelen, die haar object vormt, in een onoplosbare dubbele

to*

to
o~
to
I

X
to

m
g
to
to

|
5
jy
"*

Cu

§1

m

i
jj
X
Q

o
o
o*

verhouding: zij behoort tot de wereld van het handelen, maar staat er ook buiten. En
daarmee zijn we weer bij het probleem van het esthetische, bij de dubbelzinnige
verhouding van het tragische en het esthetische, die constitutiefis voor het begrip
tragedie en we reeds eerder aan de orde hebben, gesteld»
W a a r h e i d en

verzoening

[RG&FR] In Zuid-Amerika en Zuid-Afrika heeft men na het einde van de dictatuur,
in dit geval apartheid, Commissies voor Waarheid, en Verzoening (Commissions on
Truth and Reconciliation) in het leven geroepen. Het is gebleken dat wanneer de
waarheid aan het licht kwam ze niet automatisch tot verzoening leidde, dat ze dikwijls zelfs onoplosbare conflicten teweegbracht. In de esthetica zijn waarheid en
verzoening, als het dan al gebeurt, ook niet eenvoudig met elkaar te bemiddelen.
Degenen die in goede kunstwerken een 'Organon van de waarheid' (Adorno) zien,
beschouwen de kunst meestal niet als een plek. van verzoening.
Hoe ziet u de verhouding tussen waarheid en verzoening? Bestaan er wat dat betreft parallellen tussen de sfeer van de politiek en de sfeer van de kunst? Vindt u Disgrace van Coetzee een geslaagde esthetische voorstelling van een tragedie die zich in
Zuid-Afrika afspeelt?
[CM] Zonder enige twijfel gaapt er een kloof tussen waarheid en verzoening. De cruciale vraag is of en hoe ze overbrugd kan worden - en hoe stabiel of fragiel deze brug
kan zijn. Dat waarheid niet onmiddellijk tot verzoening leidt, is duidelijk; zij kan,
zoals u zegt, de conflicten juist ook verscherpen. Dat anderzijds zonder waarheid,
zonder kennis dus, geen verzoening mogelijk is, dat dus het 'communicatief tot
zwijgen brengen' (de woorden waarmee Hermann Lübbe over het Duitsland van na
de Tweede Wereldoorlog sprak) misschien een psychologische voorwaarde, maar zeker niet de vorm van een mogelijke verzoening is - dat volgt reeds uit het feit dat de
slachtoffers en hun bloedverwanten als advocaten op deze kennis insisteren. Maar
om nauwkeurig te zijn moet men wel zeggen, dat zij insisteren op publieke kennis;
dus eigenlijk niet op kennis 'alleen' (die misschien niet eens bestaat), maar op het erkennen van wat men weet (het onderscheid dat Stanley Caveil tussen knowing en acknowledging maakt heeft hierop betrekking). Het gaat erom, dat de daders zeggen dat
het zo was zoals het was. Deze daad is beslissend - misschien belangrijker dan de inhoud van wat ze zeggen. Daarvoor is een goede reden: degenen die publiekelijk de
feiten erkennen zijn andere mensen; omdat zij in het openbaar tonen en demonstreren andere geworden te zijn ais de daders die zij waren., Waardoor de slachtoffers
ook andere kunnen worden als tot wat zij door de daders werden gemaakt: namelijk
tot slachtoffers. In zoverre bestaat er volkomen, terecht samenhang tussen waarheid
en verzoening, althans wanneer men deze duidt als een samenhang door erkenning.
Tegelijkertijd moet men echter zeggen, dat hoezeer dit in principe klopt, alles
