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De laatste jaren vertoont de franse akademiese filosofie een
sterk toenemende interesse in engelstalig werk. Een aantal
engelse en amerikaahse auteurs - of in ieder geval auteurs
wordt nu
die werken en SchriJven in het engelstalig gebied
in het frans vertaald: Quine, Popper, Ayer, Strawson, Austin
en natuurlijk Wittgenstein.
In 1980 verscheen bet Parijse tijdschrift Crltlque met een
dubbelnummer onder de titel "Les Philosophes anglo-saxons
par eux-mÃªmes (l), met artikelen van onder andere Stanly
Cavell, Hubert Dreyfus, Charles Taylor en Bernard Williams.
De twee laatste artikelen zullen speciaal van belang voor
het lezerspubliek geweest zijn, gezien het feit dat de genoemde interesse voor analyties werk zich nog niet uitstrekte tot de politieke filosofie.
Hiermee is niet gezegd dat politiek georiÃ«nteerd reakties
op het doordringen van de engelse en amerikaanse filosofie
in Frankrijk ontbreken. Dergelijke reakties richten zich
echter veeleer op werken waaraan in de originele verschijningsgebieden g&& specifiek ethiese of politieke waarde toegeschreven wordt. Immers, juist in Frankrijk wordt het, anders dan in Oxford, Chicago, Londen of CaliforniÃ« niet als
vanzelfsprekend aangenomen dat centraal in de filosofie "problemen betreffende kennis en zin" dienen te staan, gevolgd
door meer "perifere onderwerpen als theologie, esthetika en
politieke filosofie" (2).
Epistemologie en politiek worden niet alleen regelmatig verenigd als ohjekt van filosofiese teksten, de epistemologie
wordt zelfs vaak behandeld in het perspektief van oordelen
of spekulaties ontsproten aan de politiek.
Dit geldt ook voor het hier te bespreken hoek, namelijk Dominique Lecourt'sLIOrdreet les jeux. In dit boek, een bewerking van zijn 'Doctorat d'Etat', staan drie, volgens Lecourt, duidelijk te onderscheiden richtingen in de 20e eeuwse
filosofie centraal: het Weense positivisme, het werk van
Popper en dat van Wittgenstein. Aangezien hun geschiedenis

