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Hoofdstukk 2 

Engagementt met het onmenselijke 

WantWant de roman heeft zijn eigen moraal die de 
ambiguïteitenambiguïteiten de dubbelzinnigheid is. 

Mauricee Blanchot 

1.1. Kritiek op het realisme 

Watt kunnen we ons voorstellen bij het engagement van een literair 
werkk dat spreekt om niets te zeggen en zichzelf onmogelijk maakt? 
Doorr het literair engagement vanuit de ervaring van het onmogelijke 
tee denken, neemt Blanchot expliciet afstand van zowel Sartre's idee 
vann geëngageerde literatuur als van Camus' roman in opstand. Zijn 
discussiee met Sartre en Camus dateert vanaf het jaar dat beiden debu-
terenn met respectievelijk La Nausée (Walging) en L 'étranger (De 
vreemdeling)vreemdeling) en kan het beste worden begrepen tegen de achtergrond 
vann de kritieken en artikelen die hij tussen 1941 en 1943 presenteert in 
JournalJournal des débats als een "kroniek van het intellectuele leven"1. In 
dezee kroniek kritiseert Blanchot het realisme en ontwikkelt hij zijn 
ideee van de 'roman pur', waarin de opeenvolging van gebeurtenissen 
niett wordt bepaald door de realiteit die de roman zou weergeven, noch 
doorr een psychologische theorie die de gebeurtenissen en de reacties 
vann de personages daarop zou verklaren, als wel door de ontwikkeling 
vann de roman zelf. Vanuit het idee van de zuivere roman {roman pur) 
bespreektt en waardeert hij het werk van Sartre en Camus. Zijn discus-
siee met hen geeft enig inzicht in hoe hij de verhouding tussen litera-
tuurr en engagement denkt. Maar lopende de discussie komt steeds 
nadrukkelijkerr de vraag op of de kritiek die Blanchot op hen heeft, 
tevenss op hemzelf van toepassing is. 
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Blanchotss kritiek op Sartre dateert van 1938, het jaar waarin Sar-

tre'ss roman I a Nausée verschijnt. In "L'Ébauche d'un roman" prijst 

hijhij  Sartre met zijn debuut, omdat hij de fundamentele tragedie van de 

menselijkee existentie ten diepste heeft blootgelegd. De tragedie van 

Antoinee Roquentin is fundamenteel, omdat hij wordt geconfronteerd 

mett een naakte en zinloze existentie. Toch is Blanchot niet onverdeeld 

positief.. In La Nauséebaseren de voorvallen, verhaallijnen, intriges en 

avonturenn zich weliswaar niet op het dagelijkse leven, maar voor het 

beschrijvenn van de walging beroept Sartre zich niettemin op de psy-

chologie.44 Hij analyseert de walging als de ervaring van een zinloos 

bestaan,, maar deze ervaring wordt afgezwakt in een verhaal waarin zij 

ondergeschiktt is aan de inhoud. 

Eenn vergelijkbare kritiek levert Blanchot op L 'étranger van Ca-
mus.55 De kracht van deze roman is, dat hij geen verklaring en com-
mentaarr biedt op de daden van Meursault: "Het is een boek dat de 
notiee van het subject laat verdwijnen" (FP 248). Dat Meursault geen 
emotiee toont bij de begrafenis van zijn moeder, betekent niet dat hij 
eenn slechte zoon is, maar wel dat "hij voeling heeft met (// sent avec) 

watt onder iedere uit te drukken gevoeligheid (sensibilité) ligt" (FP 
251).. Evenals Roquentin verbeeldt Meursault de leegte van de mense-
lijk ee realiteit. Hij is "diepe afwezigheid, de afgrond waar er misschien 
nietss is, waar misschien alles is" (FP 251). Hij wordt dan ook niet ter 
doodd veroordeeld omdat hij een Arabier op het strand heeft doodge-
schoten,, maar omdat hij weigert het hoe en waarom van zijn daad uit 
tee leggen. Hij weigert iedere psychologische verklaring en affirmeert 
zoo de zinloosheid van het geweld en het absurde van het menselijke 
bestaan.. In het gesprek met de aalmoezenier, aan het eind van de ro-
man,, heeft er volgens Blanchot een "tamelijk gênante verandering van 
toon""  (FP 252) plaats, wanneer Meursault toch nog een verklaring 
afgeeftt voor de gebeurtenissen die hem zijn toegevallen, door te zeg-
genn hoe hij denkt over de dood en het leven. 

Ondankss zijn kritiek heeft Blanchot veel waardering voor het 
werkk van Sartre en Camus. Beiden rekent hij met Bataille en Michaux, 
Claudell  en Valery tot een jonge generatie schrijvers die wil breken 
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mett het realisme, dat de zinloosheid en contingentie van het bestaan 
ontkent.. In de woorden van Sartre is het realisme "een grote doden-
jacht""  (Sartre 1970:163) en zijn voornaamste doel de mens gerust te 
stellen.. De realistische roman stelt niet alleen gerust omdat hij het 
menselijkk verval ten goede keert, maar vooral omdat hij het menselijk 
handelenn vervangt door "mechanismen met éénrichtingsverkeer", die 
dee contingentie van het menselijke bestaan en de vrijheid waartoe de 
menss is veroordeeld toedekken. Het realisme is dan een vorm van 
kwadee trouw waarin de mens zijn vrijheid aanwendt om deze op te 
geven.. Camus beweert dat elke realistische voorstelling een interpre-
tatiee en verbeelding van de werkelijkheid is en wijst op de keuze die 
aann die verbeelding en interpretatie ten grondslag ligt. Zo gezien 
pleegtt de beste fotografie reeds verraad jegens de werkelijkheid. Het 
realismee ontkent dat het hier om een keuze gaat en aanvaardt de wer-
kelijkheidd als een gegeven. Deze aanvaarding, dit 'ja' tegen de werke-
lijkheidd sluit het 'nee' van de opstand uit; het realisme betwist de 
werkelijkheidd niet en corrigeert haar evenmin. 

2.2. De zuivere roman 

Zowell  Sartre als Camus verwijderen zich van de alledaagse werke-
lijkheidd om het menselijk bestaan in zijn zinloze naaktheid bloot te 
leggen,, maar in hun poging af te dalen in de onbekende duisternis van 
dee menselijke existentie gaan ze volgens Blanchot niet tot het uiterste. 
Uitt La Nauséeen L 'étranger blijkt, dat zij vrezen "zich te ver van het 
levenn te verwijderen" (FP 212) en dat zij zich uiteindelijk toch weer 
beroepenn op een werkelijkheid of op een idee van de werkelijkheid. 
Voorr de rechtvaardiging van de opeenvolging van gebeurtenissen, de 
intrige,, de compositie en de stijl doet het realisme ten onrechte een 
beroepp op het werkelijke leven, aangezien het leven - en hier stemt 
Blanchott in met Camus en Sartre - van zichzelf geen enkele noodzaak 
bezit.. Bovendien, hoe realistisch het leven in een roman ook wordt 
beschreven,, het is en blijf t een product van literaire verbeelding en 
geeftt het leven niet weer zoals het in werkelijkheid is of zou zijn. En 
aangezienn het realisme de opeenvolging van gebeurtenissen baseert op 
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hett werkelijke leven en het karakter van zijn personages op de psy-
chologie,, heeft het de romankunst beroofd van haar verbeeldings-
kracht.. In het realisme regeert de "wet van de waarschijnlijkheid", die 
eenn realistische vertaling is van de 'wet van de noodzakelijke eenheid* 
waaraan,, als we Blanchot mogen geloven, iedere kunst is onderwor-
pen.. Deze wet van de noodzakelijke eenheid schrijft voor, dat vorm en 
inhoudd noodzakelijk en onlosmakelijk op elkaar betrokken zijn. In 
tegenstellingg tot het realisme zoekt Blanchot naar een "innerlijke 
noodzaak""  van de roman, die hij vindt "in de authentieke betrekkingen 
vann de taal en in het onlosmakelijke verband tussen de vorm en het 
onderwerpp van het verhaal" (FP 217. Mij n curs.). 

Dee innerlijke noodzaak houdt niet in dat de zuivere roman over 
nietss anders dan zichzelf spreekt. Blanchot breekt zowel met het rea-
lismee als met het principe van l'art pour l'art. Evenals de beweging 
vann l'art pour l'art breekt de zuivere roman met het realisme, maar 
anderss dan deze beweging vestigt hij niet alleen de aandacht op zich-
zelf.. De schrijver van de zuivere roman daalt af in de onbekende 
duisternis,, "deze zuivere tegenwoordigheid", "deze zuivere werkelijk-
heid",, "deze onschuld van het diepe leven", waar hij de dingen ervaart 
inn hun naaktheid die niet in beelden en woorden kan worden gevat. 
Voorr een antwoord op de vraag hoe de innerlijke noodzaak en de weg 
naarr het onbekende in elkaar grijpen, wendt Blanchot zich tot de poë-
ticaa van Stéphane Mallarmé, wiens opvatting van dichtkunst en onder-
scheidd tussen de alledaagse en poëtische taal hij van groot belang acht 
voorr de romankunst. In tegenstelling tot de poëzie hangen in het da-
gelijksee taalgebruik vorm en inhoud niet noodzakelijk met elkaar 
samen.. Of iemand nu zegt dat hij ril t of sterft van de kou, doet in de 
dagelijksee praktijk niets af aan wat die persoon wil zeggen, en voegt 
daarr evenmin iets aan toe. In het leven van alledag is er geen enkele 
noodzaakk waarom iemand zou zeggen 'ik ril van de kou' of 'ik sterf 
vann de kou'. In de alledaagse taal is het woord transitief en functio-
neertt het alleen als middel en instrument om een algemeen bekende 
betekeniss uit te drukken, en deze algemene betekenis kan op verschil-
lendee manieren worden verwoord. Wil een realistische roman geloof-
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waardigg zijn dan zal hij zich aan de algemeen bekende betekenis van 
gebeurtenissenn moeten houden. De gebeurtenissen en personages in 
eenn roman kunnen alleen geloofwaardig overkomen wanneer zij voor 
dee lezer herkenbaar zijn. Het realisme spreekt een voor de lezer her-
kenbaree taal en geeft een herkenbare realiteit weer. 

