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1.. DE DECENTRERING VAN HET TRANSCENDENTALE SUBJECT.

Omstreekss de zestiger jaren van de twintigste eeuw moet Lévi-Strauss een vergelijkbare
reputatiee hebben gehad als Kant na de publicatie van de Kritiek van de zuivere rede, te
wetenn die van "ommvoor"(Atteszenralmer).J Die enorme invloed is weggeetrt. Ruim
veertigg jaar na de publicatie van het eerste hoofdstuk van Het schrift en de differentie,
lijktt het daarom wel alsof Derrida ons direct aanspreekt: "Als de structuralistische invasie
zichh op een dag zou terugtrekken, haar werken en tekens achterlatend op de stranden van
onzee beschaving, zal zij voor de historicus van ideeën een probleem worden. Misschien
zelfss een object. Maar de historicus heeft het mis als hij denkt er zo te komen: met
dezelfdee beweging waarmee hij die invasie als een object zou benaderen, vergeet hij de
zin,, en het gaat in de eerste plaats om een avontuur van het kijken, om een ommekeer

(conversion)(conversion) van de manier van vragen voorafgaand aan elk object" (ED, 9). Die zin, het
avontuurr en de verandering van vraagstelling die Lévi-Strauss zou hebben achtergelaten,
houdtt verband met een decentrering van de (kantiaanse) metafysica, waarover Derrida in
hett bijzonder in het laatste hoofdstuk komt te spreken. Nadat in 'Genese en structuur * en
dede fenomenologie Husserls kritiek op de filosofie van de structuur aan de orde is
geweest,, te weten "het diltheyanisme" (ED, 237)2, onderscheidt Derrida in het
voorlaatstee hoofdstuk het structuralisme van Lévi-Strauss van "een klassiek denken van
dee structuur" (ED, 410), tegelijkertijd situeert hij zijn denken binnen een omvattende
bewegingg van "decentrering: op het moment waarop de Europese cultuur - en bijgevolg
dee geschiedenis van de metafysica en haar begrippen - uiteengevallen is (a été disloqué)"
(ED,, 414). En dit moment zou ook kunnen worden afgelezen aan het eerste deel van de

MythologicaMythologica 's: "Het is het moment waarop Lévi-Strauss' discours over de mythe zich op
zichzelff betrekt en zichzelf bekritiseert" (ED, 419). Het meest belangwekkende van dit
kritischee onderzoek is dat er "uitgesproken afstand wordt genomen van elke verwijzing
naarr een centrum, naar een subject, naar een geprivilegieerde referentie, naar een
oorsprongg of een absolute archi" (ibid.).
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Knehn, Kant A Biography, 246.
"Het structuralisme van de Weltanschammgsphttosophie is in de ogen van Husserl een historicisnie. En
ffli^mintffli^mint de heftige protesten van Dillhey bleef Husserl denken dat Düthey, zoals al het historicisme, en
inn weerwil van rijn ftpgforii*»*, «*« iriativigmc noch aan soryHcifsmn kon ontkomen" (ED. 2371.
22
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Ikk interpreteer de termen centrum, oorsprong, subject, auteur etc, als benamingen
vann een oerbron die door Kant ook wel wordt aangeduid als zelfbewustzijn, spontaniteit
enn zelfdoend wezen (selbsttötiges Wesen), kortom de autonome activiteit van het
zogenoemdee transcendentale subject: "het 'ik denk' drukt de activiteit uit om mijn
bestaann te bepalen" (B 158). De bedoelde decentrering van deze oeractiviteit (Kant
gebruiktt het woord Aktus) zal ik proberen te traceren in diverse uitspraken van LéviStrauss,, in zijn werk, en in interviews.
Christopherr Johnson heeft laten zien dat Lévi-Strauss gedurende zijn
ontwikkelingsperiode,, tussen 1940 en 1960, zijn nieuwe opvattingen met een "zekere
performatievee

(legislatieve) force" presenteert.1 De publicatie van Structurele

antropologieantropologie kan enerzijds gelezen worden als een "onamankelijkheidsverklaring
Anderzijdss heeft dit brede perspectief van de nieuwe antropologie ook effect op (affects)
dee status van andere, minder dichtbij zijnde disciplines zoals geschiedenis en filosofie".
Hett blijkt dat Lévi-Strauss als aanstormend talent niet alleen sociologie en geschiedenis
aann de kant zet (displaces) en de structurele antropologie in het centrum plaatst, maar dat
hijj ook een "zekere kritische en ethische status opeist en zich daarmee plaatst op het
gebiedd dat reeds werd ingenomen door de filosofie". "De structurele antropologie dreigt
deefilosofiete absorberen".2
Inn dit hoofdstuk bespreek ik nagenoeg dezelfde periode als Johnson, en evenals
hijj vraag ik me af hoe Lévi-Strauss zijn plaats ten opzichte van defilosofieheeft opgeëist,
ikk richt me daarbij echter uitsluitend op het (neo)kantianisme en Kant. Aangenomen dat,
zoalss ik in de inleiding heb gesteld, het oeuvre van Lévi-Strauss kan worden begrepen als
decentreringg van het transcendentalisme, dan is dit eerste hoofdstuk een soort voorwerk,
omm hoofdzakelijk twee vragen te kunnen beantwoorden. Hoe en waar verwijst LéviStrausss expliciet naar 'Kant*? Ik denk dat een bespreking van de uitspraken die ik in
interviewss heb kunnen vinden verhelderend kan werken. En verder: wat steh Lévi-Strauss
inn de plaats van het gedecentreerde transcendentale subject? Voor de beantwoording van
dezee vraag dient de in de inleiding genoemde omwending van het kantiaanse schematisme
alss leidraad. Deze vraag laat zich eigenlijk niet eerder dan aan het slot van hoofdstuk 5
beantwoorden,, toch omschrijft Lévi-Strauss reeds in zijn Inleiding tot het werk van
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Johnson Claude Lévi-Strauss. The Formative Years, 23, voetnoot
Ibid, 13 en 30.
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MarcelMarcel Mauss - toen hij geen "naïef stnjcturalïstwl meer was - de cruciale contouren van
die-- of datgene wat het transcendentale subject vervangt.

