Franse filosofen over
de oorlog op de Balkan

T A N N Y DOBBELAAR EN YOLANDE JANSEN

In Frankrijk stond vanaf de eerste bombardementen van de NAVO op 24 maart tegen
Servië bijna dagelijks eenphilosophe met zijn mening over de oorlog in de krant. De
discussies gedurende de maand april op de opiniepagina's van Le Monde leren daarbij dat de dood van de grote veihalen weliswaar in Frankrijk is verkondigd, maar dat
ze daai desondanks nog springlevend zijn. Zowel de politieke tegenstellingen tussen
de grote ideologieën als het grote verhaal van de psychoanalyse zijn belangrijke elementen in de Franse visies op de ooilog. De discussies draaien om twee vragen, die
door Nederlandse auteuis weinig zijn gesteld: welke invloed heeft de beeldvorming
in de media over Amerika, Servië en Kosovo en welke psychologische mechanismen
spelen een rol in het conflict?
Tot de eerste reacties van intellectuelen behooide een pamflet dat Piene Bouidieu
samen met een twintigtal anderen, waaronder Suzanne de Brunhoff, Daniel Bensaïd
en Pierre Vidal-Naquet op 31 maart in Le Monde publiceeide. Het pamflet opent
met de stelling dat de keuze tussen óf Milosevics politiek tegen de Albanezen óf de
NAVO-bombardementen een vals dilemma is, vooral omdat de Kosovaren niet dooi
de bombatdementen gered zullen wotden. Volgens de ondertekenaars waren de diplomatieke wegen om tot een oplossing te komen bovendien niet op een juiste wijze
benut. Een multinationale politie met voornamelijk Setviëts en Albanezen was binnen het kader van de OVSE mogelijk geweest; de al eerder gedestabiliseerde Balkanlanden als Macedonië en Albanië hadden veel eerder in de onderhandelingen betrokken moeten worden. De NAVO-acties zouden het volgens de ondettekenaais
voor de Serviels makkelijke! hebben gemaakt de etnische zuiveringen zo radicaal uit
te voeren als in april was gebeurd, en bovendien het gevaai hebben vetgioot dat de
hele regio in het conflict betrokken zou worden. Het pamflet eiste de onmiddellijke
stopzetting van de bombardementen; de organisatie van een grote Balkanconfeientie waai vertegenwoordigers van alle betrokken landen en volken aan zouden deelnemen; een feime verdediging van het recht op zelfbeschikking van volkeren en een
parlementair debat over verdere deelname van Frankrijk aan de NAVO. (Inmiddels is
dit pamflet in licht gewijzigde vorm en zonder de eis met betrekking tot Fiankrijks
deelname aan de NAVO, onder de titel Academies against NATO's war in the Balkans
door intellectuelen over de hele wereld in een e-mailversie ondertekend door onder
meer Noam Chomsky en Edward Said.) De middelen waarmee volgens de ondertekenaars van het pamflet met name de eis van zelfbeschikking zou moeten worden
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ingewilligd — een multinationale politie onder leiding van de OVSE en een Balkanconferentie — klinken inmiddels niet eig ovettuigend meet, zekei niet na het bekend
worden van het plan Hoefijzei, waaruit blijkt dat Seivië al ver voor het begin van de
NAVO-bombaidementen de systematische veidtijving van de Kosovaren had voorbereid. Het kiachtigste ondeideel van het pamflet is echtei de twijfel aan de doelmatigheid van de NAVO-acties. Worden de Kosovaren daardoor beschermd? Nee. Deze
kritiek lijkt niet heel politiek beladen, omdat ze direct op de doelmatigheid van het
handelen van de NAVO in Joegoslavië is betrokken. In Frankrijk echtei is dit pamflet
en de hele discussie daaromheen onmiddellijk geïnterpreteerd in het kader van de
oude ideologische tegenstelling tussen kapitalisme en communisme.
