Farfare 110's waarheid
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Giacomo Leopardi is geen vergeten filosoof. Het is veel erger: hij is nooit als filosoof
erkend. Als lyrisch dichter is hij alom geprezen, maar ik ben zijn naam nooit tegengekomen in een standaardwerk over filosofie.
Wie wel eens gedichten of dialogen van deze Italiaan heeft gelezen, kan de
pessimistische loon ervan niet zijn ontgaan. Op vrijwel iedere bladzijde van zijn werk
drukt hij zijn ICLCIS op het h m dat de mens er het ellendigsi aan toe is van alle levende
we?.cns. Zijn tijdgenoot en medepessimist Schopenhauer schrijft, in de uitgebreide
editie van /ijn hoofdwerk Die Weli als Wille und Voriieliun~,dat niemand de cllendc
van het bestaan "zo grondig en uitputtend heeft behandeld als Leopardi. Maar de
dichter had het onderwerp nog grondiger en uilputtender behandeld dan Schopenhauer
kon vermoeden. Vanaf zijn negentiende jaar had hij gewerkt aan een wijsgerige
verhandeling over het menselijk lijden. Zij maakt deel uit van het 1200 pagina's
tellende werk Zibaldone di pensieri (Mengelmoes van gedachten), dat pas werd
uitgegeven in 1898, Leopardi's honderdste geboortejaar.
Leopardi (1798-1837) was een filosoof tegen wil en dank. Zijn leven was toch al
weinig gelukkig, maar zijn grootste ongeluk was wel dat hij zich geroepen voelde de
waarheid omtrent het menselijk bestaan koste wat kost te doorgronden. Want juist het
inzicht in die waarheid, namelijk dat geen mens ooit gelukkig kan zijn, is volgens hem
de eigenlijke bron van menselijk ongeluk.
De Zibaldone was een rijke ideeSnbron voor Leopardi's literaire geschriften. Zo op
het oog is het een losse verzameling aantekeningen (naast filosofischeook veel van letterkundige aard). Maar Leopardi wilde geen aforist zijn. Hij streefde naar een wijsgerig
systeem, zoals alle grote denkers uit de traditie dat volgens hem hadden gedaan. Een
serieus filosoof kan niet zonder systeem, vond hij, ook al besefte hij dat zo'n systeem
makkelijk een keurslijf kan worden. Zijn filosofische aantekeningen vertonen
inderdaad voldoende samenhang om systematisch te worden samengevat. Zij vormen
een theorie die in universaliteit en veelzijdigheid kan wedijveren met de theorie die
Schopenhauer in Die Welt heeft ontvouwd. Leopardi heeft dat boek overigens nooit
gelezen. Zijn filosofisch pessimisme heeft, zoals zal blijken, ook een andere grondslag
dan dat van zijn Duitse geestverwant.
In de 'Dialoog tussen Malambruno en Fa~farello',opgenomen in de Operette nwrali,
vraagt Malambruno aan Farfarello hem &n moment van geluk in zijn leven te
verschaffen. Maar de duivel Farfarello, die zegt m66r te kunnen dan alle andere

schepselen tezamen, maakt meteen al duidelijk dat hij dit ene verlangen nimmer kan
vervullen, omdat geluk nu eenmaal onverenigbaar is met de menselijke natuur. Hij
maakt - beter thuis in het wezen van de mens dan Malambruno zelf - duidelijk wat daar
de oorzaak van is: "Omdat jij dus noodzakelijk jezelf liefhebt met de grootste liefde
waartoe je in staat bent, daarom verlang je ook zoveel als je kunt je eigen geluk; en
omdat dit verlangen van jou, het grootst denkbare, bij lange na niet kan worden
bevredigd, kun je er ook op geen enkele manier aan ontkomen ongelukkig te zijn."
Keer op keer wijst Leopardi in zijn werk op dit mechanisme van de
onbevredigbaarheid: de mens neemt alleen genoegen met een oneindig genot, maar in
de eindige wereld is er niets dat dat genot kan verschaffen. Daarom wordt elke
bevrediging van een verlangen direct overschaduwd door een gevoel van
onbevredigdheid, dat het verlangen naar een nog groter genot oproept. Werkelijk genot
bestaat niet, alleen de pijn van het onvervulde verlangen is werkelijk.
De dialoog tussen Malambruno en Farfarello is een variant op Goethes Faust,
waarin de hoofdpersoon en Mefistofeles een weddenschap aangaan met dezelfde inzet:
Ã©Ã
ogenblik van zo'n volmaakt geluk dat er niets meer te wensen overblijft. Met zijn
krap vier bladzijden is het wel een zeer bondige variant: terwijl Mefistofeles zich vele
honderden pagina's uitslooft om de weddenschap te winnen maakt Farfarello meteen al
duidelijk dat het onbegonnen werk voor hem is.
