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In 1791 vertrekt de Franse schrijver, romancier en essayist Chateauhriand naar
Amerika, om daar de 'edele wilde' te ontmoeten: de mens zoals die door Rousseau
beschreven was, niet gecorrumpeerd door de ondeugden van de beschaving. Hij
heeft New York nog maar nauwelijks verlaten, of hij riet in het midden van het
woud een grote hut staan, met daarin een twintigtal 'wilden', 'de eersten die ik van
mijn leven zag'. Ze zijn naar behoren bevederd en beschilderd, maar in hun midden staat een kleine Fransman die zich aan Chateaubriand voorstelt als ... dansleraar. Hij brengt de Irokeze discipelen de Franse hofdansen bij, zegt hij, en is zeer
content met deze 'monsieurs sauvages' en 'dames sauvagesses', die zich goede
leerlingen tonen. "Is het", schrijft Chateauhriand in zijn reisverslag, "niet verschrikkelijk voor een leerling van Rousseau, met het wilde leven kennis te moeten
maken op een bal, voor de Irokezen aangericht door een oude koksmaat van generaal Rochambeau? Bijna was ik in lachen uitgebarsten, maar in werkelijkheid
voelde ik me diep vernederd."
Voor Chateaubriand is de charme van de 'wilden' snel geweken. Het verschil
met de 'beschaafden' blijkt heel wat minder duidelijk dan Rousseau hem had willen doen geloven. Ook de Indianen hebben hun ondeugden, en die kunnen - zo wil
Chateaubriand nu wel inzien - niet uitsluitend aan het ontluikend contact met de
Europese beschaving worden toegeschreven. In het vervolg van zijn reis, en later
in het Midden-Oosten en de Orient, neemt zijn aandacht voor de mensen en hun
cultuur dan ook steeds verder af en zal hij zijn waarnemingen voornamelijk richten
op de natuur. Hij zoekt en beschrijftplaatjes, niet langer levende beschavingen.
Hij wordt, schrijft de Bulgaars-Franse literatuurtheoreticus en essayist Tzvetan
Todorov, de eerste toerist in de moderne zin van het woord.

