Column
In het land van de leugen

Antoine Verbij

En nu is het ook al mis met Henri Mensonge. De beroemde Franse filosoof van
Bulgaarse afkomst - zijn ware naam luidt Viktor Nepravdov -,de deconstructeur
van het deconstructivisme, de auteur van het even diepzinnige als humoristische
meesterwerk l'Histoire de lafornication - wanneer verschijnt die Nederlandse
vertaling nu eindelijk eens? - blijkt een twijfelachtig verleden te hebben gehad. Deze zomer, op het tweejaarlijkse Gulbenkian-congresin het Portugese rijkeluisoord
Sintra, een congres dat gewijd was aan de pathologie van de filosofie, onthulde de
gezaghebbende Mensonge-biograaf Malcolm Bradbury het schokkende feit dat de
veertienjarige Viktor, in zijn ijver het fel begeerde Ditrov-insigne van de Bulgaarse Komsomol-beweging te verwerven, zijn vader die in de oorlogsjaren had
deelgenomen aan een fascistische terreurorganisatie, bij de communistischeautoriteiten heeft aangegeven, met desastreuze gevolgen, want vader en moeder Nepravdov werden terstond uit de ouderlijke macht ontzet en geÃ¯nterneerden hun
zoon werd, met Dimiuov-insigne en al, in een internaat gestopt waar ontheemde
Bulgaarse tieners werden klaargestoomd om hun land te dienen in een functie bij
de geheime dienst, en in dat gegeven, zo onthulde een duidelijk trotse Bradbury in
Sinua, ligt tegelijk de sleutel tot een van de weinige feiten die Mensonge ooit zelf
over rijn leven heeft losgelaten, te weten in het voorwoord van l'Histoire de la
fornication, waar hij beweert Bulgarije te zijn ontvlucht "na een ruzie over een paraplu" - "het kan ook een schilderij van Magritte zijn geweest", voegde hij er met
rijn superieure gevoel van humor nog aan toe, maar dat was, zo blijkt nu, duidelijk
een poging de lezer op een dwaalspoor te brengen, want die paraplu was niets
meer of minder dan het meest geliefde moordtuig van de Bulgaarse geheime
dienst, een paraplu met ingebouwd schiettuig, wie herinnert zich niet de Londense
paraplumoorden, en het was met zo'n paraplu dat Viktor Nepravdov op 14 oktober
1963 op een moorddadige missie naar Engeland werd gestuurd, een missie die
uiteindelijk eindigde op de Parijse Ã‰col
des Gens SupÃ©rieur
waar zijn opmerkelijke filosofische loopbaan een aanvang nam.
Je eigen ouders aangegeven, het is me nogal niet wat! Waar hebben we het dan
nog over wanneer we het over 'foute intellectuelen' hebben? Viktor Nepravodovs
ouders waren fout, okee, daar hebben we een duidelijke maatstaf voor, heulen met
het fascisme, dat mag niet. En ook de jonge Viktor was fout, gemeten aan een wat
nieuwere, wellicht nog wat onwennige maatstaf, die van collaborateur met een totalitair want Stalinistisch bewind, maar ja, hoe oud was het joch nu helemaal,