InIn de realistische roman zijn vorm en inhoud niet innerlijk op el-
kaarr betrokken en functioneert het woord als instrument. In het ge-
dichtt daarentegen, houdt het woord op instrument te zijn en is de be-
tekeniss onlosmakelijk verbonden met de taal waarin die betekenis zich 
uitdrukt:: "De betekenis van het gedicht is onafscheidelijk van alle 
woorden,, van heel het tempo (tous les mouvements) en alle accenten 
vann het gedicht" (FP 127). Het gedicht behoort tot "de categorie van 
hethet Unieke" (FP 128) en imiteert geen reeds bekende wereld, maar 
ontdektt al scheppend een onbekende wereld die onlosmakelijk met het 
gedichtt is verbonden. Om deze onbekende wereld al scheppend te 
ontdekken,, maakt het gedicht de woorden los van hun gebruikelijke 
betekeniss door ze op ongebruikelijke en ongewone manier met elkaar 
tee verbinden of door een beroep te doen op de materiële aspecten van 
dee taal: de klankstructuur, de typografie en het ritme. De poëzie gaat 
vann het bekende naar het onbekende, van het zichtbare naar het on-
zichtbaree en betrekt ons op een "diepe existentie", op het duistere, het 
vreemdee en het obscure van het menselijk bestaan en "bevestigt dat 
onzee menselijke realiteit ten diepste poëtisch is" (FP 191). De dicht-
kunstt openbaart het wezen van de taal als een "fundament van de 
dingenn en de menselijke realiteit" (FP 129). In deze uitspraken treedt 
duidelijkk de ontologische voorrang van de poëtische taal, die de ei-
genlijkee existentie is, op de voorgrond. Deze voorrang is niet alleen 
constitutieff  voor de zuivere roman, maar ook, zoals we nog zullen 
zien,, voor wat Blanchot de 'roman a revelation' en de roman van 
kwadee trouw noemt. 

Mett zijn idee van de zuivere roman voegt Blanchot zich in een rij 
vann dichters en schrijvers die het bestaande afwijzen en weigeren weer 
tee geven. In plaats van de bestaande realiteit te beschrijven, zou de 
zuiveree roman de werkelijke existentie, die niet in woorden is te vat-
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ten,, moeten evoceren: de zuivere roman gaat van het bekende naar het 
onbekendee en zou over niets moeten gaan. Les chants de Maldoror 

{De{De zangen van Maldoror) van Lautréamont is voor hem "de zuivere 
romann bij uitstek". Les chants de Maldoror verwijdert zich van de 
dagelijksee werkelijkheid, minacht de wet van de waarschijnlijkheid en 
transformeertt de werkelijkheid niet slechts door haar anders in te kleu-
ren,, maar door haar structuur te veranderen en haar wetten te overtre-
den.. Voor het eerst in de geschiedenis van de literatuur loopt het on-
derzoekk naar metaforen uit op een productie van gedaantewisselingen 
"waarvann de vreemdheid zich uitdrukt door de vernietiging van elk 
overgangsbeeldd {image de passage), van elke bemiddeling {intermedi-

aire)'"aire)'" (FP 201). In de metamorfose gaat de ene gedaante niet - zoals 
inn de tekeningen van Escher - langzamerhand in de andere over. De 
metamorfosee is geen "intermediair", geen overgang of tussenfase, 
maarr een sprong in een "verbluffende realiteit". Deze sprong houdt 
niett in dat alle elementen van de dagelijkse werkelijkheid worden 
uitgewist,, maar wel dat zij van gedaante veranderen en opgenomen 
wordenn in een volstrekt vreemde en absurde wereld, die onlosmakelijk 
iss verbonden met de roman die zijn orde aan de dingen en gebeurte-
nissenn oplegt (cf. Holland 1996:39); dit alles overigens zonder het 
meesterschapp over de gebeurtenissen voor zich op te eisen, aangezien 
LesLes chants de Maldoror "getuigt van een gekweld streven waar de 
mislukkingg van de fictie deel uit maakt van de fictie zelf' (FP 197). 
Dee zuivere roman heeft zichzelf tot onderwerp en ontdekt in de c-
flectiee op zichzelf het onmogelijke. 

3.3. 'Roman a revelation' 
Inn "Les romans de Sartre" (1945) is Blanchot minder terughoudend in 
zijnn loftuiting op La Nauséedan zeven jaar eerder in "L'Ébauche d'un 
roman".. In dit essay plaatst hij niet de zuivere roman tegenover de 
realistische,, maar de 'roman a these' tegenover de 'roman a revelati-
on'.. De tendens- of ideeënroman wordt in het algemeen beschouwt als 
dee verbeelding van een idee, een theorie of ideologie. Hij heeft zich 
eenn slechte reputatie verworven en wordt afgewezen door zowel de 
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bewegingg van I'art pour I'art als het realisme. Blanchot brengt tegen 
beidee opponenten van de tendensroman in, -lat hun afwijzing reeds 
eenn idee vooronderstelt, een idee van de werkelijkheid, van de roman 
enn van de relatie tussen beide. Elk literair werk bevat een idee dat het 
directt of indirect wil bekrachtigen. Het gaat hem daarom niet om de 
vraagg of een roman wel of niet een idee verbeeldt, maar om de vraag 
hoehoe het idee onlosmakelijk samenhangt met de manier waarop het in 
dee roman wordt verbeeld en verwoord. Waarom een idee of politieke 
opvattingg in de vorm van een roman gieten en onder de aandacht 
brengen,, wanneer dat even goed in een toespraak, een artikel of inge-
zondenn brief op de opiniepagina, een pamflet of een essay kan? Wat 
maaktt het noodzakelijk om een idee, of dit nu een filosofisch of een 
politiekk idee is, in romanvorm uit te drukken? 

Dee wet van de innerlijke noodzaak zegt dat het idee (de inhoud) 
enn de vorm van de roman onlosmakelijk en noodzakelijk met elkaar 
samenhangen.. In plaats van een algemeen bekend idee te verbeelden 
vormtvormt de roman zich een idee en is hij als zodanig "een soort middel 
vann kennis en middel van onderzoek" (PF 191). Dit brengt de litera-
tuurr in contact met andere intellectuele disciplines, waaronder de 
filosofie.filosofie. Omgekeerd wenden filosofen, en Blanchot noemt hier met 
naamm en toenaam Bataille, Camus en Sartre, zich tot de romankunst, 
omdatt filosofische begrippen een beschrijving van de onmiddellijke, 
naaktee zinloze existentie in de weg staan. Dichters, schrijvers en filo-
sofenn zijn op eenzelfde manier betrokken in het drama van de mense-
lijk ee existentie waarvan zij zich een idee proberen te vormen. Wat 
noodzaaktt Sartre terug te grijpen op de romankunst om bepaalde filo-
sofischee vragen aan de orde te stellen? In hoeverre is de vorm van de 
romann noodzakelijk voor de ervaring die Sartre wil verwoorden? In 
welkee mate zijn Sartre's romans "een ervaringsgebied, een ontdek-
kingsmogelijkheid""  (PF 192)? Welnu, Sartre's debuut openbaart niet 
alleenn de walging als ervaring van een zinloos en contingent bestaan, 
diee openbaring is die ervaring. La Nausée is "bij uitstek een 'roman a 
revelation*'' (PF 193). In tegenstelling tot de tendensroman onthult de 
'romann a revelation' geen ervaring die al bekend is. In de 'roman a 
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revelation'' is de onthulling de ervaring, in de tendensroman wordt een 
ervaringg onthuld die onafhankelijk staat van de onthulling zelf. De 
tendensromann verbeeldt een reeds bestaand en bekend idee, de 'roman 
aa revelation' wordt door geen enkel bestaand of vooraf gegeven idee 
geleid.. In de tendensroman maakt de verbeelding geen deel uit van 
watt het onthult, terwijl in de 'roman a revelation' de verbeelding wel 
deell  uit maakt van de ervaring en die ervaring is. Het verschil tussen 
beidee soorten romans ligt dus in de innerlijke noodzakelijkheid waarin 
vormm en inhoud direct en onlosmakelijk op elkaar zijn betrokken: "de 
romann heeft niets te vrezen van de these, op voorwaarde dat de these 
aanvaardtt zonder de roman niets te zijn" (PF 203). 

Zowell  de zuivere roman als de 'roman a revelation' verbeelden in 
hett geheel niet een reeds bestaande ideologie of moraal; de zuivere 
romann is geenszins een "spiegel van een tijdperk" (FP 216) of "zeden-
schets""  (FP 272). De zedenschets en de tendensroman vooronderstel-
lenn een moreel of politiek standpunt dat onafhankelijk van de roman 
tott stand komt. De innerlijke noodzaak van vorm en inhoud brengt 
Blanchott in "Les romans de Sartre" tot de stelling dat de roman een 
eigenn moraal heeft: "Want de roman heeft zijn eigen moraal die de 
ambiguïteitt en de dubbelzinnigheid is" (PF 203). Het gaat hier met 
nadrukk niet om een specifieke morele boodschap van een roman, 
evenminn om een dubbele moraal, maar om een "moraal der dubbel-
zinnigheid",, die eigen is aan de roman als zodanig. Niet de vraag naar 
watt literatuur geëngageerd maakt, maar de vraag wat het engagement 
literairr maakt, treedt hier op de voorgrond. De innerlijke noodzaak 
voorondersteltt voorts een reflectie van de tekst op zichzelf; en tevens 
ligtt in deze noodzaak besloten dat de roman mislukt. De roman die 
alless aanvecht om het onzegbare te zeggen, ziet zijn poging daartoe 
telkenss stranden, omdat het in en met de taal tegen de taal schrijft. 

Dee moraal der dubbelzinnigheid, die eigen is aan de roman, defi-
nieertt Blanchots engagement in spiegelschrift. In deze tot haar uiterste 
gedrevenn dubbelzinnigheid en ambiguïteit zijn vorm en inhoud inner-
lij kk op elkaar betrokken. Deze innerlijke betrokkenheid is een authen-
tiekee betrekking van de taal. Het spiegelschrift zoals dat hier naar 
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vorenn treedt, engageert ons met een onmenselijke existentie. En dit 
engagement,, deze betrekking tot het onmenselijke, die het spiegel-
schriftt is, waardeert Blanchot als authentiek, omdat het ontstijgt aan 
hethet oneigenlijke bestaan van het 'Men'. De intimiteit van even onver-
zoenbaree als onafscheidelijke momenten, waarnaar de dubbelzinnig-
heidd hier zonder enige twijfel verwijst, wordt door Blanchot eerst tot 
eenn voorrecht van de literatuur gemaakt, vervolgens als authentiek 
gewaardeerdd en tot slot, als een logisch vervolg, gemoraliseerd. An-
derss gezegd: de eigen moraal van de roman is de ambigue en tegen-
strijdigee verhouding tot het onmenselijke en als zodanig een authen-
tiekee wijze van existeren. 