De onbewedigbaarheid van het menselijk verlangen maakt de kern uit van
Leopardi's filosofie. Maar leidt de constatering van die onbevredigbaarheid
noodzakelijkerwijs tot pessimisme? In de Verlichting dachten sommigen daar anders
over. Immanuel Kant bijvoorbeeld besefte weliswaar dat onbevredigbaarheid
onaangenaam was voor de individuen, maar hij achtte haar noodzakelijk voor de
bestemming van de mens "steeds naar het betere voort te schrijden". Wie geheel en al
tevreden is zou immers tot dadenloosheid vervallen. Terwille van de vooruitgang moet
er voor de mens altijd iets te wensen overblijven. Goethe lijkt in zijn Faust dezelfde
mening te zijn toegedaan: hij laat God in eigen persoon onthullen dat die uitgerekend
de duivel de taak heeft toebedeeld om de mens tot activiteit te prikkelen en hem voor
ledigheid te behoeden.
Zo'n rechtvaardiging van de onbevredigbaarheid is eigen aan het filosofisch pessimisme. Leopardi ontwaart geen vooruitgang in de geschiedenis, geen goddelijk plan.
Sterker nog: in zijn filosofie is voor God geen plaats meer. De mens staat helemaal alleen in de wereld, en zijn lijden is nergens goed voor. In Ã©Ã
van Leopardi's andere dialogen, tussen de Natuur en een IJslander, merkt de Natuur op dat ze het niet eens zou
merken als zij de hele menselijke soort per ongeluk zou vernietigen.
De mens is voor Leopardi slechts een miniem, verwaarloosbaaronderdeeltje van de
Natuur. Dit zou als een radicale omkering kunnen worden beschouwd van de
christelijke opvatting dat de mens de kroon op de schepping is. Ik ga er van uit dat zijn
hele theorie van het menselijk ongeluk berust op zo'n omkering van christelijke
denkbeelden, van met name Augustinus en Pascal. Zelf laat Leopardi zich niet uit over
zijn wijsgerige bronnen, maar het heeft er alle schijn van dat hij sommige idee'n van
deze denkers zonder pardon op hun kop heeft gezet. Voor zijn zeer onchristelijke

theorie heeft hij gretig gebruik gemaakt van een door en door christelijk
gedachtengoed.
De kerkvader Augustinus had, op zijn beurt Mnvloed door het Platonisme, een
zeer invloedrijke verklaring van de menselijke onbevredighaarheid gegeven. Hij ging
er van uit dat de mens een onsterfelijke ziel bezit, die wordt gedreven door het
voortdurende, natuurlijke verlangen naar een oneindig en eeuwig geluk, dat bestaat in
haar vereniging met God. Alle verlangens van de ziel naar eindige, wereldse goederen
- naar roem, rijkdom, macht of zinnelijk genot - zijn slechts geperverteerde vormen van
dit ene, fundamentele streven, en zijn daarom nooit te bevredigen. De toestand van alle
mensen, godvruchtig of goddeloos, komt tot uiting in de beroemde woorden uit de
aanhef van de Belijdenissen: "Onrustig is ons hart, o Heer, tot het rust vindt in U."
Het verlangen naar oneindig geluk dat Lenpardi aan de mens toeschrijft, lijkt een
verwereldlijkte, naturalistische variant te zijn van dit Augustiniaanse oneindigheidsverlangen. Het is even onontkoombaar, even onophoudelijk werkzaam. De bron van dit
verlangen is nu echter niet meer een onbegrensde liefde tot God, maar een onbeperkte
eigenliefde, die voortkomt uit de natuurlijke drang tot zelfbehoud.
De verschuiving van de oneindigheid van God naar de menselijke ziel zelf, is een
onmiskenbaar romantisch element in Leopardi's denken. Maar deze romantische inslag
is geweven door de schering van het rationele Verlichtingsdenken, en dat levert een
merkwaardig weefsel op. Leopardi moet ontnuchterend vaststellen dat er, in zijn
ontkerstende wereldbeschouwing, van ware oneindigheid geen sprake meer kan zijn.
De menselijke eigenliefde is immers niet 'infinito' - oneindig, zoals alleen God zou
kunnen zijn - maar alleen 'indefinito': onbepaald, onbegrensd, zowel qua duur als qua
omvang. Uit het geluksverlangen kan dan ook niets "groots of oneindigs" worden
afgeleid ten gunste van de menselijke ziel.
Juist in de combinatie van Romantiek en Verlichting, van een aan het christendom
ontleend oneindigheidsverlangenen een strikt naturalistische wereldbeschouwing, ligt
de verklaring voor Leopardi's pessimisme. Hij stelt eerst dat de mensheid naar
volmaakt geluk streeft, om vervolgens aan te tonen dat dit geluk onbereikbaar is. Zo
moei hij wel concluderen dat zij gedoemd is tot eeuwig ongeluk.