veertien jaar, nog niet in de jaren des onderscheids, een jeugdzonde dus. Nu zeggen we dat het fout was, en terecht, maar tegelijkzijn we ervan overtuigd, diep in
ons hart weten we het heel zeker, onze morele intuÃ¯tilaat daarover geen twijfel
bestaan: zijn ouders waren fouter! Maar je eigen ouders aangeven? Hoon zo'n
daad in het rijtje fout-fouter-foutst niet zonder meer bij de laatste term? Want zelfs
onder zo'n fout bewind als dat van het Stalinisme is een dergelijke daad omstreden, wat een discussies lokte het immers niet uit toen in 1932 in de Sovjetuniede
veertienjarige Pavlik Morowv voor de rechtbank tegen zijn vader getuigde omdat
die een koelak zou zijn, een rijke boer die het socialisme saboteerde, arme Pavlik,
hij werd vervolgens vermoord door de koelakenze vriendin van zijn vader, nou,
moest je toen de commentaren lezen, het vijfde garnituur ideologen dat zich op de
stoelen van de naar links en rechts weggezuiverde bolsjevieken had gehesen riep
om het hardst, een martelaar was Pavlik, een martelaar in de strijd tegen de burgerlijke gezinsideologie, het gezin was immers een achterhaald onderdrukkingsapparaat ten behoeve van de kapitalistische uitbuiter, nee, onder het socialisme zou
het gezin langzaam verdwijnen, de bloedbanden zouden losser worden en tenslotte
geheel oplossen, en kinderen die hun ouders verraden zijn de pioniers van de ouderloze samenleving.
Maar wat moeten we ermee? Wat zegt het ons dat Henri Mensonge een totalitair
regime heeft ondersteund, zijn ouders heeftverraden en voor de Bulgaarse geheime dienst heeft gewerkt? Welnu, dat zegt ons heel veel, onder onze ogen verandert
Mensonges hoofdwerk, zijn geschiedenis van de ontucht, in een filosofische
rechtvaardiging voor de oudervlucht, een poging om de alom verkondigde dood
van het subject te radicaliseren tot het niet-geboren-zijn van het subject, sterker
nog: tot het niet-geconcipieerd-zijn van het subject, want neem bijvoorbeeld Mensonges briljante thwrie over de afwezigheid van het subject in de geslachtsdaad,
de coitus in absentis, schitterend onderbouwd met fascinerende beschouwingen
over Maria's onbevlekte ontvangenis, het monster van Frankenstein, in vitro-femlisatie en het kinderlijke verlangen omvan buitenaardse wezens af te stammen, een
en ander gelardeerd met zijn fabuleuze humor: "Het is ons allemaal wel eens overkomen dat we tijdens de geslachtsdaad plotseling aan de deur van het keukenkastje
moesten denken dat hoognodig moet worden gerepareerd; dat nu is het meest triviale bewijs voor ons principi'le onvermogen om als subject bij de coÃ¯tuaanwezig te zijn" -die theorie kunnen we toch moeilijk anders zien dan als een tragische
poging van Mensonge om zijn eigen conceptie ongedaan te maken, en ook al zullen we in het filosofische debat i'Histoire de lafornicaion blijven eren als het
summumvan een auteurloze tekst, een tekst die de doodvan het schrijvende subject niet alleen verkondigt maar hem in de ontvouwing van de tekst ook daadwerkelijk ten uitvoer legt, toch kunnen we er in het licht van de zojuist onthulde feiten
uit Mensonges foute verleden niet omheen de verdwijning van de auteur als een
soort filosofische zelfmoord op te vatten, een verplaatste zelfbestraffing voor het
verraad aan de eigen ouders, en dat zou, juist ook filosofisch gesproken, wel eens
een buitengewoon vruchtbare gedachte kunnen zijn, want ze bevestigt wat velen
van ons wellicht al langer vermoedden, namelijk dat de methode van de deconstructie in wezen een suÃ¯cidaldenkfiguur is, een inzicht dat te denken geeft, het

deconstructivisme als een vorm van auto-agressie, zijn we daarmee niet aangeland
bij de pathologische kern van deze toch al zo in neurotisch idioom zwelgende stroming?
Je kunt zessen
-- van Mensonse
- wat ie wilt. maar niet dat leven en leer bil hem uiteenwijken, hij komt niet alleen tegemoet aan de eerste eis die - onder andere - Peter
Sloterdijk aan het denken stelt, namelijk dat filosofen moeten leven naar wat ze
zeggen, maar ook aan de tweede: dat ze moeten zeggen wat ze leven, al is het dan
in het geval van Mensonge wel zo dat we pas nu weten welke levensfeiten er
schuilgaan achter een typisch Mensongiaanse zin als "Iedere tekst is een moord op
de vader van de gedachte, maar niet iedere vadermoord levert terstond tekst op",
pas nu zien we met welk een existentiele vertwijfeling deze zin moet zijn neergeschreven, jaren nadat de kleine Viktor Nepravdov zijn vader verried en als gevolg
daarvan in het internaat van de geheime dienst een training heeft ondergaan in het
onderdrukken, verbieden, afpersen, in beslag nemen, doorspelen, verdonkeremanen, overdragen, opeten en binnenhouden van staatsgevaarlijke teksten. Zo'n tien
jaar lang na zijn symbolische vadermoord heeft Mensonge aan tekstconstipatie geleden, totdat hij in de jaren zestig naar Parijs vluchtte, waar op dat moment alle
muren en gebouwen dienst deden als kladblok voor de naar de macht strevende
verbeelding, een ware orgie van taal die ook hij Mensonge alle sluizen openzette,
met als resultaat zijn studie naar de ontucht. een tekst waarin paginalange zinnen
als diarree over het papier stromen, een woordenstroom waarin hij, zo begrijpen
we nu, niet alleen zichzelf als auteur wilde verdrinken, maar tegelijk ook zijn eigen
verwekking ongedaan wilde maken, is er nauwerverband denkbaar tussen een leven in absentie en een tekst waarin de auteur rijn eigen afwezigheid celebreert?
En zo levert het gevai-Mensonge het bewijs dat de pathologie van defilosofie niet
alleen een uiterst verhelderende maar bovendien ook een voor de ontwikkeling van
de filosofie onmisbare discipline is, want Mensonge mag dan de deconstructeur
van het deconstructivisme worden genoemd, de vraag blijft: wie deconstrueert de
deconstructeur van het deconstructivisme? Dit is het antwoord: de patholoog van
de filosofie, de onderzoeker die de filosofie als een ziekte opvat, als een neurotisch
symptoom waarin traumatische levenservaringenzijn vermalen, verteerd en in een
nieuwe substantie zijn omgezet, de substantie van de filosofische tekst. Voor de
patholoog is de filosofie een onuitputtelijke beerput, het klinkt onsmakelijk maar
het is een waar mer cl boire, en je kunt je zelfs afvragen of de pathologie van de
filosofie beperkt zou moeten blijven tot de beroemde gevallen van 'foute denkers',
de gevallen waarin het verband tussen leven en leer maar al te evident is, iedereen
kent de onomstotelijke voorbeelden wel, wie twijfelt er tegenwoordig nog aan het
verband tussen, ik noem maar wat, een antimodeme existentiefilosofie, geconcipieerd op een Beierse berg, en een nationaal-socialistischerectoraatsrede, tussen een
filosofie over de uit het niets ontworpen daad en de tolerantie tegenover socialistische terreur, tussen de onthistorisering van de taal en een jeugdartikel over verderfelijkejoodse schrijvers, tussen de ontsuhjectiveringvan het Marxisme en de
moord op een Stalinistische echtgenote, tussen een filosofische obsessie met eerlijkheid en vervreemding en het verzwijgen van een fout lidmaatschap in de eerste

