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Wie 21th een oordeel wil vormen over h~storischegebeurtenissen moet eerst enlge
afstand nemen van de verschijnselen d ~ men
e wil beoordelen. Wordt de afstand te
groot, dan onttrekken de gebeurtenissen z ~ c haan het zicht. Is de afstand te klein,
dan gaat men zelf te veel deel u~tmakenvan wat men w11onderzoeken en ontbreekt
de ruimte om zicht te krijgen. Misschien is het pas sinds 31 december 1991, de
datum waarop de Sovjet-Un~eformeel ophield te bestaan, mogel~jkom voldoende
zicht te krijgen op haar gesch~edenis.Sindsdien ziet men vele studles waarln wordt
geprobeerd de opgelopen achterstand in te halen.
Z b verscheen In 1994 een boek over de rol en de ontwÃ®kkel~n
van de f~losofiein
de Sovjet-periode tussen 1917 en 1991 van de hand van Evert van der Zweerde. De
schrijver IS filo$oof en beschikt over een grondige kennls van de Russische taal. De
studie, een proefschrift dat in Nijmegen werd verdedigd, werd in 1995 bekroond
met de Erasmus-prijs. De auteur analyseert de rol van de filosofie in de sovjetmaatschappij, de verschillende fasen in haar ontwikkeling, en gaar daarna in o p de
wijze waarop men in de Sovjet-Unie aandacht heeft geschonken aan de gesch~edenis van de f~losofie.De gebeurtenis die de aanleidmg vormde om zich In de rol en de
geschiedenis van de xovjet-filosofie te verd~epen,11gt al ver vÃ³Ã de t ~ j dvan de
ineenstorting van het sovjet-systeem. De auteur kwam In 1981 tijdens een Hegelcongres in Stuttgart in contact met een van de belangr~jkstesovjet-filosofen in die
dagen, T.1. O~zermanDiens inleiding op dit congres bleek Intrigerend en wierp een
reeks van vragen op: IS binnen het sovjet-systeem wel een zelfs tand^^, authentiek
f~losoferenmogelijk? Wat is de feitelijke rol en plaats van de f~losofiein de SovjetUnle? Hoe ziet die filosof~eer uit? Deze vragen hebben niet uitsluitend betrekking
op een situatie elders, maar keren in tweede instantie naar onszelf terug: wanneer
kan men eigenlijk spreken van een zelfstandige filosof~ebeoefen~n~
en hoe =let onze

filosofie er uit? De inspanningen in de jaren die hierna volgden om het begin van
een antwoord te formuleren op deze vragen, speelden zich af tegen de achtergrond
van de stormachtige ontwikkelingen in de Sovjet-Unie in haar laatste dagen en van
de periode van instabiliteit die na 1991 volgde. Deze historische ontwikkeling
schiep de afstand die noodzakelijk is voor een wetenschappelijke analyse van de
sovjet-filosofie.
De studie is opgezet als een historisch onderzoek, waarin studie wordt gemaakt
van de sovjet-filosofie als een object, dat in een specifieke historische fase binnen
een welhepaalde maatschappij een rol vervulde. De studie is tevens kritisch en is de
vrucht van de afstand die de auteur in acht neemt ten opzichte van het object dat hij
onderzoekt. De auteur behoudt zijn eigen perspectief en vraagstelling. Hij laat zich
niet leiden door de behoefte om onmiddellijk te reageren, m positieve of in negatieve zin, op wat hij onder ogen krijgt. Hij neemt zich voor een filosofisch gebied op
een filosofische wijze te onderzoeken ente interpreteren. Wanneer het een schrijver
lukt om deze kritische distantie te bewaren, slaagt hl1 er tevens in om zijn lezers
serieus te nemen. De lezer krijgt de ruimte om zelf positie te kiezen; hij leest argumenten en krijgt geen standpunten opgedrongen. Naar mijn mening is dit de verdienste van deze studie. Van der Zweerde geeft een nauwkeurig en indringend heeld
a u de plaats en de ontwikkeling van de filosofie tussen 1917 en 1991, en maakt van
tevoren duidelijk vanuit welk perspectief hij zijn object wil benaderen. Hij haalt de
lezer over om hem op zijn schreden te volgen. Hij schept de voorwaarden om zelf
e mening re vormen. Ik kan hier niet meer doen dan een paar lijnen schetsen die
in de studie worden uitgezet, en daarna een enkele gedachte naar voren brengen die
zich tijdens het lezen bij mij vormde.
