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Onlangs verscheen in Frankrijk
een boek dat veel stof heeft
doen opwaaien: 'La pensÃ© 68.
Essai sur l'anti-humanisme contemporain'. Auteurs van het
boek zijn de filosofen Alain Renaut en LUC Ferry, beiden werkZ a aan de universiteit. De
laatste heeft zich in Frankrijk
bekendheid verworven met zijn
publikaties over de duitse politieke filosofie. ('La philnsophie pnlitique', PUF). 'La
Pensee 68' hoort thuis in een
reeks van publikaties waarin de
hedendaagse (dominante) franse
filosofie op pnlemiese wijze
wordt aangevallen. Dit polemies
karakter verklaart voor een deel
de grote - ook publieke belatigstelling voor het boek. Eenzelfde aandacht was er eerder
voor 'Le philosophe chez les
autophages' en 'Rationalitd et
cynisme' van J. Bouveresse uit
resp. '84 en '85, en voor 'Critique de la critique' van T.
Todorov dat in '85 verscheen.
In (vak)filosofiese kring zijn
deze publikaties vrij slecht
ontvangen; zo hebben bijvoorbeeld
Jean-Francois Lyotard en Christine Buci-Glucksmann radikale
kritiek op deze filosofiese (tegenÃ¬stromin geleverd. ( l).
La Pensee 68 is, zoals de ondertitel al zegt, een kritiek op
de poging om bet subjekt van de

-

klassieke filosofiese traditie
te 'dekonstrueren'; een poging
die zijn inspiratie vindt in de
filosofie van duitse denkers als
Heidegger, Nietzsche, Marx en
Freud. Behandeld worden dan ook
het franse 'nietzscheÃ¬~me(Foucault) , het franse 'heideggerianisme' (Derrida), het franse
'marxisme' (Bourdieu) en het
franse ' freudianisme' (~acan).
Dit filosofiese projekt staat
volgens de auteurs difekt in verband met de a-politieke, individualistiese en hedonistiese
kultuur van de jaren '80 ( 2 ) :
enerzijds is zij een expressie
van deze kultuur, anderzijds
heeft zij aan deze mede vorm gegeven.
In de beklaagdenbank staat dus
het denken van de jaren '60, dar
wil zeggen de filosofie van Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard,
Althusser, Lacan, Bourdieu C.S.,
kortom: 'het denken in Parijs'.
Dit denken zou met zijn antisubjektivisme de basis gelegd
hebben voor het hedendaagse klimaat van filosofies en politiek
anti-humanisme, met alle kwalijke gevolgen van dien voor onze
samenleving en kultuur.
De reden bij uitstek waarom het
boek ook onder filosofen serieus
genomen is, ligt in het feit dat
bet - in tegenstelling tot de
kritiek van de 'nouveaux philosophes' destijds - een filosofieSe en geen ~deoloyiesekritiek
pretendeert te zijn. Het doel van
het betoog is, zo zeggen de auteurs, het verhelderen van debatten, het aanscherpen van filosofiese posities en het blootleggen van de interne kontradikties
ervan. Deze kritiek wordt scherp
en cynÃ¬es maar vooral ook suggestief verwoord. De filosofie
van de 'filosof isten' (Foucault ,
Derrida en Lacan) en de 'sociologist' (Bourdieu), om de terminologie van Ferry en Renaut aan
te houden, wordt met name aangevallen op interne inkonsistentie
en paradoksaliteit, om vervol-