Omm de ambiguïteit en de eigen moraal van de roman te denken 
grijptt Blanchot terug op een centrale notie van Sartre's fenomenologie 
vann de menselijke existentie: de kwade trouw. De roman is het werk 
vann kwade trouw en als zodanig absurd. De absurditeit waarvan hier 
sprakee is, is radicaler dan het absurde dat Camus in Le mythe de Si-
syphesyphe (1942) naar voren brengt als een confrontatie tussen de mens 
diee vraagt naar het waarom en de wereld die op onredelijke wijze 
zwijgt.. In wat volgt wil ik laten zien hoe Blanchot in discussie met 
Sartree en Camus de eigen moraal van de roman, oftewel het engage-
mentt in spiegelschrift, opvat als een Üttérature dégagée'. 

4. De4. De roman als werk van kwade trouw 

Inn de 'roman a revelation' is de ervaring of het idee onlosmakelijk en 
noodzakelijkk verbonden met de vorm van de roman. Vorm en idee 
komenn met elkaar overeen en vormen een eenheid. Maar hoe laat deze 
overeenkomstt tussen idee en vorm zich rijmen met de ambiguïteit, 
mett de moraal der dubbelzinnigheid van de roman? De tendensroman 
verbeeldtt een moraal, die voor waar en werkelijk wordt gehouden 
maarr die niet noodzakelijk met de roman samenhangt. Maar in zijn 
oprechtee streven een moreel standpunt weer te geven, is de tendens-
romann te kwader trouw, omdat hij ontkent dat hij de waarheid in een 
fictiee en de werkelijkheid in een imaginaire werkelijkheid transfor-
meert.. Evenals de realistische roman is en blijf t de tendensroman een 
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productt van literaire verbeelding. En evenals de tendensroman is de 

realistischee roman te kwader trouw in zijn oprechte streven de werke-

lijkheidd weer te geven. Daarmee is niet gezegd dat de 'roman a reve-

lation**  te goeder trouw is, integendeel. Evenals Sartre - zoals we nog 

zullenn zien - ontmaskert Blanchot de oprechtheid en goede trouw als 

kwadee trouw: "Ongelukkigerwijs heeft fictie (l'ceuvre de fiction) niets 

tee maken met integriteit: zij speelt vals en bestaat slechts door vals te 

spelen""  (PF 189). In "La littérature et Ie droit a la mort" zegt hij het 

zo: : 

"Maarr let op: zodra in literatuur integriteit optreedt, is er al bedrog. 
Kwadee trouw is hier waarheid, en hoe groter de aanspraak op moraal en 
ernstt is, des te zekerder overwegen mystificatie en bedriegerij" (PF 
300). . 

Zijnn stelling dat de roman een werk van kwade trouw is, werkt hij uit 
inn "Le roman, oeuvre de mauvaise foi" dat in 1947 verschijnt; nota 
benee in diens Les Temps modemes. In deze tekst bespreekt Blanchot 
TempsTemps et roman van Jean Pouillon, een oud-leerling van Sartre, die 
vann het eerste tot het laatste uur tot zijn intimi behoorde (Cohen-Solal 
1988).. Maar in "Le roman, oeuvre de mauvaise foi" neemt hij vooral 
afstandd van het idee van 'littérature engagée' dat Sartre tussen 1947 en 
19488 in afleveringen in Les Temps modemes uiteenzet onder de titel 
"Qu'est-cee que la littérature?". De ironie wil dus dat hij Sartre's be-
gripp van kwade trouw gebruikt om het idee van geëngageerde litera-
tuurr te kritiseren en om de eigen moraal der dubbelzinnigheid van de 
romann te denken. De wijze waarop hij het gesprek met Sartre aangaat, 
iss kenmerkend voor Blanchot. Nergens confronteert hij Sartre's notie 
vann geëngageerde literatuur expliciet met dienss notie van kwade trouw 
doorr deze uiteen te zetten en op onderlinge tegenstellingen te betrap-
pen.. Nergens markeert hij expliciet, op welk punt hij de notie van 
kwadee trouw transformeert oftewel radicaliseert. In plaats van met 
Sartree te polemiseren radicaliseert hij op discrete wijze de kwade 
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trouww door haar te denken vanuit de eigen werkelijkheid van de roman 
enn de relatie die de schrijver en de lezer tot de roman hebben. 

Nergenss ook verwijst Blanchot expliciet naar L 'être et Ie néant 
(1943)) waarin Sartre zijn ontologie van de menselijke vrijheid onthult. 
Hett fenomeen van kwade trouw neemt in deze ontologie van de vrij -
heidd een centrale plaats in, aangezien het de structuur van de mense-
lijk ee existentie, van het 'pour-soi', toont als "een zijnde dat is wat het 
niett is en niet is wat het is" (Sartre 1994:93). In tegenstelling tot het 
'en-soi'' (het ding, de steen), valt het 'pour-soi' niet met zichzelf sa-
men.. Het 'pour-soi' is wezenlijk mogelijkheid en in staat afstand van 
zichzelff  te nemen en boven zijn facticiteit uit te stijgen. Als 'dat wat is 
watt het niet is en niet is wat het is', draagt het 'pour-soi' zijn eigen 
nietss in zich. Het niets, en daarmee de vrijheid en de mogelijkheid, 
komtt met het 'pour-soi' in de wereld en bepaalt het menselijk bestaan 
alss ontwerp, zonder dat het 'pour-soi' daarover beschikt. Zodra ik iets 
ben,, ben ik ook iets niet wat ik misschien wel had kunnen zijn. Deze 
"niethedenn (négatités)" liggen als een manco in de wereld verspreid. 
Hett 'pour-soi' is wezenlijk negatie, maar deze negatie duidt niet op 
eenn totale ontkenning van zichzelf, maar op een 'interne negatie', 
waarinn het 'pour-soi' afstand van zichzelf neemt en zijn facticiteit 
transcendeert.. Het niets duidt voor Sartre op een afwezigheid in de 
wereldd en niet, zoals in het geval van Blanchot, op een afwezigheid 
vanvan de wereld. 

Dee kwade trouw verraadt het verlangen met zichzelf samen te 
vallen,, oftewel 'en-soi' te zijn. In de kwade trouw ontkent het 'pour-
soi'' mogelijkheid en vrij te zijn, ontkent het wezenlijk negatie te zijn. 
Dezee negatie van de negatie voltrekt geen dialectische synthese van 
hett 'pour-soi' en het 'en-soi', omdat de ontkenning van zijn vrijheid 
onvermijdelijkk zijn vrijheid bevestigt. De kwade trouw onthult zo een 
ambiguïteitt waartoe het menselijk bestaan is veroordeeld en waarin 
zijnn en niet-zijn, facticiteit en transcendentie onherleidbaar met elkaar 
zijnn verweven.6 Als de wil met zichzelf samen te vallen, onthult de 
kwadee trouw paradoxaal genoeg de onoplosbare ambiguïteit van het 
menselijkee bestaan als 'dat wat is wat het niet is en wat niet is wat het 
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is'.. In de ontkenning van de vrijheid bevestigt het 'pour-soi' zijn vrij-
heid.. Maar het omgekeerde is ook het geval, want zodra het 'pour-soi' 
inn alle oprechtheid zegt vrij te zijn, dan zegt het in feite dat het vrij is 
enn dus met zijn vrijheid samenvalt. Sartre typeert de oprechtheid als 
hett streven van het 'pour-soi' om te zijn wat het is. Dit betekent dat 
wanneerr het 'pour-soi' zich in alle oprechtheid verklaart vrij of te 
kwaderr trouw te zijn, het zich tot een 'en-soi' degradeert. Wil het 
'pour-soi'' vrij en mogelijk(heid) zijn, kan het dus niet met zijn vrij-
heidd en kwade trouw samenvallen. Sartre lijk t zich hiervan bewust te 
zijn,, als hij schrijft dat het ontwerp van kwade trouw zelf te kwader 
trouww moet zijn.7 De kwade trouw onthult zo een onoplosbare amb i-
guïteitt van het menselijke bestaan, dat tot vrijheid is veroordeeld. 

Blanchott nu, zegt dat de roman verglijdt "tussen wat is en niet is" 
(PFF 189). Als een "ficti e die zichzelf als fictie aanvecht" (Blanchot 
1947:1312)) verraadt de roman het verlangen met de werkelijkheid 
samenn te vallen en voor waar te worden gehouden. De schrijver ge-
looftt in zijn romanheld, maar hij geeft hem een realiteit die voor de 
schrijverr niettemin onbekend en raadselachtig blijft . En de lezer ver-
eenzelvigtt zich met de held die hij niet is. 

"Dee roman is het werk van kwade trouw, kwade trouw van de kant van 
dee romancier die in zijn personages gelooft en zich niettemin achter hen 
ziett (...). Kwade trouw van de lezer die speelt met het denkbeeldige, die 
speeltt de held te zijn die hij niet is (...)" (Blanchot 1947:1316; PF 189). 

Dee roman is niet te kwader trouw omdat de schrijver opzettelijk feiten 
verdraaitt dan wel achterhoudt en zo bewust liegt en bedriegt. Want 
ookk al is de schrijver nog zo oprecht en geheel en al te goeder trouw, 
dann nog ontkomt hij niet aan de leugen, aangezien de taal vanwege 
haarr negatieve werk een gewetenloze bedrieger is. 

Zoo vraagt Blanchot zich in "Le roman, oeuvre de mauvaise foi" af 
hoee het onbezonnen bewustzijn van de idioot Benjy in William Faul-
knerss The Sound and the Fury kan worden beschreven in een medium 
(taal)) waarvan het gebruik per definitie bezinning vereist. Hoe kan de 
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onbezonnenn wereld van een doofstomme idioot in een roman worden 
beschreven,, wanneer elke roman, maar zeker een roman die de wereld 
vann een doofstomme idioot wil verbeelden, een reflectie op de stijl, de 
compositiee en het vertelperspectief van de roman vereist? Hoe kan de 
lezerr een indruk krijgen van het onbezonnen leven van een doofstom-
mee idioot door woorden die hem in de mond worden gelegd door een 
schrijverr die zelf geen idioot is en elk woord wikt en weegt?8 De on-
bezonnenn wereld van de doofstomme idioot is een creatie van de 
schrijver,, die zich bezint op het onbezonnen leven van een idioot dat 
buitenn het gebied van de taal en de roman valt. Hoe kan een schrijver 
diee veroordeeld is tot het gebruik van taal, een wereld beschrijven die 
buitenn de taal ligt? 