Nu lijkt Leopardi de ellende van de mens te relativeren door hem, in navolging van
denkers uit de Verlichting, als een dier onder de dieren te beschouwen en hem terug te
plaatsen in het grote geheel der Natuur. Al het leven is lijden, niet alleen het menselijke. Maar het heeft er alle schijn van dat hij het lijden alleen tot universeel levensbeginsel verheft om de strikte natuurlijkheid en dus onontkoombaarheid van het
menselijk lijden te onderstrepen. Want hij laat er geen twijfel over beslaan dat het hem
alleen om dat laatste gaat Alleen de mens lijdt werkelijk en bewust. Hij heeft "meer
leven, meer kracht en levensgevoel" dan de andere levende wezens, en daarom is hij
het ongelukkigst van alle dieren. Schopenhauer zou het volmondig beamen.
Leopardi heeft nog iets (heel belangrijks) gemeen met Schopenhauer: de grote rol die
de verveling speelt in zijn filosofie. Ik ben geneigd filosofen in twee groepen te verdelen: degenen die over de verveling hebben geschreven en degenen die er over
zwijgen. De laatsten hebben de mens maar half begrepen.

Leopardi past Aristoteles' wet dat een toestand van volkomen leegte in de natuur
onmogelijkis, toe op de menselijke ziel, die immers niets mÃ©Ã
is dan een deeltje van
de natuur. Zoals de lucht de ruimtes tussen de materiele dingen opvult, zo vult in het
leven van de mens de vervelmg alle pauzes tussen gevoelens van genot en pijn. Maar
omdat genot niet werkelijk bestaat zijn verveling en ongenoegen of pijn (dolor) de
enige toestanden van het mensenleven.
Dit inzicht wordt in Ã©Ã
van Leopardi's dialogen verwoord door de huisgeest van de
gevangen dichter Torquato Tasso, nadat hij heeft vastgesteld dat het menselijk
verlangen onvervulbaar is en het geluk nergens te vinden: "Zo is het mensenleven om
zo te zeggen geweven deels uit smart, deels uit verveling, en men ontkomt alleen maar
aan &Ã©dezer kwalen om ten prooi te vallen aan de andere. En dat is niet JOUW
bijzondere lot, maar het lot van alle mensen."
Maar de condition humaine kan nog bondiger worden geformuleerd. Want wat is
verveling eigenlijk? Aangezien het verlangen naar geluk voortdurend aanwezig is,
moet ook de verveling een vorm zijn van dat verlangen. Zij is niets anders dan "het
zuivere verlangen naar geluk". Verveling is het geluksverlangen in naakte, pure,
on~ngevuldevorm. Het is de toestand waarin zich geen doel aandient waarop dit
verlangen zich kan richten, zodat het onbestemd en vaag blijft aanhouden. Welnu,
concludeert Leopardi, als verveling zelf ook een vorm van geluksverlangen is, dan is
zij een vorm van smart. En misschien wel de smartelijkstevorm van smart, juist omdat
verveling zo'n machteloos en hopeloos gevoel is. Zolang hij zijn leven voelt, voelt de
mens derhalve niets anders dan smart. Het geluksverlangen wordt dus in de verveling
niet opgeheven: het zeurt op een bijzonder onaangename wijze door. Het is altijd en
onontkoombaar aanwezig.
Leopardi's pessimisme kent geen voorbehoud. Maar het leed kan wel worden
verzacht. Er zijn middelen om het zo onvoelbaar te maken dat het bestaan nog
enigszins draaglijk wordt. Leopardi prijst de lethargie van de verdoving aan (met name
door opium), en de gevoelloosheid van de slaap. Als alle sterfelijke wezens in eeuwige
slaap zouden zijn verzonken, schrijft hij in Ã©Ã
van zijn dialogen, dan was de wereld
weliswaar overbodig, maar er zou in ieder geval minder ongeluk zijn. Een nog
doeltreffender middel is het definitieve inslapen, de dood, waarin de mens voorgoed
rust vindt en bevrijd is van alle smart. Weinigen hebben zo vaak, en met zo'n
hartstochtelijk verlangen, de dood bezongen als Leopardi. Dat is niet verwonderlijk
voor iemand die, als ware pessimist, gelooft dat de mens is geboren "om in te zien
hoeveel beter het ware niet geboren te zijn".
Zolang de mens nog niet dood is staat hem, behalve de slaap en de verdoving, nog
een ander en uiterst belangrijk middel ter beschikking om de voortdurende smart van
het bestaan te vergeten: de afleiding (distrazione). "Als hij het geluk verlangt," schrijft
Leopardi in de Zibaldone, "kan hij niet gelukkig zijn; hoe minder hij het verlangt, des
te minder ongelukkig is hij; wanneer hij niets verlangt is hij helemaal niet ongelukkig.
Bijgevolg is de mens, zoals elk levend wezen, des te minder ongelukkig, naarmate hij
meer is afgeleid van het verlangen naar geluk, door middel van de daad en de
bezigheid, innerlijk of uiterlijk."

