Roberto Unger: rede, passie en politiek

Veit-Michael Bader

Roberto Mangabeira Unger is een stoutmoedige en toch bewuste, uitstekend geïnformeerde en stimulerende dromer. Hij droomt van een 'machtige' democratie.
Zijn politiek-theoretisch oevre is een bijdrage aan het ontwerpen en preciseren van
een dergelijke radicale democratie als maatschappij- en levensvorm. Zijn politiektheoretisch project voor een 'empowered democracy' is tot nu toe in Nederland, en
trouwens in heel Europa, nagenoeg onbekend en onbesproken. Deze korte inleiding wil de lezer ertoe verleiden kennis te maken met een van de meest uitdagende
en fascinerende pohtieke theorieën van de 20e eeuw, en zeker van onze tijd. Mocht
het sociaalwetenschappehjk en sociaalfilosofisch geïnteresseerde publiek de geritualiseerde debatten en verwijzingen naar 'po-mo'-discussies, naar Habermas versus Lyotard enzovoorts langzamerhand moe worden: er is nog meer en mogelijk
meer interessants op de markt; en onbekendheid is hoe langer hoe meer een slecht
excuus (u weet wel: te laat komen is voor intellectuelen de eigenlijke doodzonde).
De uit Brazilië afkomstige jurist en maatschappijwetenschapper Unger is
hoogleraar recht en sociale theorie aan de Harvard Universiteit Hij verbindt rijn
praktisch engagement in de pohtieke verhoudingen in Brazilië - onlangs nog in de
strijd om de presidentsverkiezing - met het ontwerp en de ontwikkeling van een
omvattend theoretisch project. Om aan de spreekwoordelijke beroepsdeformatie
van filosofen tegemoet te komen, zal ik me Mer tot een bespreking van dit theoretisch project beperken. (1) Ik zal eerst de basiservaringen en de doelstelling van
het project schetsen, en vervolgens de cruciale basisintuïties en theoriestrategieën
ervan puntig samenvatten. Ten derde zal ik een aantal lijnen laten zien die Unger
voor vruchtbare maatschappijtheorie en -kritiek trekt Tenslotte zal ik een aantal
ethische en politiekfilosofische implicaties van dit project de revue laten passeren.
Het moge voor iedereen duidehjk rijn dat in een beknopte introductie geen ruimte
is voor nadere toelichtingen, uiteenzettingen of kritiek. Mocht u, lezer, ook na een
dergelijke geur- en kleurloze smaakmaker de smaak te pakken hebben, laat u zich
dan beslist niet ervan weerhouden de hoofdgerechten zelf te nuttigen: Politics en
De voor het ontwerp en de ontwikkeling van dit project belangrijkste boeken zijn: Law in Modern Society (1976); Passion: An Essay on Personality (1984); The Critical Legal Studies
Movement (1983/1986); en Politics, a Work in Constructive Social Theory (1987) in drie delen: Social Theory: Its Situation and Its Task (deel I); False Necessity. Anti-Necessitarian
Social Theory in the Service of Radical Democracy (deel II); en Plasticity into Power. Comparative-Historical Studies on the Institutbnal Conditbns of Economic and Military Succes
(deel III).

Krisis 39,1990, pp 55-64

Passion houden meer in dan ik u hier kan beloven.