Mattressess en maitres.
Inn Trieste tropen gaat Lévi-Strauss uitvoerig in op rijn leerjaren binnen de muren van de
Sorbormee en geeft hij ook meteen in het hoofdstuk "Hoe men een etnograaf wordt" blijk
vann zijn afkeer van de aldaar beoefende filosofische gymnastiek die "tegelijkertijd met het
trainenn van het intellect, de geest (Vesprii) deed verdorren". In schril contrast met de
manierr waarop de leermeesteressen (mattresses) - te weten geologie, psychoanalyse en
hett Marxisme - een vitale rol hebben gespeeld in zijn jeugd, bestond het onderricht van de
lateree leermeesters (maitres) uit "een mengeling van bergsonisme en neokantianisme".
Menn kan er over fantaseren hoe Lévi-Strauss die universitaire leerjaren beleefd moet
hebben,, misschien wel zoals Wilhelm Meister zijn filosofische periode: "Het was alsof
mijnn ziel zonder bijzijn van mijn lichaam dacht; zij zag het lichaam zelf aan voor een
vreemdd wezen"2.
Blijkenss het voorwoord van Het wilde denken, waarin hij toelicht waarom hij dit
boekk heeft opgedragen aan Maurice Merieau-Ponty, stond Lévi-Strauss beslist niet alleen
inn zijn afkeer van het abstracte denken: "Ook als hij nog geleefd had, zou ik dit boek aan
hemm hebben opgedragen als voortzetting van een dialoog die in 1930 begonnen is, toen
wijj elkaar in gezelschap van Simone de Beauvoir leerden kennen na een onderwijsstage,
aann de vooravond van onze Agrégation" (TSM, xi).3 Deze vooravond markeert tegelijk
eenn periode waarin Lévi-Strauss zich, in tegenstelling tot zijn generatiegenoten, afwendt
vann de academische filosofie. "Mijn denken ontsnapte aan dat verstikkende isolement
waartoee de praktijk van defilosofischereflexie het had gereduceerd"(TT, 62).
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Didier Eribon, Claude Lévi-Strauss, De prés et de hin, Parijs 1988,63.
Uit Wilhelm Meïsters Lehrjahre van J.W. Goethe, in het hoofdstuk "Bekentmsse einer schonen Seek".
Samüichee Wake, band 7,447.
33
In 1959 publiceert Merkau-Ponty een artikel (opgenomen in Signes) waarin hij Lévi-Strauss, zoals
Francoiss Dosse het uitdrukt, "vurig verdedigt* , Francois Dosse, Histoire du structuralisme, voLL k
champp du signe, 1945-1966, Paris. 1991,60.
22
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Dee titel La Pensee sauvage betekent niet alleen Het wilde viooltje1, er wordt
tevens,, in de woorden van Clifford Geertz, "een studie van het denken (of thought)" mee
aangeduid.22 Mijn vermoeden is dat Lévi-Strauss' afwending van de academische filosofie
niett eenvoudigweg een afwijzing is geweest van het 'kantianisme' of 'neokantianisme'.
Lévi-Strauss'' ontsnapping, of in elk geval zijn intentie daartoe, zou zelfs mogelijk innig
kunnenn samenhangen met de oppositie - tussen wild en getemd denken - die zo
kenmerkendd is voor Het wilde denken. De vraag is dus: in hoeverre is het 'wilde denken'
eenn volstrekte afwending van het getemde en temmende denken van (neo)kantiaanse
signatuur? ?
Naa zijn studie kiest Lévi-Strauss voor de antropologie, al was het alleen al
vanwegee zijn "neohthische intellect" (TT, 55). Hij aanvaardt een leerstoel sociologie aan
dee universiteit van SSo Paulo, waar hij wordt geacht bij te dragen aan sociologisch
onderwijs,, geschoeid op logisch-positivistische leest. Daar blijkt hij zich in een
vergelijkbaree situatie te bevinden als in 1930 te Parijs, dit keer wordt volgens hem echter
niett de filosofie maar de sociologie gebruikt "in dienst van metafysische doeleinden" (TT,
63).. Zijn mede-opponenten tegen het 'droge dogmatisme' van voorheen, heten nu niet
Merleau-Ponty,, Sartre en De Beauvoir, maar Durkheim, Mauss, Boas. En als hij onder de
dreigingg van de Tweede Wereldoorlog naar New York uitwijkt, ontmoet hij nog een
geestverwant:: Roman Jakobson3. Hij maakt zich in korte tijd de structurele linguïstiek
eigen,, hetgeen uiteindelijk resulteert in het eerste grote werk van de structurele
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Volgens Catherine Clément zijn op het Franse omslag van Het wilde denken "acht bloemen en een
knop,, van de Viola tricolor" afgebeeld, "het wilde viooltje, ook wel de bloem van de Triniteit genoemd"
(Clément,, Claude Lévi-Strauss, 37). In Du Miei aux cendres merkt Lévi-Strauss op dat een strofe uit het
toneelstukk The Woman in the Moone van de zestiende eeuwse Engelse schrijver William Lily, een
verrassendd verband legt met Het wilde denken. De citeer alleen de eerste regel: "Gather me twime and
coolingg violets" (HA, 19). De Engelse vertalers merken tussen haakjes op: "De Franse titel La Pensee
sauvagesauvage betekent ook The Wild Pansy, een bloem die zeer verwant is aan de viooltjes uit het cftaat". Het
iss vrijwel uitgesloten dat 'het wilde viooltje' geïnterpreteerd kan worden als een symbool van eenheid,
zoalss Jean-Franoois Lyotard meent "de «mmfe*** inhoud van het boek is de eenheid van natuur en
geest"" ("Les indïens ne cueilknt pas les fleurs", in: Claude Lévi-Strauss (ed, Raymond Beüour,
Catherinee Clément), Gallimard 1979,49.
22
Gccttzjhe Interpretation of Cultures, 352.
33
Lévi-Strauss en Jakobson hebben elkaar in 1942 in New York ontmoet Ronald Schleüer noemt de
ontmoetingg tussen Lévi-Strauss en Jakobson "perhaps one of the great meetings of the twentieth
century",, Ronald Schleüer, A J. Greimas and the nature of Meaning: Linguistics, Semiotics and
DiscourseDiscourse Theory, London/Sydneys 1987,16. Enkele dagen voor zijn overlijden "stuurt Roman Jakobson
eenn overdruk van een artikel aan zijn vriend met de opdracht "Voor mijn broer Claude" (Francois
Dosse,, voLL 76). In het interview met Eribon noemt Lévi-Strauss deze vriendschap een broederlijke
vriendschap",, en "een vriewfantwp zonder feilent een vrieiyfryhap van vPCTtig jaar" (63).
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antropologie,, De elementaire structuren van verwantschep,1 Na de oorlog in Frankrijk
teruggekeerd,, zijn zijn generatiegenoten deel geworden van het instituut waaraan hij juist
wildee ontsnappen. De weerzin tegen het "verstikkende isolement" van de voor-oorlogse
academischee filosofie lijkt Lévi-Strauss wederom parten te spelen in het na-oorfogse
ParijseerifpirMimaBt^vooral ten aanzien van Jean-Paul Sartre, die "de nieuwe tendensen
vann de metafysische reflexie" verwoordde, "in plaats van haar af te schaffen" (TT, 61).
Niett alleen in Trieste tropen en Het wilde denken zoekt Lévi-Strauss iets buiten
dee gevestigde kaders. Hij zocht "de zoom waar de geleefde ervaring de kennis
overschrijdt"2.. Hij zocht op een andere wijze dan de fenomenologie, maar zeker niet
noodzakelijkk in strijd ermee, getuige de welwillende woorden van Merieau-Ponty, die in
zijnn inaugurele rede aan het College de France in 19S2 aankondigt, "dat men spoedig zal
zienn dat het niet Marx maar De Saussure is geweest die de filosofie van de geschiedenis
heeftt uitgevonden".3 Vanuit de gedachte van grensoverschrijding, op zoek naar een wild
enn ander denken, wordt vooral Lévi-Strauss* kritiek op het existentialisme ongemeen fel,
hett krijgt er van langs als "een soort metafysica van winkelmeisjes" (TT, 61). LéviStrausss ziet in Sartre de personificatie van een nieuw filosofisch establishment dat niet
veell verschilt van het vooroorlogse. Deze Cartesiaanse gevangenis herinnert aan de
'muren'' van weleer:

wiee zich eenmaal begint te nestelen in de zogenaamdee evidenties van het Ik, komt er met meer uit
Dee kermis van de mensen lijkt soms gemakkelijker te zijn voor degenen, die zich laten vangen in de
valstrikk van de persoonlijke identiteit Maar daarmee sluiten ze de toegang tot de kennis van de
menss af. ieder etnografisch onderzoek is gebaseerd op uitgesproken of onuitgesproken
'bekentenissen'.. In feite wordt Sartre de gevangene van zijn Cogito: dat van Descartes gaf nog
toegangg tot het universele, maar alken door psychologisch en individueel te blijven; door het
Cogitoo te sodologiseren, wisselt Sartre slechts van gevangenis (TSM, 249; vert aangepast).