gens afgedaan te worden als 'absurd' (Derrida), 'banaal en dogmaties' (Bourdieu), 'onorigineel
en pretentieus' (~erridaen Bourdieu), 'simplisties en gevaarlijk' (Lacan), maar vooral: naief.
De auteurs beseffen dat ze het
risiko lopen van simplisme te
worden beschuldigd, maar brengen
daar vast tegenin dat niet z i j ,
maar de filosofen van de 'sixti-es' de zaken simplificeren en
de diskussie vertroebelen door
elke filosofie van het subjekt
af te doen als hetzij 'metafysies', hetzij als een 'idÃ©olo
gie petite-bourgeoiser, SpTekend over de waarheid, het subjekt, de metafysika en dergeliike.
Naar een nieuwe filosofie van
het subjekt.
De metafysiese subjektfiguur
(het rationele, vrije subjekt
van de klassieke filosofie) die
in het denken van '68 bekrÃ-ti
seerd wordt en vervangen wordt
door een 'gedekonstrueerd subjekt' (het 'verbrijzelde subjekt',
het 'verpulverde ik', de 'drijvende ruimte') zien de auteurs
niet als enige mogelijkheid om
het subjekt te denken. De metafysiese subjektkonceptie, die
het denken van '68 volgens Ferry en Renaut terecht bekritiseert, is er dus slechts &Ã©n Ze
vinden het onzinnig om op grond
van de afwijzing van Ã©Ã specifieke subjektkonceptie af te
zien van elke konceptie.
De auteurs willen daarom een
niet-metafysiese theorie van het
subjekt funderen, die een basis
zou kunnen bieden voor prakties
politiek handelen. Het startpunt
voor een dergelijke theorie zou
in het werk van Kant moeten liggen. Slechts het Kantianisme
en met name de Heideggeriaanse
interpretatie daarvan - zou in
staat zijn een theorie van het
subjekt te funderen die ener-
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zijds in de sfeer van de kontingentie beweegt zonder deze anderzijds onmiddellijk tot relativisme te laten degenereren. In
feite immers, is dat het grootste
verwijd dat Ferry en Renaut het
denken van '68 maken. Wanneer men
inderdaad 'de heterogeniteit van
de taalspelen' onderstreept, dan
valt, zo stellen ze, iedere basis voor een rationele diskussie
weg en blijft er slechts de weg
van het geweld. Volgens Ferry en
Renaut geeft het denken van '68
blijk van een universaliceitsvijandigheid, waarvan ze Lyotard
als exponent bij uitstek bed
schouwen, Lyotard in 'La condition postmoderne': 'de consensus
als resultaat van een diskussie
zoals Habermas die denkt? Hij
doet de heterogeniteit van de
taalspelen geweld aan'; waarop
Ferry en Renaut opmerken dat
Lyotard c.s. blijkbaar voor het
recht van de sterkste is. De filosofie van Lyotard geeft volgens hen het sterkst het gevaar
aan van een dergelijke filosofie
en van de noodzaak om te zoeken
naar een (niet-metafysiese) subjekttheorie die niet zijn toevlucht neemt tot irrationaliteit
en 'survival of the fittest'.
De intellektuele struktuur van
het denken van '68.

Ferry en Renaut zijn van mening
dat zo diverse denkers als Foucault, Derrida, Lacan en Bourdieu
enkele karakteristieken met elkaar gemeen hebben die zij zo belangrijk vinden dat ze als ideaaltypies voor de filosofie van
'68 kunnen worden beschouwd. Dit
'denken in Parijs' wordt gekenmerkt door:
l) het thema van 'het einde van
de filosofie' (filosofie begrepen als metafysika of als
ideologie van de burgerlijke
klasse). Ofwel de filosofie
breekt met de metafysiese rationaliteit die haar vertoog

altijd gestruktureerd heeft,
Ã³fwe de filosofie wordt van
ideologie tot wetenschap.
2) Het genealogieparadigma. De
analyse verschuift van een inhoudeli~kevertoog-analyse
(waarin de waarheidsvraag cenKraal staat) naar een analyse van de aan dat vertoog
. exLerne (praduktieJvoorwaarden.
tsenesevraae
- staar centraal).
De vraag is niet meer zozeer:
'wat wordt er gezegd?', maar
'wie zegt er wat?', of liever:
'wat maakt dat er gezegd wordt
wat er gezegd wordt?'.
3) Het vervangen van de absolute
waarheidsidee door een relatieve waarheidsnotie. Het denken van '68 heeft het
Nietzscheaaose motto 'er zijn
geen feiten, er zijn slechts
interpretaties' tot zijn
leidraad gemaakt. De positivistiese waarheidsopvatting
van waarheid als 'korrespondentie' en 'adekwaatheid'
verdwijnt van het toneel.
4 ) Een histor~serzngvan de kateqor~eÃ«en het einde van
het koncept 'universaliteit'
als strukrurerende notie van
het denken. Ieder denken is
histories-kontingent, moet
niet begrepen worden als een
n o o d z a k e l ~ ~moment
k
in een
kontinue ontwikkeling van een
zich in het denkenlde geschiedenis uitdrukkende rationaliteit.
Uit de diskussie van het alternatief dat de auteurs voor het
denken van '68 bieden, moge blijken dat deze kategorieÃ« niet
hun sympathie hebben. Zij vinden
deze 'onwetenschappelijk' en
(dus) onbruikbaar voor filosofies
denken in hei: algemeen, en voor
een filosofie van het sublekt in
het bijzonder. Een dergelijke filosofie is b d voorbaat tot mislukken gedoemd en heeft in de
praktijk dan ook niets opgeleverd, zoals ze vervolgens aan
de hand van een kritiek op de