Een van de redenen daarvoor is misschien dat enkele dagen voordat dit pamflet
in Le Monde werd gepubliceerd, de PCF en de CGT, de communistische partij en een
van de gtootste vakbonden in Fiankiijk, een demonstiatie hadden georganiseerd die
solidariteit betuigde met de Servische burgers en zich uitsprak tegen de bombardementen. Communisten en rechts-extremisten liepen in deze demonstiatie mee. Et
weiden spandoeken gedragen met leuzen als 'Chirac = Hitlei' en 'Jospin = Mussolini'. Demonstranten scandeetden: 'Chirac mootdenaai, Jospin moordenaar'. Dit tot
veibijsteiing van de cineast Romain Goupil die zich in een persoonlijk stuk rechtstreeks wendt tot enkele van zijn communistische kameraden en vraagt waarom zij
zich in hun antibommenstiijd zo gemakkelijk scharen achtet de 'roodbruine' Serviërs. Zijn bewoordingen zijn tekenend voor de kracht die de oude ideologische tegenstellingen in Frankrijk nog hebben. 'Zijn jullie vergeten dat de stalinisten het
pact tussen de Duitsers en de Russen rechtvaardigden, omdat ze als communist geen
paitij wilden trekken in een ooilog tussen kapitalisten', vraagt Goupil. En: 'Willen
jullie het op je geweten hebben, jullie jacobijnen, centralisten, bolsjewieken dat deze
"staat" in het hatt van Europa een apartheidsregime instandhoudt?' Verderop in zijn
artikel mijmert hij: 'Ik droomde een droom, dat we elkaai kameraad konden blijven
noemen.'
De geschiedenis van revolutie en Koude Ooilog lijkt bepalend vooi de posities
die in het Kosovo-conflict worden ingenomen. De houding tegenover Amerika is
hietdooi een van de hoofdthema's in de discussies: de Amerikanen zijn voor de
Franse communisten nog steeds imperialisten - terwijl mededogen met de Serviërs
lijkt voort te komen uit de geschiedenis van het communisme.
Wanneer het ware links het volkomen bij het verkeerde einde heeft, is de titel van
een artikel van Paul Allies waaiin Boutdieu en de zijnen ondet de 'internationalisten' worden geschaald, die het ene deel van de anti-Amerikaanse linkse intellectuelen uitmaken. Het andere deel van hen wotdt 'nationalistisch' genoemd en daarvan
ziet Paul Allies de Franse filosoof en communicatiewetenschappet Regis Debray als
een van de belangrijkste vertegenwoordigers. Debray publiceerde enkele dagen na
Bourdieu een veel beschouwender stuk in Le Monde waarin hij stelt dat 'wij Europeanen' deze ooilog analyseren met middelen die uit een andere tiaditie, een andete
geschiedenis stammen en die 'wij' volledig aan het internaliseren zijn: die van Amerika, dat voor hem nog steeds staat vooi 'land zonder geschiedenis'.
In de Amerikanisering van de Balkanoorlog is 'tijd', ofwel een inzicht in de histo-
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tische achtergronden van het conflict, vervangen door 'plaats'. Het discouis van de
NAVO schiet volgens Debray op en neer tussen beelden van het meest particuliere brandende huizen, vluchtende vrouwen en huilende kinderen — en de meest universele principes. Geschiedenis en politiek worden daardoor niet in de overwegingen
betrokken. De universele Wet van de Mensenrechten woidt als een religie over de
hele ruimte van de aaide gedistiibueeid, desnoods met geweld, en de histoiische
achtergronden van de 'bekeerde' volkeren lijken irrelevante bijkomstigheden. Die
volkeren worden dan losgemaakt van hun verleden en verschijnen slechts als slachtoffers, als identiteitsloze vluchtelingen die aan onze kant staan. Die beeldvorming
wordt natuurlijk versterkt door de platte beelden van de televisie, die een lapsodie
aan emotionele flitsen laat zien, zonder dat ze de kijker een leidraad verschaffen om
de conflicten te kunnen begrijpen, aldus Debray.
O m de oorlog te kunnen veikopen heeft het Witte Huis een goed verhaal nodig,
stelt Debray vast, een vethaal dat dooi de media in zwart-wit termen wordt verteld.
Zo creëert men een goede actiefilm, zoiets als Saving private Ryan, waarin de bevolking alleen nog maar dient als karakterloos decor, zonder al te veel historische achtergronden, omdat je anders een deel van je publiek kwijtraakt.
