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Men treft tegenwoordig maar weinig filosofen aan die zich beroepen op het nihi- 
lisme. Er is er niettemin 6Ã©n Hij is een Italiaan, geboren in 1936, hoogleraar in de 
theoretische filosofie aan de universiteit van Turijn. Gianni Vattimo, gespeciali- 
seerd in het denken van Nietzsche en Heidegger, studeerde in Heidelberg bij 
Georg Gadamer, wiens Waarheid en methode hij vertaalde in het Italiaans. Re- 
centelijk publiceerde hij in FrankrijkLa Fin de la mdernitk (ed. Seuii). Hierin 
toont hij zowel aan op welke manier de postmoderne cultuur als nihilistisch kan 
worden betiteld als ook waarom het er niet om gaat aan het nihilisme te willen ont- 
snappen, maar integendeel het juist te willen accepteren en het tot stand te brengen. 

U bent hoogleraar aan de universiteit van Turijn. Kunt u in grote lijnen aangeven 
welke weg u heeft afgelegd? 

De heb een modem-katholieke, humanistische vorming gehad, geÃ¯nspireer door 
Maritain en door Mounier. Mijn dissertatie ging over de esthetica van Aristoteles. 
Dat was voor mij een manier om afstand te nemen van de geschiedenis van het 
moderne denken. Vervolgens heb ik mij daarentegen juist bezig gehouden met 
Adorno, Nietzsche, en later Heidegger. Nietzsche, Heidegger en de hermeneutiek 
hebben mij diepgaand beÃ¯nvloed 

In de jaren '5Ã was ik een soort romantische anti-kapitalist, eenHeideggeriaan, 
een Nietzscheaan; ik voelde me heel revolutionair zonder politiek geÃ«ngageer te 
zijn. Vanaf '68 -een belangrijk jaar - heb ik mij beijverd om de Heideggeriaanse 
kritiek op de metafysica te verbinden met de kritiek van Lukgcs op de verdinglij- 
lang. Dat mondde uit in een dik boek over Nietzsche. (Le sujet et Ie masque , 
1974) De these hiervan was dat de marxistische kritiek op de kapitalistische sa- 
menleving ook een kritiek zou moeten rijn op de christelijke, burgerlijke subjecti- 
viteit; iets wat jullie in Frankrijk hebben gekend met Deleuze en Foucault. Dat 
duurde tot aan de 'loden jaren' - de jaren van het terrorisme (1975-1978), ten tijde 
waarvan bij mij het idee rijpte van het 'zwakke denken'. 

En wat is dat dan, dit 'zwakke denken'? 

Het is allereerst de naam van een verzameling essays, waarvoor Pier Aldo Rovatti 
en ikzelf de verantwoordelijken zijn. Het openingsessay was van mij en had de ti- 
tel: 'Dialectiek, differentie, zwak denken'. Het ging erom de dialectiek - in het hij- 
zonder in marxistische zin -, en de differentie - zowel opgevat in de zin van Heid- 



egger als in die van Demda en Deleuze - met elkaar te verbinden. 
Het ging erom een kritiek uit te oefenen op de metafysische systemen en de - 

autoritaire of revolutionaire - politieke systemen, en daarbij een terugval te vermij- 
den in een denken van het ware zijn dat van het marginale op zijn beurt een nieuw 
groot subject van de geschiedenis zou maken. Het ging er niet alleen om het Plato- 
nisme om te keren, maar om de dialektiekvan meester en slaaf te ontbinden. 

Het zwakke denken is geihspireerd door een tamelijk paradoxale synthese van 
Nietzsche en Heidegger, waarin Nietzsche niet geÃ¯nterpreteer wordt door Heid- 
egger, maar andersom. (Cf. 'Nietzsche interprkte de Heidegger', in het Frans te 
verschijnen in de Cahiers van het College Internationale de Philosophie) Heid- 
egger heeft nihilistische kanten die bij niet heeft willen i-rkennen. Het zijn - dat zich 
met geen enkel specifiek zijnde identificeert, moet gedacht worden als zichzelf 
ontbindend. Sommigen halen uit Heidegger een soort negatieve theologie: het zijn 
is daarbij altijd "aan gene zijde van." Ik denk dat ik trouwer ben aan Heidegger als 
ik de geschiedenis van het zijn opvat als die van een ontbinding. De nazistische 
Heidegger, die het zijn identificeert met het Germaanse, lijkt me getuigen van een 
slecht begrip van Heidegger ten aanzien van zichzelf. 