Inn "De 1'angoisse au langage" vinden we, weliswaar in andere 
woorden,, dezelfde vragen terug die hij zich naar aanleiding van The 
SoundSound and the Fury van Faulkner stelt. Hoe, zo vraagt hij zich in dit 
essayy af, kan de schrijver zijn eenzaamheid uitdrukken in een medium, 
datt vanwege zijn publieke aard die eenzaamheid nu juist ontkent. 
Zoalss we eerder hebben gezien worden de dingen op algemene noe-
merss gebracht door hen een naam te geven, en als gevolg daarvan gaat 
hethet benoemen van dingen onvermijdelijk gepaard met het verlies van 
dee uniciteit en onmiddellijke ervaring van de dingen. Dus zodra we de 
onbezonnenn wereld van een doofstomme idioot of onze eenzaamheid 
onderr woorden brengen, ontkennen en verliezen we die idiote wereld 
enn ervaring van eenzaamheid. De wereld die wij kennen, bestaat bij de 
gratiee van de ontkenning van de uniciteit van de dingen en van de 
ervaringen.. De dingen en de ervaringen ontlenen hun betekenis juist 
aann deze ontkenning. Opdat de wereld en betekenis er zijn, moeten de 
uniciteitt en onmiddellijkheid ontbreken. De wereld waarin wij leven 
enn werken danken wij aan deze ontkennende beweging van de taal. In 
dezee ontkenning ontwikkelt zich het discours, de taal van alledag, 
waarinn woorden doorzichtige instrumenten zijn waarmee we algemene 
betekenissenn uitwisselen. Binnen het discours is spreken handelen, 
betekeniss geven en afwegingen maken. Het discours vormt een ge-
meenplaatss waarin de vanzelfsprekendheid van de zin en van de een-
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heidd regeert en getuigt alleen van wat verschijnt, dat wil zeggen, van 
datt wat zich in de ontkenning vormt: de zin, de idee, de identiteit, het 
algemene,, de gevestigde orde en haar politieke axioma van zelf- en 
lijfsbehoud.. In zijn verlangen voor waar te worden gehouden, ontkent 
enn bevestigt de roman deze negatieve werking van de taal en van de 
verbeelding.. De kwade trouw van de roman is wezenlijk verbonden 
mett de negatieve werking van de taal. Hoe realistisch de weergave van 
dee werkelijkheid ook is, deze weergave is wezenlijk negatie van wat 
hett weergeeft. In de verbeelding van de roman zijn de dingen niet wat 
zijj  zijn: 

)) fictieve zijnden, altijd op een afstand van zichzelf, kunnen dit we-
zenlijkee kenmerk enkel behouden door zich als dubbelzinnig te realis e-
ren,, en de taal heeft als rol hen te realiseren op de wijze van de ambigu-
ïteitt en van de contestatie" (Blanchot 1947:1313). 

Dee kwade trouw van de roman toont de intimiteit van de strijd tussen 

onverenigbaree en onafscheidelijke momenten van bevestigen en ont-

kennen,, verdwijnen en verschijnen, van schijn en zijn, van leugen en 

waarheid. . 

5.5. De absurde blik 
Dee literatuur die zichzelf tot vraag maakt en te kwader trouw is, pleegt 
alss het ware een literaire zelfmoord, die - zo kunnen we vermoeden -
tott mislukken is gedoemd. Deze literaire zelfmoord brengt mij tot Ca-
muss en de vraag of zij het absurde uit de weg gaat. Direct al aan het 
beginn van Le mythe de Sisyphe brengt Camus de zelfmoord ter sprake 
alss het belangrijkste probleem van de filosofie, omdat zij een antwoord 
iss op een leven dat zijn zin heeft verloren en op een wereld die van 
illusiess is ontdaan. Zelfmoord is een vlucht uit het absurde bestaan 
waarinn theorieën niet langer de zinloosheid van het lijden, van de arbeid 
enn van het leven toedekken en hun rustgevende kracht hebben verloren. 
Wanneerr we eenmaal ontwaken uit de illusie van geruststellende verkla-
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ringen,, neemt het absurde een aanvang en komen de vertrouwde werke-

lijkheidd van alledag en het eigen spiegelbeeld ons vreemd voor: 

"Dann stort het decor in. Opstaan, de tram, vier uur kantoor of fabriek, 
eten,, de tram, vier uur werken, eten, slapen en maandag, dinsdag 
woensdagg donderdag, vrijdag en zaterdag, steeds in hetzelfde ritme - de-
zee routine vult gemakkelijk het grootste deel van het leven. Maar op ze-
keree dag rijst het 'waarom' op, en met deze moeheid waarin zich verba-
zingg mengt, neemt alles een aanvang" (Camus 1981:27). 

Ditt gevoel van het absurde kan ons "bij elke willekeurige straathoek 
overvallen""  en ontstaat uit de confrontatie tussen de mens die vraagt 
naarr het waarom en een wereld die op onredelijke wijze zwijgt. De 
menss verlangt naar helderheid en eenheid, maar wordt hierin telkens 
teleurgesteld.. Het absurde bestaat uit deze spanningsverhouding tussen 
hethet bewustzijn en de wereld die ondoorzichtig en onverklaarbaar blijft . 
Valtt een van deze polen weg, dan kan er van het absurde geen sprake 
zijn. . 

Dee spanning kan evenwel zo groot en ondraaglijk worden dat de 
schrijverr (Kleist) de confrontatie met de zinloosheid, die zich in het 
gevoell  van het absurde openbaart, ontloopt door zich van het leven te 
beroven.. Zowel de schrijver (Rimbaud) die besluit om niet meer te 
schrijven,, als de schrijver (de realist) die enkel getuigt van wat ver-
schijntt en zo de confrontatie met het onzegbare uit de weg gaat, ont-
vluchtenn het absurde. De vlucht uit het absurde herkent Camus niet 
alleenn in de daadwerkelijke, maar ook in - wat hij noemt - de filosofi-
schee zelfmoord. In zijn ogen stellen Jaspers, Chestow en Kierkegaard 
eenn dergelijke suïcidale vlucht uit het absurde voor. Zij erkennen welis-
waarr dat de wereld voor hen vreemd en ondoorgrondelijk blijft , maar 
vervolgenss schuiven zij de eis van inzicht en helderheid terzijde en 
zoekenn zij hun toevlucht in een goddelijke transcendentie. Door hun 
toevluchtt tot een transcendente instantie te nemen, proberen zij de on-
rust,, die het gevoel van het absurde veroorzaakt, tot bedaren te brengen. 
Zijj  maken een sprong in een irrationele goddelijke transcendentie, die 
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zijj  boven de nutteloze rede stellen, terwijl voor de absurde geest de rede 

nuttelooss is en er daarboven niets is. 

Camuss ziet het absurde als een gegeven dat we niet uit de weg 
moetenn gaan en wijst daarom zowel de daadwerkelijke als de filosofi-
schee zelfmoord af. De enige houding die steek houdt is de opstand (ré-
volte).volte). De revolte is een onophoudelijke confrontatie van de mens met 
zijnzijn eigen duisternis en de wereld, die voortdurend aan zijn greep ont-
snapt.. De absurde mens gaat deze confrontatie niet uit de weg. Door in 
opstandd te komen kiest hij tegen de dood en vóór het leven en in zijn 
strijdd om het bestaan geeft hij de voorkeur aan de moed en het verstand. 
Dee moed leert hem te leven zonder een goddelijke instantie, het ver-
standd leert hem zijn grenzen kennen. De opstand is een bewuste op-
stand,, zo geeft Camus herhaaldelijk te kennen. In de opstand ziet men 
hett absurde in de ogen en daaraan ontleent het leven zijn waarde: "Le-
venn wil zeggen, het absurde laten leven. Het absurde laten leven is voor 
alless het beschouwen" (Camus 1981:77). 

Inn het verlengde van Camus' gedachtegang zouden we kunnen 
zeggenn dat schrijven als ervaring van het onmogelijke een voortdurende 
confrontatiee met het onzegbare aangaat en daarmee in opstand komt 
tegenn het onderdrukkende regime van gewoonten en vanzelfsprekend-
heden.. Maar als het schrijven de taal tot haar grenzen voert, dan neemt 
dezee literaire opstand suïcidale vormen aan. Immers, door de woorden 
alss het ware het zwijgen op te leggen, legt de literatuur zichzelf het 
zwijgenn op. Voor Camus sluiten opstand en zelfmoord elkaar daarom 
uit,, voor Blanchot sluiten opstand en zelfmoord elkaar in de act van 
aanvechtingg juist in. Toch kan niet worden gezegd dat de literaire zelf-
moordd een vlucht voor het absurde is en dat zij haar toevlucht neemt tot 
hett transcendente. In het transcendente vindt het schrijven geen rust, 
omdatt de weg daar naartoe een onmogelijke is: "De wreedheid van de 
taall  is een gevolg van het feit dat zij steeds haar eigen dood oproept 
zonderr ooit te kunnen sterven" (PF 30). Taal is niet alleen slachtoffer en 
beull  maar ook het wapen of middel waarmee literatuur zich van het 
levenn berooft. Literatuur roept voortdurend haar eigen dood op zonder 
doodd te kunnen gaan, omdat zij niet anders dan in en met de taal de 
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grenzenn van de taal kan doorbreken. Deze onmogelijke suïcide maakt 
vann het schrijven een onophoudelijke heen-en-weer tussen wat gezegd 
iss en onzegbaar blijft . Eerder dan het absurde uit de weg te gaan, drijft 
enn beproeft de literaire zelfmoord het tot zijn uiterste. 

Voorr degene die het absurde erkent, wordt het een hartstocht, aldus 
Camus.. Wie het absurde wil laten leven, wil het in de ogen kijken, wil 
hett "beschouwen (regarder)". Camus maakt in dit verband een toespe-
lingg op de Orfeus-mythe als hij schrijft: "In tegenstelling tot Eurydice, 
sterftt het absurde alleen, wanneer men zich er van afwendt" (Camus 
1981:77).. De mythe vertelt dat Eurydice voor de tweede maal en nu 
voorgoedd sterft, omdat Orfeus zijn mateloze verlangen haar te zien niet 
kann bedwingen, en, tegen het uitdrukkelijke verbod van Persephone in, 
eenn blik op haar werpt vóórdat zij de onderwereld hebben verlaten. Het 
toewendenn naar het absurde, is het absurde beschouwen, dat wil zeggen 
err van een afstand naar te kijken. Dit impliceert volgens Blanchot dat 
hett toewenden geen overgave inhoudt, dat de verhouding tot het absurde 
zelff  niet absurd is. Camus neemt dus zelf vreemd genoeg een positie 
buitenn het absurde in en denkt door het te beschouwen het absurde vast 
tee kunnen houden. 