Debray vetlangt teiug naat De Gaulle. Die zou aan deze ootlog zijn historische
dimensie terug hebben kunnen geven, en voor deze Europese affaire een 'Europese
grammatica' kunnen ontwikkelen. De oude Europese diplomatieke dossiers waarin
zoveel voorkomen oorlogen figureren, zouden door hem gebruikt zijn om ook deze
oorlog te voorkomen, aldus Debray. Dat klinkt in het licht van alle ooilogen die
hier wel gewoed hebben niet erg geloofwaardig.
Het anti-Amerikanisme van Debray en diverse communisten en de vermeende
anti-Amerikaanse motivatie achter het pamflet van Bouidieu en de zijnen is aanleiding geweest vooi diverse zeer polemische reacties. Bijvooibeeld van Alain Finkielkraut, die enkele jaren geleden opzien baarde met zijn boek Hoe kan men Kroaat
zijn? en daar een flink deel van intellectueel Frankrijk mee tegen zich in het harnas
joeg. Hij verzet zich hevig tegen veidachtmakingen a la Debray van de media. Hij
noemt Debiay 'vetblind' door zijn anti-Amerikanisme. Bovendien, zo vindt Finkielktaut, laat Debiay zich wel heel eig weinig aan de feiten gelegen liggen. Hij
schrijft ovet historisch bewustzijn, maar besteedt geen aandacht aan de oorlog van
dit moment. Als anti-Amerikaan heeft hij alleen oog vooi 'de kleine Biuce Willis die
bezit van onze gedachten zou hebben genomen'. Finkielkiaut vindt dat de Franse reacties op het conflict eerder aan een teveel dan aan een tekort aan historisch bewustzijn lijden. 'Je kunt het wooid Balkan nog niet uitspreken of de actualiteit verdwijnt
uit het zicht.' Iedereen kijkt naar de geschiedenis in plaats van te pogen het nieuwe
van deze situatie in te schatten. Men komt aan met de Frans-Servische alliantie en
de veibondenheid van Kroatië met Duitsland in de Tweede Wereldoorlog, alsof er
de laatste jaren niets gebeuld is dat de hedendaagse vormen van het conflict bepaalt.
Ook de invloed van het Hollywoodscenaiio en de verderfelijke invasie van televisiebeelden schat hij anders in. Moderne televisiekijkers zijn juist heel kritisch, om niet
te zeggen cynisch over de beelden die ze voorgeschoteld krijgen, aldus Finkielkraut.
'Sinds ze opgezadeld zijn met de schrijnende leugens van de Golfootlog en Timisoata, plaatsen ze elk bloedbad tussen aanhalingstekens.' Die waakzaamheid heeft gror R A N S E F I L O S O F E N O V E R D E O O R L O G OP DE BALKAN
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te gevolgen voor de wijze waarop deze oorlog wordt bezien. De onrust die ontstaat
door het visuele bedrog slaat om in het veilangen naai de tust van de ontkenning. In
naam van de weeistand tegen desinfotmatie stelt de kijker zijn eigen menu aan beelden samen die zijn vooroordelen alleen maar zullen bevestigen. Dit mechanisme is
veel bedreigender dan alle slechte films bij elkaai, vindt Finkielkiaut. Het beroep dat
Debray op de geschiedenis doet, berust op de verschrikkelijke aandrang om weg te
lopen voor de realiteit. En in de realiteit wotstelen we met de vraag: hoe krijgen we
Belgrado op de knieën zonder dat er nog veel meer doden vallen. Dit is de vraag die
nu actueel is, zegt Finkielkiaut, die vraagt om andere oplossingen dan de bekende
minachting voot de Amerikanen en de geheel nieuwe kunst — van Debray — om
niets andeis te doen dan televisie kijken.
