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Een bijzonder literair genre

Piet Meeuse
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Het is een bekend verschijnsel: wie vlot en foutloos met tien vingers kan typen moet
zich vooral niet af gaan vragen hoe hij dat nu toch doet -zodra je zo'n geautomatiseerde
handeling bewust probeert te voltrekken gaat het fout. Je kunt dat alleen dankzij het
feit dat je er niet (meer) bij na hoeft te denken.
Nu wil ik niet beweren dat je ook van denken een geautomatiseerde handeling kunt
maken, maar toch lijkt het er soms op dat het denken van professionele filosofen niet
vrij is van die neiging tot automatisering: hoe sterker men overtuigd is van de validiteit
en de consistentie van een bepaald begrippenapparaat, hoe beter dat lukt. En dat leidt
vanzelf tot die treurige categorie van filosofische teksten die stijfstaan van het jargon.
Hetzij marxistisch, Heideggeriaans, deconstructivistisch of anderszins. Teksten waarin
of andere begrippenmechanica die zelf niet
de taal in het keurslijf wordt geperst van Ã©Ã
ter discussie staat.
Dat verschijnsel zal wel te maken hebben met de ambitie van de filosofie om een
wetenschap te zijn. Maar het is de vraag of dat wel een verstandige ambitie is. Als een
wetenschap streeft naar verifieerbare uitkomsten, dan moet een filosoof zich toch afvragen of dat met zijn middelen, en dat wil zeggen met behulp van woorden alleen, ooit
mogelijk is.
Die merkwaardige klankfenomenen die je nu eenmaal nodig hebt om een gedachte
uit te drukken, blijken immers hoogst onbetrouwbaar. De nauwkeurigheid die filosofen
nastreven werkt dan ook vaak averechts, want hoe preciezer je een woord wilt vastpinnen op een betekenis, hoe meer woorden je nodig hebt. En zo vermenigvuldigt elke precisering mkt het aantal woorden ook het aantal onduidelijkheden. Die weer om precisering vragen en waarvan elke precisering op haar beurt weer betwist kan worden, zonder
dat er ooit een einde in zicht komt. Het is zoiets als galopperen op een slak.
Voor een gezonde portie wantrouwen tegen de woorden moet je, merkwaardig genoeg,
eerder bij de dichters zijn uitgerekend bij die mensensoort aan wie vaak een blind vertrouwen in woorden wordt toegeschreven. Maar zo heel vreemd is dat niet: juist zij
weten uit ervaring dat woorden hun eigen gang gaan. Hun kunst bestaat erin, gevoel te
krijgen voor die onwillekeurige bewegingen in de taal en die uit te buiten. Heb je daar
geen oog - of beter: geen oor voor, dan wreekt zich dat: hoe sterker je probeert de
woorden tot helderheid te dwingen en je wil eraan op te leggen, hoe onbetrouwbaarder
ze blijken.
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Dit voor filosofen nogal frustrerende inzicht is zelden zo scherp geformuleerd als
door de Duitse dichter Novalis - mijnbouwingenieur, en in zijn vrije tijd ook speculatief filosoof:
"Met het spreken en schrijven is het eigenlijk dwaas gesteld; het echte gesprek is
louter een spel met woorden. De lachwekkende dwaling dat de mensen menen omwille van de dingen te spreken is alleen maar te bewonderen. Juist van die eigenaardigheid van de taal dat zij zich alleen maar met zichzelf bezighoudt, weet niemand
iets. Daarom is zij zo'n prachtig en vruchtbaar geheim, dat iemand, als hij alleen
maar spreekt om te spreken,juist de heerlijkste en oorspronkelijkste waarheden uitspreekt. Maar als hij over iets bepaalds wil spreken, laat de wispelturige taal hem de
meest lachwekkende en verkeerde onzin zeggen." ('Monolog', 1798)