veel moeilijker en onduidelijker wordt zodra men zich de vraag naar de realiseerbaar-
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heid van zo'n verzoeningsrichtende daad van erkenning stelt. Want wanneer het
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klopt dat niet kennis, maar alleen erkenning tot verzoening kan. leiden, dan. is daarmee ook gezegd dat er geen duidelijk omschreven criteria bestaan, op grond waarvan
men meten en beslissen kan of aan deze voorwaarde is voldaan. Of kennis voorbanden is, kan eenduidig worden vastgesteld, Maar of erkenning van die kennis heeft
plaatsgevonden, is net zo onduidelijk als wat precies door zulke erkenning aan de
kennis toegevoegd wordt. Deze onzekerheid voedt ook het gevoel van onbehagen dat
iemand bekruipt over de nieuwe golf van openbare verontschuldigingen voor het
onrecht uit het verleden. Ze gaan zeker van het juiste inzicht uit dat meer, namelijk
een daad van erkenning, nodig is dan enkel het onrecht te documenteren of daarover
informatie te verstrekken. Het onbehagen heeft betrekking op de zekerheid waarmee
de subjecten van. deze verontschuldigingen geloven te kunnen weten, door welke activiteit en handelingen aan een geslaagde erkenning voldaan, wordt. Door te geloven,
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dat zij dit weten en kunnen vaststellen, ondermijnen zij het erkennen zelf
Van deze problemen geeft Coetzees Disgrace volgens mij een uitstekende analyse.
Het is nu niet mogelijk het boek. in detail te bespreken. Ik wil alleen op een punt
wijzen dat voor de discussie over de verhouding van waarheid en verzoening van belang kan zijn. Coetzee laat zien dat de daad van erkenning noch tot het vergaren van
kennis ten behoeve van de waarheid gereduceerd kan worden noch door het normatieve doel van de verzoening gefinaliseerd kan worden. De daad van. erkenning is
qua bronnen en qua motieven onzuiver. Dit omdat bij de daad van erkenning bijvoorbeeld strategische overwegingen een rol spelen die niet op het recht maar op
het geweld van de ander betrekking hebben, De daad van de erkenning voltrekt zich.
dus niet in een gewelds- en machtsvrije sfeer, het is niet een. zuiver comm.unicati.eve
gebeurtenis. De erkenning heeft bij Coetzee een. aspect van onderwerping, die bij
het lezen van de roman zeer shockerend is. Dat zou ik mi niet alleen als een moment
van realisme interpreteren (de vraag van de verzoening stelt zich altijd alleen wanneer de gewelds- en machtsverhoudingen zich reeds radicaal gewijzigd hebben; dat
mag men niet vergeten), Het is juist in normatief opzicht een belangrijk punt, bijvoorbeeld voor het juiste begrip van wat verzoening kan betekenen. De erkenning
sticht samenhorigheid, maar niet gelijkheid, in ieder geval niet een ais positief te
omschrijven gelijkheid, dat wil zeggen een gelijkheid van de status en de taai, de
rechten en de plichten. Maar een agonale samenhorigheid: de waarheid erkennen
betekent in Coetzees roman verzoening juist onmogelijk te achten. En dat is dan
misschien wat verzoening mogelijk maakt.
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filosofie