oorlogsjaren, allemaal overduidelijke verbanden, al moet worden vastgesteld dat er
weliswaar reeds vele principiÃ«ldebatten over zijn gevoerd maar dat een indringende pathologisch-filosofische analyse vooralsnog ontbreekt, de ziektegeschiedenissen van Martin H., Jean-Paul S., Paul de M., Louis A. en Bernard D. moeten nog altijd geschreven worden, maar, en dat is op het ogenblik het belangrijkste
dat moet worden vastgesteld, de pathologie van de filosofie zal niet alleen uit casestudies moeten bestaan, ze heeft het in zich uit te groeien tot de meest centrale discipline in de systematiek van de filosofie, de enige discipline die, na het einde van
de metafysica, de compromitteringvan de ontologie, de sociologisering van de
epistemologie, de vergruizing van de ethiek, het objectverlies van de wijsgerige
antropologie en de Heideggerisering van de esthetica, in staat moet worden geacht
een antwoord te geven op de vraag der vragen: Wat is filosofie?
En is er voor de pathologie van de filosofie een mooier startpunt denkbaar dan het
volgende citaat, de laatste zin uit Mensonges bespreking in het tijdschrift Quel Tel
van het boek waarin Guido Schneeberger het foute verleden van Heidegger
onthulde?

"De allergrootste verdienste van ditfabuleus saaie boek, dat in de lelijkheid van
zijn taal volstrekt adequaat is aan zijn onderwerp, is dat het ons onomwonden
laat zien met welk een minachting voor de waarheid Heideggers liefde voor de
wijsheid gepaard gaat, en dat inzicht is, ook alpresenteert Schneeberger het
niet als zodanig, van eminentfilosofisch belang, want laten we, louter en alleen
om niet d la minuut te verstommen, defeiten die Schneeberger boven tafel
brengt snoeren immers elke rechtgeaardefilosoof de keel, laten we even met
Hegel aannemen dat de geschiedenis de bewaarplaats van de waarheid is noem mij maar eens een andere plek waar er zoveel gelogen is als in de geschiedenis, en we weten allemaal: waar gelogen wordt is de waarheid in het
geding -,dan is Heideggers zwijgen over de geschiedenis, en niet bijvoorbeeld
zijn
met de klassieke ontoloeie.
zijn meest radicale daad. omdat hij
, afrekenine
*
,,
daarmee aantoont dat men alleen wanneer men als historisch subject volledig
afwezig is, de liefde met defilo.wfie kan bedrijven, de filosofie i.7 in de ware
zin des woords een coitus in absentisgn wie zich na de onthullingen over
Heidegger nog metfilosofie wenst bezig te houden, doet er dus maar het beste
aan te verdwijnen, van nu af aan is defilosofie het domein van de afwezigheid,
ikgroet u, u leest nog wel eens wat van me."

.

Literatuur
Malcolm Bradbury, My Strange Questfor Mensonge, Structuralism's Hidden
Hero. Londen 1987.
Antoine Verbij, 'Profiel: Henri Mensonee, een afwezige
filosoof in: De Groene
~rnsterdammer. 12 oktober 1988. Karin Melis, 'I'Auteur retrouvÃ©
Entretien avec Henri Mensonge' ix Quel Tel.
Herfst 1991.