-

voor veel franse filosofiestudenten betrekkelijk onbekend is,
bestaat een groot deel van het boek uit de presentatie van deze stromingen.
In zijn behandeling van de positivistiese stroming geeft Lecourt een in hoofdzaak 'externe' historiografie van haar Ontwikkeling, in termen van de invloed van een serie wetenschappelijke ontdekkingen en ideologies-politieke gebeurtenissen
op het filosofies denken. In zijn visie kunnen filosofiese
teksten niet 'onschuldig' zijn: filosofiese problemen ontstaan als gevolg van wetenschappelijke en politieke ontwÃ¬kke
lingen en krises, en niet zozeer uit de hoofden van individuele denkers, of uit een bestaande verzameling technies-filosofiese literatuur (3). De opkomst van het logies positivisme
wordt dan ook besproken in bet kader van achtereenvolgende
krises in de fysika, van revoluties op het gebied van logika
en wiskunde, en gekoppeld aan de situatie van de progressieve
intelligentsia in 'Rood Wenen'.
Deze faktoren worden door Lecourt op de volgende wijze met
elkaar verbonden: tot aan het midden van de 19e eeuw hadden
de vooronderstellingen van de dominante mechaniese modellen
in de natuur- (maar ook in de sociale) wetenschappen al gezorgd voor wat een behoorlijke unifikatie leek van voorheen
verspreide of niet bestaande wetenschappelijke gebieden (Lagrange, Helmholtz, Bernoulli's kinetiese gastheorie; en we
zouden hier ook de britse school in de psychologie, etc.
kunnen noemen). Deze eenheid kwam op losse schroeven te staan
na de ontdekking van het tweede principe van de thermodynamika, de bestrijding van Bernoulli door Clausius, en de problemen die de elektromagnetiese theorie schiep. (Daarnaast zou
men de opkomst van vitalisme en organisme en soortgelijke
ontwikkelingen in de menswetenschappen kunnen noemen.) Al deze ontwikkelingen en gebeurtenissen werden nu door wetenschappers-filosofen gekenschetst als symptomen van een 'krisis'.
aangevallen door Boltzmann
deden pogingen
Mach en anderen
deze situatie te bezweren door tot herdefiniering te komen van
de 'fundamentele elementen' welke de wereld bepalen: dat waren
niet meer objekten of lichamen, aangezien deze beschouwd dienen te worden als zintuiglijke gewaarwordingen.
De nieuwe, door Mach bepaalde positie had duidelijke gevolgen
voor de sociale en menswetenschappen, zoals aangetoond door
Lenin in zijn Materialisme en Empirio-criticisme uit 1909 (4).
De revolutie van Einstein (1905) echter, scheen al eerder een
bevestiging van bepaalde theses van Mach te hebben geleverd.
Kar1 Pearson zag het belang van die omwenteling in het aantonen van de 'symboliese' realiteit van de wetenschap, die, zoals Ostwald toegaf, eerder een deskriptieve dan een verklarende funktie zou moeten hebben. Wundt deed een poging korresponderende principes op het gebied van de psychologie toe te
passen (maar werd daar later op aangevallen door Brentano en
William James). Zowel duitse als Weense filosofen sloten zich
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bij de beweging aan, alhoewel - zoals Otto Neurath heeft opgemerkt - de Weense groep, grotendeels gevrijwaard van het
'(neo-)kantiaanse interludium', een vruchtbaarder gebruik van
zijn energie kon maken dan de kollega's in Duitsland, die de
slag tegen het a priori (Reichenbach en bondgenoten) nog
moesten voeren en winnen.
Empirisme, in haar nieuwe, logies herziene vorm (51, zou de
oplossing bieden voor de krisis die een halve eeuw eerder
ontstaan was als gevolg van de aanval op het mechanies model.
Carnap's protokolzinnen zouden een fenomenaal, weliswaar Subjektief, maar hecht fundament voor de wetenschap moeten gaan
vormen. Het bekende tweeledige doel van denieuwe positivisten
werd nu de eliminatie van de metafysika (vergelijk Carnap's
aanval op Heidegger, Reichenbach's kritiek op de neo-kantlanen, enzovoort), en de unifikatie van de wetenschap, inklusief de menswetenschappen, die dan gemathematiseerd zouden
worden; zo zou de psychologie zich gaan voegen naar de behavioristiese stroming. Neurath pleitte er zelfs voor geschiedenis en politieke ekonomie te funderen op een hehavioristiese 'algemene sociologie'; en zowel keynesianisme en funktionalisme voeren wel bij het logies positivisme.
Toch verschenen reeds de eerste wolken aan de positivistiese
hemel. Twee jaar voor de publikatie van het Manifest van de
Kring in 1929 (6), had de formulering van Heisenberg's zogenaamde 'onzekerheidsprincipe' een nieuwe krisis uitgelokt,
doordat het Bolzmann's atomisme bevestigde, in weerwil van de
Machisten die deze 'verouderde' stellingname gehekeld hadden.
Op 't zelfde moment was door Godel een theorema geproduceerd
waarin, volgens velen, het falen van het logiese programma van
Hilbert e.a. besloten lag. Deze en vergelijkbare, zij het niet
altijd even dramatiese moeilijkheden, leidden tot aanpassingen
in het positivistiese projekt in de richting van het konventionalisme (waarvan de grondslagen gelegd werden door Henri
Poincark). De filosofiese krisis ontwikkelde zich gestaag,
ondanks het feit dat door Heisenberg zelf aan zijn werk een
positivistiese interpretatie werd gegeven. De unifikatie van
de wetenschap als doel werd echter niet aangevallen, en de
mens- en sociale wetenschappen bleven belangrijke (kandidaat-)
leden van de wetenschappelijke klub - zij het niet op de
epistemologiese voorgrond.
Het voorgaande kan de vraag doen rijzen waarom sociaal-filosofen zich bezig zouden houden met deze vorm van wetenschapsen filosofiegeschiedenis. Een dergelijke
bepaald niet britse
of amerikaanse benadering, waar het de sfeer van de ethiese,
politieke en sociale theorie betreft, lijkt een vereiste te
zijn voor slechts die denkers op de genoemde terreinen,die het
voor hun werk belangrijk of zelfs noodzakelijk vinden "zich
meer bewust te worden van de ideologiese vooronderstellingen"
ervan (7).
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Overigens kunnen er verschillen van inzicht ontstaan over de
vraag hoe groot de distantie ten aanzien van het oorspronkelijke onderzoeksgebied moet zijn om de vooronderstellingen
bloot te kunnen leggen. Als men de engelstalige en franstalige praktijk op dit gebied in ogenschouw neemt, kan de vergelijking snel leren dat de fransen veel verder wensen en prosoms zelfs
beren te gaan dan hun anglo-saksiese kollega's
ten koste van het noodzakelijke spitwerk in het oorspronkelijke gebied.
Voor het neo-positivisme geldt zeker dat het zich bezig hield
met toepassingen op sociale beleidsterreinen. We weten dat
Neurath, de grote aktivist van de logies positivistiese school,
een militante marxist was, die een leidende funktie vervulde
in de beierse Sovjet Republiek van 1919. Maar ook andere leden
van de kring (zoals Schlick bijvoorbeeld) hadden, volgens Lecourt, een "politiek vokahulaire gekleurd door (evolutionair)
marxisme" (S) ontwikkeld. De anarchie van het kapitalisme, zo
zichtbaar in het na-oorlogse Wenen, werd in hun ogen weerspiegeld in de anarchie van de toenmalige filosofie.
Als orthodoxe marxisten - nuances daarin doen hier niet ter
kontrasteerden zij deze anarchie met een gepland syzake
steem, dat deel zou uitmaken van een geplande samenleving. Als
een dergelijke samenleving mogelijk is, dan vereist ze een
hoog ontwikkelde heleidswetenschap, die de haarkloverij van
het oude regime zou moeten vervangen door een rationeel, teehnies efficiÃ«n beleidsorgaan. De theoretiese basis voor die
nieuwe samenleving was voorhanden in wat Carnap, ter onderscheiding van haar voorgangers, een techniese filosofie noemde, die een ware mechanisatie van het denken zou vertegenwoordigen (9).