De behoefte om zich in het leven ergens mee bezig te houden is volgens Leopardi
veel groter dan welke andere ook - zelfs groter dan de behoefte om te leven. En zij is
vooral zo nijpend vanwege de voortdurend op de loer liggende verveling. De verveling
is er de oorzaak van dat de mens, die aan alles went, nooit kan wennen aan ledigheid of
nietsdoen. Afgezien van de slaap, de verdoving of de totale lethargie is bezigheid het enige middel om de verveling minder ondraaglijk te maken. Daarom beschouwt
Leopardi de strijd tegen de nood, tegen honger en dorst, tegen ziekten en tegen de
elementen, niet als een straf maar als een medicijn dat het ongeluk van het
mensenleven verzacht. Zij houdt de mensen bezig, en daar gaat het om.
Ook Leopardi's opvatting over de distrazione lijkt een omkering te zijn van een
christelijke gedachte. Anderhalve eeuw eerder had Pascal, voortbordurend op de
Augustiniaanse traditie, zijn theorie van het divertissement ontvouwd. Pascal
beschouwt de verstrooiing - een noemer waaronder hij alle 'wereldse' bezigheden vat als het middel waarmee de zondige, op de wereld gerichte mens de ellende van zijn
bestaan trachtte te verdoezelen. Juist in de verveling werd die nietigheid op
onmiddellijke, gevoelsmatige wijze ervaren. Verveling was volgens Pascal de
fundamentele gemoedstoestand van goddeloze mensen, geworteld in het diepst van hun
hart. Het divertissement diende om deze verveling, de blijvende achtergrond van het
bestaan, te verdrijven en zo de eigen nietigheid te verhullen.
Zo beschouwd is verveling niet zomaar een gemoedstoestand als de andere. Zij
geeft een direct, nog ongereflecteerd besef van de toestand van het menselijk bestaan:
zij onthult de leegte en nietigheid daarvan. Ook volgens Leopardi berust dit besef niet
op een louter subjectief gevoel. Wat je in de verveling voelt is maar al te waar.
Verveling bedriegt nooit. ZIJ onthult langs de weg van het gevoel dezelfde waarheid
die de rede langs de weg van het nadenken ontdekt Er is dan ook niets, lezen we in de
'Dialoog tussen Plotinus en Porfyrius', dat m661 in overeenstemming is met de rede dan
de verveling.
Verveling krijgt een metafysische status. "Zoals verveling de dochter van de
nietigheid is, zo is zij de moeder van het niets", noteert Leopardi in de Zibaldone. Zij
maakt alles waarmee zij in aanraking komt steriel en onvruchtbaar. In een andere
aantekening dringt de verwantschap tussen verveling en dood zich aan hem op. Is
verveling niet "de dood in het leven?" vraagt hij zich af, "de voelbare dood, het niets in
het bestaan? en het gevoel daarvan, en van de nietigheid van dat wat is en ook van
degene die deze nietigheid vat en voelt, en in wie zij bestaat?" Het hoeft geen betoog
dat Leopardi de echte dood verkiest boven de langzame dood van de verveling. "De
verveling duurt een eeuwigheid, de dood duurt maar een ogenblik", had koning
Fredenk de Grote al verzucht.
Voor Pascal waren de leegte en nietigheid die de verveling onthult nog
betrekkelijk: zij duiden op de afwezigheid van God in de ziel. Bij Leopardi zijn ze
absoluut geworden. Het menselijk bestaan is, nu God van het toneel is verdwenen, als
zodanig leeg en zinloos. Zo ontpopt hij zich als een regelrechte anti-Pascal. De
Fransman beschouwde het divertissement als de grote boosdoener, omdat het de
goddeloze mens verhindert zijn verveling onder ogen te zien en de harde waarheid van
zijn bestaan te doorgronden. Juist dat zou immers een radicale omkeer van het leven

mogelijk maken, een ontdekking van de positieve keerzijde van de waarheid: het
bestaan van God, die de ziel met zijn aanwezigheid kan vullen. Leopardi daarentegen
prijst de afleiding aan,omdat inzicht in de waarheid volgens hem geen uitzicht meer
biedt op zo'n wonderbaarlijkeredding. De waarheid kan daarom maar het best verhuld
blijven.
Hier neemt Leopardi's theorie een wending die de vraag oproept of zij wel zo onvoorwaardelijk pessimistisch is. De waarheid omtrent het bestaan is op zichzelf nog niet
rampzalig; dat wordt zijpas zodra zij door de mens wordt achterhaald. En dat laatste is,
beklemtoont Leopardi meerdere malen, nooit de bedoeling van de Natuur geweest.