Direct aan het begin vermeldt de auteur de redenen voor zijn onderzoek. Een
van d e redenen is het gegeven dat dit onderzoek met behulp van de methode van de
'participerende observatie' meer zicht kan bieden op mogelijkheden en gevaren die
vermoedelijk ook verborgen liggen in onze eigen cultuur, en die we niet waarnemen
wanneer we ons tot het onderzoek van onze eigen cultuur zouden beperken. Zoals
de cultureel-antropoloog Claude LÃ©vi-Strausmogelijkheden blootlegt om de
menselijke samenleving op een andere wijze in te richten, zo kunnen wij met
behulp van een case-study van de filosofische cultuur in de sovjet-penode ons
bewust worden van factoren die ook onze eigen theoretische situatie bepalen. De
studie is dan ook mede te zien als een poging een theoretisch model uit te werken
om 'filosofische culturen' in het algemeen in kaart te brengen en te interpreteren.
De auteur noemt daarnaast nog een andere reden, die mijns inziens methodologisch
van belang is. De methode van de 'participerende observatie' brengt een tweezijd~g
proces op gang: de onderzoeker wil meer inzicht krijgen door deel re nemen aan de
werkelijkheid die hij onderzoekt, maar tegelijkertijd verandert hij ook zelf tijdens
het onderzoek dat hij verricht. De sovjet-filosofen verrichtten met name op Ã©Ã
terrein vruchtbaar en waardevol werk, namelijk op het gebied van de geschiedenis van
de filosofie en van de geschiediheone. Het werk dat op dit terrein werd verricht
heeft, aldus de schrijver, ook de ideeen en uitgangspunten die aan zijn eigen onderzoek ten grondslag liggen positief bÃ¨invloed
De studie bestaat uit vier delen. In het eerste deel worden de benodigde theore-

tische en analytische instrumenten voorbereid, waarmee verder wordt gewerkt.
Onderzoek is niet mogelijk zonder eerst te weten wat men onder filosofie verstaat
De auteur legt helder uit wat een 'filosofische cultuur' is en schenkt aandacht aan de
relatie tussen filosofie en ideologie. Het ontwikkelde concept van filosofie wordt
ief, zodat duidelijk wordt wat de aard
eschiedenis van

de tweede plaats blijkt Hegels
concept en de discussie daarover in de sovjet-filosofie ook van invloed geweest op
de benadering van de auteur en de opzet van diens onderzoek.
Het tweede deel geeft een beeld van de ontwikkeling van de filosofie in het soviet-tijdperk. Nieuw is dat ook gebruik wordt gemaakt van materiaal dat pas ter
beschikking kwam in de tijd na de sovjet-Periode. Uit de analyse blijkt, dat de filosofie in de sovjet-tijd geen monohtisch blok vormt, maar een eigen ontwikkeling
kent. In deze ontwikkeling zijn drie fasen te onderscheiden. In de eerste periode,
tussen 1917 en 1946, is er aanvankelijk, tijdens de burgeroorlog, nog sprake van een
zeker intern pluralisme. Nadat in 1922 het marxisme de officiele leer is geworden,
verdwijnt dit pluralisme. De filosofie wordt ondergeschikt gemaakt aan de ideologische functie die zij krijgt opgelegd. De orthodoxie van het marxisme-leninisme
die overheersend wordt, mondt tenslotte uit in wat in het Westen wordt aangeduid
als de 'dode periode' m de sovjet-filosofie (1938-1946). In deze tijd is de sovjet-filosofie bijna geheel onderworpen aan de communistische partij. Na de Tweede
(1947-1975). De Sovjet-Unie heeft behoefte
Wereldoorlog begint de tweede
aan intellectneel kader en wil levens baar ideologische greep versterken. Dn leidt tot
een tijdelijke opleving van de filosofische discussie, die van bovenaf wordt geinitieerd door de partij. Het nieuwe leven dat hieruit volgt, wordt later echter opnieuw
n bet gareel gedwongen De derde periode tenslotte (1975-1991), is die van de daaruit resulterende stagnatie en vervolgens van de hervormingen, de 'perestrojka' en de
'glasnost', waarin de filosofie gaandeweg haar sovjet-karakter verliest.