-
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Neurath en anderen deden een beroep op neo-positivistiese
principes in hun veroordeling van bijvoorbeeld
het mysticisme van Spengler en de nazi-ideologie, en plaatsten zich
daarmee in de Verlichtingstraditie. Lecourt merkt in dit verband over de ironie van de theoreties-politieke geschiedenis
op: "Dat deze (neo-positivistiese) stellingnames, overgebracht
naar de anglo-saksiese filosofiese wereld, en gekombineerd met
de lokale 'pragmatiese' traditie, later zouden leiden tot een
versterking van een ingeperkte 'techniese' konceptie van filosofie, die de filosofen niet kon wapenen tegen de misdadige
aanvallen van het MacCarthyisme, is een feit. Dit feit moet
echter op zijn beurt wel in het licht gezien worden van het
politieke en ideologiese klimaat van die tijd" (10).
Als Neurath's oorspronkelijke projekt beschouwd kan worden
als een moedige poging een ware en sociaal gezien progressieve
filosofie te ontwikkelen, zoals Lecourt suggereert, dan zouden
we wellicht Wat dieper in moeten gaan op deze verbintenis van
epistemologiese en politieke aspiraties. Men zou bijvoorbeeld
kunnen menen dat Lecourt op de volgende wijze argumenteert:
l. neo-positivisme is, in feite, onjuist; maar
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2. het heeft een bepaalde aantrekkingskracht, gelegen
a. in haar theoretiese elegantie, eenvoud en uitstraling, en
b. in haar politieke en beleidsimplikaties;
waarbij b. niet lager, integendeel, eerder hoger dan a. ingeschat zou moeten worden in iedere verklaring voor het feit dat
bepaalde logiese positivisten gingen geloven in de waarheid
van de doktrine (&n in het nut ervan).
Als we welwillend aannemen dat in dit opzicht de invloed van
b. hoofdzakelijk onbewust was - zeker voor zover het gemotiveerde steun aan de doktrine betrof - dan blijven we niettemin achter toet de indruk dat een zekere mate van zelfmisleiding, of iets wat daarop lijkt, een belangrijke rol in het
bepalen van de opkomst van het neo-positivisme gespeeld moet
hebben. Of dit echter inderdaad de mening van Lecourt is mag,
zo toont het vervolg aan, betwijfeld worden.
Welke interpretatie men ook mag geven, in deze analyse kan
Wittgenstein, door de kontrastwerking, naar voren komen als
een man met een diep persoonlijk en sociaal inzicht, alleen
al vanwege zijn immuniteit voor de heersende mode van het
technologies progressivisme (zijn 'modernisme' was eerder van
een esthetiese soort). Hij is, zo beweert Lecourt, nooit in
de ingebouwde valkuilen van het logies-positivisties programma gelopen. Als "de leden van de kring letterlijk niet in
staat waren de tekst van de Tractatus te lezen . . . . (dan was
dat niet omdat) zij geheel vreemd stonden tegenover de vragen
waarmee Wittgenstein al voor 1914 worstelde, maar omdat . . . .
wanneer zij het wel hadden gelezen, zij daarin de meest vernietigende kritiek die maar denkbaar is hadden ontdekt op hun
konceptie en praktijk van filosofie".
Lecourt sluit zich dus aan bij Janik, Toulmin (11) en anderen
die de Tractatus in haar historiese kontekst lezen, en neemt
zodoende Wittgensteins eigen opmerkingen over de fundamenteel
ethiese bedoeling ervan als de juiste weergave van de betekenis.
Lecourt zoekt voor deze tekstverklaring steun in wat ongebruikelijke argumenten. Wittgenstein was, zoals reeds eerder
genoemd, een bewonderaar van Boltzmann. Deze had al, in een
artikel over het onderwerp 'Model' gepubliceerd in de Encyclopedia Bntannica in 1902, geanticipeerd op de wijze waarop
Wittgenstein het begrip 'tonen' (ze-~qen),zoals geformuleerd
in de Tractatus 4.022 en 6.522, gebruikt. Geheel in tegenstelling tot Jacques Bouveresse, die de Tractatus als "de filosofie van een technikus" (12) beschouwt, gaat Lecourt ervan uit
dat het gebruik van het begrip 'tonen' de stelling bevestigt
"dat de 'intentie' van het boek 'ethies'is, dat de Tractatus
in dit opzicht, een opvatting over filosofie als 'taalkritiek'
verdedigt" (13). Immers, Wittgenstein vooronderstelt, in zijn
taalkritiek, de identiteit van de zichtbare logiese vorm en
de werkelijke vorm.