Doelstelling en basiservaringen van het project 'empowered democracy'
Unger ontwerpt een programma voor maatschappij- en cultuurkritiek aan de ene
kant, voor diepgaande maatschappelijke en culturele veranderingen aan de andere
kant. Hij sluit daarvoor op een kritische manier aan bij utopisch-socialistische en
marxistisch-socialistische bewegingen en maatschappijkritiek en bij modernistischesthetische kritiek op cultuur en persoonhjke relaties. Poütiek-theoretische projecten verwerken altijd specifieke ervaringen. De voor Unger doorslaggevende ervaringen die aan rijn project van een 'machtige' democratie ten grondslag liggen rijn
de volgende:
1. de diepe teleurstelling met sociaaldemocratische en communistische veranderingspolitieken, zowel in de centra, als in de (semi-)periferie;
2. "De modernistische kritiek op persoonhjke relaties en de kritiek van links op
collectieve instituties rijn slechts bij vlagen en op een ondoorzichtige manier met
elkaar verbonden. Deze scheiding der wegen van de cultuur van links en die van
het modemisme is nog sterker op het pohtieke vlak. De aanval op stereotype rollen
in persoonhjke relaties is vaak het sterkst gebleken waar de politiek van institutionele hervormingen het zwakst was. Deze scheiding tussen twee culturen en twee
hervormingsbewegingen - de krachtigste van alle bewegingen die de moderne
wereld heeft gekend - is voor beide destructief geweest" (1987 11:11);
3. de ervaring van cycli van hervormingen en verstarringen in kapitalistische en
etatistisch-socialistische staten die de kansen voor effectieve democratisering van
maatschappij en staat blokkeren;
4. de waarneming van "de eigenaardige coëxistentie in de rijke westerse landen
van voortdurende omwentelingen op het gebied van de persoonhjke relaties met de
behoudzucht en onverschilligheid in de strijd om de regeringsmacht en de maatschappelijke instituties" (1986:114 f);
5. in ontwikkelde kapitalistische maatschappijen lijken het traditionele mechanisme van revolutionaire transformaties en de feitelijke gelegenheden ertoe verdwenen: "In de dominante tradities ...lijkt revolutie de grootste hoop op daadwerkelijke sociale verandering te bieden, het enige duidelijke alternatief voor de eindeloze reproductie van de maatschappij met behulp van reformistische lapmiddelen.
Wanneer het mechanisme en de gelegenheid voor revolutie verdwijnen, lijkt er
niets anders over te blijven dan de kleinrielige kibbelpartijen van de dagelijkse
politiek" (ibid.).
Unger doet een uitdagende poging deze ervaringen serieus te nemen en belooft
nieuwe antwoorden op de frustrerende blokkades van diepgaande sociale en culturele veranderingsstrategieën (vgl. 1987 11:40). Mijn stelling is dat deze antwoorden in de lijn van een libertair en democratisch socialisme na de - uiteraard ook
door Unger niet voorziene - revoluties in Oost-Europa alleen maar aan actualiteit
hebben gewonnen; dat zij dus juist van belang kunnen rijn in een situatie, waarin
elke versie van een socialistisch alternatief ten opzichte van het kapitalisme van de
zogenaamde 'sociale markteconomie' in het heersende pohtieke en politiek-theore56

tisch debat het onderspit lijkt te delven.
Het abstracte normatieve abel van zijn project omschrijft Unger als "individual and collective empowerment" op drie verschillende niveaus: praktisch of
institutioneel, emotioneel en moreel, en conceptueel (vgl. 1984:13 e.v.). Mensen
maken hun contexten en contexten beperken mensen. Het probleem van de contextualiteit heeft bij Unger drie aspecten: (1) er bestaan geen natuurhjke of onvoorwaardelijke contexten; (2) mensen kunnen altijd door deze contexten heen
breken: we rijn "context-smashing animals", en er is geen definitieve context of
uiteindelijke balans; (3) de contexten verschillen in de hardheid waarmee ze onze
activiteiten beperken.
De historisch variabele kwaliteit van contexten wordt beoordeeld naar de mate,
waarin rij contextoverschrijdingen of -doorbrekingen toestaan en waarin ze - meer
of minder permanent - gereviseerd kunnen worden. Deze overschrijdingen zijn
vormen van individuele of collectieve 'bevrijding' of "empowerment". In haar
praktische of institutionele betekenis staat "empowerment" voor het proces van
vermindering van belemmeringen voor "plasticity" vanuit een ideaal van zo groot
mogelijke plasticiteit In een van de veelvuldige andere formuleringen spreekt
Unger over vergroting van "negative capabilities" (1987 11:36; 1987 1:7 e.v.), of
specifieker: het overwinnen van de tegenstelling tussen koude routine en hete mobilisatie, tussen "retrenchment and revolution". In haar emotionele en morele betekenis staat "empowerment" voor: geslaagde of niet-verminkte identiteit en zelfverwerkelijking en "de relatief geslaagde poging het conflict te verminderen tussen
de behoefte deel te nemen aan het sociale leven en de drang onderwerping aan anderen te voorkomen" (1984:14). In haar cognitieve betekenis behelst "empowerment" kritiek op en overwinning van "false necessities".