Opvallend is dat er gedurende de gehele sovjet-periode sprake is van een filosofisch leven, ondanks tijden van stagnatie, en dat de filosofie derhalve niet zonder
meer is afgeschaft, zoals in de beginjaren na de revolutie door sommigen werd
bepleit. Ook na de ineenstorting van het marxisme-leninisme is geen sprake van een
ineenstorting van het filosofische leven als zodanig. Hoe is dit te verklaren? Welke
rol vervult de filosofie in d n gehele proces?
Om deze vragen te beantwoorden, past de auteur in het derde deel van zqn
onderzoek het instrumentarium van begrippen dat hij in het inleidende deel heeft
uitgewerkt, toe op de zojuist geschetste geschiedenis. De eerste stelling die hij naar
voren brengt, luidt dat het marxisme-leninisme moet worden gezien als een extreem
geval van ideologie. Terwijl ideologieen zich over het algemeen kenmerken door

het feit dat zij hun ideologische aard verhullen, benadrukt de sovjet-ideologie JUIST
haar ideologische karakter. Zij verklaart zichzelf met behulp van de filosofie van
het dialectische en historische materialisme tot ware ideologie en legitimeert zo de
bereikte maatschappelijke orde. De sovjet-ideologie maakt dus gebruik van de filosofie om zichzelf als wetenschappelijk en waar te beschouwen. Nadat deze ideologie zich zo met behulp van de filosofie een fundament heeft verschaft, heeft de filosofie vervolgens slechts de functie om de belangenvan de ideologie te dienen.
In werkelijkheid blijkt de filosofie echter niet uitsluitend deze functie te vervullen. De ideologie van het marxisme-len~nismemaakte enerzijds het bestaan van de
filosofie mogelijk en legde daarmee haar bewegingsruimte vast. In dit opzicht
vormde de ideologie een belemmering voor de ontwikkeling van de filosofie Tegelijkertijd treedt echter ook een tegengesteld mechanisme op. De partij weet zich
onderworpen aan de noodzaak om het filosofische fundament van haar officiele
ideologie permanent te versterken en aan de eisen van de veranderende omstandigheden aan te passen. Hiervoor moet zij een beroep doen op de filosofie, die dan ook
als filosofie werkzaam moet zijn om deze functie te kunnen vervullen. Als filosofie
werkzaam zijn, houdt echter in dat men zich niet neerlegt bij dogmatisch vastgestelde 'waarheden', maar er op uit is grenzen te verkennen en waar nodig 'zekerheden' te betwijfelen. Filosofie vervult hier dus een merkwaardige dubbele rol. Van de
filosofie wordt aan de ene kant verwacht dat zij het systeem legitimeert. Deze legitimatie wordt geloofwaardiger naarmate de filosofie die deze legitimatie levert overtuigender is. Filosofie wordt echter pas overtuigend naarmate zij er in slaagt zich
los te maken van haar zuiver legitimerende functie en haar noodzakelijke, kritische
distantie terugwint. De beslissing om filosofisch te denken houdt dan ook voor het
systeem het blijvende risico in, dat dan ook werkelzjk filosofie beoefend wordt en
dat de beperkingen van de ideologie daardoor manifest worden. Vanuit deze achtergrond is het te begrijpen dat het sovjet-systeem de filosofie nooit heeft afgeschaft, maar haar p i s t een belangrijke plaats heeft toegekend. Tegelijkertijd kan zo
worden verklaard, dat we gedurende de gehele sovjet-periode naast de zuiver ideologische geluiden binnen zekere grenzen ook een werkelijk filosofische discussie
kunnen beluisteren. Tenslotte valt zo te begrijpen dat specifieke terreinen binnen
deze filosofie ook nÃ de ineenstorting van het sovjet-systeem blijven bestaan en
zelfs tot bloei kunnen komen.