De twee wegen waarlangs de waarheid wordt gekend, die van het gevoel (de verveling) en die van het verstand (de abstracte, 'filosofische' rede), beschouwt hij daarom
allebei als onnatuurlijk. Verveling noemt hij "de enige menselijke kwaal waarvoor in
de dierenwereld geen tegenhanger bestaat". "Dat de mens zich voortdurend verveelt en
voortdurend zijn nietigheid voelt, komt doordat hij dingen denkt en doet die niet door
de natuur zijn gewild." En hij betreurt het anderzijds dat de mens zich niet tevreden
kon stellen met zijn natuurlijke, 'primitieve' rede, die hem de concrete kennis verschaft
die nodig is om zich in leven te houden. De mens had maar heter in de natuurlijke
toestand van onwetendheid kunnen blijven. in plaats van een abstracte, filosofische
waarheid te achterhalen die hem alleen maar diep ongelukkig heeft gemaakt. De mens
hoeft dus niet perse ongelukkig te zijn - dat Hinkt al niet meer zo heel pessimistisch.
Dat Leopardi hier op de proppen komt met een welwillende, voorzienige Natuur,
heel anders dan de kille, onverschillige Natuur die hij elders beschrijft, moeten we
maar met een korrel zout nemen. Er is, neem ik aan,geen sprake van een poging toch
weer een 'goddelijk plan' te introduceren. Leopardi wil slechts zijn ideaal van het
'natuurlijke' leven onderbouwen. Dat is het leven waarin de mens voortdurend wordt
afgeleid van het ontluisterendebesef van de waarheid.
Nu beschikt de mens van nature over een vermogen dat bij uitstek geschikt is om
hem die afleiding te bezorgen en hem bezig te houden. Dat is de verbeeldingskracht,
die de illusies voortbrengt. De verbeeldingskracht vormt een natuurlijk tegenwicht
tegen de koel analyserende rede. De natuur, schrijft Leopardi, heeft nooit gewild dat de
mens zijn illusies als bedrog zou herkennen. Zij wilde dat hij geen onderscheid zou
maken lussen zijn kenvermogen en zijn verbeeldingskracht, en dat hij de dromen van
de verbeelding voor de werkelijkheid zou houden.
Hier blijkt de romantische tegendraadsheid van Leopardi. Voor de vroegere wijsbegeerte, ook nog voor Schopenhauer, was kennis van de waarheid een voorwaarde voor
het geluk, of althans voor een zo gering mogelijk ongeluk. Zij had de verbeelding verweten dat die de mens alleen maar een schijngeluk voorspiegelt. Maar volgens
Leopardi is juist dat schijngeluk voor de mens het enig bereikbare geluk. Daarom moet
de schone schijn in stand worden gehouden, in plaats van ontmaskerd te worden door
de rede. Niet de illusie, maar de waarheid is schadelijk voor de mens.
De verbeelding kan haar afleidende taak op twee manieren vervullen. Zij kan, door
de fantasieÃ« en dagdromen die zij voortbrengt, een toestand van dadenloosheid
draaglijk maken, zoals bij het kind, dat ook in een toestand van kennelijke ledigheid

zelden of nooit wordt gekweld door verveling, omdat het in zichzelf een onuitputtelijke
bron van bezigheden vindt. Maar zij kan ook juist aansporen tot handelen, en dat is,
zegt Leopardi, de eigenlijke bedoeling van de natuur. De mens is, zoals elk levend
wezen en alle schepselen, "geboren om te handelen, en wel te handelen met alle
levenskracht waartoe hij in staat is; dat wil zeggen dat de mens is geboren voor de
uiterlijke daad die veel levendiger is dan de innerlijke."
Tussen verbeelding en handelen bestaat oorspronkelijk een directe band. De verbeeldingskracht behoort tot het domein van het instinct, dat de mens deelt met de
andere dieren. Bij de 'natuurlijke onwetenden', zoals kinderen en wilden, is de band
nog geheel intact. Zij zijn zeer besluitvaardig, omdat zij voortdurend worden geleid
door natuurlijke overtuigingen, die rechtstreeks zijn betrokken op het handelen. Maar
bij de volwassen, beschaafde mens zijn deze overtuigingen verzwakt door de
theoretiserende rede, die niet langer direct op het concrete leven is gericht. Wetenschap
en filosofie hebben een twijfel meegebracht die de natuurlijke mens niet kende.
Dit scherpe onderscheid tussen rede en verbeelding correspondeert bij Leopardi
met het onderscheid tussen 'waarheid' en 'waarde'. Al het bestaande is nietig, dus ook
het mensenleven heeft, op zichzelf genomen, geen enkele waarde (presto). Dat is de
uiteindelijke waarheid van de rede, die de mens bij voorbaat elke lust tot activiteit zou
ontnemen. Zijn natuurlijke verbeelding heeft juist de functie om, door de uitvergroting
van nietigheden, waarden te scheppen, als motieven voor het handelen, en zodoende
ook waarde aan het leven zelf te geven. Er is de gekende werkelijkheid van de rede en
er is de gevoelde werkelijkheid van de waarden. Ik denk dat Leopardi op dit
onderscheid doelt in &n van zijn intrigerende filosofische stellingen: "Het lijkt een
ongerijmdheid en toch is het geheel en al waar: dat al het werkelijke niets is, en dat de
illusies het enig werkelijke en het enig wezenlijke van de wereld zijn."