In Politics doet Unger een programmatische poging om op deze drie niveaus
nieuwe formatieve contexten te ontwerpen. Hij laat zich daarbij leiden door het
"modernistische ideaal van een context die zo open is dat het contrast tussen routines binnen kaders en de revolutionaire strijd er tegen betekenisloos wordt" (1984:
13). Het ontwerp van alternatieve contexten moet de onderworpenheid aan vastgeroeste, bevroren structuren helpen overwinnen die ook nog voor de sociale en
conceptuele contexten in tegenwoordige of 'moderne' maatschappijen kenmerkend
is. Unger probeert telkens te laten zien, hoe dergelijke nieuwe instituties en ideeën
reeds in de alledaagse praktijken van deze maatschappijen feitelijk aanwezig zijn en
hoe ze hieruit verder ontwikkeld kunnen worden.

Basisintuïties en theoriestrategieën
Het is vanzelfsprekend dat een dergelijk project enorm omvattend en complex is.
Het snijdt dwars door alledaagse en wetenschappelijke probleemafbakeningen en
disciplines heen. Daardoor alleen al levert het nieuwe perspectieven. Ungers project leeft van ongewone en verrassende combinaties van argumentaties en argumentatiestijlen, die gewoonlijk angstvallig en streng van elkaar worden gescheii
den:
1. Unger verbindt discussies over idealen of abstracte normatieve principes
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systematisch met analyses van de verschillende actuele of mogelijke institutionele
vertalingen of verwerkelijkingen ervan. Verhandelingen over 'vrijheid', 'gelijkheid', 'markt', 'democratie' enzovoorts, op het abstracte niveau van algemene
principes zijn - in tegenstelling tot een bij ethici nog steeds gekoesterde gewoonte niet informatief genoeg. (De verschillende interpretaties van) deze principes kunnen alleen begrepen worden tegen de achtergrond van de telkens concrete institutionele arrangementen. En de concrete institutionele en juridische arrangementen
moeten in hun praktische context en consequenties geanalyseerd worden. Unger
verbindt derhalve op een innovatieve manier ethische discoursen met rechtstheorie,
rechtssociologie, politieke sociologie en historisch vergelijkende sociologie (zie
m.n. 1976 en 1986).
2. Op het traditioneel ethisch genoemde niveau van de normatieve principes
zelf doet hij een kritische poging het beste uit de liberale, socialistische en communautaire tradities te verbinden in zijn versie van een "super-liberalisme" (1986: 41
e.v.).
3. Unger bekritiseert de gangbare scheiding van descriptieve en prescriptieve
uitspraken, van evaluatieve en feitehjke oordelen en doet een zelfreflexieve poging
om het gat tussen deze vormen van argumentatie te overbruggen zonder ze eenvoudig in elkaar over te laten vloeien (vgl. ook 1984:40 e.v.). In zijn hoofdwerk
Politics zijn verklarende theorie en een programma voor sociale reconstructie of
verandering met elkaar verbonden. Unger laat aan de ene kant de normatieve
vooronderstellingen en implicaties van dominante en alternatieve cognitieve analyses van maatschappij en geschiedenis zien, terwijl hij aan de andere kant de normatieve en politieke consequenties van verschillende verklarende theorieën en
analyses laat zien.
4. In rijn - tegen valse noodzakelijkheden gerichte - verklarende theorie bekritiseert hij de verschillende versies van structuralisme en evolutionisme (zie m.n.
1987 I) aan de ene kant, van historicisme en narrativisme aan de andere kant Zijn
centrale proto-theoretische intuïtie is dat maatschappijen en hun 'formatieve contexten' geen hechte of onoplosbare gehelen zijn, maar verhoudingsgewijs relatief
los geïntegreerde structuren. Ook historische ontwikkelingen zijn minder noodzakelijk en veel contingenter dan grote sociologische theorieën in de regel vooronderstellen. Een dergelijke contingentie-theorie maakt het mogelijk de kloof tussen
theorie en geschiedenis op een inventieve en zelfbewust agressieve manier te overbruggen. Unger noemt de bekende - onder de koude ster van de noodzakelijkheid
geconstrueerde en als feiten gepresenteerde - geschiedenissen van 'het' kapitalisme, 'de' rechtsstaat, 'de' democratie, 'de' industriële arbeidsorganisatie, enzovoorts "mythische geschiedenissen". Hij confronteert ze met verklaringsschetsen
van alternatieve geschiedenissen, waarin de klemtoon komt te liggen op mogelijke
alternatieve ontwikkelingen, op strategieën van collectieve actoren en op situatiegebonden factoren en toevalligheden.