-

De taal kent haar eigen dynamiek en het denken heeft daar heel wat mee te stellen. Wie
die dynamiek negeert, loopt het risico een enorme inflatie in betekenissen te veroorzaken. Het lijkt inderdaad een "nÃ¤mschSache" om met een zo onbetrouwbaar instrument te werken. En je kunt je afvragen of de filosoof, in plaats van te proberen de
woorden te verslaan, er niet verstandiger aan zou doen om, net als de dichter, de kant
van de woorden te kiezen. If you can't beat them,join 'em.
Maar dat riekt natuurlijknaar verraad aan de zaak -en het is de filosoof immers om
de zaak te doen? Geen wonder dat het, sinds Plato de dichter uit zijn staat verbande,
nooit meer helemaal goed gekomen is tussen dichters en filosofen. De partij die daar intussen de meeste schade van heeft ondervonden is waarschijnlijk toch die van de filosofen. Want komt hun keuze voor de systematiek van idee en begrip niet neer op een uitzichfloze stellingenoorlog tegen een beweeglijke en ongrijpbare vijand: de taal?
Aangezien filosofen doorgaans niet uitblinken in het relativeren van hun eigen werk, is
het soms nuttig daarover een buitenstaander te lezen -een denker die het filosofisch bedrijf van buitenaf beschouwt. Zo'n scherpzinnige buitenstaander was bijvoorbeeld Paul
Valtky, de Franse dichter en denker, die bij herhaling gewezen heeft op die filosofische
naÃ¯viteiin de omgang met woorden.
In zijn essay 'LÃ©onaret les philosophes' uit 1929 stelde hij de vraag in hoeverre
Lwnardo Da Vind, voor wie de schilderkunst niet alleen een wetenschap maar ook een
soort filosofie was, als filosoof beschouwd kan worden, en daarbij merkt hij behartenswaardige dingen op over de filosofie. Zo schrijft hij dat het niet moeilijk vast te stellen
is "dat de filosofie, gedefinieerd door haar werk, dat een geschreven werk is, objectief
gezien een bijzonder literair genre is (...)".Hij noemt filosofen een soort kunstenaars
die dat niet willen zijn:
"Defilosoof is, al met al, een soort specialist m het algemene; een kenmerk dat
zich uit in een soort contradictie. Bovendien verschijnt dit algemene alleen in verbale vorm. Deze twee overwegingen leiden er gemakkelijk toe, de filosoof bij de
kunstenaars onder te brengen; maar deze kunstenaar wil met erkennen dat hij dat is,
en daar begint hel drama, of de komedie van de Filosofie."

"Hun kunst is zeker niet, zoals die van de dichters, de kunst om misbruik te maken
van de resonantie van woorden; hij speculeert met een soort geloof in het bestaan
van een absolute en vast te stellen waarde van hun betekenissen. Wat is realiteit?
vraagt defilosoof; en Wat is vrijheid? Hij negeert de tegelijkertijd metaforische, sociale en statistische oorsprong van die zelfstandige naamwoorden en hun afglijden
naar ondefinieerbarebetekenissen stelt hem m staat in zijn geest de meest diepzinnige en delicate combinaties te creÃ«ren. Net zo lang tot "een armzalig woord even
complex en mysterieus wordt als een levend wezen, en net als een levend wezen een
bijna angstige nieuwsgierigheid opwekt ( ..) "
Weinig dichters hebben zo hardnekkig en scherpzinnig nagedacht over het functioneren
van woorden en over de relatie tussen taal en denken als Paul Valiry. En al was hij bepaald niet de eerste die dat deed, zijn observaties zijn voor filosofen zeker de moeite
waard.
In het essay 'PoÃ«zien abstract denken' (1939) gaat hij bijvoorbeeld in op het bedrieglijke en ongrijpbare karakter van woorden:
"U heeft ongetwijfeld wel eens het merkwaardigefeit opgemerkt dat een willekeurig
woord, dat volkomen helder is wanneer u het in de omgangstaal hoort of gebruikt
en dat geen enkele moeilijkheidoplevert wanneer het in de sneltrein van een gewone
zin wordt meegenomen, op een magische manierproblematisch wordt, een vreemde
weerstand blijkt te bezitten en alle pogingen tot definiÃ«rin verijdelt zodra u het uit
de circulatie haalt om het apart te onderzoeken en er een zin aan probeert te geven,
nadat u het aan zijn tijdelijkefunctie heeft onttrokken Het is bijna komisch,je af te
vragen wat de precieze betekenis is van een begrip dat je ieder ogenblik lot volle tevredenheid gebruikt. Bijvoorbeeld: ik onderschep het woord Tijd in volle vlucht. Dit
woord was absoluut helder, precies, oprecht en trouw in z& dienstverlening, voor
zover het zijn rol speelde in een bedoeling en werd uitgesproken door iemand die iets
wilde zeggen. Maar hier is het helemaal alleen, vastgehouden bij de vleugels, Het
wreekt zich. Het maakt ons wijs dat het meer betekenissen heeft dan functies. Het
was slechts een middel en nu is het een doel geworden, object van een vreselijkjÃ¬
losofisch verlangen. Het verandert in een raadsel, in een afgrond, m een kwelling
van het denken..."

Even verder vergelijkt hij de woorden, "die ons in staat stellen de ruimte van een gedachte zo snel open te leggen", met "Ã©Ã
van de lichte plankjes die je over een sloot of
een bergspleet heenlegt en die de oversteek verdragen van een mens in snelle beweging". Probeer vooral niet stil te blijven staan en de stevigheid van het plankje te beproeven. Dan kantelt het of breekt het onmiddellijk en alles verdwijnt in de diepte.
"Gaat u te rade bij uw ervaring en u zult zien," concludeert ValÃ©ry
"dat we anderen en
onszelf slechts begrijpen bij de gratie van onze verbale snelheid Men moet de woorden
vooral niet teveel benadrukken, want dan ziet men het helderste betoog uiteenvallen in
raadsels, in min of meer geleerde illusies."