individuele filosofen van de
'sixties' trachten aan te tonen.
Wij kiezen ervoor om de kritiek
op Derrida weer te geven, omdat
wij die representatief en exemplaries achten voor de manier
waarop Ferry en Renaut aan hun
aanvallen inhoud geven.
De non-auteur als non-valeur.
Derrida .
Volgens Ferry en Renaut is Derrida's filosofie niets anders
dan het fantasieloos herkauwen
van de fleideggeriaanse filosofie, nl. een vertoog kreÃ«re dat
breekt met het dominante vertoog van de moderniteit. Derrida
is voor hen dan ook de formule
'Derrida= Heidegger + de stijl
van Derrida', waarbij die stijl
niets meer is dan een poging om
met aan de literatuur ontleende middelen 'het onzegbare te
zeggen', in welk kader ook de
poging om een 'niet-boek' te
schrijven gezien moet worden.
(Te weten 'Glas', dat begint met
de zin 'Dit is (dus) geen boek
zeweest').
De kruciale kenmerken van de filosofie van de jaren '60 zien
Ferry en Renaut duidelijk in de
filosofie van Derrida terugkomen.
Hef klassiek filosofies denken
vertegenwoordigt voor Derrida het
metafysies vettoog waarmee hij
wil breken; in die zin roept hij
om een 'einde' van de filosofie.
Zijn filosofie is een duidelijk
voorbeeld van denken waarin de
waarheidsvraag geen plaats meer
heeft; er is immers geen (oorspronkelijke) referent meer, er
zijn slechts 'sporen' en 'sporen
van sporen', voortgebracht door
'la Diffgrance'. Hierin komt dan
tegelijkertijd ook de historiese
dimensie van dit denken tot: uiting.
Derrida's filosofie laat voor de
auteurs van het denken van '68
hij uitstek zien waarom deze filosofie wel in interne tegenstel-

lingen en paradoksaliteit vast
moet lopen. Immers, zelfs een
'niet-vertoog' moet wel teruggrijpen op aan de metafysika ontleende kategorieÃ«n ofwel zoals
ze smalend zeggen: het is altijd
nog het sublekt dat beslist zich
uit te wissen als subÃ-ekt Hetzelfde geldt a fortiori voor de
centrale notie van Derrida's filosofie 'la diff6rance1. Weliswaar probeert hij de metafysiese
konnotatie van z'n koncepten te
verzachten door ze tussen aanhalingstekens te zetten, maar dat
is geen oplossing: aan het 'nietvertoog' als zodanig is dan nog
geen vorm gegeven. Vandaar dat
Derrida's vertoog niet anders beschouwd kan worden dan als een
prÃ©lud op een toekomstig
- (niet-)
vertoog, waarin alle metafysiese
ballast definitief overhoord eezet zal zijn. Ferry en Renaut benadrukken met genoegen de grote
naÃ¯vetei van de hele onderneming.
Een belangrijk aspekt van de kritiek op de filosofie van '68 is
dat er voor een ethiese dimensie
geen ruimte meer is. Het opgeven
van de idee van een koherente subjektidentiteit loopt onherroepelijk spaak als er overgegaan moet
worden op prakties politiek handelen. In deze kontekst wordt
gretig Derrida's zelfkritiek geciteerd. nl. dat ziin filosofiese praktijk moeilijk te verenigen
valt met een verdediging van de
mensenrechten.
Dit echec toont voor Ferry en Renaut nogmaals de noodzaak aan om
een alternatieve, niet-metafysies e subjektfilosofie te funderen
die prakties politiek handelen
moet inspireren en legitimeren.
Een eerste aanzet hiertoe wordt
de kaders van
door hen gedaan
de klassieke filosofie verkiezend - door terug te grijpen op
Kant. Aan de uitwerking van dit
alternatief worden 15 (sic) van
de totaal 290 bladzijden gewijd.
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Een over-end

al ternatlef?