Blanchott trekt daarentegen zijn consequenties uit het absurde door 
tee schrijven dat de blik van Orfeus zelf absurd is: 

"Hett absurde is dat wat men ziet terwijl men zich omkeert, of preciezer, 
hett is de beweging van het zich omdraaien: de blik naar achteren, die 
vann Orfeus, van de vrouw van Lot, de ommekeer die het verbod schendt 
enn die dan raakt aan het onmogelijke, want de ommekeer is geen macht" 
(A217). . 

InIn L 'espace littéraire10 verbindt Blanchot deze absurde en verboden 
blikk van Orfeus met het schrijven. Het werk van Orfeus bestaat eruit 
Eurydicee te beschouwen, maar om haar te beschouwen, zo zegt Blan-
chot,, moet hij zich van haar afwenden. Want door om te kijken, door 
zichh haar toe te wenden, verraadt hij zijn werk en geeft hij zich over 
aann het mateloze verlangen waarin het werk, Eurydice én Orfeus ver-
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lorenn gaan. Vanwege dit drievoudig verlies kan de overtreding van het 

verbodd van Persephone niet worden gezien als een bewuste opstand. 

Dee overtreding wordt gestuwd door het niet te beheersen verlangen 

waardoorr Orfeus buiten zinnen raakt; daaraan niet toegeven zou even-

zeerr verraad betekenen: 

"Maarr zich niet naar Eurydice keren zou evenzeer verraad betekenen, 
ontrouww aan de mateloze en roekeloze kracht van zijn beweging die Eu-
rydicee niet in haar waarheid van overdag en in haar alledaagse charme 
will  (veut), die haar wil in haar nachtelijke duisternis, in haar afwezig-
heid,, met haar gesloten lichaam en haar verzegelde gezicht, die haar wil 
zien,, niet wanneer ze zichtbaar is, maar wanneer ze onzichtbaar is, en 
niett in de intimiteit van het vertrouwde leven, maar in de vreemdheid 
vann wat elke intimiteit uitsluit, haar niet tot leven wil brengen, maar in 
haarr de volheid van haar dood levend wil hebben" (EL 226). 

Dee blik van Orfeus verbeeldt voor Blanchot het absurde moment 
waaropp de schrijver zich overgeeft aan zijn grenzeloze verlangen naar 
hett onzegbare. Met de absurde blik van Orfeus begint het schrijven, 
hett is het moment van inspiratie. Om met het onzegbare/Eurydice in 
contactt te staan moet de schrijver/Orfeus zich ernaar toewenden. Maar 
zodraa Orfeus/de schrijver zijn blik op Eurydice/het onzegbare werpt 
vervluchtigtt het en verliest hij zichzelf. Dit absurde moment zelf staat 
buitenn iedere betekenis en laat zich niet beschrijven. Strikt genomen 
kann daarom van een bewustzijn van het absurde geen sprake zijn. Om 
tee kunnen schrijven moet de schrijver zich tegelijkertijd van dat mo-
mentt losmaken, want hij zal zich om het onzegbare te zeggen, hoe dan 
ookk moeten bedienen van de taal, in het besef het ook daar te verlie-
zen.. Orfeus belichaamt de intimiteit van even onverzoenlijke als onaf-
scheidelijkee tegenstellingen en is hoe dan ook te kwader trouw, omdat 
hij,, of hij zich naar Eurydice toewendt of niet, Eurydice, zichzelf en 
zijnn werk verraadt. 

Orfeuss wil Eurydice zien voorbij de dag, Orfeus/de schrijver wil 

zienn wat er in de nacht, de andere nacht verdwijnt. Deze andere nacht 
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onderscheidtt Blanchot van de eerste nacht, waarin men zich rustig te 
slapenn legt. De eerste nacht geeft blijk van een groot vertrouwen in de 
doorr de taal gevestigde orde. In de slaap verstomt het lawaai van alle-
dag,, worden de schaduwkanten van het bestaan onzichtbaar en wordt 
hethet zijn ontkend. In de nacht verdwijnt alles, ook de nacht: "Door de 
slaapp bedient de dag zich van de nacht om de nacht uit te wissen" (EL 
357)) Het is een rustige nacht waarin het absurde afwezig is. In de 
andereandere nacht vindt men geen rust. Hier waren de schimmen, de spo-
kenn rond, maar bovenal toont zich in de andere nacht de nacht: '"alles 
iss verdwenen' verschijnt". De nacht verschijnt aan de slapeloze die 
onrustigg ligt te woelen en de nacht als eindeloos voorkomt. 

Camuss onderscheidt eveneens twee nachten. In de confrontatie 
mett het ondoordringbare raadsel van de wereld ontmoet de mens die 
naarr helder inzicht verlangt, de nacht: 

"Zeker,, maar niet die nacht, die bij gesloten ogen en alleen door de wil 
vann de mens ontstaat - een sombere en donkere nacht, die de geest op-
roept,, om zichzelf in te verliezen. Als hij een nacht moet ontmoeten dan 
kann het beter een nacht van wanhoop zijn, die helder blijft , een pool-
nacht,, het waken van de geest, waar misschien die lichte en volledige 
klaarheidd uit oprijst, waarin ieder ding zich scherp aftekent in het licht 
vann het verstand" (Camus 1981:89/90). 

Camus'' poolnacht, hoe eindeloos ook, staat niet gelijk met Blanchots 
andereandere nacht. Dat de dingen zich in de poolnacht aftekenen "in het 
lichtt van het verstand", vormt daarvoor een duidelijke aanwijzing. In 
dee andere nacht verliezen de dingen juist hun alledaagse contouren. 
Bovendienn verliest Orfeus/de schrijver zichzelf op het moment dat hij 
oogg in oog staat met de andere nacht/Eurydice. De ontmoeting met 
dezee nacht is zo niet alleen absurd, maar tevens een moment van ext a-
se.. Het ontwaken uit de dagelijkse slaap gaat bij Camus daarentegen 
handd in hand met de terugkeer van het bewustzijn. Camus gaat de 
somberee en donkere nacht niet in waarin men zichzelf verliest. Dit 
blijk tt uit het belang dat hij stelt in het moment waarop Sisyfus op 
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ademm komt en zijn ellende overziet en zijn absurde toestand te-
schouwt.. Deze adempauze noemt hij "de tijd van het bewustzijn" 
(Camuss 1981:163). Zowel de richting als de aard van de blik van 
Sisyfuss verschillen van die van Orfeus: Sisyfus blikt terug, Orfeus ziet 
om;; Sisyfus' blik is bewust, beoordelend en beschouwend, de blik van 
Orfeuss is steels, vol verlangen en uitzinnig. 

Omdatt het bewustzijn van zijn tragedie tegelijkertijd een overwin-
ningg betekent, moeten we ons, zo vertrouwt Camus ons toe, Sisyfus niet 
alleenn als een wanhopig, maar ook als een gelukkig mens voorstellen: 
"Hett helder inzicht dat zijn eigenlijke kwelling zou moeten veroorza-
ken,, bewerkstelligt tegelijkertijd zijn overwinning" (Camus 1981:164). 
Juistt op dit punt verwijt Blanchot Camus niet trouw te zijn aan zijn 
filosofiee van het absurde. Immers, wie het absurde wil leven, moet si-

zienzien van iedere hoop, van ieder rustpunt en moet alles aanvechten zon-
derr aan iets een absolute waarde toe te kennen. Maar door te stellen dat 
hethet bewustzijn van het absurde de kwelling ervan overwint lost Camus 
hett absurde op: "In zijn werk wordt het absurde een ontknoping, is het 
eenn oplossing, een soort van heil" (FP 70). 

Doorr vast te houden aan de mogelijkheid het absurde te beschrij-
venn en te beschouwen, miskent Camus dat deze beschrijving en be-
schouwingg zelf absurd zijn. Het absurde mag dan alles in onzekerheid 
doenn verkeren, maar - gelijk Descartes' methodische twijfel - deze 
onzekerheidd is ten minste zeker. In deze bewering schemert weer 
enigee hoop door en komt er weer een rustpunt in het vizier. Camus 
heeftt niet ingezien, of niet willen inzien, dat het absurde verdwijnt op 
hett moment dat het wordt beschreven. De bewuste opstand leidt zo tot 
eenn ontknoping van het absurde en voltrekt een filosofische zelf-
moord,, die weliswaar niet vlucht in het goddelijke irrationele, maar in 
dee alledaagse taal. Deze alledaagse taal vormt nu juist het domein van 
hett weten, waaruit het absurde verstoten is. Met een stille wenk naar 
Bataillee stelt Blanchot daarentegen dat het absurde tot het domein van 
hett niet-weten behoort. De 'waarlijke' opstand die het absurde laat 
leven,, moet daarom tev ;ns de taal, het bewustzijn en de rede betwis-
tenn en op het spel zetten 
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6.6. Revolutie, revolte en terreur 

InIn de discussie tussen Sartre, Camus en Blancliot komen drie ethisch-
politiekee oriëntaties naar voren die we respectievelijk kunnen aandui-
denn met revolutie, revolte of opstand en terreur. Sartre's geëngageerde 
literatuurr onthult een werkelijke situatie met het doel deze te wijzigen, 
Camus'' roman in opstand betwist én corrigeert de werkelijkheid, 
Blanchotss zuivere roman, 'roman a revelation' en roman van kwade 
trouww vechten alles aan in een vergeefse poging te getuigen van het 
onmenselijke.. En deze act van aanvechting, waarin alles verdwijnt, 
maaktt hun terreur uit (PF 309). Waar de revolutie en de revolte zich 
bewegenn binnen een politiek van het mogelijke, daar gaat de terreur de 
grenzenn van deze politiek te buiten door een (onmogelijke) verhou-
dingg te zoeken tot het onmenselijke die in niets uitmondt. 