Deze elementaire ervaring zal iedere filosoof herkennen, denk ik. De vraag is alleen:
welke conclusies kun je daaruit trekken zonder meteen alle filosofische grond onder de
voeten te verliezen? Als woorden zo onbetrouwbaar blijken, wordt de filosofie, die zich
noodzakelijkerwijs van woorden moet bedienen, dan niet gereduceerd tot een fata morgana? Is het wel mogelijk die vluchtige substantie van de woorden te laten stollen tot betrouwbare begrippen? En als dat al mogelijk zou zijn, zeggen ze dan nog wel iets verifieerbaar~,iets wetenschappelijks?
Voor Paul Val6ry is de filosofie een drama (of een komedie) voor zover ze verzuimt
zich voldoende rekenschap te geven van die vorm van illusionisme die we 'betekenis'
noemen - en daarop is de taal nu eenmaal gebaseerd. De filosofie en haar geschiedenis
zijn volgens hem alleen te redden als een vorm van kunst: "Alleen een esthetische interpretatie kan de eerbiedwaardige monumenten van de metafysica redden uit de ruimte van
hun min of meer verborgen postulaten, en uit de vernietigende gevolgen van de analyse
van taal en geest." (Uonard et les philosophes')
Hij kijkt dus naar de filosofie met de ogen van een kunstenaar en beschouwt ook de
filosofie als een kwestie van vorm. De moeilijkheid is, dat die vorm een verbale is,
terwijl het doel dat ze nastreeft niet verbaal is. Het gaat immers altijd om de zaak?
Maar wat houdt dat precies in? En als die mak nu eens onlosmakelijk verbonden is
met de vorm waarin ze aan de orde wordt gesteld - wat dan? Dan kan de filosofie misschien het nodige opsteken van de kunstenaar... "De filosoof', schrijft Valbry, "ziet niet
gemakkelijk in dat de kunstenaar bijna zonder onderscheid van de vorm op de inhoud
overgaat; dat hem een type zin invalt en dat hij die vervolgens probeert te completeren
en te rechtvaardigen met een betekenis; dat de idee van een vorm voor hem even veel
waard is als de idee die om een vorm vraagt. "
Kan de filosofie beoefend worden als een kunst? En zo ja: hoe? Val6ry geeft op die
vraag geen rechtstreeks antwoord, maar hij lijkt daarop wel te zinspelen als hij in zijn
essay over Leonardo en de filosofen tenslotte twee soorten filosofen onderscheidt: enerzijds de filosofen die zich erop toeleggen de innerlijke beweging van het denken te 'vangen' en die zich door hun intuities laten leiden - zij gaan te werk als musici. Anderzijds
de filosofen die zich, integendeel, concentreren op dat wat constant blijft, en die proberen daaruit een systeem te construeren - zij zijn vergelijkbaar met architecten. Dat komt
er dus op neer, dat de filosofie in feite al de kenmerken van een kunst vertoont: het is
een conceptuele kunst, ideeenkunst...
Maar dat wil ze niet zijn. Ze wil wetenschap zijn. En dus heeft ze blijvend te kampen met de onbetrouwbaarheid van de taal, die geen toetsbare kennis oplevert. Ook niet
op die terreinen waarop de wetenschap zich niet waagt, zoals de esthetica. In een toespraak, gehouden op een internationaal congres over esthetica in 1937, maakte Val6ry
op subtiele wijze duidelijk dat ook de systematischejacht op de idee van Het Schone tot
mislukken gedoemd is, omdat men Schoonheid niet kan scheiden van de schone dingen.
Het esthetische moet krachtens haar aard ontsnappen aan de abstractie:

"Dichters begeven zich opzettelijk in het betoverde woud van de Taal om zich er te
verliezen en zich â€ bedwelmen aan het verdwalen, op zoek naar paden van beteke-