Symbolen van het andere
Todorov schrijft dat in zijn omvangrijke studie Nous et les autres (l), een onderzoek naar de manieren waarop Franse auteurs door de eeuwen heen de andersheid
van vreemde volkeren hebben trachten te verwerken. Het hoek vormt de voorlopige afsluiting van wat hij zelf als een eerste fase van persoonlijke filosofische stel1
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t'mgname beschouwt. Zelf omschrijft hij die positie liever niet als filosofisch, maar
als cultuurhistorisch, cultuurkritisch of moralistisch. Dat neemt niet weg dat hij
zich in belangrijke mate op wijsgerige stellingnamen en auteurs oriÃ«nteert
Todorov begon als literatuurtheoreticus. Als Bulgaar van geboorte, kwam hij
in 1963 als student naar Frankrijk. Zijn ster rees snel. In 1970 verscheen zijn eerjantastique (z), nog geheel gedomineerd door
ste boek, Introduction Ã la littÃ©ratur
de structuralistische benadering. Kort daarop volgen PoÃ©tiqude la prose (3). het
veelgebruikte Woordenboekvan de taalwetenschappen (4) en het aan de poÃ«tic
gewijde deel van de inleidende reeks Le structuralisme (s), onder redactie van
Jean Wahl. Eerder heeft Todorov dan al een vertaling van sleutelteksten uit het
Russisch formalisme gepubliceerd (6),dat daarmee in het Franse taalgebied wordt
geÃ¯ntroduceerd
Deze orthodox-structuralistische benadering verandert in 1977, wanneer Todorov zijn boek ThÃ©oriedu symbole (7)publiceert. Een boek met een programmatische en revolutionaire titel, want juist het symbool was door de aartsvader van
het Franse structuralisme, Ferdinand de Saussure, als 'onhandelbaar' afgewezen.
Het is niet 'leeg' en 'arbitrair', zoals het teken, maar bezit een zekere inhoudelijkheid, die het weerbarstig maakt tegenover de analyse. Omdat het een inhoudelijke
band vertoont met datgene wat het aanduidt, kan het niet worden gereduceerd tot
zijn plaats in het 'veld'. Daarmee vormt het binnen de theorie een buitenbeentje en
wordt het op een wat griezelige wijze mysterieus en ondoorgrondelijk.
Vandaar dat het symbool zoveel mogelijk uit het structurele denken wordt gestoten, of wordt weggeschoven naar een heterogene categorie. "Wij verklaren dat
wij - volwassen westerse mensen [mannen] - vrij rijn van de zwakheden die samengaan met het symbolische denken en dat dit slechts bij de anderen voorkomt:
dieren, kinderen, vrouwen, gekken, dichters..."schrijft hij in ThÃ©oriedu symbole. Er ligt over dit ondoorgrondelijke symbolische denken "een taboe dat ons
verhindert het symbolische in ons leven te erkennen, vooral in onze taal. Welnu,
dit is mijn stelling: de beschrijvingen van het 'wilde' teken (dat van de anderen)
zijn wilde beschrijvingen van het symbool (en wel: het onze)." (8)
Deze eerste rebellie tegen het orthodoxe structuralisme wordt nog in hetzelfde
boek gevolgd door een tweede, die daarvan het gevolg is. De ongewisheid van het
symbool maakt de betekenis daarvan onbeheersbaar: er sluipt een meerdiiensionaliteit de tekst binnen, die de drager kan worden van meerdere betekenislagen en
meerdere wijzen van 'werking'.
Dat betekent niet dat Todorov een keuze zou maken voor een anarchie van de
betekenis, zoals die wel in de lijn van de deconstructie wordt beleden. Todorov
bindt de werking van de tekst wel degelijk aan een niet-individueel systeem, dat
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echter niet meer bestaat in de vorm van een enkelvoudige interpretatie. Want ook al
is de meervoudigheid van de betekenis aan de taal zelf immanent, de beslissing
over de wijze waarop een tekst gelezen wordt (en dus hoe haar meerduidigheid
wordt geÃ¯nterpreteerdwordt niet getroffen in de tekst, maar in de wereld. Het is
het gebruik van de tekst dat deze laatste onder dit of dat genre rangschikt, en dus
de leessleutel ervan bepaalt. Deze benadering krijgt bij Todorov gestalte in een
klassiek ogende genre-theorie: Les genres du discours. (9)
Ogenschijnlijk klassiek, want Todorov wil niet terug naar de dogmatiek van de
klassieke retorica, die de tekst bond aan onwrikbare nonnen van inhoudelijke
waarheid en een strikte band tussen het type uitspraak en de vorm daarvan.
Evenmin voelt hij zich aangetrokken tot de romantische esthetica, waarin "elk werk
zijn eigen norm is en elke boodschap zijn eigen code construeert". (10) Tussen de
uniciteit van de klassieke en de multipliciteit van de romantische kritiek zoekt hij
een derde weg: die van de pluraliteit, die correspondeert met de meervoudigheid
van het symbool. Hij pleit voor een heterologie van 'discoursen', waarin al datgene wat het klassieke structuralisme als 'heterogeen' en ongrijpbaar wegdrong
naar het 'symbolische denken', opnieuw aan het woord komt. In de verschillende
genres en hun verschillende leeswijzen, maar ook binnen Ã©Ã
en dezelfde tekst,
komt zo een veelheid van stemmen tot spreken, waarin al datgene wat afwijkt van
de norm (het 'andere') doorklinkt.
Daarmee lijkt de theoretische voorbereiding voltooid die Todorov in staat zal
stellen van teksttheorie over te springen naar het terrein van de cultuurkritiek en de
moraal. De vraag kan nu opnieuw gesteld worden naar het andere subject, de
concrete stem (of meervoudigheid van stemmen) die de lezer zelf als subject aanspreekt Wat heeft elke stem in een tekst mij concreet te zeggen, is de vraag die
Todorov zich vanaf dat moment stelt. Beslissend in deze omslag is zijn kennismaking met de Russische literatuurtheoreticus MichaiÃBachtin, van wie hij een aantal
teksten vertaalt, voorafgegaan door een uitgebreide studie: Michail Bakhtine, Ie
principe diabgique . (1 1)
De vraag naar de andere stemmen in elke tekst is niet louter theoretisch, maar
draagt een ethische component in zich, aldus Todorov. Zij vraagt om antwoord, en
daarmee wordt het lezen tot een oefening in dialoog waarhij het morele subject in
het geding is. In 1982 geeft Todorov een concrete proeve van deze aandacht voor
andere stemmen in de tekst. Zijn boek La conquÃªt de lÃ-lm'riqu is een nauwkeurige lezing van de kronieken van de ontdekking van Amerika.(l2) La question
de l'autre luidt de ondertitel, en op exemplarische wijze komt in deze verhalen het
dilemma naar voren van de ontmoeting met de ander die niet gelijk is aan mijzelf,
maar evenmin volstrekt verschillend
Beide posities zijn in de eeuwen na de gebeurtenis van 1492 wel ingenomen,
en beide met catastrofale resultaten. De teksten zelf tonen echter het ongelijk van
beide extremen aan. Zelfs in de bevreemde verhalen van de conquistadores komt
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de Indiaan (verscholen) aan het woord. Als degene die hij is, en tegelijk als degene
die voor ons (en zelfs voor de veroveraars) niet geheel en al ontoegankelijk is.
Om dat inzicht lijkt het Todorov te gaan. "Mijn voornaamste interesse is minder
die van de historicus dan die van een moralist: het heden is voor mij belangrijker
dan het verleden", schrijft hij direct in het begin van het boek. (13) De tekst is een
drager van ethische waarden, die oplichten tegen de achtergrond van de regulatieve
idee van waarheid, die ondanks de meervoudigheid van stemmen in dit gesprek
nimmer afwezig is. "Het soort waarheid waarnaar ik streef kan slechts worden benaderd door de dialoog", schrijft hij in 1985 in zijn essaybundel Critique de la critique. "Omgekeerd heeft Bachtin duidelijk gemaakt dat, wil er dialoog zijn, de
waarheid moet worden geponeerd als horizon en als regulerend principe. De literatuur heeft te maken met het menselijk bestaan, het is een vertoog dat ... is georiÃ«nteerop de waarheid en op de moraal." (14)
Het andere lijkt als oscillatiepunt tussen hetzelfde en het volstrekt vreemde
slechts mogelijk tegen de achtergrond van een absoluut beginsel, dat echter steeds
virtueel blijft. Een 'regulatieve idee', zoals Todorov het met een bewuste verwijzing naar Kant noemt. Dat sluit ieder relativisme uit, al zal het evenzeer een materiÃ«lhomogenisering van alles en iedereen binnen de monocultuur van &n wereld
moeten schuwen. Deze middenpositie zoekt tegelijkertijd de menselijke pluraliteit
te behouden &nuit te komen hij algemene beginselen tegen de achtergrond waarvan
er van pluraliteit pas sprake kan zijn. In de jaren tachtig peilt Todorov de mogelijkheden daartoe op het vlak van de verhouding tussen culturen; in de jaren negentig wendt hij zich tot de verhouding tussen subjecten. In beide gevallen - die
van de cultuurkritiek of politiek, en die van de moraal - verloopt de analyse langs
gelijke lijnen. Todorov weigert toe te geven aan elk van beide extremen van de alteriteits- of differentie-idee, waartoe Chateaubriand zich zo gemakkelijk liet verleiden, en zoekt - geÃ¯nspireerdoor diens tijdgenoot Kant - een nieuw evenwicht
tussen het abstract algemene en een concrete pluraliteit.
Guerilla of burgeroorlog
Want vrijwel op hetzelfde moment waarop Chateaubriand zijn reis naar Amerika
aanvangt, schrijft Kant in Koningsbergen zijn Kritik derpraktischen Vernunft.
Hij zoekt niet naar het bijzondere van deze of gene mensenstam of het specifieke
van deze of gene moraal, maar naar een algemene regel die voor ieder menselijk
wezen geldt als richtlijn van zijn handelen. Handel zo, dat elk persoonlijke morele
maxime ook als algemene regel zou kunnen gelden, is een van de vormen waarin
hij zijn richtlijn verwoordt. Of: handel zo, dat de medemens minstens altijd ook als
doeleinde wordt beschouwd en nooit louter als instrument. Die principes klinken
rijkelijk abstract; kunnen zij wel dienen als fundament voor een concrete moraal?
En waarop is Kanis pretentie van universaliteit eigenlijk gebaseerd? Wie garandeert
dat deze beginselen, die binnen een Europese beschaving alleszins plausibel klin13 Ibid. p. 12.
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ken, ook daarbuiten gelden? Is het al niet verdacht dat de Oostprnis Kant zo'n nadruk legt op de plicht? Klinkt daarin niet een onmiskenbaar Deutschtum door?
Algemeenheid versus specificiteit, iedereen (fundamenteel) hetzelfde of iedereen (fundamenteel) verschillend? Dat is de vraag die m de negentiende en vooral de
twintigste eeuw het debat zal gaan bepalen in disciplines als de culturele antropologie, de ethiek en de politieke wetenschap. De culturen komen steeds intensiever
met elkaar in contact en vooral: de suprematie van de Europese cultuur wordt
steeds minder vanzelfsprekend. De andere beschavingen eisen hun zelfstandigheid
op en de etnologie is bereid hen die te geven. Culturen, zo heet het dan, vormen
een eenheid in zichzelf. Ze hebben hun eigen logica, hun eigen waarden, hun eigen
organisatie en hun eigen moraal. En al die zaken kunnen slechts hinnen hun samenhang begrepen worden.
Dat heeft ook een tegenkant: gesloten als ze zijn, zijn alle beschavingen principieel ontoegankelijk en onbegrijpelijk voor anderen. We zijn er toe veroordeeld elkaar wederzijds aan te gapen, en in het beste geval af en toe vriendelijk naar elkaar
te wuiven.
Een dergelijke redenering is de doodssteek voor elke universalistische ethiek.
Kant krijgt het in de loop van de twintigste eeuw dan ook steeds moeilijker, naarmate het thema van de andersheid of alteriteft verder oprukt in de filosofie. Vooral
in Frankrijk schiet dat thema diep wortel met de opkomst van de filosofie van het
verschil. Wat is eigenlijk dat 'algemene', vraagt deze filosofie zich af. De dingen
zijn in zich volstrekt eenmalig; algemeen is alleen de naam waarmee we hen benoemen; wat onder die algemene termen verdwijnt is hun onherleidbare individualiteit.
Zo werd de differentie-filosofie een pleidooi voor hetparticuliere, waarbij het
pleidooi voor de bijzonderheid van elke cultuur wonderwel aansloot. De jaren zeventig en tachtig zouden de decennia worden van het bijzondere. Op allerlei niveaus wordt het eigene beklemtoond, dat onherleidbaar is en voor het andere
vooral voor het 'dominante discours') ontoegankelijk blijft. Nationale, geslachtelijke, raciale en culturele minderheden eisen hun 'recht op verschil' op: van homo's tot Basken, van zwarten tot vrouwen, van Friezen tot Islamieten. En recentelijk van Serven tot Montenegriinen.
En daar begint de angel van van het verschil te steken. Want terwijl de eerdere
tegenstellingen nog gedacht konden worden binnen het schema van dominantie en
verdrukking, vertonen de nieuwe etnische conflicten een veel anarchistischer karakter. De filosofie'n van de jaren zestig (Delenze) hanteerden met graagte de terminologie van het verzet en modelleerden hun strijd naar de oorlogvoering van de
guerilla - waarschijnlijk mede gevoed door een meer of minder latente sympathie
voor de Vietcong en schuldgevoelens over een koloniaal verleden. In de jaren negentig heeft de praktijk van het verschil veeleer de gestalte aangenomen van de
burgeroorlog, die zich aanzienlijk minder gemakkelijk leent tot sympathieke metaforen.
In de anarchie van de burgeroorlog toont de differentie zich van haar meest venijnige kant: niet langer als tegenwicht tegen een verpletterend centralisme, maar
als een onbegrensd particularisme dat geen gemeenschappelijkheid meer erkent.
Daarom zijn burgeroorlogen zo mateloos wreed. Het verschil - en het recht daarop