Opnieuw draait hij een Augustiniaanse opvatting radicaal om. Pascal had het
vermogen van de verbeelding om elke kleinigheid op te blazen als rampzalig
beschouwd, omdat zo de waarheid, de nietigheid van alle wereldse dingen en van de
mens zelf, werd verhuld. De verbeelding was de heerseres van de wereld van de
gevallen, goddeloze mensen. Maar voor Leopardi is dit vermogen juist de redding van
de mens: die ontleent aan zijn illusies de motivatie om bezig te blijven, ook als de nood
hem niet daartoe dwingt. Mythe, religie, de idee van een vaderland - deze illusies zijn
in staat hartstocht en geestdrift op te wekken en tot handelen te inspireren. Zo worden
waarden geschapen die door hun affectieve lading zin geven aan het bestaan en die het
wijsgerige inzicht verdoezelen dat het bestaan op zichzelf geheel en al van zin
verstoken is.
Wat de verbeelding heeft opgebouwd wordt door de rede echter weer afgebroken.
De rede analyseert en desillusioneert; zij ontmaskert de illusie als illusie en brengt de
dingen terug tot hun 'ware', nietige proporties. De verschillen die de verbeelding door
het vermogen tot 'uitvergroting' tussen de dingen had aangebracht, worden door de
abstracte rede weer tenietgedaan. Haar "ellendige en kille waarheid" leidt alleen maar
tot onverschilligheid, traagheid en laagheid van de ziel. Uit deze verlammende
onverschilligheid blijkt opnieuw de verwantschap van de rede met de verveling, die
immers de gewaarwording van eentonigheid en gelijkvormigheid is, de

gemoedstoestand waarin alles zonder waarde lijkt te zijn en niets meer geestdrift kan
opwekken.
Zo ontpopt Leopardi zich, evenals veel van zijn romantische tijdgenoten, als een
pleitbezorger van de grote daad, het hartstochtelijke leven. Dit is wat hij zijn 'grote
waarheid' noemt "De rede is vijandig aan elke grootheid; de rede is vijandig aan de natuur; de natuur is groot, de rede is klein." Cultuur, filosofie en wetenschap, produkten
van de rede. ziin dan ook onafscheidelijk verbonden met onmacht en zwakte. Alleen illusies stellen de mens in staat tot het 'volle leven', dat na de slaap en de verdoving het
beste middel is om hem van de ellendige
- waarheid af te leiden. En hoe krachtiger
- de dlusies, des te effectiever de afleiding.
Met zijn moraal van het volle leven slaat Leopardi een heel andere weg in dan
Schopenhaner, die juist een ascetische moraal, de 'afwijzing van de wil tot leven' predikt. Schopenhauer gaat ernog van uit dat alleen inzicht in de waarheid het menselijk
leed kan verzachten: leven en geluk zijn onverenigbaar, dus moet de mens, om althans
een negatief geluk te smaken, ertoe besluiten het leven niet te willen, de wil in zichzelf
tot bedaren te brengen. Leopardi's moraal is er juist op gericht dit ware inzicht hoe dan
ook verborgen te houden.
Zo blijft hij pessimist: het volle leven is niet het gelukkigste maar het minst ongelukkige leven. Ook de grote hartstochtcn cn illusies brengen sman en wanhoop voort,
schrijft hij. maar die zijn niet te vergelijken met "de verstikking die voortkomt uit de
xekerheid en het levendige besef van de nietigheid van alle dingen en van de onmogelijkheid om in deze wereld gelukkig te zijn, en uit de onmetelijkheid van de leegte die
in de ziel wordt gevoeld".
De schrille tegenstelling die Leopardi schept tussen rede en verbeelding heeft
ongetwijfeld te maken met de aanwezigheid van de twee zielen in zijn eigen borst Als
romanticus zingt hij de lof van de naiviteit, van het geloof in schijn en illusie. Maar
voor hemzelf, besmet met het waarheidsserum van de Verlichting, is die toestand van
onschuld en onwetendheid al voorgoed verloren gegaan. Leopardi is een filosoof die
steeds weer waarschuwt tegen de gevaren van het filosoferen. Zelf beseft hij deze
tegenstrijdigheid maar al te goed. De vurigste ijveraars voor de illusies, merkt hij op,
zijn misschien wel degenen die het levendigste en algemeenste besef hebben van de
ijdelheid ervan.