Nadat de theorie van de dagelijkse taal ontdaan is van elk
psychologisme, kan Boltzmann's beschrijving van de representatieve relatie van mechaniese en andere model/len tot hun ohjekt uitgebreid worden tot de relatie tussen 'onze' taal en
haar objekten. Het kennisprobleem is definitief opgehelderd;
de Tractatus houdt zich zodoende - in haar 'niet-ethiese' gealleen met de techniese modaliteiten van de oplosdeelten
sing bezig. Aangetoond is nu dat ethiek niet te herleiden is
tot de "sfeer van de rationele discours" (14). "Wittgenstein
begint met de aanname van een 'innerlijke' verbinding tussen
taal en de wereld, en stelt de legitimiteit daarvan nooit ter
diskussie"; deze positie noemde G.G. Granger zijn 'Spinozisme'
(15). Aangezien de relatie in kwestie een interne is, is er
geen aanleiding deze te funderen in een 'kennend-subjekt'.
Volgens Lecourt verwerpt Wittgenstein hiermee niet alleen ieder 'psychologies subjekt' (16), maar sowieso ieder subjekt
opgevat op klassiek transcendentale manier.
Als de bijdrage van Lecourt exegeties juist is (17), dan is
het theoreties mogelijk Wittgenstein in te lijven in de kampagne tegen anthropologistiese en humanistiese koncepties omtrent het proces van kennis en wetenschappelijke arbeid.
Wittgenstein's houding tegenover 'rationeel handelende subjekten' zou dan gevolgen hebben voor zijn notie van de 'wereld der waarden', die (in tegenstelling tot de mening van de
meeste analytiese filosofen) niet vatbaar is voor een diskussie in termen van de meer of minder rationele keuzen en voorkeursordeningen van individuele subjekten, eenvoudigweg omdat
deze suhjekten niet voorkomen in de vereiste betekenis (18).
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Op dit punt aangekomen moeten we terug naar de vraag omtrent
de relatie tussen de waarheid en de (psychologiese) oorsprong
van een filosofie, die we noemden in het verband met de opkomst van het logies positivisme. Immers, in een vroeger werk
in verband met het werk van Gaston Bacheschreef Lecourt
lard - dat "het inderdaad onmogelijk is tot een qenesls van
wetenschappelijke koncepten te komen, gebaseerd op wat bekend
staat als de sociale, ekonomiese of psychologiese (of zelfs
biologiese) 'voorwaarden' voor wetenschappelijk werk. Dit gegeven komt duidelijk naar voren in de moeilijke vraag naar de
tussenkomst van de subjekten (van de wetenschappers, van hun
individuele psychologiese realiteit) in de wetenschapsbeoefening .... Het is noodzakelijk uit te gaan van bet interne proces waarvan de wetenschappers slechts de dragers zijn".
evenals Wittgenstein
had "de idealistiese filoBachelard
sofiese vraag naar de garantie van objektiviteit voor de wetenschappelijke disciplines (sic) verworpen en daarmee tegelijkertijd afstand gedaan van de poging een 'oorzaak' voor
wetenschappelijke produktiviteit te traceren in een individueel of kollektief subjekt" (19).