Ook Pascal Btucknet plaatst, in een interview in NRC Handelsblad van 13 april, de
motieven van de pamflettisten rondom Bourdieu onmiddellijk in een ideologisch
kader. Zo kan hij het niet nalaten te vermelden dat Daniël Bensaïd, een van de ondettekenaais, te boek staat als ttotskist. In zijn aitikel in Le Monde vetzet Btucknet
zich tegen de meest grove vormen van anti-Amerikanisme in Frankrijk, dat zowel bij
extteem techts als bij extreem links gepaard blijkt te gaan met het bagatelliseren van
Milosevics politiek. Bruckner veronderstelt voor het gemak dat alle tegenstandeis
van de bombatdementen anti-Amerikaanse extremisten zijn. In het pathetische einde van zijn attikel in Le Monde roept hij uit: 'Ja, duizend maal liever de westeise
orde dan die van de Serviërs, vrijheid, recht en pluralisme liever dan etnische zuiveiheid, de obsessie van het bloed, de misdaad tegen de menselijkheid.' Btuckner vermeldt niet dat het juist deze keuze is die door Bourdieu cum suis als een vals dilemma werd gezien. Tot een iets genuanceerdere vraagstelling waarin doel en middelen
tegen elkaar worden afgewogen komt Btucknet dus nauwelijks.
Hetzelfde geldt voot een attikel van filosoof Bernard-Henri Levy. Tijdens de eerste dagen van de oorlog had de Franse minister van Binnenlandse Zaken Chevènement zijn twijfels over de NAVO-acties uitgesproken. Hij deed dit aan de hand van
een tekst uit 1996, waarin Hans Magnus Enzensberger had geschreven dat het ideaal
van de mensenrechten een vorm van theologie kan wolden als ze zonder oog voor de
historische omstandigheden overal door het Westen wordt opgelegd. Hij schreef
ook dat rekening gehouden moet worden met de culturele afstanden tussen de velschillende landen en volken. Op grond van deze tekst beschuldigt Bernard-Henri
Lévy, beter bekend als BHL, Enzensberger van extreem-rechtse, anti-Amerikaanse,
anti-univetsalistische denkbeelden door onvolledig te citeren uit dit bewuste artikel
van Enzensberger dat dooi Chevènement was aangehaald. De ironie wil dat de beschuldiging van BHL al in dezelfde editie van Le Monde wordt ontkracht: Enzensbetget blijkt, met veel mitsen en maren, vóór ingrijpen in Kosovo te zijn, en spreekt
ei in een intetview in Le Monde zijn vetbazing ovet uit dat Chevènement zijn tekst
heeft gebiuikt om deelname aan de ooilog te heroverwegen.
Waarom heeft het Westen zo lang gewacht voordat het optrad tegen Milosevic,
vraagt de filosoof Jean-Jacques Delfour zich af. Zijn verklaring: angst. Men is bang
om de misdaden van Milosevic ondet ogen te zien en verdringt ze eenvoudig, dit
ondanks alle veihalen ovet etnische zuivetingen. Volgens Delfour kunnen we niet
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verdragen dat in 'ons' huidige Euiopa misdaden tegen de mensheid wolden gepleegd die ongestraft blijven. Pas sinds twintig jaai is Euiopa zich bewust van de
omvang van de shoah, en neemt Euiopa verantwoordelijkheid voor de gewelddadigheden die zich in de voormalige koloniën hebben voorgedaan. In diezelfde tijd hebben nationalistische krachten zich het sterkst in vooimalig Joegoslavië, maar ook elders, weer ontwikkeld, waaidooi het beschaafde Euiopa moet toegeven dat het ook
een ander gezicht heeft: dat van de baibatij. Milosevic voert datgene uit waat velen
in Europa van dtomen. Het eikennen van de daden van Milosevic betekent ook: het
etkennen van een historisch echec en toegeven dat er een 'weerzinwekkende' verwantschap bestaat tussen hen en ons. Delfour meent dat de Verenigde Staten functioneren als superego dat Euiopa voothoudt dat het zich moet velzetten tegen de
vetdringing van deze eigen schuld. Hij verklaart hieruit de haat van Europeanen tegen Amerika. De psychische verwarring die daarvan het gevolg is, komt nog het
sterkst tot uiting in de steeds terugkerende mededeling dat de Serviërs in de Tweede
Wereldoorlog antinazi zijn geweest, alsof dat zou impliceren dat ze nu geen misdaden tegen de mensheid kunnen plegen. Milosevic leert Europa dat de barbaar niet
het tegenoveigestelde is van de beschaafde mens, maar dat de vroegere overwinnaars
van de barbarij zelf- en op onbegrijpelijke wijze - barbaren kunnen worden.