Inn Qu 'est-ce que la littérature? wijst Sartre het spreken om niets 
tee zeggen af. (Sartre 1970:26, 38) Zonder hem met naam en toenaam 
tee noemen, verwijst hij overduidelijk naar een schrijver als Blanchot, 
diee in "La littérature et Ie droit a Ia mort" het ideaal van de literatuur 
letterlijkk omschrijft als "spreken om niets te zeggen" (PF 314). In 
"Aminadabb ou du fantastique considéré comme un langage" vergelijkt 
Sartree de romans van Blanchot met die van Kafka. Beide schrijvers 
situeertt hij in de traditie van de fantastische vertelling die het mense-
lijk ee vermogen toont om aan het menselijk bestaan te ontsnappen. Zij 
beschrijftt een andere wereld, een wereld die omgekeerd tnonde a 
l'envers)l'envers) is aan de gewone wereld. De fantastische vertellingen van 
Kafkaa en Blanchot zijn ontdaan - en daarin onderscheiden zij zich van 
sprookjess en allegorieën - van feeën, kwelgeesten, duivels, sprekende 
bomenn en huilende fonteinen. In hun werk wordt het fantastische 
menselijkk en het menselijke absurd. De helden in hun romans dwalen 
eindelooss door gangen en labyrinten, maar hun weg leidt tot niets. In 
dee gewone wereld worden middelen ingezet om een bepaald doel te 
bereiken,, maar de fantastische vertelling is "de opstand (révolte) van 
dee middelen tegen de doeleinden" (Sartre 1947:129). De helden zijn 
middelen,, dat wil zeggen functionarissen, ambtenaren, boodschappers, 
bediendenn wier ijver van iedere zin is verstoken. In Aminadab weten 
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wee niet waarvoor Thomas strijdt. Maar wat in deze roman volgens 
Sartree met name op de voorgrond treedt, is het onvermogen de men-
selijkee existentie te transcenderen. 

Uitt wat Camus zegt over Lautréamont kunnen we afleiden dat hij 
Blanchotss opvatting over literatuur als nihilistisch van de hand zal 
wijzen.. Het 'nee' van Les chants de Maldoror is absoluut en gaat niet 
vergezeldd van een 'ja' dat een grens bevestigt. Voor Lautréamont 
betekentt elke grens onrecht. Daarom moet zij vernietigd worden. Zijn 
opstandd loopt op niets uit en getuigt van een nihilisme dat het kwaad 
verheerlijktt en de totale, grenzeloze vrijheid opeist, aldus Camus. 
Blanchotss intimiteit van bevestiging en ontkenning impliceert welis-
waarr een bevestiging van grens, maar deze bevestiging is te kwader 
trouw,, want zodra zij zich begint af te tekenen, verhult zij zich weer 
enn blijkt zij een leugen te zijn die de bevestiging uitsluit. Het principe 
vann de aanvechting kent weliswaar een affirmatief moment, maar deze 
affirmatiee is van iedere ontkenning, dat wil zeggen van iedere beteke-
niss en grens bevrijd. 

Evenalss Sartre wijst Camus het spreken om niets te zeggen af. 
Maarr hij kritiseert tegelijk Sartre's revolutionaire engagement. Het 
verschill  tussen revolte en revolutie concentreert zich rond hun opvat-
tingg van de geschiedenis. Sartre meent dat de revolutie gerechtvaar-
digdd kan worden vanuit een historisch perspectief. Wat de schrijver tot 
eenn revolutionair maakt, is dat hij een situatie onthult of politieke orde 
aann de kaak stelt met het doel deze te wijzigen en daarvoor een andere 
ordee in de plaats te stellen. Anders dan de schrijver in opstand heeft de 
geëngageerdee schrijver "de onmogelijke droom opgegeven een onpar-
tijdigg beeld van de maatschappij en van het mensdom te geven" (Sar-
tree 1970:30). Dit standpunt bracht Sartre in de praktijk toen hij - het 
verhaall  is bekend - het bestaan van concentratiekampen in de voor-
maligee USSR afdeed met de opmerking dat de koloniën de concentra-
tiekampenn van het Westen waren. Sartre veroordeelde weliswaar de 
kampenn in de USSR, maar vond het blijkbaar niet opportuun dit pu-
bliekelijkk toe te geven. Maar nog afgezien daarvan, wat hij niet inzag 
off  niet wilde inzien, wa dat de Goelagde legitimiteit van de sovjetre-
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volutiee radicaal in twijfel trok en het grote verhaal van het commu-
nismee failliet verklaarde (cf. Winock 1999:617). Dat onze posities 
allerminstt onpartijdig noch geheel onafhankelijk wil ik wel toegeven. 
Maarr in plaats van deze vooringenomen partijdigheid waartoe we zijn 
veroordeeldd voor lief te nemen en koste wat het kost te verdedigen, 
zoudenn we haar moeten wantrouwen en ter discussie moeten stellen. 

Camuss komt in opstand tegen het zelfgenoegzame geloof in het 
eigenn gelijk en de historische of ideologische rechtvaardiging van 
welkee revolutie dan ook. Deze legitimaties maken van de doodslag -
waarmeee iedere revolutie gepaard gaat - een moord met voorbedach-
tenn rade, dat wil zeggen een perfecte misdaad, die pronkt met de veren 
vann onschuld en zich rechtvaardigt door het heil dat zij misschien niet 
direct,, maar dan toch ten minste in de toekomst brengen zal. De per-
fectee misdaad is de misdaad die niet meer als zodanig wordt (h)erkend 
enn beoordeeld. Een moord die is begaan in naam van de goede zaak, is 
inn de ogen van de rebel niet per definitie rechtvaardig. Wanneer de 
opstandelingg doodt, doet hij dat niet met voorbedachten rade. Hij 
rechtvaardigtt zijn misdaad voor- noch achteraf en beroept zich niet op 
eenn omvattend ideologisch, dan wel historisch verband. De revolutio-
nairr daarentegen legitimeert zijn gewelddaden vanuit een ideologie 
die,, daadwerkelijk gestalte krijgt in een nieuwe politieke orde die door 
dee revolutie op het oude regime wordt overwonnen. De revolte die 
bezitt neemt van de macht, eindigt onvermijdelijk in de onderdrukking: 
"Elkee revolutionair eindigt als onderdrukker of als ketter" (Camus 
1963:296).. De vrijheid die de rebel opeist, eist hij op voor allen, de 
vrijheidd die hij afwijst wijst hij af voor allen en dus ook voor zichzelf. 

Maarr hoe belangeloos is de opstand? De rebel kan wel zeggen dat 
hethet nu genoeg is geweest, maar is zijn 'nee' daarmee gerechtvaardigd 
enn van elke berekening uitgesloten? Camus zoekt deze rechtvaardi-
gingg in een onuitgesproken universele waarde, die stilzwijgend wordt 
bevestigd.. De mens in opstand "wil alles zijn, wil compleet zijn, zich 
volkomenn vereenzelvigen met het goede, dat hij zich plotseling be-
wustt is geworden en dat hij in zijn persoon erkend wil zien" (Camus 
1963:27).. Het goede waarvan de mens in opstand zich bewust wordt, 
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iss zowel universeel als onbepaald. Door het goede als universeel en 
onbepaaldd te kwalificeren, hoopt Camus zijn moraal voor een ideolo-
giee en de revolte voor de revolutie te behoeden. Het universele en 
onbepaaldd goede manifesteert zich niet onafhankelijk van het 'nee'. 
Waarr de revolutie een politieke orde beoordeeld op vooraf gegeven 
maatstaven,, spreekt het een bepalend oordeel uit en richt het zich op 
dee verwerkelijking van een bepaalde ideologie of normatief kader. Het 
'nee'' van de opstand wordt niet door vooraf gestelde maatstaven en 
normatievee kaders geleid, maar zoekt naar een universele maatstaf die 
niett vooraf is gegeven. In zoverre is de revolte reflectief. En toch zal 
hett universeel goede bepaald moeten zijn, willen we het 'nee' als 
uitdrukkingg van het goede en als rechtvaardig kunnen (h)erkennen en 
willenn we het kunnen onderscheiden van andere soorten opstand, van 
eenn verveeld of dwars 'nee' dan wel van het 'nee' dat alles ter discus-
siee stelt. Om het 'nee' als manifestatie van het goede te (h)erkennen, 
zoudenn we het goede moeten kennen, waardoor het niet langer onbe-
paaldd is. Maar wanneer het goede zich eerst manifesteert in het 'nee' 
enn het niet buiten de opstand om kan worden (h)erkend, blijf t het de 
vraagg of het 'nee' het goede uitdrukt en rechtvaardig is of dat het zegt 
hett goede uit te drukken. Geeft het onbepaald goede zich pas te ken-
nenn in het 'nee', dat een grens bevestigt en het goede bepaalt, dan 
blijf tt het afwezig. Daarom blijf t het onbeslisbaar of het goede waarop 
dee opstand zich richt nu het onbepaalde goede of een bepaalde invul-
lingg daarvan vertegenwoordigt. Dat de revolte uitmondt in een revolu-
tiee is geen ongelukkige bijkomstigheid, maar een mogelijkheid die 
inherentt is aan de revolte. De revolte is altijd al revolutionair. Wil de 
opstandd niet in onderdrukking uitmonden, dan voldoet het niet om het 
goedee onbepaald te laten, maar zal het goede zoals het zich bevestigt 
inn het 'ja' dat in het 'nee' opklinkt, weer aangevochten moeten wor-
den. . 

Dee ondermijning van het eigen gelijk en van elk universeel idee of 

waarde,, hoe onbepaald ook, kan het denken en het leven misschien 

bevrijdenn van hun totaliserende obsessies. Dat is waar Blanchot, maar 

ookk denkers als Derrida en Lyotard, heel terecht de aandacht op heb-
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benn gevestigd. In "La littérature et Ie droit a la mort" valt nergens de 
naamm van Sartre. Niettemin kan dit essay, dat evenals Qu 'est-ce que la 
littérature?littérature? tussen de jaren 1947 en 1948 verschijnt, worden gelezen 
alss een kritiek op Sartre's theorie van de geëngageerde literatuur. Is 
voorr Sartre schrijven revolutionair wanneer het een situatie onthult om 
dezee te wijzigen, voor Blanchot is schrijven revolutionair omdat het 
alless negeert: 

"Hett revolutionaire handelen komt in alle opzichten overeen met het 
handelenn dat in de literatuur gestalte krijgt: de overgang van niets naar 
alles,, de affirmatie van het absolute als gebeurtenis en van iedere ge-
beurteniss als absoluut" (PF 309). 