-
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Niettemin ging Bachelard ervan uit, dat, wilden deze weten-

schappers zich bezig blijven (of gaan) houden binnen het kader van het interne proces van de wetenschap (waar zij slechts
als dragers deel van uitmaken), zij "in hun kwaliteit als subjekt van een ideologie (door het bezit van bewustzijn, verwachtingen, ambities; politieke, religieuze en ethiese meningen etc.), toch een poging moet ondernemen volgens Bachelard: een rationele poging ...." (20).
Lecourt weigert in te stemmen met dit rationalisme, dat, hoewel het uitgaat van een niet-sub~ektievebeschrijving van een
suksesvolle Wetenschapsbeoefening, niettemin neerkomt op een
subjektieve, en zelfs psycbologiese konceptie van de obstakels die een kansrijke wetenschapsbeoefening in de weg staan
en wetenschappelijke voortgang belemmeren. De opkomst en
funktie van de neo-positivistiese filosofie beschouwt Lecourt
(zoals we dadelijk zullen toelichten) als een dergelijk 'Obstakel' voor de vooruitgang van de wetenschap, en kan daardoor niet verklaard worden in het perspektief van psychologiese faktoren, net zomin als die faktoren een verklaring
zouden kunnen bieden voor de ontwikkeling van de wetenschap.
In de filosofie houden we ons echter niet alleen bezig met
een 'intern proces', maar ook met de samenhang tussen de wetenschappelijke disciplines, de theoretiese en praktiese
ideologieÃ«n politiek en filosofie.