U beschouwt zichzelf als nihilist. In welke zin? 

De vat het nihilisme op in de zin van Nietzsche. Nietzsche sprak van nihilisme toen 
hij de dood van God voorstelde als de zin van de geschiedenis van de westerse 
cultuur. Het nihilisme construeert de wereld van de metafysica uit ressentiment, in 
een geest van wraakzucht: er moet een verantwoordelijke gevonden worden. Dit 
nihilisme biedt plaats aan een proces van ontbinding aangezien de God die men 
nodig dacht te hebben om de rationele structuur van de wereld te rechtvaardigen, al 
gauw vervangen blijkt te worden door de rationaliteit van de technologie en van de 
sociale en politieke organisaties. Het nihilisme blaast zichzelf op door de eigen 
ontbindende werking. 

Men kan dit interpreteren op een reactieve manier, als een wil om terug te keren 
naar krachtige autoriteiten; men kan er ook een actieve en creatieve betekenis aan 
geven, die welke Nietzsche aanduidt met de enigrins raadselachtige term 'Ãœber 
mensch'. Ik vat het zelf op, uitgaande van een fragment uit 1887, als een buiten- 
spel plaatsen van de politiek van de macht: de meest gematigde zal winnen. Bij de 
latere Nietzsche zie je een terugkeer naar een Schopenhaueriaanse gezindheid. Het 
is de kunstenaar, degene die in staat is om te experimenteren aan gene zijde van de 
wil tot overleven, die het model verschaft voor de Ãœbermensch Dit is zo'n beetje 
het belangeloze welgevallen in de zin van Kant, maar dan herlezen door Schopen- 
hauer en opnieuw getransformeerd door Nietzsche. Het actieve nihilisme is dus 
niet de beaming van een wereld waarin het conflict womt gewild en tot in het ui- 
terste wordt verergerd. Een dergelijk botsend tegenover elkaar staan veronderstelt 
precies dat men nog in metafysica's en ideologieÃ« ge10 >ft. Het verliest zijn zin 
vanaf het moment dat de ideologieÃ« zijn ontmythologiseerd. Zo laat zich de ge- 
matigde en Schopenhaueriaanse interpretatie van de late Nietzsche verklaren. 

Het actieve nihilisme, op de wijze waarop ik dat versta, is de kracht om in een 
wereld te leven waarin geen fundamenten meer bestaan, noch op het metafysische 



vlak, noch op het vlak van de politieke machtsorganen. In het debat rond weten- 
schap en techniek zit het idee verborgen dat de democratie gefundeerd zou moeten 
zijn op de waarheid, die experts ons maar moeten vertellen en dat aan hen gehoor 
gegeven dient te worden. Dit alles drukt de nostalgie uit naar een fundering van de 
macht in een structuur van het ware. Het probleem voor het nihilisme is hoe het 
een filosofische houding in kan voeren die in staat is een vorm van rationaliteit te 
ontwikkelen die niet op fundering is gericht. Dit leidt ertoe dat het nihilisme op- 
nieuw zijn plaats wordt gewezen in de geschiedenis van het zijn, aangezien er geen 
andere rationaliteit is dan een rationaliteit die zich zichzelf herinnert Wanneer de 
fundamenten verloren zijn gegaan, dan kan ik niet anders doen dan de geschiede- 
nis vertellen van het nihilisme. en die OD zo'n manier vertellen dat ze een moee- - 
lijkheid aanreikt voor rationele argumentatie. Het verbinden van de huidige situatie 
met de geschiedenis van het nihilisme maakt het mogelijk die situatie op zo'n ma- 
nier te beschrijven dat zowel de herkomst als de contingentie ervan worden ge- 
toond. Zoals Brecht al zei: "Vat dat wat zich als natuurliikvoordoet niet als na- 
tuurlijk op." Wanneer er geen metafysische fundamenten meer zijn om een kri- 
tische functie uit te oefenen, dan rest er alleen nog een historische relativering. 
Door de geschiedenis waar we uit zijn voortgekomen te reconstitueren kan men de 
tendenzen herkennen die ten onrechte zijn verdrongen e.1 waarvan de mogelijkhe- 
den wellicht opnieuw gebruikt kunnen worden. Daardoor brengt men beweging in 
een situatie die zich als de enige mogelijke presenteert. 