Het hoeft nu niet meer te verwonderen dat Leopardi niets moet hebben van het vooruitgangsgeloof van de Verlichting. In zijn kijk op de geschiedenis betoont hij zich veeleer
een volgeling vt, Ronsseau: hij neemt de onwetende mens - de 'wilde' - als norm van
natuurlijkheid en beschouwt de hoogbeschaafde mens als ontaard en verdorven, omdat
deze de natuurlijke illusies heeft vervangen door het kille inzicht van de rede. De oermens verkeert' log in de paradijselijke toestand van onnozelheid. Hij had geen enkele
behoefte aan filosoferen. Hij leefde, laat Leopardi in 64x1 van zijn 'Canti' weten, nog in
het lieflijke bedrog van de natuur, onkundig van zijn noodlot, en het schip van het
leven gleed vredig naar de haven. Het is de toestand waarin, als in een laatste
koninkrijk van de wijze natuur, de woudbewoners van het verre CaliforniÃnog leven.
Dat is de volmaakte toestand; de 'zogenaamde vervolmaking' van de mens was

weliswaar een vooruitgang van het intellect, maar tevens een achteruitgang van het
geluk. En de mate van geluk is voor Leopardi de enige norm om de geschiedenis te
beoordelen.
Toen de beschavingsgeschiedeniseenmaal in gang was gezet was terugkeer naar de
natuurtoestand echter voorgoed onmogelijk. Zoals gezegd was de enige remedie tegen
de groeiende ontvankelijkheid voor ongeluk, afgezien van de slaap en de verdoving, de
'overvloed van het leven", als het beste medicijn dat de beschaving heeft ontwikkeld
tegen haar eigen kwalen. Het is werkzaam in historische perioden waarin de
verbeelding voldoende tegenwicht kan bieden tegen de rede. Dat zijn de bloeitijden
van mvthen, religie cn vaderlandsliefde. "De mens leeft alleen van religie en illusie",
schrijft Leopardi. Voor hem is ook religie een vorm van divertissement. Zij inspireert
tot grote, heldhaftige daden en heldcnnioed, tot zelfopoffering in strijd en oorlog. Dat
van de grote
geldt zeker ook voor de vaderlandsliefde, een illusie die Leopardi als Ã©Ã
drijfveren in de geschiedenis beschouwt. Daarom bewierookt hij de vroege stadia van
de Griekse en Romeinse oudheid, waarin die hartstocht volop leefde, en in het
algemeen alle dominante, expansionistische volkeren uit de geschiedenis.
Zoals de bloei van de antieke beschaving werd gevolgd door een opmars van de
rede, zo werd de bloei van de christelijke beschaving, die gedijde op een nieuwe
illusie, gevolgd door een nieuwe 'eeuw van de rede' - Leopardi's typering van de
moderne tijd. En deze keer, vreest hij, heeft door toedoen van de Verlichting de
Waarheid haar tirannie voorgoed gevestigd. De desillusie lijkt compleet te zijn
geworden. Nooit eerder in de geschiedenis, klaagt hij, heeft er zo'n gren/.cloze
verwijdering van de natuur plaatsgevonden. Leopardi's hartgrondige pessimisme blijkt
dus vooral zijn eigen lijd ie gelden. Vroeger was het beter. dat is de nostalgische teneur
van veel aantekeningen uit de Zibaldone, en ook van sommige van zijn literaire
werken. Daar is hij meer maatschappijcriticus dan een bejammeraar van de condition
humaine.
De tirannie van de rede heeft er volgens hem toe geleid dat de samenleving is afgegleden naar de laagste trap van algemene en individuele kleingeestigheid en onmacht.
Geen groter contrast dan dat lussen het moderne leven en het leven in de klassieke
oudheid. Terwijl de antieken dingen dcilvn, lellen de modernen ze op. In phats van
hartstocht en verbeelding zijn liet nut en de kille berekening gekomen. Alle mensen
zijn aan elkaar gelijk geworden; het moderne 'even wordt overheerst door de
gelijkvormigheiden de gewoonte, die elke grootheid uitsluiten. Juist het buitengewone
wordt immers 'groot' genoemd, schrijft Leopardi. Veel van deze maatschappijkritiek
keert later terug bij Nietzsche en diens volgelingen.
Rede en verveling tonen ook hier hun verwantschap. De eentonigheid van het gerationaliseerde leven werkt volgens Leopardi een kwellende verveling in de hand.
Daarvan hebben jonge mensen nog het meest te lijden: hun levenskracht wordt in de
kiem gesmoord.
Ongetwijfeld spreekt LeopaYdi uit eigen ervaring. Maar de verveling van hemzelf
en zijn generatiegenoten lijkt ook een specifieke, historische oorzaak te hebben. Toen
hij, in 1817, met zijn wijsgerige aantekeningen begon, was Napoleon nog maar net
naar Sint Helena verbannen. Welnu, de keizer had zo noteert Leopardi - van Frankrijk
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weer een vaderland gemaakt en daardoor alle soorten van hartstocht opgeroepen, alle
denkbare illusies gewekt. Kennelijk ook bij de Italiaanse dichter-filosoof. Hij is lang
niet de enige jongeman die, volwassen geworden na het tijdperk van Napoleon, ten
prooi viel aan verveling, wanhoop en machteloosheid (lees bijvoorbeeld de eerste
hoofdstukken van Alfred de Mussets La confession d'un enfant du si&cle).