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Delfour geeft een psychologische analyse van de Europese houding ten opzichte van
Servië. Veel verder gaat de psychoanalytische visie van Julia Kristeva die, eveneens in
Le Monde, een essay schrijft over de verschillen in 'subjectiviteit' tussen de christelijke orthodoxie van de Serviërs en de westerse votmen van het chtistendom, verschillen die tetug te voeren zouden zijn op het schisma tussen de orthodoxe Byzantijnen en de rooms-katholieken in 1054.
Hoewel de ooilog aan de oppervlakte een seculiere oorlog is, spelen de religieuze
verschillen volgens Kristeva een cruciale rol: vijftig jaai communisme hebben de religieuze basis van de cultuui eetder verdrongen dan ontmanteld. Sterker nog: Kristeva vetbindt de autoritaire votmen die het communisme aannam juist met de traditie van de orthodoxie. Haat stelling is dat de westeise subjectiviteit kantiaans van
aaid is, dat wil zeggen: rationeel en kritisch. Een kantiaans individu kan zelfstandig,
aan de hand van zijn verstand, een verhouding bepalen tot de wereld waarin hij
leeft. De orthodoxe subjectiviteit is daarentegen volledig verweven met de spirituele
en met de nationale gemeenschap, aldus Kiisteva. De vrijheid van een gelovige bestaat uit een 'spititueel weten', een vorm van subjectiviteit waarin het 'affectief toebehoren van niet-ktitische subjecten' aan de mystieke eenheid essentieel is. In de otthodoxe leer zijn kerk en staat bovendien nauw met elkaar verweven: de Byzantijnse
keizer kiest de patiiarch van de kerk, en deze geeft in ruil daarvoor sociale stabiliteit.
Niet voor niets luidt een van de orthodoxe gezegden: 'Voor een christen is er geen
kerk zonder keizer'. Waar het Roomse gezag uitsluitend is ontleend aan het 'goddelijk' recht, ontleent de patriarch zijn gezag aan het seculiere recht. Die verwevenheid
van kerk en staat vindt haai hoogtepunt in een volledige identificatie van keik en
natie, aldus Kristeva, en, onder het communistische juk, tussen ideologie en natie.
Kiisteva stelt ook nog een psychoanalytische lezing van de heilige drie-eenheid
voor Waai in de orthodoxe tiiniteit de heilige geest van de vadei door de zoon heen
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wetkzaam is, zou in de katholieke kerk een betere basis voor vrijheid besloten liggen:
daar werkt de geest via de vader en de zoon. Dat laatste wijst op de onafhankelijkheid van de zoon, symbool voor de mens in de drie-eenheid, en daarmee van de gelovigen.
In de orthodoxe leer is God onbereikbaar onbekritiseerbaar vooral. Kristeva verklaart dat verzet tegen de goddelijke autoriteit in de orthodoxe leer daarom alleen
via brute vernietigingsdiang kan plaatsvinden, en niet via atgumentatie. Daatmee
geeft de orthodoxie het individu de mogelijkheid 'de onderste lagen van het bewustzijn tot uitdiukking te biengen', daat waar masochisme en 'pre-oedipale depressie'
zich nestelen. Kristeva ziet hierin overigens geen absoluut contrast met de westeise
subjectiviteit. De kantiaanse oedipus heeft die lagen maar nauwelijks kunnen bedekken en zijn banalisering en commercialisering stimuleert het verlangen die oude
lagen weer te leien kennen.
'Niemand kan ontkennen dat de depressieve dimensie van de psyche die geworteld is in
oudere lagen dan die waarin de oedipale bevrijding plaatsvindt, in de westerse maatschappij terugkeren, bijvoorbeeld in de fascinatie voor geweld in de misdaad, drugsverslaving en sommige psychosomatische aandoeningen.'