-

Lecourt vat Wittgenstein's anti-positivisme (zijn verwerping
van het positivistiese 'kennisprobleem') en de uitbanning
van psychologiese en transcendentale subjekten dus op als
een objektief revolutionair filosofies standpunt, dat wil zeggen een standpunt dat revolutionair is ten aanzien van het
neo-positivisme, hoe zijn persoonlijke bedoelingen ten aanzien hiervan ook geweest mogen zijn. Het verzet van Popper
tegen het positivisme is, volgens Lecourt, van een andere
aard, en veel minder radikaal. Wel is het juist dat Popper
bijvoorbeeld Boltzmaun tegen Mach beschermt, vanwege de vijandigheid die de laatste tegenover metafysiese ideeÃ« en begrippen ten toon spreidt. Popper's bereidheid deze ideeÃ« en
begrippen te aksepteren valt natuurlijk te verklaren vanuit
diens gebruik van het falsifikatie-principe, waardoor de metafysiese ideeen en begrippen kunnen fuuktioneren in de fase
van de formulering van de voorlopige hypothesen. Daardoor kan
Popper met zijn demarkatie-kriterium het marxisme (onder andere) brandmerken als pseudo-wetenschap. Toch is dat niet de
reden voor de vijandigheid van Lecourt ten aanzien van Poppers positie: het motief voor zijn speciale en specifieke
afkeuring van het Popperianisme ligt dieper, zoals we nu zullen zien.
Meer in het algemeen merkt Lecourt op dat "de methodologie
van Popper zeker een filosofiese onderbouwing heeft gekregen;
dat is dan, op een uiteindelijk heel traditionele manier, een
nieuwe versie van een 'transcendentale methodologie', waarbij

de juridiese vraag naar de filosofiese rechtvaardiging van de
wetenschap openlijk in zijn rechten hersteld-'wordt, ... (waar)
de methode zelf de rol van het subjekt vervult". En hij konkludeert dat de popperiaanse filosofie, die er prat op gaat
de kwestie van (induktieve) kennis opgelost te hebben, blijft
hangen binnen de traditionele vorm, juist doordat ZIJ het probleem van de kennis centraal stelt, en daardoor opnieuw uitgaat van de veronderstelling dat het aan de filosofie is opgedragen uit te maken welke disciplines het predikaat van de
wetenschappelijke validiteit verdienen. Het feit dat Popper
zijn eigen kriterium heeft gebruikt om het marxisme dat predikaat te onthouden is van meer dan enkel biografies belang.
(De opkomst van een door het werk van Popper geÃ¯nspireer
marxisme in ItaliÃ doet ons echter aarzelen om al te veel gewicht te hechten aan deze toepassing van het kriterium.) Wat
wezenlijk telt voor Lecourt is dat Popper het orthodoxe, konservatieve filosofiese spel speelt - zij het i-let een grote
dat Wittgenstein juist afwees.
oorspronkelijkheid

-

We moeten er dus achterkomen wat die afwijzing inhoudt. Lecourt hecht veel belang aan Wittgenstein's latere werk On
Certainty, zelfs in vergelijking met de Tractatus en de Philosophlcal Ã¬nvestiqations In zijn eerdere werk was Wittgens t e m er nog niet van uit gegaan dat de filosofiese taal
(.la^qage, niet lanque) een instrument van dissimulatie
(fe-inte) was. Wittgenstein ging aanvankelijk uit van de pretentie dat deze filosofiese taal niet op dezelfde leest geschoeid was als de talen die zij behandelde. In On Certalnty
daarentegen kwam hij "op het eind van zijn leven en in een
laatste poging het probleem te doordenken, steeds dichter bij
een visie, die een ware revolutie in de filosofie voorspelde,
namelijk dat de 'traditionele' filosofie
een dassimulatie
is van een dissimulatie; indien het doel en het effekt van de
eerste dissimulatie is gelegen in de zichzelf toegemeten
machtspositie over elke linguistieke praktijk, de dissimulatie van deze dissimulatie ligt besloten in het feit dat ze
niet zichzelf in een machtspositie plaatst . . . Niet alleen
is de traditionele filosofie geen heerser over het universum,
ze is het ook niet over zichzelf" (23).
Traditionele filosofie (toegegeven, een wat vage kategorie)
is niet in staat - "transcendentaal', zou Bernard WiUiams
over de Investigations zeggen - te bewijzen dat mijn overtuiging "verankerd is in al mijn vragen en antwoorden, zo hecht
dat ik ze niet kan beroeren", de positie die wordt verworpen
in On Certainty, par. 103. Indien we niet alleen een 'naÃ¯e
empiristies' fundament van kennis, maar ook iedere transcendentale grondlegging afwijzen, treden we - volgens Lecourt
buiten de 'grote illusoire cirkel' van de orthodoxe filosofiese praktijk. In het nieuwe perspektief dat zich dan voor
ons ontvouwtworden "traditionele filosofiese problemen niet