'La Pensee '68' heeft de verdienste dat het de uitgangspunten van
de filosofie die sinds de jaren
'60 bestaat expliciteert, aanscherpt en daardoor de diskussie
verder brengt. Daarbij is het een
zeer leesbaar boek. Desalniettemin is er fundamentele kritiek
op het boek te leveren. Zo kun
ie ie afvraeen of de eenheid die
Ferry en ~ e n a u tveronderstellen
en de schematiese indeline
- die
ze maken van het denken van '68
wel recht doen aan de diverse
afzonderlijke filosofieÃ«n Heeft
'historiserine van de kateeoriÃ«n
b.v. bij FoucaulC wel dezelfde
betekenis en funktie als bij
Derrida? En is 'de relatieve
waarheidsnotie' van Lacan dezelfde als die van Bourdieu? - Nee
dus. Dit abstraheren van de konkrete filosofieÃ« heeft: als voordeel dat het bepaalde aspekten
ervan helder doet uitkomen, maar
mag niet als een startpunt voor
een kritiek gebruikt worden. De
eenheid die ze veronderstellen
achter deze filosofieÃ« is op
zijn minst problematies.
Bovendien doet de sterk epistemnlogiese (Popperiaanse) invalshoek (die kenmerkend is voor
de filosofiese stroming waartoe
Ferry en Renaut behoren) van de
aanval OD de filosofie van '68
evenmin recht aan de waarde en
bruikbaarheid ervan. Aan de stimulerende impuls en de waarde
van Derrida voor de semiotiek
gaan de auteurs b.v. geheel voorbij, net zoals aan de invloed
van "Fnucault op de geschiedwetenschap, van Lacan op de ideologietheorie en van Bourdieu op de
sociologie.
Een ander, niet onbelaneriik verwijt dat de auteurs gemaak; kan
worden in het kader van een rheorie van het suhjekt is, dat het
subiektbegrip
- . dat ze hanteren
ambigu is omdat ze nl. konsekwent
emniries en koncentueel subiekt
('reÃ«e bestaande subjekten' of

individuen versus 'subjektiviteilen') door elkaar halen. Zo
denken ze Althusser op een flagrante kontradiktie te betrappen
door zijn uitspraak 'het zijn de
massa's die de geschiedenis maken' te konfronteren met zijn
theoreties anti-subjektivisme,
net zoals je voor hen in 'de
Mens' moet geloven om het recht
te hebben je achter de mensenrechtenpolitiek te scharen. We
moeten konstateren daL deze herhaalde1 ! ik voorkomende hegrips- .
verwarring een goed begrip en
een overtuigende kritiek op 'La
pensee ' 6 8 ' helaas in de weg
heeft gestaan.
Hun eigen filosofies alternatief
is vooralsnog erg pover. Verpakt in een zeer humanistiese Iezing van Kant is het weinig anders dan een formalistiese konstruktie van een gedetermineerd
subjekt met een dimensie van autonomie, waarvan de prakties politieke waarde nog valt te bezien.
Geen ideologiese, maar een filoso-

fiese kritiek? Dat Ã“Ã“ maar we
hebben sterk de indruk dat een
andere inzet minstens zo belangrijk is geweest, nl. het legitimeren en vooral: konsolideren
van een humanistiese (neo-liberale?) konsensus politiek, want
is die ooit reÃ«e bedreigd geweest?
Noten
l Zie J.F. Lyotard en J. Rogozinsky in
L'ftutreJournal, februari '86.
C. Buci-Glucksmann in Magazine
LittÃ©rair nr. 225, dec. '85.
2 Voor een 'Filosofiese'maatschappij-

analyse van de vervlakking, het narcisme, individualisme e.d. van onze huidige kultuur baseren ZIJ zich op
'~'Ã¨rdu vide' van G. Lipovetsky
(Gallimard '831.
Dit essay over 'het hedendaagse mdividualisme' blinkt uit in vrijbli.1vende algemeenheid en oppervlakkigheid.
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