5. In zijn programma voor sociale reconstructie ofwel voor diepgaande veranderingen doet hij een poging de kritiek op (kapitalistische, etatistisch-socialistische, patriarchale, rascistische etc.) collectieve instituties van de kant van links' te
verbinden met de 'modernistische' (vgl. 1984:33 e.v.), tot nu toe voornamelijk in
moderne kunsten uitgewerkte 'esthetische' kritiek op persoonlijke relaties en cul-
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turen die de vrijheden van individuele keuzes beknotten. De scheiding tussen deze
kritiektradities heeft zijns inziens er toe bijgedragen dat de praktijk van links' er
niet in geslaagd is structuur en gehalte van de directe persoonlijke relaties diepgaand te veranderen. "Ook dreigt dit de politiek van persoonlijke relaties tot een
wanhopige zoektocht naar bevrediging van de eigen behoeften te degraderen"
(1987 11:11). Het meest uitdagende en controversiële aspect van Ungers transformatiepolitiek is misschien wel de hardnekkigheid waarmee hij eraan vasthoudt dat
de reconstructie van de institutionele structuren van maatschappijen verbonden
moet worden met een ingrijpende verandering van de persoonlijke relaties, met de
"cultuurrevolutionaire tegenhanger van het institutionele programma":
"Just as the attempt to change the character of direct personal relations soon
requires a transformation of fundamental institutional arrangements, so the
enterprise of institutional reconstruction calls for a vision of the transformed
personal relations that the new instittuional arrangements are meant to sustain.
It even demands anticipatory examples of the realization of this vision" (1987
11:399 etpass.; vgl. 1983:25 f, 1984, VIII et pass.).
Hij bekritiseert de gangbare confrontatie van 'Gemeinschaft' versus 'Gesellschaft'
en de daaraan ten grondslag liggende positieve of negatieve waarderingen; en hij
ontwerpt een nieuw model van kritische solidariteit en haar juridische en institutionele voorwaarden (zie hier onder). Hij bekritiseert aan de ene kant de klassieke en
neo-liberale versies van de scheidingen tussen staat en maatschappij, tussen een
publieke of pohtieke en een private sfeer, maar aan de andere kant ook alle kritische projecten die een soortgelijke scheiding tussen 'systemen' en leefwerelden'
aanvaarden. Hij doet een poging de conceptuele, theoretische en pohtieke splitsing
te overwinnen tussen zogenaamde oude, op de verovering van pohtieke macht
gerichte bewegingen en zogenaamde nieuwe, op de verandering van culturen,
leefwijzen en leefstijlen georiënteerde bewegingen, wetende dat zij niet gemakkelijk met elkaar verbonden kunnen worden.
6. In al zijn voorstellen voor diepgaande sociale en culturele veranderingen
legt Unger een zware nadruk op het reconstructieve detail. Hij verwijt socialistisch en communistisch links terecht een - met de ontwikkeling van de 20e eeuw
steeds nijpender wordende - armoede van haar alternatieve modellen voor institutionele veranderingen (1987 II;24 e.v.). De modernistische, specifiek de existentialistische kritiek verwijt hij het ontbreken van institutionele alternatieven:
"Consequently, it is also powerless to deal adequately with a basic objection:
freedom, to be real, must exist in lasting social practices and institutions; it
cannot merely exhaust itself in temporary acts of context smashing.. The existentialist thesis shows in a leftism that exhausts itself in acts of frenzied destruction because it has no real alternative to the governmental and economic
arrangements that it opposes. It manifests itself as well in the belief that instituted socialforms and authentic human relations can only wage war against
each other. This belief contributes decisively to the most common perversion
of cultural-revolutionary practice: the sacrifice of larger solidarities to a despe59

rate self concern on the the part ofpeople unable to connect their personal experiments in subjectivity and association with a remaking of the terms of collective life." (1986:104 e.v.)