In het laatste deel van de studie wordt deze algemene schets van de functie en de
ontwikkeling van de filosofie gedurende de sovjet-periode concreter gemaakt door
in te gaan op Ã©Ã
enkele, relatief onafhankelijke discipline binnen de sovjet-filosofie, namelijk de geschiedenis van de filosofie. O o k hier is weer sprake van ken duhbete rol. Aan de ene kant is het terrein van de geschiedenis van de filosofie de vrijplaats, waar nog fundamentele vragen aan de orde kunnen komen die op andere
gebieden onder druk van het systeem niet meer gesteld worden. Maar uiteindelijk is
ook de geschiedenis van de filosofie onderworpen aan de dwingende rol van de ideologie van het systeem: historici dienen de sovjet-filosofie voor te stellen als het
hoogste en laatste ontwikkelingsstadium van de geschiedenis van de filosofie. D n is
precies een van de redenen waarom de theorie van de geschiedenis van de filosofie
zo'n centrale plaats inneemt Binnen het systeem is er dringend behoefte aan een

aanvaardbare geschiedtheor~edie tegemoet komt aan de eisen die ideologisch worden gesteld aan de geschiedschrijving, terwijl er tegelijkertijd toch een zone vrilkomt waarbinnen het vak filosofie met een zekere mate van vrijmoedigheid en
onafhankelijkheid kan worden beoefend.
De geschiedtheone van Hegel blijkt deze dubbele functie op uitnemende wijze
te kunnen vervullen. Met behulp van Hegels concept is het mogelijk de ontwikkei n g van het historische en dialectische materialisme te beschouwen als de hoogste
fase van het weten. Binnen het schema van de vooruitgang van de kennis is het
immers uitgesloten dat dit supreme punt onjuist zon zijn Tegelijkertijd verschaft
Hegels geschiedopvatting echter ook argumenten om zich intensief en zorgvuldig
met de gehele geschiedenis van de filosofie en met depraktijk van de geschiedschrijving bezig te houden. Er komt een stroom van vertalingen en tekstuitgaven op
gang. Omdat het marxisme wordt beschouwd als het eindresultaat van een lange
historische ontwikkeling, voelt men zich gerechtigd om zich intensief met het gehele verleden bezig te honden en grote delen van dit verleden als de 'historisch noodzakelijke weg' naar het marxisme-leninisme ook positief te waarderen. De
geschiedschrijving ontwikkelt zich tegen deze achtergrond tot een bloeiende tak
van de filosofie, die soms vruchten voortbrengt van grote kwaliteit. Het domein
van de geschiedschrijving vormt het domein waar filosofen nog fundamentele vragen aan de orde kunnen stellen.
Ik heb het werk van Even van der Zweerde over de sovjet-filosofie met bewondering, maar niet zonder gevoel van beklemming kunnen lezen; hier krijgt gaandeweg
een wereld gestalte, waarin de vrije machtvan het denken grotendeels aan banden is
gelegd De prijs voor de stap naar een grotere vrijheid, die m 1917 werd gezet, blijkt
bijzonder hoog. Al spoedig treedt op allerlei terreinen een verstarring op, die de
moeizaam veroverde vrijheid steeds meer blokkeert. Geen moment evenwel geeft
deze studie een geheel massief beeld van de geschetste ontwikkelingen.
Voortdurend wordt ook gekeken naar de levende onderstromen in het sovjet-denken, waarin men zich teweer stelt tegen verstarring. Het door de auteur geschetste
beeld is eerder herkenbaar dan vreemd: in de structuren die worden blootgelegd
ontwaren we ook de mogelijkheden en steeds aanwezige gevaren van onze eigen
samenleving.
Al eerder merkte ik op, dat deze ordening en interpretatie van het materiaal
wordt voorbereid door het theoretische en analytische instrumentarium dat de
schrijver in het eerste deel uitwerkt. Hegels concept van de geschiedenis speelde in
dit instrumentarium een belangrijke rol. Juist op dit punt blijf ik zitten mei enkele
vragen. Ik wil daarom tenslotte kort op deze vragen ingaan. Hiervoor moet ik echter eerst een moment terugkeren naar Hegels geschiedenis-concept.
Hegel is als het ware de 'uitvinder' van het concept 'historiciteit' en hanteert voor
het eerst een filosofie-begrip waarin de geschiedenis van de filosofie wordt beschouwd als van wezenlijk belang voor de filosofie zelf. Hegels concept gaat uit van
de gedachte dat er uiteindelijkmaar Ã©Ã
waarheid is en 66n filosofie. Deze waarheid
verwerkelijkt zich in en door het proces van de geschiedenis; uiteindelijk zal zij een
eindstadium bereiken van volledige verwerkelijking Werkelijkheid Ã¨ kennis van

de werkelijkheid ontplooien zich steeds verder in de geschiedenis, totdat uiteindelijk beide samenvallen. Deze vorm van filosoferen onderscheidt zich van iedere
andere vorm, omdat zij elke filosofische positie in zich weet op te nemen en een
plaats te geven. Zij is zeer pretentieus, inzover er geen enkele ruimte meer open is
voor de gedachte dat deze benadering misschien met juist is.