nis, onverwachte echo's, vreemde ontmoetingen; ze vrezen er noch de omwegen,
noch de verrassingen, noch de duisternis - maar de jachtmeester die er opgewonden
jacht maakt op de 'waarheid' en een ononderbroken enkelspoor wil volgen, dat hij
slap voor stap moet nalopen om het spoor niet bijster te raken of de winst van de
afgelegde weg te verspelen, loopt het risico uiteindelijk niets anders te vangen dan
zijn schaduw. Hoe reusachtig soms ook, hel blijft toch een schaduw." ('Voordracht
over esthetica1)
Volgens Valery heeft kennen alleen betekenis voor zover het ook een kunnen inipliceert. Daarom bewondert hij Leonardo Da Vinci, in wie kennen en kunnen -observatie,
analyse en creatieve constructie -volgens hem voortdurend op elkaar betrokken waren.
Zelf stelde hij zich ook als dichter de eis dat kennen en kunnen zo volledig mogelijk
met elkaar correspondeerden; daarom verwierp hij de hypothese van de 'inspiratie' als
een vorm van denkluiheid. Hij was zo sterk geÃ¯nteresseerin de totstandkoming van
zijn poÃ«ziedat hij zelfs beweerde liever een middelmatig kunstwerk te componeren in
een volkomen helderheid van geest, dan een meesterwerk door middelvan invallen, in
een Ã¼ancetoestand('Fragmenten van de herinnering aan een gedicht')
Voor de filosofie, ingeklemd als zij zitlussen kunst en wetenschap, blijft dus eigenlijk geen aparte plaats over zij moet zich ofwel tot de kunst bekennen, ofwel tot de
wetenschap. En aangezien zij, vanwege haar uitsluitend verbale karakter, geen directe relatie heeft met een kunnen, rekent Valkry haar het liefst tot de kunst. De systematische
filosofie is immers, nel als de kunst, een constructieve bezigheid. En net als het kunstwerk is een filosofisch systeem een persoonlijke constructie.
Maar de ellende is dus dat de filosofie dat niet wil zijn. In een aantekening in de
marge van zijn essay 'Inleiding tot de methode van Leonardo Da Vinci' (1895) merkte
hij later op dat daarin de wezenlijke tekortkoming van de filosofie schuilt: "Zij is iets
persoonlijks, en wil dat niet zijn. Zij wil net als de wetenschap een overdraagbaar en
groeiend kapitaal vormen. Vandaar de systemen die pretenderen onpersoonlijk te zijn."
Nu lijkt de tijd van de grote filosofische systemen al sinds lang voorbij, maar haar
wetenschappelijke ambities en pretenties wil de academische filosofie nog steeds onder
geen beding loslaten: hardnekkig verschanst zij zich in haar prestigieuze geschiedenis of
klampt zich als wetenschapsfilosofie vast aan de wetenschappen - want wat zou er van
haar worden buiten de veilige muren van de universiteit?
De academische filosofie is net een mens: al even gevoelig voor statuskwesties en
maatschappelijke zekerheden. Maar denken is gelukkig geen academische kwestie. Iedereen die over een voldoende getrainde geest en de nodige taalvaardigheid beschikt kan
zich in de strijd mengen. De ware denkers worden benoemd door de geschiedenis en die
pleegt minder oog te hebben voor academische titels dan voor de kwaliteit van de geschriften.
Wat is een filosoof dus anders, inderdaad, dan de beoefenaar van een speciaal literair
genre? Kierkegaard, Nietzsche en Benjamin, om maar een paar namen te noemen, waren
briljante beoefenaars van dat genre. Zij kozen voor het schrijven en creÃ«erdezich een
vrijheid waarin ze niet gehinderd werden door de behoefte om vakgenoten te behagen, te
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imponeren of af te troeven. Zou zo'n keuze niet veel vruchtbaarder zijn voor een denker
dan die voor de scholastiek van een 'wetenschappelijke' filosofiebeoefening?
De vraag of Val6ry een filosoof mag heien is dus wat mij betreft van weinig belang.
Hij was in elk geval een briljant schrijver, die bijvoorbeeld de Platoonse dialoog heeft
beoefend op een niveau dat zowel literair als filosofisch maar zelden wordt gehaald.
(Men leze Eupalinos of de architect.) Bovendien heeft hij zich ook in zijn Cahiers gemanifesteerd als een schelp waarnemer en een origineel denker.
Zijn kritiek op de filosofie was vooral een kritiek op de wetenschappelijke pretenties daarvan, en die kritiek lijkt mij nuttig. Het denken kan niet streng genoeg zijn in
zijn zelfkritiek, als het opgewassen wil zijn tegen wat me &Ã©
van de belangrijkste taken voor een hedendaagse denker lijkt: een fundamentele wetenschapskntiek.
En hoe zou de filosoof, die 'specialist van het algemene', zo'n kritiek kunnen formuleren als hij zijn eigen denken als iets wetenschappelijks beschouwi? De waarheid van
zijn denken is van een heel ander gehalte. Als de filosoof dus zijn specialisme serieus
wil nemen, moei hij persoonlijk durven zijn. Niet in de triviale psychologische zin,
maar in de zin van het 'Moi puf van Valhy: als denkend en gewaarwordend Ik. Pas dan
wordt duidelijk dat waarheid niet iets feitelijks kan zijn, laat staan iets wetenschappelijks, maar een waarde is die vormgegeven moet worden.
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