Deze tweeledige kritiek mondt uit in het hardnekkig zoeken naar en ontwerpen van
gedetailleerde vormen van maatschappelijke en politieke instituties en van een culturele praktijk die het doel van vrijheid plastisch en concreet maken. Voor Unger
hangt de kracht van dergelijke kritieken en bewegingen af van de mate van de concreetheid van de alternatieven. Hij eist concrete utopieën (en laat rich daarbij door
de institutionele ontwerpen en experimenten van het in de marxistische traditie zo
verfoeide 'utopische socialisme' en het 'kleinburgerlijke radicalisme' inspireren);
hij probeert de kloof te overbmggen tussen utopisme en het alom bekende realisme
zonder visie; en hij eist en realiseert een nieuwe stijl van schrijven en discours,
waarin realisme, openheid voor de praktijk en voor detail verbonden zijn met een
inspirerende visie.
Een dergelijk project vereist dus aan de ene kant een waarlijk onbescheiden en
multidisciplinaire aanpak. Unger heeft een diep wantrouwen tegen de afbakeningswoede in de academische wereld en beweegt zich vrij tussen de voor rijn
project relevante disciplines: metafysica, filosofische antropologie, ethiek, sociale
en politieke filosofie, staats- en privaatrecht, de verschillende sociale wetenschappen, geschiedenis, literatuur, psychologie en psychiatrie. Aan de andere kant bekritiseert hij de in de academische wereld heersende 'theoreticistische' devaluatie
van kundes en praktijken. Dat er verschillende abstractieniveaus van kennis bestaan betekent niet dat abstractere of algemenere kennis derhalve ook betere kennis
zou zijn. Niet-afleidbaarheid en niet-reduceerbaarheid van concrete kennis en
praktische ervaring - de centrale inzichten van elke 'non-foundationalist' positie rijn juist voor een project, waarin om veel verdergaande graden van institutionele
concretiseringen wordt gevraagd, essentiële voorwaarden. Unger opent dus niet
alleen nieuwe mimtes voor een interdisciplinair discours - en dus ook kansen voor
een nieuw type sociale filosofie -, maar ook voor een produktievere verhouding
tussen 'theorie' en 'praktijk'.
Deze beknopte samenvatting van een aantal centrale intuïties en strategieën
maakt al duidelijk dat het een onbegonnen zaak is op tien pagina's een overzicht
van de verschillende aspecten en niveaus van Ungers project te willen geven. Ik
beperk me verder tot twee punten die mijns inziens bijzonder innovatief en vruchtbaar rijn.

Een 'anti-necessitaire' sociaalwetenschappelijke proto-theorïe
De kritiek op valse noodzakelijkheden - zowel in sociaalwetenschappelijke dieptestmctuurtheorieën als in alledaagse politieke talen - ligt ten grondslag aan de centrale positieve notie van Ungers maatschappijtheorie. Maatschappelijke structuren
en historische ontwikkelingen zijn veel minder noodzakelijk, of omgekeerd: ze zijn
veel opener, minder gedetermineerd en contingenter dan in de regel wordt voorondersteld. Een hoge mate van contingentie neemt Unger derhalve als uitgangs60

punt van zijn verklarende en van de nauw daarmee verweven programmatische
strategie.
/. Maatscliappijtheoretisch betekent dit in eerste instantie een accentverschuiving ten opzichte van de bekende versies van 'theorieën van structurering van
handelen' (van Giddens, Bourdieu, Bhaskar en anderen). In alle versies worden
maatschappij en geschiedenis als 'artefact' geanalyseerd en ook de banale basisthese is identiek: sociale en conceptuele structuren (of zoals Unger ze ook vaak
noemt: formatieve contexten) structureren het handelen en handelingen reproduceren of transformeren deze structuren. Maar Unger radicaliseert bewust en eenzijdig de nadruk op het opene, onafgeslotene en niet-gedetermineerde karakter van
de formatieve contexten. Hij kiest welbewust voor de geradicaliseerde leuzes: "it
depends" en "it is all politics" en gebmikt dit contingentietheoretisch perspectief als
breekijzer of als tegengif voor het door de verschillende noodzakelijkheidstheorieën vergiftigde sociaalwetenschappelijke landschap. Hij kiest dit heuristische perspectief vooral om de feitelijke mate van openheid van structuren en ontwikkelingen niet vooraf reeds door noodzakelijkheidsbeweringen aan het oog te onttrekken, waardoor de formatieve contexten helemaal niet meer door strategieën aan
politieke tests blootgesteld zouden kunnen worden (zie 1987 1:202). Ook vanuit
een dergelijke invalshoek ontdekt men natuurlijk de feitelijk dwingende en beperkende kracht van formatieve contexten, een kracht waarvan Unger uiteraard weet
heeft (vgl. 1987 11:17, 33 et pass.). Deze nadruk op contingentie, wil, politiek en
strategie is ook niet bedoeld om generaliserende sociale en historische verklaringen
te verwerpen. Wel veranderen ze door een dergelijke invalshoek van karakter en
van inhoud. Unger analyseert "The Making of Society Through Pohtics" (1987
11:41-340), en Politics is ook daarom een goed gekozen titel voor zijn hoofdwerk,
omdat politieke theorieën sinds Machiavelli meer aandacht hebben voor contingentie, de complexiteit en dynamiek van feitelijke handelingssituaties, voor geluk en
voor strategieën dan de gewraakte sociologische 'grand theories' met hun dieptestructuren en ijzeren noodzakelijke ontwikkelingswetten.