[RG&.FR] In de Duitse filosofie grijpt de laatste jaren een crisisstemming steeds verder om. zich. heen. Dieter Henrich bijvoorbeeld schetste op grond van een vergelijking van zijn generatie met de huidige generatie filosofen een zeer duistere toekomst van. de Duitse filosofie. Het aan den lijve ervaren nationaal-socialisme heeft
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een grote stempel gedrukt op het denken van de Generation im Abgang, zo de titel van
zijn essay. Filosofen uit deze generatie verwierven internationale faam., omdat zij
een door de catastrofe van de holocaust gevormd historisch bewustzijn op de een of
andere manier met een synthetiserende ontwikkeling van een enkel idee verbonden
(bijvoorbeeld de onvermijdelijkheid van het begrip mythe bij Blumenberg en de communicatieve rationaliteit bij Habermas), Bij de nieuwe generatie constateert Henrich
oppervlakkigheid en mist hij de ernst van het denken. Hij is echter niet de enige die
de alarmklok heeft geluid. Andere filosofen klagen, over de musealisering van de
Duitse filosofie als gevolg van een ouderwetse organisatie van de filosofische faculteit aan de universiteiten en de dominantie van het historisme. In vergelijking m e t
de Angelsaksische filosofie zou de Duitse filosofie 'stoffig' zijn en met de politieke
en morele vragen van deze tijd niets meer te maken willen hebben. Heeft de generatiewisseling daadwerkelijk tot een crisis van de Duitse filosofie geleid? Bent u het
eens met de diagnose van Henrich en anderen? Voltrekt zich in de Duitse filosofie
een kleine tragedie? Of is het allemaal niet zo erg?
[CM] Welnu, eerst moet m e n zeggen dat een zekere 'neergang" van de filosofie niet
alleen een Duits fenomeen is. Wanneer wij alleen letten op landen m e t een filosofische traditie die ook buiten de landsgrenzen uitstraling en betekenis had, dan is de
situatie overal hetzelfde. Ook in de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië
bestond of bestaat een generatie die in de oorlog geboren werd en in de jaren zestig •
en zeventig met fundamentele en innovatieve overwegingen naar voren is gekomen
- en waar sindsdien niets vergelijkbaars voor in de plaats is gekomen. In de Verenigde Staten zijn dat auteurs als Cavell, Davidson, Putnam en Rorty, in Frankrijk'Derrick, Foucault, Lyotard en Ricoeur, in Groot-Brittannië Dummett, Strawson en Williams en in Duitsland n u eenmaal Blumenberg, Habermas, Henrich en Tugendhat o m slechts enkqle te noemen. Er is veel dat interessant en stimulerend, leerzaam, en
* geleerd is, maar de indruk blijft bestaan dat dat het niet bij de originaliteit en systematiek van de vorige generatie haait. Met de opvolgende generaties is het in al deze
contexten hetzelfde: er is veel wat interessant en stimulerend, leerrijk en geleerd is,
maar de indruk blijft bestaan dat dat het niet haait bij de originaliteit en systematiek van wat uit de vingers van de voorgaande generatie kwam. En misschien is dat
niet verwonderlijk. Enerzijds had m e n telkens weer een dergelijke op- en neergaande lijn, maar anderzijds voltrok zich een zeer speciale culturele kentering toen deze
generatie in de decennia na de Tweede Wereldoorlog begon te filosoferen.
Dit probleem kent zeker ook een andere kant, die. met de situatie in Duitsland te
maken heeft, Want wanneer m e n de indruk heeft dat hier de situatie van de filosofie
misschien toch (nog) iets treuriger is dan elders, dan kunnen daarvoor enkele redenen worden genoemd- O m te beginnen de over het algemeen slechte situatie waarin
de Duitse universiteiten zich momenteel bevinden. Tegenover de explosieve groei
van het aantal studenten sinds de jaren zevenrig staat een universiteit die daarvoor
noch kwantitatief noch financieel noch administratief toegerust is. Daarbij komt
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dat de venrielfunctie, die eiders buitenuniversitaire onderzoeksinstellingen vervullen, waar men zich voor een korte tijd kan terugtrekken., in Duitsland tenminste in
de geesteswetenschappen, zo goed als niet bestaat. Maar dat tussen haakjes. Het verschil tussen de situarie in de jaren zestig en zeventig en de tijd erna heeft betrekking
op de inhoud. Afgezien van alle verschillen waren twee karaktertrekken voor de vertegenwoordigers van de door Henrich geprezen generatie constitutief Deze karaktertrekken is de Duitse filosofie kwijtgeraakt. De ene karaktertrek heeft betrekking
op datgene waarin genoemde generatie innovatief was: de manier waarop zij tradities van de Duitse filosofie vruchtbaar wist te verbinden met de intussen. Angelsaksisch geworden analytische filosofie. Dat geldt in het bijzonder voor Habermas,
Henrich en Tugendhat (daarentegen minder voor Spaemann en helemaal niet voor
Biumenberg). De andere karaktertrek heeft betrekking op bepaalde tradities van
losofische argumentatie en stijl waaraan de genoemde generatie zich vasthield: een
systematische en historische belangstelling om. argumentatie en interpretatie met
elkaar te verbinden. Met de eerste karaktertrek kan men. tegenwoordig niet meer uit
de voeten, want aan deze verbinding wordt overal gewerkt, niet in het laatst van de
kant van de Angelsaksische filosofie. Uit de verbinding tussen beide tradities ontwikkelt zich echter geen innovatieve gedachte meer. Het zijn veel meer vragen die
gedetailleerd werk vergen die op de voorgrond treden. Met de tweede karaktertrek is
de situatie volgens mij zo, dat volgens de zelfwaarneming van het vak het systematisch-argumentatieve en het interpretarief-historische zich steeds verder verzelfstandigen. Op grond van dit onderscheid, worden leerstoelen, personen, richtingen
en stijlen verdeeld. Dat beschouw ik als een. groot verlies.
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