Inn de ontkenning van alles realiseert zich de absolute vrijheid. Deze 
absolutee vrijheid gaat Sartre's ontologie van de vrijheid te buiten. 
Sartree verankert de vrijheid in de structuur van het 'pour-soi'. De 
menss bezit zijn vrijheid niet, hij is ertoe veroordeeld. Hij is in staat 
aann zichzelf en de wereld te ontsnappen, niet door zichzelf en de we-
reldd te vernietigen, maar wel door deze permanent te "vernieten (né-
antiser)",antiser)", dat wil zeggen te transcenderen en er een andere verhouding 
toee aan te nemen. De act van het 'vernieten' maakt de vrijheid van het 
'pour-soi'' uit. In de kwade trouw hoopt het 'pour-soi' zijn vrijheid te 
ontlopen,, maar ook deze vlucht is het resultaat van het 'vernieten' en 
bevestigtt zijn vrijheid. De vrijheid is absoluut, omdat zij ons geen 
ruimtee laat om ons achter geleende waarheden te verschuilen. De 
absolutee vrijheid hangt daarom onlosmakelijke samen met een abso-
lutee verantwoordelijkheid voor het eigen bestaan. Het permanente 
'vernieten'' staat haaks op de act van contestatie. Het 'vernieten' 
brengtt 'nietheden' of manco's in de wereld, terwijl Blanchots act van 
contestatiee de wereld als geheel ontkent. Voor Blanchot is de vrijheid 
absoluut,, omdat zij zich realiseert op het moment dat iedere ontken-
ning,, iedere grens, maat of afbakening wordt ontkend. Zij realiseert 
zichh met andere woorden in de overgang van alles naar niets. Omdat 
iederr positief resultaat ontbreekt, mondt de revolutie uit in een terreur 
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diee alles omwille van de vrijheid ontkent. Kenmerkend voor de terreur 

iss de bereidheid zichzelf te offeren: 'terroristen' willen de absolute 

vrijheidd desnoods met hun eigen dood bekopen. 

Voorr zover literatuur haar eigen verdwijning nastreeft, is zij ter-
reur.. De terreur van de literatuur bestaat eruit dat haar negatieve 
werk(ing)) geen positief resultaat oplevert, dat zij haar eigen dood 
oproeptt zonder ooit dood te kunnen gaan, zonder een eind te kunnen 
makenn aan de globale ontkenning. De absolute vrijheid verwerkelijkt 
zichh op het moment dat er niets meer te ontkennen en dus niets meer 
tee verwerkelijken valt "en maakt van de vrijheid die het met het ver-
loopp van de tijd in de dingen zou moeten belichamen een leeg en on-
toegankelijkk ideaal" (PF 306). De absolute vrijheid tekent tegelijk 
voorr de absolute onvrijheid, omdat dit moment elk actief handelen 
uitsluitt en de schrijver zichzelf, het werk en de wereld op het spel zet. 
Vrijheidd van gaat niet over in de actieve vrijheid om te handelen. Voor 
Sartree ervaren we de absolute vrijheid wanneer we ontdekken dat ons 
bestaann mogelijkheid is, voor Blanchot ervaren we de absolute vrij-
heidd op het moment dat het bestaan en die vrijheid onmogelijk is. 

Dezee vrijheid die wordt gerealiseerd door alles aan te vechten, is 

hett voorrecht van de literatuur. De literatuur die alles aanvecht, enga-

geertt zich niet met een bepaalde situatie met het doel deze te wijzigen, 

maarr met een "nog onmenselijke existentie". In haar weigering van 

iederee grens ontstaat een openheid voor een onmenselijke existentie, 

datt wil zeggen voor een dimensie van het menselijke bestaan die aan 

iederee bewerking ontsnapt, die zich niet laat controleren of beheersen. 

OmOm zich met het onmenselijke te engageren, moet de schrijver zich 

bevrijdenn van zichzelf, de wereld en zijn werk. Daarom voltrekt het 

engagementt zich op de wijze van een losmaking (dégagement). Het 

onmenselijkee waarvan Blanchot hier spreekt, vertegenwoordigt niet 

hett kwaad, maar het goede dat tegelijkertijd wordt gezocht en veroor-

deeld. . 

"Spoedigg zal men ontdekken dat wanneer de literatuur probeert haar 
belangenloosheidd te vergeten door zich te verbinden met de ernst van 
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politiekee of sociale actie, dit engagement zich niettemin voltrekt op de 
wijzee van losmaking idëgagement). En waarbij dan de actie literair 
wordt.. (...) 

Schrijvenn is zich engageren, maar schrijven is ook zich losmaken 
{se{se dégager), zich engageren als onverantwoordelijke. Schrijven is zijn 
bestaan,, alle bestaande waarden op het spel zetten en, in een bepaalde 
matee het goede veroordelen; maar schrijven is altijd goed schrijven, het 
goedee zoeken. Bovendien is schrijven zich belasten met de onmogelijk-
heidd te schrijven, is het, net als de hemel, stom zijn, 'slechts echo zijn 
voorr de stomme'; toch is schrijven het zwijgen benoemen, het is schrij-
venn terwijl men zichzelf het schrijven belet." (PF 33) 

Omm van het onmenselijke te getuigen, om zich met het onmenselijke 
tee engageren, moet de schrijver zich losmaken iflègager) van de we-
reld,, van de taal en van zichzelf. Het onmenselijke waarvan Blanchot 
spreekt,, is dus geen schrijnende situatie waarvoor iemand of een groep 
terr verantwoording kan worden geroepen, maar de onbemiddelde, 
zinlozee en naakte existentie van de mens. Aangezien de schrijver zich 
vann de wereld moet losmaken om zich met het onmenselijke te enga-
gerenn en ervan te getuigen, engageert hij zich als onverantwoordelijke. 
Niemand,, ook niet de schrijver die van het onmenselijke wil getuigen, 
kann zich verantwoorden voor het onmenselijke. 

Ditt onmenselijke laat zich goed vergelijken met het onmenselijke 
datt Jean-Francois Lyotard als "een hopeloze en hoopvolle onbepaald-
heid""  (Lyotard 1988:14) heeft onderscheiden van het onmenselijke 
systeemm van differentiatie en complexificatie, waar alles en iedereen 
opp elkaar wordt afgestemd en dat vergeet wat eraan ontsnapt. Tegen-
overr de 'totale mobilisering' en snelheid van het systeem en van de 
nieuwee informatie- en communicatietechnologie plaatst hij de vertra-
gingg van het schrijven als anamnese van wat vergeten wordt. We 
moetenn hierbij bedenken dat hetgeen vergeten wordt niet de enkel-
voudigee negatie of dialectische keerzijde van het systeem is en dat de 
anamnesee of de herinnering niet opheft wat wordt vergeten: "Het gaat 
eromm zich te herinneren wat men niet heeft kunnen vergeten, omdat 
hethet niet is ingeschreven" (Lyotard 1988:65). Opvallend genoeg refe-
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reertt Lyotard hier aan het motief van de spiegel dat hij meer in het 
bijzonderr ontleent aan Dogen. Wat niet ingeschreven staat en men niet 
heeftt kunnen vergeten is een "brekende aanwezigheid" die nooit her-
innerdd of weerspiegeld kan worden, maar die de spiegel in stukken 
breektt (Lyotard 1988:65). Het spiegelschrift is volgens Lyotard dus 
evenminn een weerspiegeling. In de reflectie van de tekst op zichzelf 
getuigtt het spiegelschrift van die "brekende aanwezigheid". In dit licht 
iss de opgave van het spiegelschrift te herinneren aan en te getuigen 
vann wat door het systeem wordt vergeten. Deze "anamnetische weer-
stand""  tegen het onmenselijke systeem maakt de politiek van het 
schrijvenn uit. En het is deze opgave, dit getuigenis van of engagement 
mett het onmenselijke die Blanchots 'littérature dégagée' zich stelt. 

7.. 'Littérature dégagée' 
Blanchott staat in een traditie van kunst en literatuur die zich willen 
engagerenn met wat door de gevestigde orde wordt uitgesloten en wat 
aann onze macht ontsnapt: het sacrale, het poëtische, het onmenselijke. 
Alss onderbreking van de gevestigde orde werkt het engagement met 
hett onmenselijke politiek door. Het toont de grens van de macht, van 
dee (politieke) macht van de mens de wereld te beheersen. Ik breng 
hierr in herinnering dat volgens Blanchot de poëtische taal het funda-
mentt van de menselijke realiteit is en dat het menselijke bestaan ten 
diepstee poëtisch is. Het engagement met het onmenselijke getuigt van 
dee poëtische existentie die, zo stelt hij met Heidegger en Mallarmé, 
onss verheft boven de oneigenlijkheid van het alledaagse bestaan. Het 
getuigeniss van of engagement met het onmenselijke voltrekt zich in 
eenn reflectie van de tekst op zichzelf, in een schrijven dat zichzelf het 
schrijvenn belet, in een strijd tegen, maar onvermijdelijk in en met de 
taal.. Daarom vereist het engagement met het onmenselijke dat het 
zichzelff  aanvecht en dat het engagement in spiegelschrift te kwader 
trouww is, dat wil zeggen dat het de intimiteit is van de strijd tussen 
evenn onafscheidelijke als onverzoenlijke momenten. De kwade trouw 
vann de roman die getuigt van en zich engageert met het onmenselijke 
iss moreel, omdat zij de eigenlijke, want poëtische existentie van de 
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menss openbaart en is. Het engagement in spiegelschrift beperkt zich 
niett tot een verbeelding van de poëtische existentie, het is die existen-
tie,, voor zover het de intimiteit van even onverenigbare als onafschei-
delijkee momenten van af- en toewenden is. Het 'ja' dat Camus' schrij-
verr in opstand bevestigt, dient daarom te worden aangevochten en de 
blikk van Orfeus dient zelf absurd te zijn. En aangezien het engagement 
mett het onmenselijke een doel in zichzelf is, getuigt het niet van het 
onmenselijkee met het doel die situatie te veranderen. 

Blanchotss kritiek op Sartre's revolutie en Camus' opstand treft 
doel,, maar wanneer we Blanchots notie van 'innerlijke noodzaak' in 
relatiee tot zijn claim van authenticiteit kritisch bekijken, dan blijkt zijn 
kritiekk op Sartre en Camus ook van toepassing op de 'litterature déga-
gée'' of het engagement met het onmenselijke dat hemzelf voor ogen 
staat.. Ik zal daarom tot slot een aantal kritische kanttekeningen plaat-
senn bij zijn idee van 'litterature dégagée'. 