2. In synchroon perspectief betekent dit - zoals al aangeduid - dat maatschappijen of 'institutionele clusters' niet als een hecht geïntegreerd, massief geheel
worden beschouwd, maar - in aansluiting op historisch geïnformeerde kritiek op
moderniseringstheorieën - als een soort lappendeken, die er ook anders uit had
kunnen zien. Volgens Unger bestaat er geen eindige en al helemaal geen systematische lijst van mogelijke sociale werelden of mogelijke typen van sociale organisatie en ook de samenhang tussen de verschillende onderdelen van dergelijke institutionele clusters is veel minder hecht, de grenzen van 'stracturele onverenigbaarheden' zijn veel ruimer, dan in de meeste sociologische theorieën wordt aangenomen. Ik wil hier drie belangrijke consequenties van een dergelijke benadering
aanstippen:
(a) Het gebruik van hooggeaggregeerde containerbegrippen voor de analyse
van maatschappijformaties of tijdperken (zoals 'feodahsme', 'kapitalisme') en
voor de analyse van de afzonderlijke institutionele complexen waaruit ze zijn samengesteld (zoals 'markt', 'democratie', 'eigendom') wordt problematisch, zodra
men de hoge mate van variëteit en contingentie van dergelijke configuraties in
ogenschouw neemt Een strategie van pro-theoretische disaggregatie en differen61

tiatie biedt veel meer kans het telkens specifieke van 'markten', van de verschillende vormen van arbeidsorganisatie, van het 'private-rights complex' en van het
'governmental-organization complex' te vatten en hun telkens specifieke constellaties te analyseren. Er bestaan zeer veel verschillende vormen van markten. De
theoretische en politieke betekenis van een dergelijke disaggregatie zou in de tegenwoordige discussie over vormen van 'kapitalistische' of 'socialistische'
'markteconomie' evident rijn, ware het niet dat een dergelijke discussie door de
suprematie van het neo-liberale discours met de daarvoor kenmerkende formule:
'markt = kapitalisme = efficiëntie' politiek nagenoeg onmogelijk lijkt te worden. Er
bestaan zeer veel verschillende vormen van 'democratie'; er bestaan geen natuurlijke institutionele vormen en al helemaal geen eenvoudige en natuurhjke Wahlverwandtschaften' of onlosmakehjk met elkaar verbonden complexen, zoals in de
liberale standaardideologie wordt beweerd: de combinaties van vrije markteconomie, kapitalistische arbeidsorganisatie en privaateigendom rijn de niet van elkaar
los te koppelen en absoluut noodzakelijke garanties voor 'de' vrijheid en 'de' democratie.
(b) Theoretisch en methodologisch impliceert een dergelijke strategie dat
theorie eindelijk haar ivoren toren moet verlaten: als er zulke grote verschillen
tussen concrete maatschappijen te verwachten rijn, die men zelfgenoegzaam 'modem' of 'kapitalistisch' of 'burgerlijk' genoemd heeft, moeten deze verschillen in
empirische vergelijkingen onderzocht en in kaart worden gebracht. Een contingentietheoretische strategie opent deuren en ramen voor empirisch onderzoek: 'it
depends'. Unger zelf weet uiteraard dat hij in Politics slechts de algemene lijnen
voor dergelijk onderzoek kon uitstippelen (vgl. 1987:7).