Wat is er dan tegenwoordig nihilistisch? 

Het nihilisme lijkt me voor het leven van vandaag vooral beschreven te kunnen 
worden als een ontbinding van de gebruikswaarde ten gunste van de ruilwaarde. 
De gebruikswaarde was de laatste manier om te refereren aan een ware natuur van 
de dingen. Maar deze gebruikswaarde wordt altijd geconditioneerd door de tech- 
nologieÃ«n die dingen tot onze beschikking stellen die alleen maar noodzakelijk 
worden door gewenning. 

Jean Baudrillard heeft veel gewerkt aan die kwestie van de simulacra, maar hij 
deed dat vanuit het idee van een gegeneraliseerde prostitutie. Ik zou die kritiek 
willen uitoefenen vanuit een gezichtspunt, dat noch moralistisch is, noch terugver- 
langt naar Ã©Ã of andere authenticiteit. Sommige hedendaagse neuroses kan men 
daardoor verklaren dat we nog niet nihilistisch genoeg zijn. De Europese integra- 
tieve of nw-fundamentalistische bewegingen bijvoorbeeld, laten zich beschrijven 
in termen van een onvoltooid nihilisme: diemensen weigeren de actuele mogelijk- 
heden van bevrijding, de mogelijkheid om niet meer ondergeschikt te hoeven zijn 
aan geruststellende of bedreigende autoriteiten, omdat zij daar nog steeds bang 
voor zijn. Ik zou een kritiek willen uitoefenen op de technische wereld van de mo- 
derniteit vanuit een intern gezichtspunt. Reeds Heidegger wilde aantonen dat er in 
de wereld van wetenschap en techniek een ontologische neiging stak, en dat men 
die moet herkennen en gebruiken als een principe om over die wereld na te den- 
ken. Wanneer men terugkeert naar de zware metafysische structuren, dan loopt 
men het risico met ideeÃ« te gaan spelen die ongetwijfeld voor de intellectuele 
klasse heel bevredigend zijn maar die geen enkele zin meer hebben vanuit een bre- 



der politiek en cultureel gezichtspunt. Ofwel wij trachten een op vaste fundamenten 
berustende beschavine te reconstrueren: ofwel wii accenteren het te leven met de 
ontbinding van de fundamenten als de enig mogelijke vorm van emancipatie. Dat is 
de inzet. Maar de reconstructie van een op fundamenten berustende beschaving 
brengt zo z'n eigen gevaren met zich mee. 

Welke? 

De terugkeer van de charismatische leider in Weberiaanse zin. Het verlies van het 
vermogen de instrumenten van de geavanceerde technische beschaving te beheer- 
sen biedt inderdaad ruimte aan een zekere ontvankelijkheid voor leiders, de ver- 
wachting van iemand die voor ons instaat, ons gerust stelt, ons dreigt. 

De moderne democratie kan dus alleen maar nihilistisch zijn? 

Zonder twijfel. Het enige authentieke fundament van de democratie is dat wat ik 
beschrijf als de geschiedenis van de ontbinding van de fundamenten. Overigens is 
de democratie, waar het gaat om een procedure voor het nemen van meerderheids- 
beslissingen, op zichzelf nihilistisch, want door zo te handelen zijn politiek en 
waarheid uit elkaar getrokken. 

Wat te denken van het communicatieve project van JÃ¼rge Habermas? 