Waarschijnlijk is het de nog levendige herinnering aan Napoleon die in Leopardi
nog een sprankje hoop op een betere toekomst heeft gelaten. Had de Franse keizer niet
bewezen dat het ook in het tijdperk van de rede nog mogelijk was hele volkeren te inspireren door nieuwe, krachtige illusies? In de Zibaldone droomt de jonge dichter van
een algehele, radicale verandering in de samenleving. Gewone mensen zijn daartoe niet
in staat, omdat ze ontgoocheld zijn en nauwelijks meer verbeeldingskracht bezitten.
Nee, de taak om nieuwe illusies te scheppen, om de wereld levendige afleiding, grote
bezigheden, beweging, 'leven', te verschaffen - die taak is voorbehouden aan de machtigen.
Leopardi's romantische pleidooi voor de verbeelding beweegt zich tussen uitersten:
enerzijds zijn nostalgische bespiegelingen over de idylle van kindertijd of oertijd,
anderzijds zijn ideaal van het hartstochtelijke leven, de grote daad, waartoe bij uitstek
wordt opgewekt door nationalistische expansiedrift. Leopardi ontpopt zich, lang v6151
Nietzsche, als pleitbezorger van het 'gevaarlijke leven', van strijd en oorlog, als
alternatief voor de gezapige verveling van de kleinburgerlijke maatschappij. Natuurlijk
kan hij niet verantwoordelijk worden gesteld voor wat er na hem gebeurde, maar
tegenwoordig zou alleen een onverbeterlijke cynicus zijn recept nog kunnen
onderschrijven. Het wijdverbreide, nationalistische verlangen naar strijd in de decennia
vÃ³Ã1914 werd gesmoord in het bloed van de loopgravenoorlog. En de roep om een
sterke man, die in staat is een ingeslapen samenleving te bezielen en haar energie en
strijdlust weer op te wekken, kan niet meer los worden gezien van de fascistische
dictaturen van deze eeuw, die de Tweede Wereldoorlog deden ontbranden. Ook Hitler
en Mussolini wilden een einde maken aan de onverschilligheid en gezapigheid die zij
om zich heen ontwaarden. Als het dilemma van Leopardi inderdaad bestaat dan doen
de ervaringen met het ene kwaad, de strijd, altijd nog m& verlangen naar het andere,
naar een "provinciale verveling op de schaal van het universum" die Cioran kort na de
Tweede Wereldoorlog heeft bepleit. Liever de onverschilligheid van de verveling dan
de bloeddorstigheid die voortkomt uit de illusies (het 'delirium', schrijft Cioran) van
religies en politieke ideologie'n.
Deze overwegingen zijn alleen maar een bevestiging van de actualiteit van Leopardi's denken. De tegenstelling tussen 'strijd' en 'verveling' vormt ook nog een hoofdthema van het recente boek Het einde van de geschiedenis en de laatste mens van de (alweer halfvergeten) filosoof Francis Fukuyama. Daarin wordt een schrikbeeld uit Nietz%hes Zarathustra nieuw leven ingeblazen: dat van de 'laatste mensen' die, klein en onbeduidend geworden, als vlooien over de aarde zullen huppen. De te verwachten
wereldwijde overwinning van de vreedzame liberale democratie dat wil zeggen de
kleinburgerlijke, rationele consumptiemaatschappij - zal, waarschuwt Fukuyama,
leiden tot 'eeuwen van verveling'. En daardoor zal die maatschappij van binnenuit weer
worden ondergraven; de verveling zal het verlangen oproepen naar strijd, naar nieuwe
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idealen (lees: illusies) om voor te leven en te sterven. De Eerste Wereldoorlog was wat
dat betreft al een voorproefje: zij was 'nihilistisch' van aard, een strijd om de strijd.
Als Fukuyama gelijk heeft - en een beetje gelijk heeft hij ongetwijfeld - dan is dat
alleen maar een aansporing om de dreiging van verveling serieus te nemen en haar met
andere, onschadelijke of zelfs weldadige vormen van strijd het hoofd te bieden. Daarbij
zouden we te rade kunnen gaan bij een onverwachte bron, namelijk Schopenhauer.
"Zijn best doen en tegen weerstanden vechten," schrijft deze pessimist in zijn minst
pessimistische werk, Aphorismen m r Lebensweisheit, "dat is voor de mens evenzeer
een behoefte als het graven voor de mol. In het overwinnen van hindernissen ligt het
volle genot van zijn bestaan. Of ze nu van materi'le aard zijn, zoals bij doen en handelen, of van geestelijke aard, zoals bij Ieren en onderzoeken - de strijd ertegen en de
overwinning maken gelukkig." De geestdrift en het genot die gepaard gaan met maken
en leren, met de ontwikkeling van individuele vermogens, daar is geen verveling tegen
bestand.
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