-legitimeert alles, wanneer het niet meer wordt omarmd door een algemene norm.
En daarom is het, als abstract beginsel, politiek zo gemakkelijk inzetbaar voor willekeurig wat: nadat het in Frankrijk korte tijd werd beleden door groepen als SOSracisme, is het nu de strijdkreet van Le Pen.
Er lijkt dus een noodzakelijke verhouding te bestaan tussen algemeenheid en
particulariteit, waarbinnen beide elkaar in evenwicht houden. Alleen in die verhouding lijkt de relatie tot het andere op ethische wijze denkbaar te zijn, dat wil
zeggen te kunnen ontkomen aan enerzijds de lege, maar dodelijke wispelturigheid
van theoretische (en feitelijke) anarchie, en anderzijds aan het verpletterend gewicht van een orde die zichzelf als de enige, en dus de totale beschouwt.
Uitgangspunten
Gaan we terug naar het voorbeeld van Chateaubriand. Wat hem interesseert is de
Indiaan (de 'wilde') in zoverre hij anders is dan de decadente Europeaan: vrij van
egoÃ¯smof bezit, edel en onbedorven. Dacht Chateauhriand. In werkelijkheid
bleek de 'wilde' weliswaar anders te zijn, maar voor Chateaubriand niet anders
genoeg. Hij leek, in zijn oefening van de gigues en sarabandes, maar ook in andere ondeugden, maar al te zeer op de minne Fransen die Chateauhriand net in zijn
vaderland had achtergelaten. En dus laat deze hem vallen, en maakt verder aan hem
geen woorden meer vuil.
In feite, constateert Todorov, interesseerde Chateauhriand zich helemaal niet
voor de Indiaan als ander. Wat hij zocht was een omgekeerd en geÃ¯dealiseerbeeld
van zichzelf: de ideale mens die Rousseau hem had vooreehouden. Net als de laatste instrumentaliseert hij de ander terwille van zijn eigen filosofie en utopie. Aan
zijn werkelijkheid laat hij zich even weinig gelegen liggen als de etnocentrist, die
b i voorbaat meent dat z i n eigen cultuur superieur is de ander al verwerpt voordat hij hem heeft leren kennen. Er is dus alleen een verschil in voorteken tussen
Chateaubriand en een chauvinist als de 19de-eeuwse denker Renan, die niet alleen
de Franse zeden en gewoonten, maar zelfs de Franse taal over de hele aardbol ingevoerd zou willen zien, omdat er nu eenmaal niets voortreffelijkers bestond.
Todorov verzet zich tegen deze dubbele wet van uitsluiting, die ook een wederzijdse morele ontoegankelijkheid behelst. Maar dat betekent geen keuze voor
een simpele gelijkschakeling van alle mensen, voor Ã©Ã
mensbeeld dat in alle opseliik
is.
Universalisme
en
~anicularisme
verdienen bet in
zichten en alle niveaus "
"
evenwicht te zijn -- zo stelt hij met de kracht van de eigen levenservaring. In de
openingspagina's
van N o u et les auires roept Todorov zijn eigen jeugdjaren op:
.. .
de ervaring van een totalitair, stalinistisch regime, en een leven onder angst, dubbele moraal en dubbele waarheid, dat uiteindelijk elk geloof in waarheid en morele
authenticiteit uitholde. Hij ging naar Frankrijk in de blijvende overtuiging dat er
weliswaar zeer verschillende culturen, regimes en levensvormen bestaan, maar dat
deze wel degelijk een verschillende morele waarde kunnen hebben en ook over de
culturele grenzen heen bekritiseerbaar zijn.Hij maakte zich tot Fransman, maar
bleef Bulgaar. Dat laatste merkte hij met het klimmen der jaren. Men kan veranderen: van land, van cultuur, van taal maar ergens bezit de ziel een identiteit die
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onloochenbaar is en die zich wellicht pas na jaren opnieuw doet gevoelen. Kosmopolitisme is mogelijk, maar zal altijd getekend blijken door een zeker gravitatiepunt. Eigenheid en identiteit zijn niet allesbepalend, en misschien niet uniek, maar
ze rijn wel degelijk een gegeven.
Die twee ervaringen (de niet-gelijkwaardigheid van culturen en de realiteit van
de culturele identiteit) vormen het uitgangspunt voor het recente werk van Todorov: voor zijn vragen omtrent de verhouding tussen culturen en omtrent de mogelijkheid van een moraal. Anders gezegd: voor zijn vragen naar de verhouding tussen universalisme en particularisme, op het vlak van samenlevingen &nop dat van
het individu - voor het serieus nemen van de ander als ander, en van mijzelf als
mijzelf.