Op het politieke vlak heb ik veel met hem gemeen. Maar hij lijkt altijd de demoaa- 
tie te willen funderen volgens een model van wetenschappelijke subjectiviteit. De 
opaciteit, de transparantie van de totale communiceerbaarheid, is een soort moder- 
nemetafysische mythe. Dit brengt het risico met zich mie van een wetenschappe- 
lijk gemodelleerde subjectiviteit, en daannee de overheersing van een klasse van 
experts over de onwetenden. Het is het model van de psycho-analyse: de analyti- 
cus, die het allemaal al weet, helpt mij om authentiek te worden. 

Men zal tegen u inbrengen dat als de subjecten van de democratie niet in waarheid 
geloven, er geen democratie meer is, en dat dat juist de snelste manier is om het 
gevaar van een charismatisch leiderschap te lopen, 

Er rijn ongetwijfeldvele manieren waarop men dit risico kan lopen. Maar een 
theorie die zich baseert op de nihilistische reconstructie van de westerse geschie- 
denis en die, gebruikmakend van de negatieve ontologie van Heidegger, ontbin- 
ding aangeeft als een weg tot emancipatie, lijkt me de minst riskante poging van- 
wege de veralgemeende ontmythologisering die zij met zich mee brengt. 

Verleidt dit niet tot een soortvan ultra-liberalisme? 

Eerder tot een minimalisme dan tot een ultra-liberalismi. Als het vastleggen van 
fundamenten altijd het risico van devorming van een klasse van funderings-ex- 
perts met zich meebrengt - het centrale comitÃ© de geleerden, de priesters - dan 



dient een maatschappij die werkelijk liberaal is een niet-fnndamentalistische maat- 
schappij te zijn. 

Men vindt tegenwoordig nauwelijks denkers meer die zich erop beroepen nihilist te 
zijn. U bent zeker de enige, de laatste der nihilisten? 

In Amerika is er iemand die men nihilist zou kunnen noemen, en dat is Richard 
Rorty. Zelf noemt hij zich niet zo, maar zijn tegenstanders doen dat. Rorty noemt 
zichzelf geen nihilist omdat hij pragmatist is: hij beargumenteert zijn positie niet 
met een verhaal over de westerse geschiedenis, maar met redenen die zijn ontleend 
aan een retorica van het vitale, aan dat wat onze natuurlijke behoeften zouden uit- 
maken. Maar riskeert men daarmee niet in een soort van metafysica terug te vallen? 
Een biologistische metafysica, de metafysica van een vitaliteit die bevrijd moet 
worden. evenals dat voor de Deleuze van Anti-Oedi~us het eeval was. Waarom 
zouden we eerder deze positie accepteren dan een andere? Volgens wat voor argu- 
mentatie? Ik zie geen andere dan een interpretatie van de westerse geschiedenis als 
een ontbinding van de mogelijkheid om grote geschiedsfilosofieÃ« te hanteren. 

Dit type nihilisme is de enige authentieke post-metafysische weg, terwijl veel 
van de wegen die zich als ultra-metafysisch presenteren terug lijken te voeren naar 
een stadium dat aan de metafysica vooraf gaat. Als Emanuel Levinas tegenover het 
metafysische fundament de gebiedende God stelt, dan gaat hij weliswaar de meta- 
fysica te buiten, maar dan door de achterdeur, door zijn toevlucht te nemen tot iets 
dat nog niet eens het eerste stadium van secularisatie heeft ondergaan, namelijk, de 
transformatie van de gebiedende God in een metafysisch, logisch en beargnmen- 
teerbaar fundament. 

Het nihilisme of 'het zwakke denken' zou zich net za goed kunnen rechtvaar- 
digen met een beroep op de geschiedenis van de moderne wetenschappen: in de 
huidige wetenschap manifesteert zich een steeds scherpere scheiding tussen de ob- 
jecten van de wetenschap en de dingen van de ervaring. Deze scheiding tussen het 
werkelijke en het ware, tussen dat wat zich aanbiedt in de ervaring en dat wat ac- 
ceptabel is vanuit het gezichtspunt van de wetenschap, kan geÃ¯nterpreteer worden 
als een ontbindingsproces van de realiteit. Wij zijn getuige van een tendens tot 
vervluchtiging van het zijn. 