Hoe nu uit deze crisis te geraken? Kristeva bepleit de oprichting van een federatie
van alle stromingen binnen het christendom, om mee te werken aan de 'morele reconstructie' van zowel de orthodoxe als de westeise subjectiviteit. 'Dan alleen, op
grond van een hetziene traditie, wordt echt seculiet, kritisch denken (...) mogelijk.'
Kiisteva levert een gewaagde visie op de ootlog waatbij ze in alle talen zwijgt ovei
de politieke wortels van het conflict, over de banale sttijd om macht, land en invloedssfeer. Haar visie lijkt bij eetste lezing de mogelijkheid te bieden enkele fundamentele elementen in het conflict, en vooral de vraag waarom de Serviërs zich niet
meet tegen Milosevic en zijn militaire politie verzet hebben, betei te begrijpen.
Maar al gauw rijst de vraag of de chaime van de fundamentele analyse niet teiuggevoerd kan worden op de welbekende, misleidende fascinatie voot alomvattende
schema's. (Ovetigens gebtuikt Kristeva een heel bekend schema: Milan Kundeia
heeft in de jaren zeventig de voim van het sovjetcommunisme ook al met het messianisme van de orthodoxie en afwezigheid van rationalisme en Veilichting verbonden.)
Complicerende factoren vooi zo'n algemene theorie zijn licht te verzinnen. O m
er een paar te noemen: de geschiedenis van de Balkanlanden in het twintigste-eeuwse Europa, de gevoelens van vernedering bij verschillende Balkanvolken die daarin
zijn ontstaan, de economische en staatkundige ontwikkelingen in Oost-Europa na
de val van de Muur, de opkomst van het tovetskapitalisme in Oost-Europa waai ook
Milosevic van profiteert. Een statische analyse als die van Kristeva negeert dit soort
factoren stuk voor stuk.
De neiging tot generaliseren is niet alleen bij Kristeva te vinden, maar komt ook
in de meeste andere hier besproken artikelen terug. Zonder al te veel nuance weten
de schrijvers grote 'waarheden' over de diverse partijen in het Kosovo-conflict te
melden: de Europeanen van Delfour zijn bang voor de Amerikanen; volgens Debray
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hebben Amerikanen een geheel ander besef van geschiedenis dan wij Europeanen.
En dan reserveert Debiay ook nog een speciaal plaatsje voot 'ons', de Fransen. Franse intellectuelen lijken voot Finkielktaut, Btucknet en Lévy weer bijna van nature
anti-Amerikaans. Veel van de hieiboven beschreven analyses lijken dus doortrokken
van dit sooit wezenscategoiieën, waarin bijvoorbeeld de ideologische tegenstelling
tussen kapitalisme en communisme zich moeiteloos laat verbinden met de regionale
tegenstelling tussen Amerika en Rusland. Juist het door diverse Franse filosofen
voorgestane historische bewustzijn lijkt te bezwijken onder de neiging vaste pationen te beschrijven en volkeren in een paai pennenstreken te typeren, en dat is des te
pijnlijke! tijdens een ootlog die zo nadtukkelijk draait om stereotyperingen van collectieve identiteiten. De grofheid van de meeste philosophes in hun opiniërende
stukken in Le Monde weeispiegelt in feite de veiguisde grote verhalen waarin concrete gebeurtenissen nog voor ze gedetailleerd onderzocht zijn al binnen een bepaald
ideologisch of psychoanalytisch systematisch kader worden geplaatst. Wat dit betreft moeten we Pascal Btucknet in zijn interview met NRC Handelsblad gelijk geven: 'In Frankrijk zijn ideeën belangrijker dan feiten.' Daai staat weet tegenovei dat
niet iedeieen in Frankrijk de inmenging van Franse filosofen kan waarderen. In Le
Monde zijn al diverse ingezonden brieven verschenen met kritiek op de arrogantie
van de Franse filosofen die vanuit hun leunstoel opinies ventileren. 'Oh, wat zijn de
Franse intellectuelen blij dat ze weer een onderwerp hebben om over te debatteren',
zo luidt de irritatie van de ingezonden brieven. Die reactie relativeert de discussie
over taak en invloed van intellectuelen in oorlogstijd, zelfs in een land waar politiek
en ideologie zo prominent aanwezig zijn.
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