Hett engagement met het onmenselijke vooronderstelt een innerlij-
kee noodzaak tussen vorm en inhoud, tussen het getuigenis en dat 
waarvann getuigenis wordt afgelegd. Deze innerlijke noodzaak is een 
authentiekee betrekking van de taal en onderscheidt zich van de alle-
daagsee taal van het 'Men'. Blanchot waardeert het engagement met 
hethet onmenselijke als een eigenlijke manier van existeren. Dit betekent 
datt de innerlijke noodzaak van vorm en inhoud als eigenlijke betrek-
kingg van de taal de eigenlijke existentie is. Juist deze innerlijke nood-
zaakk roept een aantal vragen op. Hoe kunnen we bepalen dat vorm en 
inhoudd noodzakelijk met elkaar samenhangen, wanneer zij niet onaf-
hankelijkk van elkaar bepaald kunnen worden? Hoe kunnen we bepalen 
datdat de vorm van het getuigenis noodzakelijk samenhangt met het on-
menselijkee en er dus gelijk aan is wanneer dit onmenselijke niet los 
vann het getuigenis ervan is gegeven? Hoe kan Blanchot spreken van 
eenn innerlijke noodzaak van vorm en inhoud, hoe kan hij de ervaring 
vann het schrijven bevoorrechten boven alle andere, soms zeer alle-
daagsee ervaringen die ons ontzetten en buiten onszelf brengen, hoe 
kann hij de authenticiteit voor de ervaring van het schrijven opeisen, 
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wanneerr hetgeen waartoe het schrijven zich verhoudt zich niet te ken-

nenn geeft? 

Dee ervaring van het schrijven openbaart volgens Blanchot dat de 
menselijkee existentie ten diepste poëtisch is. Als zodanig engageert 
hett schrijven zich met het onmenselijke en is het een eigenlijke manier 
vann existeren. Op grond van dit engagement met het onmenselijke 
verleentt hij aan de ervaring van het schrijven voorrecht en voorrang 
bovenn andere ervaringen. Het voorrecht van de literatuur en de ai-
thenticiteitclaimm vooronderstellen een hiërarchie, een ontologische 
voorrangg van het poëtische boven het prozaïsche, van het sacrale bo-
venn het profane, van het onmenselijke boven het menselijke. Dat 
Blanchott als schrijver deze de verhouding tot het onmenselijke als een 
specifiekee literaire ervaring thematiseert en onderzoekt, ligt voor de 
hand,, maar dat hij het engagement met het onmenselijke voorbehoudt 
aann de literatuur valt moeilijk te verdedigen. Ik wil wel aannemen dat 
hett schrijven en de literatuur ons een ervaring kan schenken van ein-
digheidd en dat de schrijver die zich met het onmenselijke wil engage-
ren,, verwikkeld raakt in een onophefbare strijd tussen de rede en het 
redeloze,, tussen de maat en het mateloze, maar uit deze ervaring kan 
niett worden afgeleid dat het menselijke bestaan ten diepste poëtisch is, 
nochh dat deze strijd waarin de schrijver, het werk en dat waarmee hij 
zichh wil engageren op het spel worden gezet, het wezen van de litera-
tuurr uitmaakt. Zoals Patricia de Martelaere in haar kritiek op Blanchot 
terechtt opmerkt is deze ervaring van schrijven in het geheel niet uni-
verseell  en zijn er tal van schrijvers die niet schrijven om niets te zeg-
genn (De Martelaere 1993). Blanchot zal daar tegen inbrengen dat de 
schrijverr die zich niet laat leiden door de eis alles te zeggen, niet wer-
kelijkk schrijft (PF 311). In plaats van het schrijven dat zich wel door 
dezee eis laat leiden te doordenken als een specifieke schrijfervaring, 
verheftt hij het boven andere opvattingen van schrijven en ervaringen 
diee daarmee zijn verbonden. Daarenboven extrapoleert hij het schrij-
venn dat alles zegt tot een ervaring die het wezen van de menselijke 
existentiee als poëtisch openbaart. Deze verheffing en extrapolatie 
verradenn een zekere zelfingenomenheid waarin de literatuur haar be-
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voorrechtee positie legitimeert op grond van wat zij openbaart. Deze 
zelfingenomenheidd is een typisch metafysische geste die, zoals we in 
hethet tweede deel zullen zien, door Derrida wordt gedeconstrueerd. 

OpOp grond van de overtuiging dat de menselijke existentie ten 
diepstee poëtisch is en dat enkel dat schrijven authentiek is dat wordt 
geleidd door de eis alles te zeggen, geeft Blanchot het voorrecht aan 
dezee literaire ervaring boven zowel andere literaire ervaringen als 
bovenn andere ervaringen die ons eventueel ontzetten en buiten zinnen 
brengen.. We hoeven ons maar te wenden tot het werk van Bataille die 
dee innerlijke ervaring niet alleen in het schrijven, maar ook in de ero-
tiek,, het geweld, het delirium, de waanzin en de potlatch herkent. 
Voorr Bataille is de ervaring van het onmogelijke niet alleen voorbe-
houdenn aan de schrijver. En wat te denken van de andere kunsten 
zoalss dans, beeldhouwkunst, beeldende kunst, theater en muziek, 
waaraann Blanchot niet of nauwelijks aandacht besteedt. Slechts een 
enkell  woord wijdt hij aan de studie van Jacques Dupin over de beeld-
houwerr van de leegte: Alberto Giacometti. De geringe aandacht voor 
dee andere kunsten zou nog te verdedigen zijn wanneer Blanchot uit 
bescheidenheidd zich beperkt tot zijn eigen literaire discipline. Van 
enigee discretie die hem in relatie tot het literaire of filosofische werk 
vann anderen wordt toegedicht is hier geen sprake. In plaats van de act 
vann aanvechting zelf aan te vechten, waardeert hij het als en verheft 
hijhij  het tot een authentieke wijze van existeren. Daarom lijk t mij dat 
zijnn kritiek op Camus - als zou deze niet trouw zijn aan de gedachte 
vann het absurde - op Blanchot zelf van toepassing is. Zowel het voor-
rechtt dat Blanchot aan de ervaring van het schrijven geeft en de extra-
polatiee van deze ervaring tot het wezen van een menselijke existentie 
diee ten diepste poëtisch is, als de daarmee samenhangende claim van 
authenticiteit,, zijn niet trouw aan de act van aanvechting. De noodza-
kelijkee eenheid van vorm en inhoud waarin het engagement met het 
onmenselijkee plaatsvindt, impliceert een afstand van waaruit vorm en 
inhoudd onafhankelijk van elkaar kunnen worden geïdentificeerd en 
vergeleken,, en op grond waarvan kan worden gezegd dat zij al dan 
niett onlosmakelijk met elkaar samenhangen en er al dan niet sprake is 
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vann authentieke betrekking. De innerlijke noodzaak die Blanchot in 

FauxFaux pas te berde brengt wordt op die manier bepaald door metafysir 

schee categorieën van identiteit en eenheid en blijf t zo schatplichtig aan 

eenn cultuur die vorm en inhoud op elkaar wil afstemmen. In het vierde 

hoofdstukk zal ik nog laten zien dat Blanchots literatuurkritiek staat in 

eenn traditie van cultuurpessimisme die zich baseert op het onderscheid 

tussenn kunst en cultuur. 

Tegenn het engagement met het onmenselijke heeft men wel ingebracht 
datdat het onmenselijke vandaag de dag werkelijkheid is geworden en dat 
hett getuigen ervan het onmenselijke, de pijn en het leed in de wereld 
slechtss herhaalt. Nu de gruwel in alle toonaarden en via de media tot 
onss komt, zou de kunst ons weer "de vreugde van de onwaarschijnlij-
kee goedheid van het bestaan" (Groot 1998a:38) moeten schenken. Ik 
meenn dat deze "goddelijke kunst", waaruit een serene beaming 
spreekt,, slechts de onwaarschijnlijke goedheid herhaalt die op straat, 
inn de zorg en via de media eveneens te bewonderen is. Bovendien, is 
hett niet de verhouding tot het onmenselijke die de goedheid zo on-
waarschijnlijkk en bewonderenswaardig, want tot een bovenmenselijke 
inspanningg maakt? Ik geloof daarom niet dat het veel zin heeft om het 
sacralee in te ruilen voor het goddelijke, dan wel het onmenselijke voor 
hett bovenmenselijke. 

Hett belangrijkste bezwaar dat ik tegen Blanchots engagement met 
hett onmenselijke heb, is dat het andere cultuuruitingen als oneigenlijk 
devalueertt en dat het geen aandacht heeft voor de heterogene veelheid 
vann talen, betekenissen en cultuuruitingen, leefstijlen en ervaringen. 
Hett engagement met het onmenselijke vooronderstelt een metafysi-
schee dichotomie tussen binnen en buiten, tussen de wereld en het 
sacraal-onmenselijke,, tussen deze en aan gene zijde en een laatste 
onbereikbaree grens. Dat de poëtische houding tegenover die grens een 
heell  andere is dan die door de westerse metafysica wordt aangeno-
men,, staat buiten kijf . Waar het principe van zelfbehoud de metafysica 
regeert,, daar laat het engagement met het onmenselijke of de 'littéra-
turee dégagée' zich leiden door de act van aanvechting, die in niets 
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uitmondtt en waarvan de uitkomst leeg blijft . Hij genereert dus geen 
nieuwe,, andere, ongewisse uitingen en betekenissen en ervaringen die 
directt in het leven van mensen ingrijpen en hen bevrijden van de 
machtt die hen regeert. 

Hett engagement met het onmenselijke is mijns inziens geen ana-
chronismee omdat het het onmenselijke zou imiteren, maar omdat het 
dee wereld ziet als een, weliswaar leugenachtige, eenheid en niet als 
eenn fragmentarische en heterogene veelheid van talen en betekenissen, 
vann werelden en culturen, van leefstijlen en ervaringen die geen uiter-
stee grens kent. Zolang de wereld een totaliteit is en een uiterste grens 
kent,, kan zij op het spel worden gezet. Maar zodra de wereld uiteen-
valtt in een fragmentarische en centrumloze heterogene veelheid, ont-
breektt een uiterste grens waarop we buiten zinnen raken en het onmo-
gelijkee ervaren. In een centrumloze veelheid raakt het subject niet 
zozeerr buiten zinnen als wel gedesoriënteerd, omdat er geen univer-
selee maatstaven voor handen zijn die richting geven aan zijn verhou-
dingg tot de heterogene veelheid van ervaringen en betekenissen die het 
subjectt omringt. 

Inn wat volgt komt de vraag aan de orde in hoeverre in Blanchots 
wendingg van de intimiteit naar het neutrum de act van aanvechting een 
vervolgg krijgt in en hoe deze act zich verhoudt tot de act van deling. 
Dee veelheid en het fragment brengt Blanchot naar voren, wanneer hij 
hethet neutrum oftewel de betrekking zonder betrekking tot het andere in 
termentermen van pluraliteit thematiseert. Deze betrekking vormt het onder-
werpp van gesprek tussen Blanchot en Levinas. Neemt Blanchot in dit 
gesprekk met Levinas afstand van het voorrecht dat hij aan de literatuur 
toekentt en legt hij de claim op authenticiteit af? Impliceert de over-
gangg van de intimiteit naar het neutrum de contestatie van de contes-
tatie? ? 
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