Een andere reden die tot het nihilisme noopt, heeft te maken met de onmoge- 
lijkheid van oorlog. De crisis van het funderende denken correspondeert ook met 
het feit dat het niet meer mogelijk is de Gordiaanse knoop door te hakken met een 
slag van het zwaard. De totale oorlog, die alles zou vernietigen, is juist om die re- 
den geen middel meer on conflicten op te lossen. Het heeft geen zin meer om het 
Winterpaleis te bestormen, want, zoals Foucault heeft laten zien, de macht heeft 
zich uitgezaaid. Een funderend denken is niet meer mogelijk vanaf het moment dat 
men zich geen radicale oplossing voor de problemen meer kan voorstellen. 

Dit alles houdt de uitdaging in van een leven waarvan op fatale wijze de inten- 
siteit is verminderd. Nihilistisch denken is in die zin ook een therapeutisch denken; 
het voedt ons op tot een leven waaruit de intensiteiten waaraan men zich totaal kon 
overgeven, zijn verdwenen. Met de vorming van wat Norbert Elias La Socikt6 de 
cour (Flammarion, Champs, 1985) heeft genoemd, is de psychologie van de rid- 



der, die gedwongen werd om het zwaard te verwisselen voor een gedicht bij de 
verovering van zijn dame, diepgaand veranderd. Op dezelfde manier zou men 
misschien moeten zeggen dat de psycho-analyse niet had kunnen bestaan in de tijd 
van de barbaren en dat het de therapie is van de z'n driften verdringende, gesocia- 
liseerde moderne mens, die betrokken is in interacties waarvan de hevigheid is af- 
genomen. 

Het tijdperk van het 'zwakke denken' is wellicht ook dat van de halfzachten, van 
het futloze. 

Bij de Nietzsche van Menselijk, al te menselijk is het idee te vinden dat de nieuwe 
mens beter is opgevoed voor de nuance en minder voor de grote lostbestemmende 
gevechten. 

Wat is uw opvatting over de ecologische beweging? 

Vanuit mijn standpunt bezien is de ecologie niet het beroep op een houding die na- 
tuurlijker is ten aanzien van de natuur, maar een houding die zwakker is, minder 
agressief. De ontologie van het zwakke leidt tot een Schopenhaueriaanse ethiek, 
een ethiek van een vermindering van agressiviteit, van een reductie van de wil tot 
leven tot elke prijs. Dat zou een ideologie kunnen verschaffen aan een samenleving 
die op een minder gewelddadige manier de krachten van de natuur zou exploiteren. 
Wat ik "links" zou willen noemen, dat is het nihilisme als oppositie tegen de ver- 
harde structuren, tegen de autoriteiten, de oppositie tegen de exclusieve waarde 
van de economische wenen, een bezwering van de economie. Het idee van een re- 
ductie van de vitale spanning van de economie (dat men aan Mam zou kunnen 
ontlenen) lijkt me van belang. 

Het ecologische vertoog is vaak een vertoog van wetenschappelijke experts, als 
een manier waarop de wetenschap zijn macht zou kunnsn behouden. 

Ik weet dat er fundamentalistische, neo-naturalistische of zelfs scÃ¯Ãªntistisc eco- 
logische bewegingen bestaan. Het is niet op die manier dat ik me ecologisch voel. 
Ik denk veeleer aan een ecologie van het type "oikos". De logica van de "oikos" is 
niet alleen een logica van de natuurlijke wereld, maar ook van een wereld zoals die 
intersubjectief wordt beleefd. Sommige mogelijkheden van wetenschappelijk ex- 
perimenteren zijn voor het algemeen gedeelde bewustzijn niet te tolereren. In zo'n 
geval dient men een ecologie te hanteren die de verenigbaarheid van materiÃ«l mo- 
gelijkheden en de mogelijkheden van intersubjectieve aanvaarding op de vwr- 
grond stelt. Een jaar geleden was er in ItalÃ¯ sprake van de mogelijkheid om een 
'aapmens' te maken. Als goed nihilist heb ik geen reden om te geloven in een 
menselijke natuur, evenmin als in een 'apelijke' natuur. Maar er zijn menselijk 
historische tolerantie-grenzen. Wie zou durven dineren met de maker van de aap- 
mens? Wie zou in de ogen van de aapmens durven kijken? Ik streef een ecologie 
na die uit is op een vermindering van agressiviteit, een ~icologie van de oikos, van 
een evenwicht tussen middelen en mogelijkheden in he levenssysteem. 