-

langer beschouwd als 'symptomen' van een bepaalde 'ziekte' van
de filosofen of van de filosofie zelf. De problemen hebben een
materieel socio-histories bepaald bestaan" ( 2 4 ) . Politiek
keert terug op het filosofiese toneel, om redenen die nu duidelijk worden.
Op het eind van zijn boek houdt Lecourt bijgevolg een pleigeÃ¯nspireer
dooi voor een filosofie zonder dissimulatie
door Wittgensteins voorbeeld (wat overigens de mogelijkheid
biedt een nieuw licht te werpen op de tragiese 'dead ends',
waarin de dominante versie van het zogenaamde 'dialekties materialisme' zich al meer dan 50 jaar bevindt). Wanneer Wittgenstein dus door zijn eigen werk, in elk geval aan het eind
van zijn leven, tot verwerping komt van het 'psychologiese
suhjekt' en
tevens, volgens Lecourt korrelatief, Van de
opvatting van een 'subjekt van taal', en daarmee aantoont dat
we niet de heersers zijn van taal die we schijnen te manipuleren (25), dan betreurt Lecourt het niettemin dat Wittgenstein
niet verder ging op de ingeslagen weg, en geen poging deed
licht te werpen op het wordingsproces van dat zogenaamde suhjekt van taal, door het te beschouwen als een synthese van determinaties die vanuit de linguÃ¯sties praktijk naar de andere
sociale praktijken verwijzen. Had Wittgenstein dat wel gedaan,
dan was hij op het tegenstrijdige karakter van de ideologiese
processen gestuit, waarvan de 'orthodoxe filosofie' weigert
kennis te nemen (26).