11
De De elementair* structuren van verwantschap heeft heeft Lévi-Strauss, tegelijk met zijn etnografischefische studie La Vie familiale et sociale des Indtcns Nambikwara, in 1948 als dissertatie voorgelegd, bet
iss in 1949 in boekvorm verschenen.
22
Uit L 'Are 46,47, citaat ontkend aan Bernard Waldenfels 47.
33
Geciteerd door Francois Dosse, Histoire du structuralisme, voLL, 62. Hoewel De Saussure als de vader
vann de structurele linguïstiek en de bedenker van translüstorische taalregels, Ujlcenenkete passages m
inanuscrir** van De Saussure, dat lecenteU^
Pontyy te ondersteunen: **ntas on etndk la langue, pms on arrive è se penerrer de ce faft qiieftntfdans b
langnee est histoire, c'est-è-dne qu'eOe est un objet d'analyse historique, et non d'auatyse abstratte,
qo'cllee ge compose étfcdts, et non de lots, que tont ce qui scim^k orgarf^ daiistelangage est en realite
contingentcontingent et oompjetement acddentBT (149).
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Opgeslotenn in een gevangenis? In een valstrik lopen? Waar bestonden die gevaren
volgenss Lévi-Strauss toch uit? In zijn strijd met Beigson komen we daar iets meer van te
weten.. Zijn kritiek op het existentialisme in Het wilde denken -

de "zogenaamde

totaliserendee continuïteit van het ik" (PS, 339-340;TSM, 256) - moet uiteraard ook
geïnterpreteerdd worden als indirect gericht tegen zijn vroegere universitaire leermeesters
(dee mcdtres). Hij laat zich er echter summier over uit: "onze leermeesters waren zonder
twijfell veel drukker bezig met L 'Essai sur les données immédiates de kt conscience1 dan
mett de Cours de linguistique générale van F. de Saussure"(TT, 58). Enkele regels later
distantieertt Lévi-Strauss zich minstens zo ruw van het zogenaamde bergsonisme als van
hett existentialisme:

hii plaats van de geloofsartikelen of de cirkelredeneringen van het bergsonisme dat de dingen en
zakenn reduceert tot de toestand van een brij (è l'ètat de bouilïief om beter het onuitsprekelijke
wezenn ervan te doen uitkomen, wilde ik me ervan verzekeren dat de dingen hun eigen waarde
behielden,, opdat ze de duidelijkheid (netteté) van de contouren die hen begrenzen ten opzichte van
elkaarr niet verliezen, die elk van hen een intelligibele structuur geeft (leur donnent a chacun une
structurestructure intelligible) (ibid.).

Inn het belang van het structuralisme moet dus niet alleen acht geslagen worden op de
(neocartesiaanse)) valstrik van het geïsoleerde 'cogito', en het gesocialiseerde cogito van
hett existentialisme, maar ook op de "brij" - of het verstrikkende breiwerk - van het
bergsonisme,, waardoor bepaalde contouren, grenzen en intelligibele structuren verloren
dreigenn te gaan.3 Lévi-Strauss lijkt hier zijn structurele methode toe te passen op zijn
autobiografischee bevindingen: Sartre wordt geïsoleerd als een cartesiaanse verstening en
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Dit eerste werk van Bergson is verschenen in 1889, zie: Bergsaa, Oeuvres, 1-157.
De zie hier Lévi-Strauss zich gedragen als een kind van zijntijd:harde polemiek was vermoedelijk een
vormm van culturele verwerking van oorlogstrauma's. De ïritdmickjng die ik als 'brij' neb vertaald, is een
onvriendelijkee en duidelijk strategisch bedoelde typering van Bergsons dynamische monisme. In zijn
onovertroffenn studie van Bergson komt Milk Capek tot de conclusie dat zijn filosofie kan worden
getypeerdd als een "panpsvehisme" (314), dat in tegenstelling tot Kants statische idealisme (73)
gekenmerktt wordt door dynamiek. Ter verheldering stelt Capek subtiel: "the term 'dynamic monism' is
nott inappropriate" (193).
3
InZ44 Vérité en peinture z&gL Derrida het volgende over de **valgtrik", naar aanleiding van het schilderij
vann Van Gogh, getiteld "een paar schoenen": deze schoenen strikken (piègenf) degene die zijn eigen
voetenn er in wil doen "precies omdat men zgn voeten er niet in kan-en niet mag-doen en juist dat zou
well eens de vreemde valstrik (Ie piige itrange) kunnen zijn" (VEP, 314).
22
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Bergsonn lost als het ware op in een anti-cartesiaans magma. De geoloog van het wilde
denkenn meent zichzelf; via allerlei aggregatietoestanden, te kunnen distantieren van het
cogito,, of beter: door andere cogito's te plaatsen en te verplaatsen. Lyotard typeert het
effectt van deze denkbeweging als volgt: "Het wilde denken is niet een 'Ik denk', maar
eenn 'Er denkt iets (Capense)™.1
Laterr in Het totemisme van vandaag zet Lévi-Strauss zijn kritiek op Bergson
voort,, en wel door diens metafysica te typeren als een "totemisme van het innerlijk" (T,
132-149).. Deze vorm van totemisme zou volledig overeenkomen met het intellect van
eenn wijze indiaan uit de Dakota-stam (T, 140).2 Lévi-Strauss' conclusie luidt scherp: het
"success van Bergson is een indirect gevolg van zijnfilosofischevooroordelen". Bergson
zouu een etnocentrische metafysica hebben ontwikkeld, die weliswaar overeenkomt met de
logicaa van de Dakota, maar daarvan ook essentieel verschilt: Bergson heeft het andere
denkenn als prelogisch gekenmerkt en er op grond daarvan "een inferieure status" aan
toegekendd (T, 147). De metafysica van Bergson kan derhalve volgens Lévi-Strauss kort
wordenn samengevat als superioriteitsdenken, als een effect van etnocentrische
verblinding.33 Geldt een dergelijke verblinding niet a fortiori ook voor de andere maftre
vann het Franse neokantianisme, voor Kant? Opvallend genoeg is Lévi-Strauss' kritiek op
Kantt veel vager, en ook de identiteit van die zogenoemde neo-kantianen is veel minder
gemakkelijkk te traceren.
Waarschijnlijkk geloofden de vroegere meesters van Lévi-Strauss - mogelijk
beïnvloedd door Comte en Poincaré - dat er zoiets bestaat als logisch-mathematische
kenniss a priori, een vorm van kennis die toepasbaar zou zijn op elk empirisch materiaal.
Hett apriorisme uit de studententijd van Lévi-Strauss kan libeialer zijn geweest dan dat