(c) Praktisch impliceert het perspectief van maatschappijen als relatief toevallig
tot stand gekomen en relatief los verbonden institutionele clusters een nieuwe versie van 'stuk-voor-stuk' en 'deel-voor-deel' veranderingen van instituties en praktijken (1987:64, vgl. 395 e.v.). Deze institutionele clusters zijn door dergelijke
strategieën onstaan, ze worden in de alledaagse routines op die manier continu
veranderd en ze kunnen ook in expliciete conflicten over de formatieve contexten
zelf zo veranderd worden. Transformatiepolitiek wordt op die manier van de onmogelijke taak bevrijd een omvattend, geïntegreerd en gesynchroniseerd 'masterdesign' voor alle maatschappelijke velden tegelijk te ontwerpen, zonder aan radicaliteit te verhezen.
3. In diachroon perspectief betekent dit - zoals aangeduid - het einde van de
mythische geschiedenissen. Voor Unger bestaat er geen klein en beperkt aantal
mogelijke of noodzakelijke evolutionaire trajecten, er bestaan alleen maar "surprising histories". Ook hier wordt 'grote' theorie gedwongen zich open te stellen
voor de weerbarstige 'anomaheën' van de geschiedenis. Geschiedsfilosofische en
evolutionistische speculaties moeten door universeel-historisch vergelijkend onderzoek worden vervangen (zie methodisch: 1987 11:332 e.v.; zie inhoudelijk:
1976 en 1987 IE).
Als men bij deze eisen en basisstellingen de al genoemde stellingen over "disentrenchment of formative contexts", het perspectief van de vergroting van de
"negative capabihties" en de interne relatie van sociaalwetenschappehjke theorie en
sociale ideeën met de institutionele arrangementen en praktijken optelt, heeft men
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de lijst van minimale kenmerken gecompleteerd, waaraan volgens Unger prototheorieën (vgl 1987 11:32 e.v.) moeten voldoen die voor vergelijkbare politiektheoretische projecten vruchtbaar kunnen zijn.

Een herzien ideaal van gemeenschap
De grote, verbeeldende kracht van Politics ligt in het uitwerken van institutionele
alternatieven, waarvoor Unger zou kunnen aansluiten bij een lange en rijke traditie
in de coöperatieve, sociaalutopische en linkssocialistische bewegingen, die hij helaas slecht kent De fascinerende kracht van Passion ligt in het uitwerken van een
moderne, kritische theorie van de passies in hun relatie met de rede, de deugden en
ondeugden, de transformaties van deze passies en de betekenis van deugden in
communautaire politiek, sociale bewegingen en collectieve conflicten. Zij mondt
uit in het ontwerp van een model of ideaal van kritische solidariteit of gemeenschap
dat in deze vorm volstrekt nieuw is.
Passion is op zich al een verrassend boek. In het centrum van dit filosofischantropologisch essay staat een "modernistische analyse van specifieke passies in
de oude categorieën van de moralisten, het discours van de deugden en ondeugden" (1984, deel III, 173). Deze verhandeling wordt voorafgegaan door een poging om een houdbare, niet triviale en niet cultuurspecifieke conceptie van de
menselijke natuur en identiteit te ontwikkelen (Inleiding), uitgaande van twee basisproblemen: het probleem van de contextualiteit en dat van de solidariteit In deel
I ontwikkelt Unger het basisprobleem van de solidariteit in zijn emotionele aspecten: mensen worden heen en weer geslingerd tussen "onbeperkte, wederkerige behoefte en onbeperkte, wederkerige angst" (96,116 et pass.). Bij het afbreken van
relaties dreigt isolement, bij het aangaan ervan afhankelijkheid, onderschikking of
onderdrukking: "de omslag van engagement in onderwerping", "identificatie van
verbondenheid met onderdanigheid" (72). Tegen deze achtergrond ontwerpt hij
een nieuwe "psychology of empowerment" waarbij hij een sterke nadruk legt op
de sociale en culturele "voorwaardescheppende factoren van geldingsdrang" en
verschillende varianten van "de halfslachtige vlucht voor actieve mstemming met
sociale betrokkenheid" (142) kritisch behandelt Hiertoe rekent hij de gevaren van
'verzadiging', 'verveling', 'afleiding' en de vlucht in luxe, kunsten en sexuele
lust, die het probleem van de solidariteit proberen te omzeilen. In deel II schetst hij