-

In feite zijn we nu in staat om een nieuw aspekt aan de orthodox filosofiese dissimulatie te onderkennen, een aspekt waarvan het belang voor iedere sociaal theoretikus duidelijk moet
zijn. Het gaat om een, volgens Lecourt zelfs d&, wezenlijke
funktie van de traditionele filosofiese praktijk, namelijk de
unifikatie op bet theoreties nivo van de verschillende ideologiese terreinen, de versluiering van de linguistiese 'barste n die terug wijzen naar onderliggende (en onverzoenbare)
sociale konflikten (27).
Dit stelt ons in staat iets van de sociale en politieke hetekenis te begrijpen van de strijd rond epistemologiese vraagstukken binnen de zogenaamde wetenschapsfilosofie. De positivistiese unifikatie van de wetenschap was de ene kant van een
medaille; de Verborgen keerzijde daarvan was de komplementaire
unifikatie van 'in haar aard tegenstrijdige ideologiese processen', dus "de ontkenning van het gereguleerd systeem van
sociaal bepaalde tegenspraken die door de diverse ideologiese
gebieden van een bepaalde sociale formatie heenlopen" (28).
Deze unifikatie leverde een 'kunstmatig' filosofies substituut voor werkelijke wetenschappelijke eenwording, een perspektief, hoe illusoir het in feite ook altijd geweest is,
dat met de instorting in de 19e eeuw van het mechanies denken
in ieder geval duideliik verloren ging. Het substituut, een
'Philosophy of Order', van opgelegde eenwording, was belast
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met een ideoloEie van prakties gcientisme en technokratisme,
een ideologie die zeer wel paste in een tijdperk van politieke
en ekonomiese ineenstorting. Mede hierdoor, kunnen we konkluderen, kon deze Ersatz-filosofie tot haar buitengewone populariteit in de jaren dertig van deze eeuw komen. In latere decennia werden de bakens verzet; Lecourt uit de veronderstelling dat in de hedendaagse situatie het werk van Popper heel
geschikt is om een groot gedeelte van de positivistiese taak
over te nemen, met name door "een gemeenschappelijke vorm aan
de dominante ideologiese tendensen opkomend in de diverse sociale wetenschappen te geven". Dit is te zien in de (gestage)
assimilatie van het door Chomsky gemodelleerde 'Cartesianisme';
in de konvergentie met de neurofysiologie van Eccles; in de
verbinding met de ethologie van Lorenz; in het anti-behaviorisme in de psychologie; en in de "direkte verbinding met een
ekonomiese doktrine (van Hayek) die zelf, door de 'knsis'situatie, een onverwacht revival beleeft" (29).
We hebben hier dus te maken met een wederzijdse exploitatie
van de filosofie en de politiek, en een gezamenlijk gebruik
door die filosofie en politiek van ontwikkelingen en krises
binnen de diverse natuur-, mens- en sociale wetenschappen:
een situatie die geen enkel onderzoek naar de 'vooronderstellingen' van sociale theorievorming zou mogen negeren.
De nieuwe, anti-orthodoxe filosofie heeft een naam:Lecourt
noemt haar super-materialisme (sur-mat&rial~.sme,analoog aan
Bachelard's sur-rationalisme). Het is een 'anti-machine', met
de taak de machine van de orthodoxe filosofie te demonteren,
in het spel van ideologiese tegenstellingen en verschillen
binnen te dringen, en deze in beweging te zetten. Ze is in
haar erkenning van het primaat van de praktijk over de theorie 'materialisties', maar is geen 'wereldbeschouwing' waarbinnen het begrip 'materie' de rol van verenigend moment
speelt. Vandaar dat ze alleen met een neologisme betiteld kan
worden.
Tegenover dit nieuwe super-materialisme staan die scholen binnen de filosofie (waaronder de in het boek van Lecourt op
kritiese wijze behandelde stromingen), die te beschouwen zijn
als filosofieÃ« van het juridiese discours, van de 'Orde'.
FilosofieÃ« waarvan dus de "gevestigde (sociale) orde" gebruik
heeft weten te maken om "rechtvaardigingen te geven van de effektieve uitoefening van sociale kontrole, opgezet onder auspiciÃ« van 'de menswetenschappen'" (30). Natuurlijk is het
aankondigen van een nieuwe praktijk voor de filosofie lichter
te volbrengen dan haar toe te passen, of de waarde van die
zeker buiten de akademiese filosotoepassing aan te geven
fiese wereld. Deze taak ligt er nog voor Lecourt. Het is niet
ondenkbaar dat hij, als hij die taak laat liggen, zelfs ten
aanzien van zijn super-materialisme gekonfronteerd wordt met
het eeuwenoude probleem, als volgt door Wittgenstein geformu-
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leerd in Ueber Gewissheit, 467: "Ich sitze mit einem Philosophen im Garten; er sagt zu wiederholten Malen 'Ich weiss,
dass das ein Baum ist', wobei er auf einem Baum in unsrer
Nahe zeigt. Ein Dritter (de man in de straat, de niet-akademiese filosoof) k o m t daher und hort auf, und ich sage ihm:
'Dieser Mensch ist nicht verrÃ¼ckt Wir philosophieren nur"'
Is het 'enkel' filosoferen wat Lecourt doet? Heeft hij, in
zijn hoedanigheid van filosoof, de bedoeling 'de wereld te
laten zoals ze is'. Als dat zo is, op wat voor een manier?
En als dat niet zo is, hoe zal in de praktijk de rol van de
filosoof zijn in de poging de wereld te veranderen?
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