11
fean-FrancoisLyotard, "Les indiens ne cueüknt pas les fleurs", in: Claude Lévi-Strauss (cd. Raymond
Bdkmr,, Catherine Clément), Galümaid 1979,61.
22
Met "Dakota" wordt een Noonbunerikaanse stam aangnfaid In het vierde deel van de Mythological,
DeDe oorsprong van tafelmanieren, licht Lévi-Strauss in een voetnoot toe dat bij de term "Siouan"
(Skmaans)) gebruikt om een litignTBriarhe amine aan te duiden waaronder ook The Sioux of de Dakota
stammenn vallen". (OTM, 205)
33
Het is mogelijk dat Lévi-Strauss met deze kritiek toch ook indirect de fenomenologie van met name
Hnsserll dacht te treffen. In Trieste tropen wijst hij "de fenomenologie" af omdat zij "een conrimtffeit
tussenn het beleefde en de realiteit postuleert" (TT, 61). Er is in dit opzicht enige overeenkomst in LéviStrauss'' afwijzing van "de fenomenologie'' en Bergson. Maar wie Lévi-Strauss met "de fenomenologie"
preciess heeft bedoeld, is fflMhwWfo tie volgende anekdote mggereert een verband. Tijdens een congres
inn 1959, ter ere van de honderdste geboortedag van Bergson, geeft Roman Ingarden voor Husserl een
omschrijvingg van Bergsons begrip durée pure, waarop Hnsserl zegt: 'Das is rast so, als ob ich Bergson
ware"" (Capek, 172). Misschien brachten 'Bergson' en de 'fenomenologte' een zelfde soort aversie bij
Lévi-Strausss teweeg.
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vann Kant, toch moeten ook die neokantiaanse maitres mordicus tegen een culturele
relativeringg van hun eigen denkbeelden zijn geweest. Zij wilden uitsluitend de dingen
onderwerpenn "aan een onafwendbare restrictie (une inevitable contramtéf (TT, 58).
Lévi-Strausss heeft vooral een negatieve voorstelling van zaken gegeven wat
betreftt het intellectuele klimaat waarvan hij lange tijd deel uitmaakte: een verstikkende
mengelingg van bergsonisme en neokantianisme. Maar het bergsonisme is niet Bergson en
hett neokantianisme niet Kant. We hebben veeleer te maken met extremen in het denken
vann Lévi-Strauss: de aanval op het ene isme (als te vaag) en de afwijzing van het andere
ismee (als te rigide). Zo zou zelfs de kritiek op Sartre's Cartesiaanse valstrik in verband
kunnenn worden gebracht met de genoemde "onafwendbare restrictie" van het
'neokantianisme11 en daarmee indirect met 'Kant'. Maar Lévi-Strauss citeert Kant nooit
direct,, en hij verwijst nooit precies naar een bepaalde tekst van Kant. Deze wellicht
strategischee onduidelijkheid belemmert de beantwoording van de vraag hoe het
structuralismee van Lévi-Strauss zich heeft ontwikkeld in relatie tot Kantsfilosofieof zelfs
hett Franse (neo)kantianisme.l
Hett is echter geen nieuws dat Lévi-Strauss de principes en de methode van de
linguïstiekk en de semiologie van De Saussure, Peirce en latere auteurs zoals Troubetzkoy,
Benvenistee en Jakobson volledig heeft omarmd en verder heeft ontwikkeld ten behoeve
vann zijn structurele antropologie. En niet voor niets wordt in het voorwoord van De blik
vanvan veraf - opgedragen aan Roman Jakobson2 - de omwenteling die de structurele
linguïstiekk in de sociale wetenschappen zou hebben teweeggebracht, gekarakteriseerd als
eenn revolutie, en wel een "Copernicaanse revolutie" (TVA, xii). Deze uitdrukking is zo
goedd als onlosmakelijk verbonden met Kant, om precies te zijn met zijn voorwoord bij de
tweedee druk van de Kritiek van de zuivere rede (B XVI-XVH). Lévi-Strauss typeert dus
inn kantiaanse termen - maar zonder enige verwijzing naar Kant - een cruciale

11
Francois Dosse noemt de neokanrianen Louis Couturat en Friedrich Paulsen. Steven Lukes noemt
Renouvier:: "Kantianism, through the intermediary of Renouvier, was as if reawakend in France after
1870",, en voorts: "a kind of idealist rationalism, combining the influences of Kant and Descartes,
prevailed,, in variousforms,between 1880 and 1920" (Steven Lukes, Entile Durkheim: his life and wort
AA historical and critical study, Allen Lane, London, 1973, 434). Het is mij niet bekend in hoeverre het
Duitsee neokantiansime van Cohen en Cassuer in Frankrijk is gerecipieerd. Lévi-Strauss zou echter ook
alss (neo)kantiaan beschouwd kannen worden op basis van het werk van Durkheim, al is ook Dmkheims
kantianismee door Steven Collins gerelativeerd: "a quite straightforwardly un-Kantian non-universalist
view",, in: The category of the person, Michael Carritbers, Steven Collins, Steven Lukes (ed),
Cambridgee University Press 198,49.
22
Roman Jakobson is in 1982 overleden. Eenjaar later komt De blik van veraf mL
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omwentelingg in de geschiedenis van de sociale wetenschappen. Die revolutie zou
tegenwoordig,, naar aanleiding van Richard Rorty's publicatie veeleer worden aangeduid
alss "linguistic turn".1 Hoewel vrijwel elke intellectuele verandering met woorden als
'turn'' of 'revolutie' kan worden aangeduid, heeft het er de schijn van, vanwege die
woordkeuze,, dat de structurele linguïstiek Lévi-Strauss niet onberoerd heeft gelaten.
Waaromm zou hij deze kennelijk niet geringe omwenteling nu toch in typisch hmtiaanse
termenn hebben aangeduid?
Dee relatie tussen Kant en Lévi-Strauss lijkt niet verder te gaan dan een
incidentele,, misschien wel toevallige woordkeuze. Als men het structuralisme probeert te
begrijpenn als methodologisch equivalent, lijken de problemen zelfs nog onoverkomelijker.
Zoo meent bijvoorbeeld Gonsalv Mainberger dat "de tekenconsteüatte in de mythologica
enn kennisleer van Lévi-Strauss een vergelijkbare rol speelt als de categorieéntabel in de
speculatievee wetenschap bij Kant".2 Deze gelijkstelling ontkent vooral de linguïstische
voorgeschiedeniss van het structuralisme. De veronderstelling van Mainberger dat LéviStrausss naast een mythologica over een kennisleer zou beschikken, suggereert een
tweedelingg die zelfs regelrecht indruist tegen de geschiedenis van de antropologie. Zo
heeftt Rodolphe Gasché in 1973 vastgesteld, dat "het begrippenpaar verklaren en
begrijpen,, dat Dilthey en Spengler hebben ingevoerd om de werkwijze van de exacte
wetenschappenn van die van de menswetenschappen te scheiden, zijn relevantie verliest in
dee antropologien(zie ook: SA2, 9).3 En Lévi-Strauss wijst er al in 1945 op dat Marcel
Mausss de toekomst van de antropologie niet verbonden zag met de kentheorie, maar met
dee linguïstiek: "sociologie zou zeker meer vooruitgang hebben geboekt als zij in alle

11

Richard Rorty. The Linguistic Turn:recentessays in philosophical method, Chicago 1967.
Gonsalv Mainberger Rhetorica II. Spiegelingen des Geistes. Sprachfiguren bei Vico und Lévi-Strauss,
Stuttgartt 1988,222.
33
Rodolphe Gasché, Die hybride Wissenschaft. Zur Mutation des Wissenschaftsbegriffs bei Emile
DurkheimDurkheim und im Strukturalismus von Claude Lévi-Strauss, J3. Metztersche Vcriagsbnchhandhing
Stuttgartt 1973, 84
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opzichtenn de linguïstiek had gevolgd" (AS, 37; SA1, 31-32)1. In zijn Inleiding tot het
werkwerk van Marcel Mauss ziet Lévi-Strauss zich duidelijk als de linguïstische opvolger van
Mauss:: "zoals de fonologie een nieuw tijdperk inluidde voor de linguïstiek, zo luidde het
EssayEssay over de gift een nieuw tijdperk in voor de sociale wetenschappen", en dit is een
"dubbell evenement" dat "jammer genoeg bij Mauss in een schetsmatige toestand is
gebleven"" (IM, XXV). Lévi-Strauss is ervan overtuigd dat zijn bevindingen, na de lessen
inn de structurele linguïstiek die hij van Roman Jakobson heeft genoten, verandering
kunnenn brengen in die "schetsmatige toestand".
Hett is van belang om kort te memoreren dat Jacques Derrida de structurele
antropologiee reeds 'm De la grammatologie heeft getypeerd als een linguïstische variant
vann het logocentrisme (te weten een fonologisme), een kennis die geënt is op een
"etnocentrischee metafysica" (GR, 117, 79). Lévi-Strauss' gedachte van 'een nieuw
tijdperk'tijdperk' draagt duidelijk de sporen van "de geschiedenis van de waarheid" (GR, 34, 20).
Derridaa heeft als geen ander de metafysische valstrikken van dit denken aangetoond. Zo
meentt Lévi-Strauss toch nog het schrift te kunnen begrijpen als een fundamenteel
criteriumm tussen enerzijds beschaafde en gewelddadige en anderzijds primitieve en
geweldlozee samenlevingen (respectievelijk met en zonder schrift).
Problematischh is het verband dat Mainberger legt tussen de 'tekenconstellatie' en
dee 'categorieëntabel'. Voor zover Lévi-Strauss zich van de term 'constellatie' bedient hijj gebruikt ook termen als "grote constitutieve eenheden" (grosses unites constitutives,
AS,, 233; SA1, 211), "totaliteit" (AS, 399; SA1, 365), "systeem"(RC, 12), of
"paradigmatischee verzameling" (HA, 356) - heeft hij toch zeker nergens beweerd dat de
structurelee analyse zoals de transcendentaalfilosofie een index of lijst (Verzeichnung) kan
1