Ook in zijn eigen onderzoek gaat Even van der Zweerdeuit van Hegels concept
van geschiedenis.
Dit begrip wordt door hem echter. mede naar aanleidine" van de
u
discussies in de nadagen van de sovjet-filosofie, op enkele cruciale punten geamendeerd. Hn stelt voor de gedachte van de ene. zich ontwikkelende waarheid te vervangen door het beeld van het veld van logisch mogelqke, filosofische posities In
dit veld wordt in de eeschiedenis een veelheid aan 'suoren' getrokken. die achteraf
wetenschappelijk reconstrueerbaar zijn. Welke 'sporen' er m feite worden getrokken, hangt af van specifieke historische voorwaarden De historische ontwikkeling,
tenslotte, is niet 'progressief', in die zin dat zij noodzakelijkerwijs tot steeds rijkere
vormen en een steeds hoger inzicht zou leiden, maar vormt, zo luidt het voorstel
van de auteur, "- binnen een filosofische cultuur - een cumulatief proces met een
toenemend besef van zijn eigen historische karakter." (p.632)
De auteur brengt zijn voorstellen naar voren onder de titel: "Hegel Amended".
Als we de hier geformuleerde gedachten over geschiedenis werkelijk moeten zien
I s een verbeterde versie van Hegels concept rijzen er naar mijn mening aanzienlijke
problemen. De voorstellen hebben alle betrekking op cruciale elementen van
Hegels geschiedopvatting. Ik zie niet in, hoe de voorgestelde veranderingen kunnen
worden doorgevoerd zonder Hegels concept fundamenteel te wijzigen. Het lijkt
mij niet mogelijk om de bedoelde elementen eenvoudigweg te vervangen en tegelijk
andere elementen te behouden, zoals de auteur voor ogen staat (p. 70). Ook de term
'amenderen' suggereert dat men de hoofdlijnen van Hegels concept zou kunnen
behouden en alleen op onderdelen verbeteringen invoert. Deze indruk wordt nog
versterkt door de summierheid van de toelichting en uitwerking van devoorstellen.
De onduidelijkheid van de status van de genoemde voorstellen is voor het onderzoek zelf naar mijn mening niet direct nadelig. De ontwikkelde instrumenten stele n de schrijver voldoende in staat om een grote hoeveelheid materiaal op een vruchtbare wijze te ordenen en te interpreteren. Maar de vragen die door de wijzigingen in
Hegels geschiedtheorie worden opgeworpen, zijn toch te belangrijk om niet in
ander verband bevredigender te worden opgepakt. In het verleden bleven kritische
reacties op Hegel vaak z6 aan de buitenkant van zijn systeem, dat belangrijke elementen van zijn denken ongezien en ongewild bleven doorwerken. Een massieve
verwerping van diens systeem zonder bevredigende theoretische alternatieven heeft
echter tot gevolg, dat de nieuwe inzichten waarvoor men ruimte probeert te vinden,
in de lucht blijven hangen en op den duur weer verloren gaan. Om beide risico's te
verwerking van Hegels theorieen
vermijden is naar mijn mening een
noodzakelijk, willen de nieuwe concepten 'opgewassen' zijn tegen de concepten die
men wil vervangen of 'amenderen'. De schrijver streeft naar een 'pluralistisch waarheidscnncept' ("a plurahst concept of truth", p.40), dat meer recht doet aan de complexiteit van de geschiedenis dan het concept van Hegel. De voorstellen die hij formuleert brengen zo'n concept echter nog niet dichterbij. In feite houden deze vooru .