Indianen
Daartoe moet een subtieler denkwijze ontworpen worden dan die van de loutere
dualiteit tussen het zelfde en het vreemde. Juist deze dualiteit ligt ons echter zeer
na aan het hart. Het zijn de categorie'n waarin we geneigd zijn te denken, met een
radicaliteit die de differentie-filosofie ontmaskerde als het geweld van de 'dominante schema's'. Het is paradoxaal genoeg dezelfde gewelddadige radicaliteit die
in de militante eis van het recht op andersheid terugkwam als volstrekte ontoegankelijkheid voor ieder die niet tot 'hetzelfde' behoorde. Daarin toont deze denkwijze
zich in de praktijk van menselijke verhoudingen even tiranniek en onverbiddelijk
als het abstracte denkschema waarop deze indeling berust.
In zijn hoek La conquÃªt de lzm'rique gaat Todorov na hoe in de geschiedenis van de Europese ontmoeting met de Indianen langzaam een dergelijke middenpositie ontstaat. Een centrale rol vervult het theologendebat tussen Gines de Sepulveda en Bartolom6 de las Casas, dat in 1550 in de Spaanse stad Valladolid gehouden wordt. Het lot van de Indianen en hun filosofische en theologische status
is de inzet. (15)
Deze debatten over de menselijke dan wel dierlijke natuur van de Zuidarnerikaanse Indianen lijken rijkelijk wereldvreemd. De gevolgen ervan waren echter
maar al te ingrijpend. Want als de Indianen wezenlijk 'anders' waren dan 'wij',
dan waren ook des konings wetten niet op hen van toepassing en verschilde hun
status nauwelijks van die van opgejaagd wild. Waren ze 'zoals wij', dan volgde
daaruit weliswaar een zekere wettelijke bescherming, maar tegelijk ook een intensieve bevoogding van het 'kinderlijke volk' dat nog tot volwaardige beschaving
moest worden opgevoed. De trieste implicaties van beide vooronderstellingen zijn
bekend genoeg.
Bartolom6 de las Casas is, wanneer hij in 1550 in Valladolid in het strijdperk
treedt, al bekend als de grote verdediger van de rechten van de Indianen. Hij staat
tegenover Sepulveda, een van de grootste Aristoteles-kenners van zijn tijd. Met
een beroep op de laatste verdedigt deze de politiek van slavernij. "Wanneer mensen
onderling evenzeer verschillen als een ziel van een lichaam en een mens van een