1nn De Mauss a Claude Lévi-Strauss, in: La nouvelle revnc francaise, 1959, bd. 2,615-631 (herdrukt in
Signes)Signes) mokt Maurice Merleau-Fonty op dat "Mauss in dit opzicht veeleer beschikte over een intuïtie
dann over een theorie, wat het sociale betreft... deze theorie moest nog worden ontdekt" (617), waarmee
hijj cmdubbelzinnig op de structurele antropologie doelt De fonoloog Nicolas van Wijk wijst in 1939 op
eenn dergelijke relatie tussen Durkheirns definitie van de taal als "sociaal feit": Phonologic. Een
hoofdstukhoofdstuk uit de structurele taalwetenschap, 's Gravenhage 1939,3-4. De Saussure geeft in hoofdstuk V
vann zijn Course in general linguistics aan dat "er talloze aspecten zijn waarbij linguïstiek is gerelateerd
aann etnologie' (21). Voor De Saussure behoort de etnologie echter nog tot de "externe linguïstiek".
Nietteminn blijkt ook uit het recentelijk gevonden manuscript van De Saussure, dat hij taal in de eerste
plaatss opvat als een sociaal fenomeen: "La langue reside dans 1'fime collective" (Écrits, 334). Dit begrip
vann collectieve ziel af volksziel is in het denken van De Saussure mogelijk verwant aan zijn latere term
languelangue als een systeem van connotaties. De Saussure distantieert zich expliciet van het christelijke begrip
vann ziel, waarvan ter verduidelijking een vroegere uitspraak getuigt, over een zendeling die meende op
grondd van een 'geheime reden' in de taall van een 'wilde bevolking' het synoniem voor het idee 'ziel' te
hebbenn ontdekt: "cette raison secrete ne peut être qu'une raison negative, puisque 1'idee positive d'&me
échappaitt totatement par avance a rinteligence et au sens dupeurjteenquesticn"(ibid., 78).
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opstellenn van "alle oorspronkelijk zuivere begrippen van de synthese die het verstand a
priorii in zich omvat" (A 8 0 3 106). Een gelijkstelling tussen de tekenconsteüatie van
Lévi-Strausss en de categorieéntabel van Kant is dus alleen mogelijk als er voorbij wordt
gegaann aan een belangrijk aspect: de structurele antropologie erkent de kennisleer niet als
ontologischh criterium, er bestaan uitsluitend culturele, talige verschijnselen van mythologica's.. Die gelijkstelling kan zelfs niet uit het eerste hoofdstuk van Structurele antropologielogie (twee jaar na De elementaire structuren gepubliceerd) worden afgeleid. Daar
beweertt Lévi-Strauss dat het doel van de antropologie is "een inventarisatie (un
inventaire)inventaire) te maken van de onbewuste mogelijkheden" en hij meent voorts dat deze lijst
off dit "repertoire" "niet ongelimiteerd is" (SA1, 23). Waar de grens zich ook moge
bevinden,, Lévi-Strauss staat zeker geen collectie van twaalf of vijftien categorieën voor
ogen,, maar wel een reeks saussuriaanse, mandstisch-freudiaanse structuren en onbewuste
verhoudingen.. Structurele categorieën hebben geen betrekking op substanties, het zijn
mentalee en sociale structuren, effectieve relaties, en in die zin eerder hardnekkig
ontelbaar. .
Inn de lijn van het voorgaande zou het vermeende transcendentalisme van LéviStrausss opgevat kunnen worden als een instrument om toegang te krijgen tot
'categorieën'' die hij tracht te begrijpen als effecten van (onbewuste) sociale structuren.
Enn dat klinkt weer zo onkantiaans dat Lévi-Strauss zelf geciteerd moet worden voor een
weerwoord:: "As for my relationship to Kant, I make no mystery of it, and I have often
claimedd kinship with him".1 Als dat zo is, kunnen we ons met recht afvragen waaruit die
verwantschapp dan wel positief moge blijken - behalve uit zijn afwijzing van een rigide
vormm van neokantianisme.2 Hoe vaak en wanneer precies maakt Lévi-Strauss aanspraak
opp verwantschap met Kant? Hoe citeert hij Kant en op welke werken beroept hij zich
voornamelijk?? Lévi-Strauss verwijst wel meer dan eens naar Kant, maar hij citeert hem
nooitt letterlijk, hij parafraseert hem, meestal zonder een precieze bronvermelding. In een

11

Interview door Andié Akoun, Francoise Morin en Jacques Mousseau in: Psychology Today, mei 1972,
74. .
22
la Introduction d l'oeuvre de Marcel Menus (1930)roemtLévi-Strauss Manss om zijn moed (namelijk
dee courage om het verband te hebben gelegd tossen de etnologiceaio^psjdioanarysc). Het hjkt alsof hij
zijnn eigen autobiografie spiegelt aan die van Manss die ook "een intellectuele en morele vorming" had
genotenn ""die even lans was als die van het neo4antiamsme dat aan het einde van de 19e eeuw op onze
universiteitennregeerde"(IM, XT)
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sporadischh geval noemt hij de titel van een werk: in Regarder, Écouter, Lire wordt drie
keerr de Kritiek van het oordeelsvermogen vermeld.1

Eenn absolute grens.
Sommigee uitspraken van Lévi-Strauss doen overduidelijk kantiaans aan, waarmee zeker
niett is gezegd dat met een aantal vage associaties de problemen zijn opgelost. In gesprek
mett Georges Charbonnier valt de naam 'Kant' geen enkele keer, en de eerste vraag in het
hoofdstukk 'primitievelingen' en 'beschaafden' is ook zeer algemeen:

Welkee fundamentele verschillen merkt u op, wat het functioneren en de structuur betreft, tussen de
samenlevingenn die het object (l'objet) uitmaken van uw onderzoek en de samenleving waarin wij
leven,, de onze (la nótre)?
Dee vraag is misschien bedoeld om aan zijn gespreksgenoot een soort categorische
ontkenningg dan wel erkenning van fundamentele verschillen te ontlokken. Het blijkt een
moeilijkee vraag en Lévi-Strauss is er zelfs niet van overtuigd of een antwoord mogelijk is:
"UU stelt mij een van de moeilijkste vragen, waarvan men soms verwacht dat de
antropologiee die kan beantwoorden. Zo moeilijk, dat ik er niet van overtuigd ben of een
antwoordd zelfs mogelijk is". Zouden er volgens de structurele antropologie eigenlijk wel
verschillenn bestaan? Is het object van de structurele antropologie toch een 'universeel
denken'' en juist niet een ander denken? Waarop zou dan nog het verschil zijn gebaseerd
tussenn het wilde denken (de bricolage, zoals het in Het wilde denken heet) en ons denken,
hett westerse wetenschappelijke denken? Lévi-Strauss beantwoordt de vraag van
Charbonnierr filosofisch:

11

Jean Petitot heeft dit werk als uitgangspont genomen om de invloed van Kant op speculatieve wijze te
onderzoeken.. Hij wijst daaibij op de betekenis van Kants Kritiek van het oordeelsvermogen voor auteurs
alss Goethe, Peiice, HnsserL, D'Arcy W. Thompson, Turing, Valéry, Jakobson, Merkau-Ponty en uiteindelijkk ook Lévi-Strauss. Kant wórdt aldus aan het begin en Lévi-Strauss aan het einde van een
genealogiee geplaatst J. Petitot, La généalogie morphologique du structuralism, in: Critique, Revue
généralegénérale des publicationsfrangaiseser ètrangères, Janvier-Février 1999, Tome LV. - No. 620/621
123. .
22
Georges Charbonnier, Entretiens avec C. Lévi-Strauss, Paris 1961,24.
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Hett zou kunnen zijn dat we hier stuiten op een absolute grens (une lirnite absohté) van ons
kennen",, niet alleen een grens van de antropologie, maar "van elke kermiswijze (de tout mode de
connaissance).connaissance).l l

Alss we nu trachten na te gaan hoe Kant ons kennen op absolute wijze begrensd achtte,
komenn we vrijwel onvermijdelijk uh bij zijn onderscheid tussen "phaenomena" en
"noumena",, waarbij "het begrip van een noumenon .... louter een grensbegrip" is (A
255,BB 310-311). Evenals Kant lijkt ook Lévi-Strauss te doelen op een metafysische grens
vann elke wijze van kennen. Heeft Kant daarbij echter het transcendentale onderscheid
tussenn zinnelijk (sensibel) en bovenzinnelijk (intelligibel) in gedachten, waarbij het
cruciaall is dat er "buiten de sfeer van de verschijningen" (aufier der Sphdre der

Erscheimmgen)Erscheimmgen) beslist geen kennis mogelijk is, Lévi-Strauss lijkt toch bepaald niet d
grenss voor ogen te staan, eerder een sociaal-culturele grens, die echter wel absoluut zou
gelden:: die grens betreft immers ons kennen, maar tegelijk ook het kennen in het
algemeen.. Waar zou die grens lopen? En wie bedoelde Lévi-Strauss met ons? De
westersee kennis of de 'menselijke' kennis?
Onderschrijftt Lévi-Strauss misschien impliciet wat Tylor in zijn Origin of Culture
stelt:: "There is a kind of intellectual frontier within which he must be who will sympathise
withh myth, while he must be without who will investigate it, and it is our fortune that we
livee near this frontier-line, and can go in and out"2. Hebben alleen wij het geluk om
"dichtbijj deze front-Unie" te leven en zijn alleen wij zo vrij dat we over die grens heen
kunnenn stappen en 'de mythe' van buiten af kunnen onderzoeken? Lévi-Strauss
herformuleertt inderdaad Tylors universalisme als een "technique du dépaysement" (AS,
132;; SA1, 117). Deze "techniek van ontheemding'' stek de onderzoeker ate het ware in
staatt om zich vrij te maken van auto- en allochtone restricties.3 De antropoloog lijkt aldus
metmet behulp van zijn ontheemdingstechniek vanuit een verheven gezichtspunt de

'Ibid,, 24.
Edward Burnett Tylor. The Origin ofCulture, New York 1958 (1871), 317.
33
Johnson vertaalt "technique of estrangement" (Johnson, Claude Lévi-Strauss, 142X en met sommige
anderee termen lijkt hij hierop te variëren, zoals met "radical displacement" en "deomfliarizatton" of
ook:: "distanced or defamffiarized perspective" (ibid., 9, 25). Om de lading van de term 'techniek' nog
wtigorimgg te verduidelijken: in Structurele antropologie worden "sociale en potineke activiteiten"
getypeerdd als "sm^-teduriek" (AS, 415; SA1, 357). Een techniek van orrtheernding is met andere
woordenn een strategie
22
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grenswerkingeaa tussen cogito's en culturen te kunnen waarnemen. In welke zin verschilt
nuu dit gezichtspunt nog van het plaats- en tijdloze transcendentale subject?
Lévi-Strausss beschouwt zijn ontheemdingstechniek niet als van bovenzinnelijke
oorsprong,, het is echter wel een essentieel instrument ten behoeve van de kennis van de
structurelee antropoloog die elke cultuur (inclusief die van hemzelf) tot object wil maken.
Zonderr forcering gaat dat niet, aan de ontheemdingstechniek kleeft iets metafysisch: "la
forcee d'un désir" (ED, 410). Lévi-Strauss wilde ontsnappen aan het "droge dogmatisme"
vann de academische filosofie en om dat doel te bereiken moest hij zijn
ontheemdingstechniekk ook aanwenden op de bestaande wetenschappelijke disciplines
(sociologie,, etnologie, geschiedenis, filosofie), hij moest ze 'verplaatsen*, met als beoogd
effectt "to place anthropology at the centre of the human and social sciences".1
Alss het nu zo is dat "in het tijdperk van de Verlichting .. de grondslagen van de
modernee antropologie" zijn gelegd2, dan laat de vraag naar de relatie van Lévi-Strauss tot
dee zogenoemde metafysica zich zeker toespitsen op de ambigue verhouding van LéviStrausss tot Kam. Met andere woorden, Lévi-Strauss maakt zeker ook deel uit van de
Verlichting,, een tijdperk dat reeds door Kant in het voorwoord van de eerste editie van
dee Kritiek van de zuivere rede is getypeerd als een strijdperk: "het strijdperk van
eindelozee twisten" (A, VÜI). Kant meende die twisten te kunnen beslechten in het
voordeell van een door de zuivere rede op absolute wijze ingesteld grensbegrip, daarvan
getuigtt zelfs een van zijn laatste essays Over een voorname toon die recentelijk in de
filosofiefilosofie is aangeslagen.

Dee innerlijke ervaring en het gevoel (wat op zich empirisch en dus toevallig is) worden alleen
opgewektt door de stem van de rede (cüctamen ratioms), die tot iedereen duidelijk spreekt en
wetenschappelijkk kan worden gekend (8:402).

Err was in het interbellum waarin Lévi-Strauss zijn studie filosofie afrondde veel oor voor
dezee stem. In zijn aversieve reacties tegen het rationalistische dictaat van die tijdgeest, en
inn zijn verlangen om zich af te wenden van de "innerlijke ervaring en het gevoel" van het
metafysischee tijd- en strijdperk, zoekt Lévi-Strauss aansluiting bij de antropologie, en
denktt op deze wijze - met een blik van ver af en met zijn strategie van ontheemding 11
ii

Johnson, ibid., 5.
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voorall de westerse rationalistische metafysica te kunnen observeren, "want de rede zelf
(la(la raison elle même), zoals Durkheim en Mauss reeds begrepen, is eerder een product
dann een oorzaak van culturele evohitie"(RE, 60;VA, 34).1
Hett antwoord van Lévi-Strauss in net interview met Charbomüer had misschien
slechtss de schijn van een kantiaanse gedachte. Een directe gelijkstelling blijkt (wederom)
mankk te gaan. Lévi-Strauss gebruikte namelijk wel de metafysische uitdrukking van
'absolutee grens*, toch gaf hij tegelijk ook aan dat hij twijfelde aan de absoluutheid van die
grens:: "het zou hamen zijn dat we hier stuiten op een absolute grens van ons kennen"
(mijnn

CUTS.).