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stellen nog niet veel mÃ©Ã
in dan dat we zeggen dat een dergelijk concept dringend
nodig IS
Het belang van een gedifferentieerde theorie van de geschiedenis wordt ook in
dit onderzoekvan de sovjet-filosofieal op verschillende plaatsen zichtbaar. De schrijver laat aan het eind drie pogingen tot 'verbetering' van Hegels theorie ("Three
Valuable Corrections", pp. 531-534) de revue passeren. Hierbq is onder meer
opvallend, dat ieder van de behandelde auteurs aan het individu en aan de mdzvzduele filosoof een belangrijker plaats wil toekennen dan in Hegels geschiedtheorie
gebeurt. Tegelijkwordt hier echter duidelijk, hoe moeilijk het is om een dergelijk
voornemen ook werkelijk uit te voeren. Het begrip 'individu' blijkt niet zomaar te
kunnen worden ingevoerd. Het eenvoudige besluit om Hegels filosofie op enkele
cruciale punten te amenderen is niet voldoende. Het begrip 'individu' kan niet als
los begrip worden geintroduceerd, maar vereist een bevredigende theoreti$che context. Deze context kan echter naar mijn mening pas omstaan, wanneer zij op een veel
langzamer en zorgvuldiger wijze inhoudelijk op Hegels theoneen wordt veroverd.
De studie van van der Zweerde schetst de ontwikkelingvan de sovjet-filosofie
vanaf het begin van de Russische revolutie tot 1991. Het einde van de sovjet-periode leidt ook in de filosofie tot een grote crisis. Het proefschrift van Van der
Zweerde schetst een genuanceerd beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van
deze crisis. In het verlengde van deze studie laat een onder redactie van Evert van
der Zweerde verschenen bundel teksten van hedendaagse Russische filosofen,
Russische filosofie na depereswarka, zien hoe ingrijpend de gevolgen zijn van deze
crisis. Bijna alle teksten zijn geschreven
na het einde van de Soviet-Unie in 1991. In
de artikelen proberen de auteurs langs vaak zeer uiteenlopende wegen greep te krijgen op de actuele situatie van Rusland en op de ontreddering die op alle gebieden
voelbaar is: "De bakens zijn niet zozeer verzet, alswel uit de grond gerukt en o p een
hoop gesmeten."(p.l3) D e teksten zijn niet zozeer technisch-filosofisch van aard.
Zi] geven een indruk van de verscheidenheid in oriÃ¨ntati en uitgangspunten van de
hedendaagse Russische filosofie. Wie deze teksten leest, wordt er zich opnieuw van
bewust hoe uiterst belangrijk 'bakens', algemeen aanvaarde of door een meerderheid gedeelde uitgangspunten en waarden zijn voor ons maatschappelijke en persoonlijke leven. Wanneer deze ontbreken of zijn weggevallen, omstaat er een uitputtende ontreddering en uitzichtloosheid, die grote gevaren inhoudt. Het gaat hier
met om de verwerving van een nieuwe set zekerheden of om een geruststellende,
gedetailleerde gebruiksaanwijzing die het leven kan vergemakkelijken; het blijkt te
gaan om de meest elementaire waarden en perspectieven, die het maatschappelijk
leven pas mogelijk maken. In deze bundel zijn we getuigen van een werkelijk
om greep te krijgen op de nieuw ontstane werkelijkheid. De verwarring
blijkt groot. De vertrouwde institutionele verbanden waarbinnen het denken in de
Sovjet-Unie was georganiseerd zijn weggevallen. Maar bovenal: het is niet meer
duidelijk waarop men zich kan oriÃ«nterenHeeft het marxisme geheel afgedaan?
Kan men nog teruggrijpen op oude tradities, die bij de revolutie op de achtergrond
werden gedrongen? Zijn gemeenschappelijk gedeelde waarden en uitgangspunten
zelfswel mogelyk?
u

Na het verdwijnenvan het enealles dominerende denkmodel komt er een stortvloed aan ideeen en vormen vrq om de ontstane leegte te vullen. Drie prohleemgebieden tekenen zich hierbij af. In de eerste plaats is het de vraag of er gekozen moet
worden tussen een eigen, 'Russische weg' of een 'weg van het westen' en in welk
opzicht er sprake is van twee verschillende wegen. (p. 16) Verder keert steeds de
vraag terug of filosofen wel de rol hebben om programma's te formuleren en nieuwe wegen uit te denken of dat zij juist distantie in acht moeten nemen en zich dienen te beperken tot het kntisch doorlichten van voorgestelde oplossingen en
wegen. Tenslotte de meest omvattende vraag: ho& we moeten denken en w i t we
denken moeten?