wild dier... dan zijn die laatsten van nature slaven", schrijft Aristoteles in zijn Politica, en Sepulveda klampt zich daaraan vast. Het is dan ook volstrekt legitiem
hen te onderwerpen: "Het is hun natuurlijke conditie te gehoorzamen", zegt hij in
Valladolid.
Maar Sepulveda had nog meer argumenten. Het was niet meer dan een christelijke plicht een eind te maken aan de mensenoffers die de Indianen aan hun goden
brachten, zoals het ook een opdracht was hen te brengen tot het christelijk geloof.
Men heeft de plicht anderen het heil te hrengen, zo nodig zelfs kwaadschiks.
Hoewel hij tegenover Sepulveda in het krijt staat, twijfelt ook Las Casas in
Valladolid geen moment aan de noodzaak de Indianen te kerstenen. Hij bepleit alleen een andere weg. De verovering door soldaten moet plaats maken voor een
conguista van geestelijken, door zachtheid en overreding. Las Casas' mildere
standpunt betekent echter niet dat hij de Indianen beter zou kennen dan Sepulveda.
Integendeel, zijn karakterisering van hen is al even schetsmatig als later de verwachtingen van Chateaubriand zouden zijn. Las Casas schildert hen als ideale
christenen en blijft daarmee begripsmatig binnen hetzelfde schema als rijn tegenstanders, zij het onder een negatief voorteken. In plaats van volstrekt anders rijn
de Indianen nu tot in de meest extreme mate gelijk aan de Europeanen: modelmensen en model-christenen.
Een werkelijke omslag van denken voltrekt Las Casas pas op latere leeftijd, en
wel naar aanleiding van het argument van Sepulveda dat in Valladolid nog onbeantwoord was gebleven: het menseonoffer als bewijs van wildheid en onmenselijkheid. (16) In zijn argumentatie brengt Las Casas nu een ongehoord gezichtspunt naar voren, dat door Todorov 'perspectivisme' wordt genoemd. Hij zegt: alle
mensen kennen intuÃ¯tiehet bestaan van God, die zij op verschillende manieren
aanbidden. Voor veel mensen is er geen groter bewijs van hun liefde tot God dan
het offeren van wat voor hun het meest waardevol is: het leven. "En daarom", zo
concludeert hij, "tonen de volkeren diehun goden mensenoffers brengen in werkelijkheid alleen maar hun hoge achting voor de voortreffelijkheid van hun God

...
Het revolutionaire van Las Casas ligt niet in de erkenning van het andere zonder meer, noch in de erkenning van hetzelfde. Wat hij ontwikkelt is een middenpositie. Hij erkent de grote verschillen (mensenoffers) en tegelijk een fundamentele
gelijkheid, die zich niet uit in materiÃ«lezichtbare overeenkomsten, maar zich afspeelt op een dieper en abstracter niveau: in dit geval het formele beginsel van de
liefde tot God.
Las Casas ontdekte daarmee hetgemengde karaktervan de alteriteit: in het
vreemde ziet hij het overeenkomstige, de liefde tot God. Dat laatste moet niet worden opgevat als een materieel maar als een formeel principe, dat zich de facto altijd
slechts toont binnen een specifieke vorm of daad. Die vorm zon in dit geval moeilijk afschrikwekkender kunnen zijn: het mensenoffer. Maar dat mensenoffer wordt
als daad van piÃ«teibegrepen. Daarmee wordt het niet aanvaard, maar wel tot mogelijk onderwerp van gesprek gemaakt: in deze cultische vorm huizen punten van
gemeenschappelijkheid en dus van discussie. En uiteindelijk ook van kritiek - al16 Ibid.,

pp. 192-197.

dus Todorov, en aldus ook Las Casas.
Strikt genomen is dat eigenlijk niet zo verwonderlijk. Want overeenkomst is e r
al, zegt Todorov in zijn latere boeken, vanaf het moment waarop er communicatie
is. Hoe rudimentair die ook kan zijn, communicatie bestaat slechts op grond van
een begin van gedeelde werkelijkheid. Ze mag gebrekkig zijn, maar het feit dat er
zich een horizon aftekent van begrip sluit ons reeds in in een rudimentaire gemeenschap, waarin het andere en het zelfde beide aanwezig zijn. Het feit van de
(symbolische) communicatie maakt elke gedachte van een radicale andersheid onmogelijk. Waar wij spreken is altijd reeds 66k begrip - zoals er 66k altijd misverstand is (Denida) en beide conditioneren elkaar.
Ten aanzien van Las Casas spreekt Todorov dan ook niet van cultuurrelativisme (dat nu juist van de geslotenheid van culturen uitging), maar van perspectivisme. Alle culturen hebben hun eigen zicht op de werkelijkheid, maar deze wijzen
van zien zijn niet geheel van elkaar losgesneden. Er is een verhiidingspunt, dat
zich niet laat aanwijzen als een fundament, maar dat zich toont in het handelen, de
concrete waarden en moraal, hoe uiteenlopend die in hun verschijningsvormen ook
mogen zijn. Die verschillen zijn op het vlak van de vormgeving van het leven (de
materiele waarden en leefregels) onderling onherleidbaar, zal Todorov zeggen. Alles wat feitelijk is en concrete inhoud heeft, is relatief aan het culturele systeem dat
zich in zijn eigenheid toont: vertrouwd voor mij, vreemd voor de ander, en andersom. Het is niet op dat vlak dat wij de overeenkomsten, het begrip en de mogelijkheid van kritiek moeten zoeken. Maar waar dan wel?

De politieke orde
Dat verbindimgspuntmoet algemeen zijn, maar tegelijk vrij van elke inhoudelijke
vulling. En wil de verhouding tussen de culturen niet worden prijsgegeven aan een
anything goes dat elke kritiek, en uiteindelijk ook elk gesprek, onmogelijk zou
maken, dan moet het bindend zijn en een maatstaf leveren voor de morele kwaliteit
waaraan beschavingen voldoen. Een dergelijke maatstaf vindt Todorov, aan het
eind van Nous et les autres, in het politieke denken van Montesquieu, in het bijzonder in zijn begrip van de 'geest van de wetten'. (17)
Zeer nadrukkelijk spreekt Montesquieu over wetten in het meervoud, zegt Todorov. Concrete wetgeving is immers altijd gebonden aan de particuliere behoeften
van plaats, tijd en volk. Maar deze wetten zelf worden gedragen door een inspiratie
die hen als wet mogelijk maakt, zonder zelf met de wetten samen te vallen. Zij
vormt een abstracte instantie, die algemeen kan zijn omdat ze vrij is van elke concrete inhoud, maar aan de positieve wetgeving en de publieke inrichting van de samenleving een toetssteen biedt. Deze geest der wetten vat Todorov samen in twee
kernbegrippen: pluralisme en vrijheid.
Wellicht vormen beide slechts twee kanten van S n medaille. In ieder geval
worden zij heide vereist door Montesquieus scherpe besef dat wij niet werkelijk
weten waar het goede te vinden is, hoe het moet worden vormgegeven en hoe de
1 7 Nous et las autres, p