En daaruit trekt Lévi-Strauss kennelijk wel de conclusie, dat we elke - ook

onzee eigen - samenleving kunnen bekijken met "the theoretical gaze" of "the imperial
gaze".22 In dit verband heeft Lévi-Strauss meer dan eens gespeculeerd over de
onbegrensdee mogelijkheden van de cybernetica, met name die van Norbert Wiener.
Johnsonn is hier uitvoerig op ingegaan en hij legt een duidelijk verband tussen de techniek
vann ontheemding en een "instrumentele benadering": "a leitmotif of Wiener's book is the
problemm of the design of machines that are the concrete embodiment of logical processes.
Somethingg of this instrumental approach to knowledge is also to be found in LéviStrauss".3 3
Terr verheldering van de vraag hoe de 'absolute grens' in de structurele
antropologiee moet worden begrepen, lijkt er toch wel zoiets te tellen als een kantiaanse
tweedeling:: "Het lijkt mij dat de grote moeilijkheid hieruit voortvloeit dat het volstrekt
niett het zelfde is om een samenleving van buitenaf (de l 'extérieur) te bekijken, en deze
vann binnen te bekijken (regarder de VintèrieurfV* Het gaat hier weliswaar om een
sociale,, in plaats van een transcendentale deling, toch zijn 'binnen' en 'buiten' 'Volstrekt
niett hetzelfde". Lévi-Strauss deelt niet meer Tylor's pure "geluk" om er "binnen en
buiten"" te kunnen gaan. Wanneer wij een samenleving van buitenaf (du dehors) bekijken,
kunnenn wij kille meettechnieken (tres froidement) toepassen op een zeker aantal cijfers
(un(un certain nombre d'indices) om vervolgens verschillende samenlevingen te vergelijken,

11
In Het wilde denken distantieert Lévi-Strauss zich nog van Duikheim: "Dat betekent echter nog niet
datt wc onsffipwhifre"bij Dm*heim ' g these van de sociale omsprong van het logische denken. Hoewel er
tossenn de sociale siructuui en het systeem van categorieën ongetwijfeld een dialectische verhouding
bestaat,, is dat systeem nog niet een gevolg of een resultaat van die straenmr" (TSM, 214).
22
Aldus Johannes Fabian, lespectievehjk in: Moments of Freedom: Anthropologie and Popular Culture,
Thee University Press of Virginia 1998,87, ca Anthropology with an Attitude, 179.
33
Claude Lévi-Strauss, 96.
44
Chaibonnier, 25.
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"maarr wanneer wij er binnen zijn (guand on est dedans) vergroten en transformeren zulke
armzaligee elementen zich voor elk lid, van welke samenleving dan ook, al was het de
beschaafdstee of de primitiefste, dat is van geen belang".1 Wanneer zijn we buiten en
wanneerr binnen? Is het sociale innerlijk een soort kwestie van meting van
(lichaamstemperatuur?? Waar loopt die grens, van wie is die kilte, wanneer en wat ziet
diee kille blik? Wie wordt erdoor getroffen? De etnoloog lijkt wel te rouwen om iets wat is
gestorven,, van zichzelf. In de woorden van Jean Pouillon: "hij vertrekt en keert terug als
eenn fantoom"2
Wee kunnen volgens Lévi-Strauss aannemen dat voor elk lid van elke samenleving
geldtt dat hij/zij wel ergens 'binnen' is - zoals een Bergson of een wijze Dakota. En
wanneerr '"wij er binnen zijn", in een beschaafde of primitieve samenleving - "dat is van
geenn belang" - dan worden de dingen anders beleefd: de 'dingen' worden vergroot en
getransformeerd.. Misschien bedoelt Lévi-Strauss dat het "er binnen zijn" voor elke lid
vann elke samenleving geldt - kortom, een soort universeel geldig gevoel van 'ons', een
forceforce van gemeenschap, voor elke groep of stam, over de gehele wereld. Volgens deze
gedachtee levert dus de mogelijkheid van een innerlijke beleving van gemeenschap geen
essentieelessentieel verschil op tussen samenlevingen, niet tussen westerse samenlevingen, en niet
tussenn "the West and the rest".
Elkee autochtoon kan de 'muren' - de ogenschijnlijk absolute grenzen - van zijn
eigenn cultuur anders beleven: als een veilige haven, een kille gevangenis, een listige
valstrikk etc. Meent Lévi-Strauss dat die vermeende absolute grens eerder een historische
enn gevoelsmatige grens is, met als cultureel effect een bepaalde categorie, namelijk die
vann het zelf?3 Die grens is zeker niet ergens waarneembaar of meetbaar, maar het is ook
niett niets, het is "een soort intellectuele grens" die we misschien niet niet kunnen
overschrijden.. Is het wel een eenvoudige grens? En lom die grens ooit een instrument
zijn,, een soort etnische schuiftrompet? Dragen we de verschuiftechniek altijd met ons
mee?? Lévi-Strauss lijkt Tylor als volgt te antwoorden: "Pour observer, Ü faut être en
dehors.. On peut - c'est un choix éthique - préférer (mais est-ce possible?) se fondre dans
laa communauté dont on partage 1'existence, s'identifier a elle. La connaissance est de
11

Ibid, 25.
lean Pouillon. "L'oeuvre de Claude Lévi-Strauss" in: Race et Hïstoire van Lévi-Strauss, iéédition 1987,
Paris:: Unesco, 126.
33
In bet artikel A category of the human mind: the notion of person; the notion of self bespreekt. Marcel
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1'autree cdté".1 Om te kunnen observeren moet men altijd "erbuiten" zijn. Men moet zich
altijdd aan de "andere kant" bevinden, de kant die Lévi-Strauss ook altijd zal identificeren
mett weten: het weten is aan de andere kant. Dit weten is niet zuiver transcendentaal
ethisch,, maar het heeft er wel veel van weg: "de wereldbeschaving (is) een soort
grensbegripp (wie sorte de concept Umitef (AS2,417; SA2, 358).
Oppositiess zijn effecten van een grenswerking, overal. De zogenoemde ontheemdingstechniek,, de methode van verplaatsen, decentreren en opponeren is zerfe niet
exclusieff voorbehouden aan een lid van een zogenaamd westerse samenleving. Relevant
iss hier een etnografische ervaring van Lévi-Strauss waarover hij in een gesprek met
Georgee Steiner het volgende verteld: "I remember, for instance, that when I was with the
Nambikwaraa in Central Brazil one of their bands had a chief who was tremendously
interestedd in the customs and ways of life of the neighbouring tribes. We really exchanged
informationn as I would have done with a colleague".2 Zelfs midden in Brazilië kan
kennelijkk een chief 'samen' met een collega anderen van buitenaf bekijken. De chief ïs
eenn effect van (sociaal-culturele) tegenstellingen, maar de chief of chef is ook degene die,
alss een vorm van buitenlandse politiek, overal zijn strategie van ontheemding operationeel
kann maken.
Ookk in De elementaire structuren van verwantschap observeert Lévi-Strauss hoe
dee Nambikwara, evenals westerse volken, voortdurend te maken hebben met effecten van
binnenn en buiten, en niet alleen van theoretische blikken: "uitwisselingen zijn de
vreedzaamm opgeloste oorlogen, en oorlogen zijn het resultaat van mislukte transacties"
(ESK,, 67). De grenzen van 'strijdperken' zijn werkingen en effecten van relaties tussen
culturen.. En om dezelfde reden dat een absolute grens aan ieders begrip ontsnapt en
tegelijkk steeds een ander effect heeft op elke vorm van bestaan, kan ook "geen samenlevingg volmaakt" worden genoemd. "Geen enkele samenleving is door en door goed;
geenn enkele is absoluut slecht "(TT, 462-463). Hoe heeft Lévi-Strauss nu ooit gedacht
zelff te kunnen ontsnappen aan een of andere metafysische gevangenis?
Inn het interview met Charbonnier keert de binnen-buiten kwestie nogmaals terug,
maarr dit keer niet als een meetbare of schriftuurlijk waarneembare grens. In deze