De wegen die met inspanning en grote betrokkenheid in de bundel worden uitgezet lopen ver uit elkaar. N a het verslag van een gesprek tussen Andranik Migranjan en de Amerikaan Francis Fukuyama volgt een reeks teksten die laat zien hoe
verschillend filosofen in Rusland reageren op de crisis waarvan ze getuigen zip.
Voor Felius Michajlov (1930) zijn Marx en het marxisme nog altijd belangrijke
inspiratiebronnen, Marx maakt volgens hem deel uit van een respectabele filosofische traditie, maar men moet hem op een ondogmatische wijze lezen en bestuderen.
Aan de hand van het voorbeeld van de vaak aan Marx toegeschreven arbeidswaardeleer illustreert Michajlov wat hij verstaat onder ondogmatisch lezen. Vladik Nersesjants (1938) wil het recenteverledenvan 'het reiel bestaande socialisme' een plaats
geven in de ontwikkeling van de mensheid, als een weliswaar pijnlijke, maar noodzakelijke ervaring en fase op de weg naar een postsociahstische en post kapitalist^sche maatschappij. Voor Nersesjans heeft de tor nu toe bestaande vorm van socialisme geen verdere toekomst, maar ook de weg van socialisme naar kapitalisme,
naar een definitieve verdeling van de maatschappij in bezittenden en bezitslozen, is
afgesloten. De hoop van sommigen op een sprong van socialisme naar kapitalisme is
in zijn ogen dan ook ijdel. (p. 72) Met het door hem uitgewerkte idee van c~vihsrne
wil Nersesjans een weg aanwijzen om zowel de problemen die inherent zijn aan het
kapitalisme als die van het socialisme het hoofd te bieden. Karasev (1956) zoekt in
zqn artikel naar de betekenis van de filosofische traditie van 'de Russische idee', die
al van ver voor de Oktoberrevolutie stamt. N a de ineenstorting en het einde van de
sovjetcultuur is volgens hem van groot belang opnieuw over de waarde van deze
idee na te denken. Het wat moeilijker toegankelijke artikel van Merab Mamardasjvili (1930-1990) gaatin op een geheel andere problematiek en beweegt zich op een
ander niveau. Mamardasjvili schrijft over het wonder van het denken. Het menselijk bestaan is doordrongen van een element van onvermogen, waarop we geen greep
hebben. Alleen door de act van zelf denken kunnen we dit onvermogen temgdringen. Voor dit denken is een maatschappelijke, openbare ruimte echter onontbeerlqk. Wie deze ruimte aantast, zo constateert Mamardasjvili in 1989, vernietigi het
denken. In de laatste tekst betoogt Valer1 Podoroga (1946), geinspireerd door
Michel Foucault, dat het niet de taak is van de filosofie om politieke of economische
crises op te lossen, noch om nieuwe perspectieven te ontwerpen. Filosofisch denken moet subversief zijn. We kunnen slechts, vanuit een kritische distantie, "denken tegen het imperium in", (p. 147)

De verscheidenheid aan richtingen en ideeen geeft een goed beeld van wat er in
de afgelopen jaren in Rusland gaande is op filosofisch gebied Ze getuigt zowel van
de grote verwarring die is ontstaan na het verdwijnen van vrijwel alle bekende
or~entatiemogeli~kheden
als van de nieuwe creativiteit die is vrijgekomen om zich
onder de huidige omstandigheden staande te houden
In de inleiding op de bundel valt de term "polyfoon gesprek" (p 16) Bij het
lezen van deze teksten komt een dergelnk gesprek haast vanzelf b11 de lezer op
gang D e teksten dagen uit om zelf positie te kiezen. Hopelijk komt dn polyfone
gesprek ook in de voormalige Sovjet-Unie zelf op gang O o k hier zal blijken, dat dit
gesprek pas kans van slagen heeft, naarmate men er in slaagt het gemeenschappelijketheoretischeverieden teverwerken. De poging om zonder verder om te zien volledig met het verleden te breken is waarschijnlijk even onvruchtbaar als het verlangen om dit verleden kritiekloos voort te zetten.
De teksten worden op een duidelijke manier ingeleid. De voetnoten geven
goede aanvullende informatie. Via het naamregister is deze informatie gemakkelijk
terug te vinden. I n het proefschrift over d e sovje~-filosofieontbreekt een dergelijk
register helaas, maar in d n omvangrijke werk is dit haast het enige wat ik werkelijk
mis. Behalve noot 1229 o p bladzijde 613 natuurlijk