400-420

ultieme rechtvaardige samenleving tot stand kan worden gebracht. Het enige wat
wij bezitten is een regulatieve idee van rechtvaardigheid, die niet met enige wetgeving kan samenvallen of daartoe kan worden gereduceerd. Dat maakt de wetgeving
niet overbodig of bij voorbaat nutteloos. Integendeel: de eis van rechtvaardigheid
vraagt om regels, ook al weten wij dat deze daaraan altijd vroeg of laat zullen verzaken.
Vrijheid is in de politieke orde dan ook niet alleen vereist opdat een zo adequaat
mogelijke wetgeving tot stand kan worden gebracht, maar ook als garantie tegen
de tirannie van de menselijke wetgeving zelf. De vrijheid is uiteindelijk 66k de
vrijheid om de wet te negeren, wanneer de idee van rechtvaardigheid dat vraagt.
De wet zal de werkelijkheid nooit geheel doorgronden, noch in haar bepalingen
'vangen'. Een sciÃ«ntistischof volstrekt rationele juridische regeling van het sociale leven is nimmer haalbaar. Dat betekent dat elke wet zal staan onder de noemer
van een voorlopigheid waarover uiteindelijk het geweten beslist. En dat dit geweten de vrijheid moet hebben op deze voorlopigheid een beroep te doen.
Pluralisme is een tweede regulatief principe. Alleen pluralisme kan tegenwicht
bieden tegen de onverwoestbareneigingvan alle macht en organisatiedrift de werkelijkheid te kneden tot een hechte, gesloten orde waarin alles is voorzien en bij
voorbaat geregeld. Todorov lijkt hierbij te denken aan pluralisme in de wetgeving
zelf (wellicht zelfs de noodzaak van interne contradicties, die jurisprudentie nodig
en noodzakelijk maakt), maar vooral aan Montesqnieus principe van de scheiding
der machten, de trias politica. De legaliteit, zo schrijft hij in een opmerkelijke
Nietzscheaanse toonzetting, is een kracht (force), maar deze breekt als enige de
geslotenheid van het maatschappelijk geweld open naar een veld dat algemeen is.
Doch waar juist de algemeenheid de meest geduchte tirannie van alle kan uitoefenen, zal ook deze algemeenheid zelf (in de gestalte van de overheid) gebroken
moeten worden. Zou zij monolitisch zijn en in alle opzichten gelijkgericht, dan is
elke garantie tegen tirannie verdwenen. Van allesoverheersend belang is dus dat de
macht nimmer verenigd is, hoezeer de eis van politieke daadkracht en radicaliteit
daarop ook zal insisteren. Juist de gebrokenheid van de politiek-maatschappelijke
pluraliteit werpt een dam op tegen de drang tot bestuurlijke efficÃ¯entiedie in de
technocratie haar hoogtepunt vindt.
Tegenover deze neiging tot technologisering van de politiek, alsof bestuur een
sublieme vorm van ingenieurs-werk zou zijn, dient de rationaliteit gebroken te
worden. Een dergelijke tempering van de politieke en organisatorische drang tot
unificatie wordt het beste gewaarborgd door de democratie: omdat zij de pluraliteit
tot principe verheft en in zekere zin juist niet rationeel is. Daarom is de democratie
superieur aan de dictatuur van een geplande samenleving of despotisme - ironisch
genoeg juist op grond van haar (naar technocratische maatstaven gemeten) onvolmaakte karakter.
Deze algemene, formele eisen bieden Todorov een maatstaf bij de beoordeling
van het zedelijk gehalte van een (politieke) cultuur. Juist de openheid van vrijheid
en pluraliteit geeft immers speelruimte aan het gesprek tussen beschavingen waarin beide partners bereid en in staat zijn afstand van zichzelf te nemen. Een democratische politieke orde is daarbij vermoedelijk niet voldoende, maar omdat de politiek-juridische orde de meest formele en abstracte van een cultuur is, laten zich de

meta-eisen van een samenleving hier het duidelijkst aanwijzen, formuleren en
handhaven. Het is vervolgens aan elke afzonderlijke maatschappij om deze ahstracte, algemene beginselen op haar eigen wijze te vertalen in maatschappelijke
deugden, die zelf niet meer algemeen zijn, maar wel aan de kritiek van deze universele beginselen onderworpen blijven.
De vergeten deugd