Alles is mogelijk, maar niet alles is te tolereren. 

Kunnen we alles doen waarvoor we de kennis hebben om hei te doen? Nee, we 
moeten slechts doen wat we 'kunnen' doen. Dit 'kunnen' heeft vele betekenissen. 
Er is een technisch kunnen, een moreel kunnen, maar ook een kunnen van de we- 
reld zoals ik die beleef en die me zegt dat ik in morele zin slechts dan gelegitimeerd 
ben te doen wat ik kan, als ik dit kan vanuit het standpunt van de verenigbaarheid 
met een gedeelde oikos, van een verdraagzaamheid van anderen met mij, in &n 
woord, van solidariteit. 

Hoe verhoudt uw filosofie zich tot de Italiaanse context? 

In ItaliÃ vertoont de traditie van de linkse beweeine uit de iaren '60 de tendens tot 
w -  . "  

een existentialistisch-religieus getinte interpretatie van revolutie. Linksachtige den- 
kers als Cacciari of Marramao hebben tegenwoordig een mystieke houding, waarin 
een positiviteit wordt beaamd die zich niet kan tonen. Het is het idee van Benjamin 
van een messianistisch moment, het begin van een kern die zich verzet tegen z'n 
voleinding, een gene zijde dat ons altijd wordt ontzegd. Ze hebben als leermeester 
een zeer origineel denker, Sevarino (l), die de noodzakelijkheid van een terugkeer 
naar Parrnenides benadrukt. Het nihilisme is zijn voornaamste vijand. Voor hem is 
het nihilisme de essentie van de gehele westerse beschaving. zelfs de Griekse. 
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omdat elke beschaving die de mogelijkheid van het worden erkent nihilistisch is. 
Daarin steekt een soort apocalyptische houding die paradoxalerwijze een grote po- 
pulariteit geniet onder ex-marxisten. 

Tegen Sevarino wordt door links minder argwaan gekoesterd dan tegen mij. Ik 
heb een tamelijk tolerante houding tegenover de laat-kapitalistische wereld. Ik heb 
net een boek gepubliceerd, La Soci6t6 Transparante , dat een soort apologie is van 
de technische wereld als een kans voor de ontbinding van de harde structuren van 
het zijn. Ik interpreteer bijvoorbeeld het systeem van de telecommunicatie als een 
oplossing van de hardheid van het zijn. ik  ben minder wantrouwend ten aanzien 
van de geavanceerde kapitalistische wereld dan de linkse of marxistische denkers. 
Niet omdat alles wat daarin gebeurt goed is, maar omdat er bepaalde mogelijkhe- 
den zijn verbonden aan deze laat-kapitalistische structur-:n. Dat maakt dat degenen 
die het meest serieus en traditioneel op links gericht zijn mij wantrouwen. 

Ik zou willen dat de mens op het niveau was van de technische mogelijkheden 
die hij tot zijn beschikking heeft, dat hij zich w ontwikkelt dat hij in staat is de 
middelen die wij hebben ter beheersing van de natuur, van het leven, effectief aan 
te wenden. Ik idealiseer de technologie niet Zij bevat geen enkel principe dat haar 
beter maakt dan het vrimitieve leven. ik wil haar dienstbaar maken aan de ontwar- 
ring van alle knopen die het sociale leven verhinderen om zich volgens een vorm 
van consensus te ontwikkelen. Ik tracht het soort metafysische obstakels op te 
blazen dat een werkelijke democratie in de weg staat. 

Vertaling: Rob Molenaar 

1 Zijn boekover hel nihilisme isvoor 1991 aangekondigd bij Ed Alinea. 
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