een "biografische genealogie van de passies" en in deel IV worden deugden als
"ardor", "gentleness", "prudence" en "fairness" in hun politieke betekenis behandelt en de relatie tussen de passies en gemeenschappen, sociale bewegingen en
conflicten samengevat
Het voor mij meest productieve en verrassende theoretische aspect van Passions ligt in de combinatie van psychische, scciaalhistorische en morele argumentaties en in de consequente verbinding van passies in zogenaamde persoonhjke
of 'private' relaties met de rol en betekenis van passies in kleinere of grotere
gemeenschappen (zie 222 e.v.), sociale bewegingen en collectieve acties (zie 258
et pass.). Unger weet het 'sociologendiscours' over gemeenschappen op een volslagen nieuwe manier te verbinden met het discours van de communautaire en in63

dividuahstische ethiek en biedt aan beiden een antropologisch en psychologisch
fundament, dat de bekende klippen van optimistische versus pessimistische opvattingen over de natuur van de mens omzeilt Het intrigerende praktische gevolg is
een opvatting over "zelf-transformerende" en "zelf-veredelende passies" (72 e.v.)
als "liefde" en de van haar afgeleiden: "geloof', "hoop", "vriendschap", "sympathie", "loyaliteit" en "solidariteit" (vgl. 117-124 en 220 - 45; zie ook de behandeling van "vertrouwen" als het klimaat, waarin deze passies bloeien: 124 e.v.) die
een door rede gestuurde en toch op een moderne en kritische manier gepassioneerde vorm van politiek mogelijk maken, waaraan juist in oude en nieuwe emancipatie- en cultuurbewegingen een immense behoefte bestaat. Unger pleit niet simpelweg voor 'liefde in de politiek', of voor het wegmoffelen van de ook normatief
uitermate cruciale scheidslijnen tussen 'private' verhoudingen en 'politiek'. Maar
hij laat op een schitterende manier zien, hoe ervaringen van "collective empowerment" transformerend inwerken op de passies (zie 72-4) en de klassieke ondeugden als haat, ijdelheid, jaloezie en afgunst afzwakken, verzachten of een nieuwe
betekenis geven (zie 193-220). Bovendien houdt hij tegendraads vast aan een model van individuele en collectieve vrijheid en "empowerment" dat de modernistische versie ervan, "de cultus van trillende en geëxalteerde zelfgenoegzaamheid"
(74), die ook tegenwoordig weer hoogtij viert, als een gehalveerde of geprivatiseerde, letterlijk 'beroofde' vorm van zelfverwerkelijking laat herkennen.
Deze - hier slechts in vogelvlucht geschetste - argumentaties vormen de grondslag voor een kritisch model van solidariteit en gemeenschap, dat Unger in Politics
in grote lijnen ontworpen heeft en dat hij in vervolgstudies belooft nader uit te
werken:
"The kernel of this revised ideal of community is the notion of a zone of
heightened mutual vulnerability, within which people gain a chance to resolve
more fully the conflict between the enabling conditions of self assertion: between their needfor attachment and for participation in group life and their fear
of subjugation and depersonalization with which such engagement may
threaten them.. This notion of community shifts the gravitational center of the
communal ideal away from the sharing of values and opinions and the exclusion of conflict. Here is a version of community that, although jeopardized by
conflict, also thrives on it" (198711:562; vgl. 1984:21, 222 e.v.)
We kunnen niet leven zonder hoop en zonder dromen. Ungers dromen zijn verhoudingsgewijs concreet en historisch en sociaalwetenschappelijk goed geïnformeerd. Zijn pohtiek-theoretisch project is tot nu toe - bewust en voor een eerste
versie onverrnijdehjk - betrekkelijk abstract, algemeen en in veel opzichten speculatief. De bekritisering, verwerping, precisering en uitwerking van een dergelijk
project is een complexe, collectieve, theoretische en praktische onderneming.
Unger daagt de lezer hiertoe herhaaldelijk uit Als u wilt meedoen aan het nadenken over en verwezenlijken van een maatschappij die ons betere kansen biedt "to
be both great and sweet", lees dan vooral.
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