Slechts op abstract niveau kunnen concrete gebruiken, waarden en normen dus
worden gerelateerd aan een algemeen moreel principe. Dat laatste geldt op het (politieke) niveau van samenlevingen; het geldt ook op het niveau van de individuele
moraal, die na Nous et les autres het voornaamste interessegebied van Todorov
geworden is. (18) En hierin voltrekt hij grotendeels dezelfde denkbeweging als die
hij hiervoor ten aanzien van de politieke moraal volgde.
Zo er een moraal is, zo stelt hij, dan moet die gedragen worden vanuit de moreel inhoudsloze noties van een meta-moraal. En zo er een meta-moraal is, dan
moet die algemeen en universeel zijn en het universele zelf als doel hebben. Ze
ontleent haar kracht &nhaar inhoud aan haar eigen universaliseerbaarheid. Zo'n
beginsel bestaat. Ze luidt: vraag U bij elk principe van Uw morele handeling af, of
deze door iedereen zou kunnen worden nagevolgd. Of: handel zo, dat de ander
minstens mede doel is van die handeling, en niet louter instrument. We kennen die
uitspraken; ze vormen de basis van de ethiek van Kant.
Een terugkeer tot Kant dus? Ja, zegt Todorov. In feite kan ik mij ertoe beperken zijn uitgangspunten te herhalen, misschien wijzer geworden door twee eeuwen
voortgaande bewustwording omtrent het 'andere' hmnen de mensheid. Het beginsel van universaliteit en van de waardigheid van de persoon zijn de uitgangspunten
voor elke moraal. Ze worden door iedereen begrepen, omdat ze rationeel kunnen
worden beargumenteerd.
Elegant is Todorovs versie van het universaliteitsprincipe als spil van de moraal
zeker. Rationaliteit delen wij allen - zo veronderstelt hij. Waar wij spreken en
communiceren, zijn de grondbeginselen van eenzelfde rationaliteit altijd reeds gegeven. Zij Structureren deze communicatie; en op basis van dit aanvangspunt is
een redelijke gedachtenwisseling altijd mogelijk.
Een terugkeer tot Kant? Ja. En nee. Want er is Ã©6ding dat Todorov niet van
Kant overneemt: de idee van plicht als basis van de morele handeling. Moreel is,
zegt Todorov, elke handeling die de concrete ander betreft. (Dus niet een handeling
die mijzelf betreft, noch een handeling die zich richt op abstracties of algemene
principes. Politiek en moraal kunnen elkaar raken, maar politiek is op zich niet
moreel).
De Kantiaanse idee van de plicht heeft een lange geschiedenis. Ze gaat terug op
een fundamenteel wantrouwen van de mens jegens zichzelf: de mens is egoÃ¯stisch
zelfs in zijn morele handelen is hij er uiteindelijk op uit zichzelf te behagen. Dat
18
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wantrouwen heeft het christendom altijd in zich gehad; het heeft het aardse bestaan
nooit helemaal omarmd. Het kreeg een radicale wending, toen de Reformatie het
aardse als onherroepelijk verloren en verdoemd bestempelde. De erfzonde had de
mens niet alleen in het kwade gestort, zij had hem zelfs beroofd van de mogelijkheid zelfstandig het goede te willen. Alleen de Goddelijke genade kon hem helpen:
sola gratia.
Die erfenis draagt de filosofie nog altijd met zich mee. Kant verraadt haar in
zijn wantrouwen ten aanzien van de menselijke neiging. In het beste geval werken
plicht en neiging misschien samen, maar dan nog is het de plicht die de handeling
haar morele garantie geeft. Disciplinering is het wachtwoord van de ethiek van
Kant. De morele mens strijdt uiteindelijk tegen zichzelf.
Het godsgeloof doortrekt de huidige wereld inmiddels minder massief, maar de
menselijke argwaan jegens de eigen inborst is nauwelijks verminderd. Integendeel,
het filosofische landschap wordt nog steeds bepaald door de drie grote markeringspunten uit de 19de, begin 20ste eeuw die Paul Ricoeur veelzeggend de
'meesters van het wantrouwen' noemden. Alle drie lieten zij zien hoe achter schone schiin een susoecte. of in ieder zeval niet-morele of a-morele. kracht schuil
ging. M m ontmaskerde de cultuur als het instrument van een economische onderbouw, bedoeld om de verschillen in macht en bezit te versluieren en tegelijk te
legitimeren. Freud liet zien hoe de ratio van het ik werd gedreven door impulsen
uit het onbewuste, dat slechts zichzelf op het oog had en van moraal niet kon en
wilde weten. En Nietzsche ontmaskerde de moraal van medemenselijkheid en
breideling van de eigen driften als artefact van een ressentiment dat de mens knevelde en de ontkenning van de eigen driften eiste. Dat wantrouwen is diep ingeslepen. Moraal moet onbaatzuchtig zijn, zo zeggen we Kant nog steeds na. Zemoet
offers kosten, ze moet ons eigenlijk een beetje weerzin inboezemen, die wij dan
heroÃ¯sc overwinnen.
Maar waarom eigenlijk, vraagt Todorov zich af. Natuurlijk, de mens is de
mens een wolf, maar dat is niet het hele verhaal. In zijn tot nu toe laatste boek,
Face Ã l'extrÃ¨m (19). heeft hij getuigenissen uit de Russische en Duitse concentratiekampen onderzocht. Omdat, zo schrijft hij, in de kampen het leven tot aan zijn
uiterste grenzen werd gevoerd. Het kamp is, moreel gezien, het extreme geval,
waar ook de menselijke natuur zich zou tonen in haar meest naakte vorm.
Die werkelijkheid van verschrikkingen en van ongebreidelde, onvoorstelbare
beestachtigheid is bekend genoeg. Maar ze was niet dat alleen. Juist in die omstandigheden legden mensen getuigenis af van een belangeloze moed, of compassie, of zorg. Vooral van zorg, de deugd die bij Todorov wellicht de eerste plaats
inneemt. Men had daarbij niets te winnen, vaak alleen maar meer te verliezen: de
dood kwam sneller, of pijnlijker. Toch vertellen de honderden getuigenissen die
Todorov leest van dergelijke belangeloze daden, die volkomen terloops en met een
bijna gedachtenloze vanzelfsprekendheid werden gedaan. Deze daden werden niet
voltrokken vanuit een categorische imperatief. Ze werden verricht omdat men
voelde dat men niet anders k6n. Ze mksten verricht worden, wat de consequenties ook waren.
19 T. Todorov, Face Ã I'extrdrne Parijs 1991

Neem de jonge Poolse jodin Pola Lifszyc, die - thuisgekomen in het joodse
ghetto van Warschau - ontdekt dat haar moeder er niet meer is. Het is de tijd van
de deportaties naar Treblinka. "Zij was", schrijft Marek Edelman in zijn boek met
herinneringen aan die gebeurtenissen, "al opgenomen in de groep die naar de Umschlagplatz werd geleid. Pola rent haar achterna, komt haar verloofde tegen, die
haar op de fiets verder brengt. Op het laatste moment voegt zij zich bij de wachtende groep, om samen met haar moeder m de trein te stappen." (20)
Het is maar &n voorbeeld uit de grote hoeveelheid die Todorov bespreekt.
Waarom doet Pola wat zij doet? Dat weet ze waarschijnlijk zelf niet. Ze heeft
wellicht niet meer dan het urgente besef dat ze haar moeder niet alleen mag laten.
Dat is niet bereflecteerd, het overkomt haar als natuurlijk. Dat laat de beestachtigheid die in de kampen plaatsvond, die de kampen waren, niet onverlet. Maar het
betekent w61 dat de mens zich niet tot deze beestachtigheid laat reduceren. Hij is
voor de ander niet alleen maar een wolf. Zijn inborst is niet louter een voorwerp
dat het verdient met wantrouwen te worden bejegend.
Wat betekent dit alles voor de filosofische ethiek, vraagt Todorov zich af.
Misschien een kleine revolutie. Al eeuwen gaat zij uit van het model dat in Kant
zijn hoogtepunt vond. Het model waarin de ethiek (als betrof het een juridische
orde) repressief was. Zij dwong de mens in een richting (naar het goede) waartoe
hij vannatureniet geneigd was. Daarom was ze streng en vermanend. Haar centrale notie was schuld. Haar techniek de hreideling. Haar gebod de plicht.
Dat is niet altijd zo geweest De Griekse filosofie kende een ethiek van vervolmaking van het zelf, niet van loochening daarvan. Zij kende niet de plicht als
centraal instrument, maar de deugd. De deugd is een menselijke aanleg, die kan
worden opgekweekt. De mens streeft het einddoel na dat hij reeds in zichzelf kan
waarnemen (naast uiteraard veel 'slechts'). Hij is misschien niet in alle opzichten
goed, maar het goede huist in hem, en de vorming daarvan is het ideaal van wat
sinds Aristoteles een deugdenethiek heet. Todorov vindt deze terug bij Rousseau
(a),
door wie ook Kant beÃ¯nvloeis - maar niet voldoende om de Tugendlehre in
het tweede deel van de Metaphysik der Sitten te emanciperen van de stenge voogdij van de plicht.
Met het dualisme van de latere oudheid, en het christendom dat daarbij aansluit,
raakt het vertrouwen in de eigen goedheid en fundamentele deugdzaamheid in verval. Waar de wereld slecht is, is voor zo'n vertrouwen geen plaats meer. En de
wereld wordt slechter, naarmate ze verdubbeld wordt met een 'hovenwereld' die
fundamenteel van de onze verschilt, die goddelijk wordt en waarheen tenslotte al
het goede emigreert zoals Nietzsche liet zien.
Dat laatste is een radicale oplossing van het dilemma van het kwaad in de wereld. Maar zoals alle radicaliteit, gaat ze uiteindelijk aan de werkelijkheid voorbij en
vergeet ze hoezeer wij leven in een schemergebied waaraan slechts een gematigde
filosofie recht kan doen. Het goede in de menselijk inborst bestaat. Dat niet willen
erkennen, betekent dat men geen recht doet aan alle getuigenissen die Todorov in

-
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de als de laatste grote vertegenwoordigster van de klassieke traditie.
Aanleiding voor mijn bijdrage zijn twee recente studies, die ik beschouw als op
de literatuur toegespitste uitwerkingen van Macintyre's these. Ten eerste The
Company We Keep: on Ethics of Fiction [CKJ (BerkeleylLos AngelesILondon
1988) van Wayne C. Booth. Het denken van deze 'grand old man' van de Amerikaanse literatuurkritiek wordt gevoed door een Neo-Aristotelisme dat dateert van
ver voor de golf in de filosofische ethiek: Booih is een telg van de Chicago school
die zich in de loop der vijftiger jaren profileerde, maar zich tot nog toe geen belangrijke plaats heeft weten te verwerven. Ten tweede Love's Knowledge. Essays
on Philosophy and Literature fLK] (New YorkIOxford 1990) van de classica/filosofe Martha Nussbaum. Deze bundel is de opvolger van Nusshaum's magistrale
studie The Fragility of Goodness (Cambridge 1986).
Het samennemen van deze boeken hiedt de gelegenheid te verkennen welke
visies het Neo-Aristotelisme hiedt op het klassieke probleem van de relatie tussen
literatuur en ethiek. De auteurs hebben - ondanks verschillen in benadering en shil
- ervan blijk gegeven elkaar als geestverwant te beschouwen. Nusshaum heeft in
haar studie bij uitzondering &n uitgebreid review-artikel opgenomen en het is
veelzeggend dat deze het hoek van Booth betreft. Op zijn beurt heeft Booth onlangs een recensie geschreven van Nusshaums studie. (2) ik begin mijn hespreking met een korte schets van de deugd-ethiek. Daarna zal ik de overeenkomsten
en verschillen tussen de hoeken op twee punten nader analyseren.
Wat is deugd-ethiek?

De centrale vraag van de deugd-ethiek is niet de beperkte 'hoe te handelen? (zoals
hij Kant), maar de veelomvattende 'hoe te leven?'. Het streven naar het goede leven beschouwt Aristoteles als immanent aan de mens. Door middel van systemati%he reflectie tracht hij de mens van dat doel bewust te maken, zodat deze zich nog
effectiever kan wijden aan de eigen vervolmaking. Daarbij ligt sterke nadruk op het
karakter van personen. (3) De kwaliteit van het karakter hangt af van de mate van
praktische rationaliteit waarover iemand beschikt. Dit is het vermogen doelen tegen
elkaar af te wegen en door middel van argumentatie te bepalen hoe deze het best
verwezenlijkt kunnen worden. 'Men kan niet over praktische rationaliteit beschikken zonder deugdzaam te zijn, en men kan niet deugdzaam zijn zonder praktische
rationaliteit', aldus Macintyre. (4)
Was voor Kant het formuleren van algemene regels een cruciale voorwaarde
voor moreel handelen, voor Aristoteles zijn algemene regels niet het belangrijkste.
Bij het beoefenen van de praktische rationaliteit isphronesis een van de belangrijkste intellectuele deugden: het vermogen om morele beslissingen te nemen
waarin het bijzondere van concrete gevallen terdege meegewogen is. Kernpunt is
dat algemene regels nooit zonder meer kunnen worden toegepast op specifieke
2
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