11
Didier Eribon, De prés et de loin, 214, ik vertaal: "Om te kunnen observeren moet men buiten zijn.
Menn kan - dat is een ethische keuze - prefereren (maar is net mogelijk?) om zich te vestigen in de
«Rtmenieiriiigg waar men deel van uit maakt, zich ermee identificeren. Het weten is aan de andere kant".
22
In: Encounter, Vol. XXVI, no.4, april 1966,35, mijn cars.
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hernieuwdee poging om grip te krijgen op het onderscheid, roept Lévi-Strauss de hulp in
vann de verbeeldingskracht, en "een ander soort inzicht":

Steltt u zich voor (imaginez), vanuit een ander soort inzicht, wat de dood van een individu
betekent,, voor de eenvoudige 'kennissen' of voor zijn eigen familie. Van buitenaf gezien (vu de
ll 'extérieur) is het een nogal alledaagse gebeurtenis (un evenement assez banal), maar, voor de
naastenaaste familieleden stort er een universum (un itntvers) in: wij kunnen nooit precies begrijpen wat
dee rouw is van een familie die niet onze familie is, dat is een rouw die niet onze rouw is (mijn
cure.)1 1

Dee lezer wordt niet alleen verzocht zich de dood van een willekeurig individu voor te
stellen,, hij moet ook, en vooral, dit abstracte, overleden individu splitsen en onderwerpen
aann de oppositie 'eenvoudige kennis' versus 'familielid', tussen hun alledaagse
gebeurteniss en het instorten van ons universum. Het universele 'wij-gevoel' verbindt
Lévi-Strausss aan familie. Elders betoogt Lévi-Strauss dat het begrip van 'familie' juist
geenn natuurlijk, maar een cultureel gegeven is, en toch gebruikt hij hier in het interview
dee dood van 'ons' subject als enige (ware) oorsprong van de rouw: de dood van onze
eigenn familie kan alleen voor ons een bron van rouw zijn, die alleen wij kunnen begrijpen.
Wass daar nu zoveel verbeeldingskracht voor nodig? Voor de rouw lijkt precies hetzelfde
tee gelden als voor de observatie van een absolute grens: een fantoom dat overal en
nergenss is.
Verlichtingsficties,, zoals die van de grensinwerking van ontheemding, de theoretischee blik en de dood van het subject, hangen nauw samen. Het zijn niets meer en niets
minderr dan effecten van een (oppermachtige blik van een chief die elk 'fenomeen' kan
transformerenn van alledaags in universeel, en omgekeerd. De

structuralistische

verbeeldingg werkt met behulp van gecalculeerde verdeling van binnen en buiten, vanuit
hett gezichtspunt van een metafysische uit- en insluitingsstrategie.2
Dee werking van de grens is absoluut dubbel, het is niet een 'Ik denk' maar een
quasi-neutraall 'Er denkt (iets)' dat gespleten is en splijt, een activiteit waarbij handeling
enn effect in elkaar grijpen. Verdeeld-verdelend is het gespleten subject altijd zowel binnen
11

Chartxmoier, 25.
Evenals Lévi-Strauss maakt Bergson in zijn Introduction è la métaphisique het onderscheid tussen
innerlijkee en uiterlijke kennis, maar voor Bergson geldt de innerlijke kennis als absoluut en de uiterlijke
alss relatief (1392-1393).
22
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alss buiten, en het stelt de grens in. In die zin blijft het ook een selbsttötiges Wesen (B
158>> Het grensbegrip van Lévi-Strauss is een absoluut beginsel van deling of

verdeeldheid,verdeeldheid, deze strictuur is niet een zuiver transcendentale grens tussen zinnelijk e
bovenzinnelijk,, tussen innerlijk en uiterlijk etc. De structurele grenswerking zet het "zelf1
vann het kantiaanse "actieve wezen" tussen haakjes en splijt daarmee tevens zijn systeem.
Voorlopigg kan dus worden opgemerkt dat Lévi-Strauss een universalistisch
grensbegripp hanteert, mogetijk in het voetspoor van Kant. Ben gespleten grens, zelfs een
zichh splijtende grens, maar deze vorm van vervreemding lijkt tegelijk ook altijd, door
middell van een structureel denken te kunnen switchen, "categoriaal en combinerend"
zoalss Ricoeur later zal zeggen in verband met Lévi-Strauss' begrip van het onbewuste hierr kom ik in de volgende paragraaf op terug. Voorlopig kan ook gezegd worden dat het
gedecentreerdee CogHo, het 'Er denkt iets', weliswaar een dubbelwerking is, maar niet
oneindigg anders en niet zonder centrum, niet de "transcendentie van het niet-eigen", het is
geenn volstrekt oncalculeerbare, ondefinieerbare kracht (ED, 183).
Kantss begrip van universele grens was gefundeerd in het onvoorwaardelijke
beginsell van het transcendentale subject. De macht van de "homo noumenon", zoals dit
subjectt in de Metafysica van de zeden §35 wordt genoemd, strekt zich uit voorbij de
grenzenn van de dood. "Met betrekking tot zijn rechten in relatie tot anderen, beschouw ik
elkee persoon eenvoudigweg in termen van zijn humaniteit, derhalve als homo noumenon"
Enn deze 'persoon' blijft "zijn eigendom, ook wanneer bij niet meer bestaat als homo

phaenomeneon"phaenomeneon" (6: 295). Deze 'persoon' is gelijk in de ogen van al "degenen die
overlevenn (bekenden of vreemden)" (ibid). Het zou hier gaan om een verworven recht,
"eenn even zonderlinge als onloochenbare verschijning van de a priori wetgevende rede,
diee haar gebod ook over de grens van het leven (die Grenze des Lebens) uitstrekt" (ibid.).
Vanuitt het gezichtspunt van Lévi-Strauss kan de conclusie worden getrokken, dat over
dee grens van het leven niet de eenheid van de rede maar de verscheurdheid regeert.
Wildee Lévi-Strauss misschien zeggen dat er niet zoiets als een absolute eenheid
vann een persoon kan bestaan, maar wel absolute en mondiale grenseffecten van ons
kennen,, zelfs een techniek, die 'wij' (van nature) op alle anderen kunnen toepassen - met
dee noodzakelijke effecten van auto- en allochtoon, binnen en buiten? Op welk recht zou
ditt vermogen gebaseerd zijn? Het objectivistische taalgebruik - die blik, en natuurlijk ook
datt oor - eist duidelijk het recht op van de universele geldigheid van onze blikrichting, en
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opp het gehoor geven aan onze intenties. Lévi-Strauss' beginsel van absolute verdeeldheid
iss even universalistisch als dat van Kant, en tnj wekt daarmee ook de indruk - in elk geval
inn het interview met Charbotmier - dat hij zijn grenswerking als een onbetwijfelbaar recht
beschouwt,, a priori - zg het niet als a priori redelijk. De logica van de fantasie tussen
binnenn en buiten, afwisselend bezien als ego en alter-ego, is het effect van een machtig
gezichtspunt,, laten we zeggen het auto-effect van een soort noumenale chief.
Volgtt uit deze vergelijking nu de conclusie dat Lévi-Strauss' ideeën over de
rouw,, de absolute grenswerking etc, typisch kantiaans zijn? Heeft hij niet veeleer op
typischh westerse machtseffecten gewezen en daarmee ook juist de kantiaanse metafysica
fundamenteell bekritiseerd? Een voorlopige conclusie lijkt inderdaad lijnrecht in te gaan
tegenn alle verwachtingen Lévi-Strauss' denken is eerder anti-kantiaans - fundamentele
verdeeldheidd versus uniformiteit, culturele effecten van auto- en allonomie versus een
redelijkee

autonome

menselijke

natuur.

Als

het

structuralisme

evenals

het

transcendentalismee een kosmopolitisme zou impliceren, dan is het toch wel een gespleten
kosmopolitisme,, waaruit eenfilosofieen niet een "antifilosofie" kan worden afgeleid.1

Meerr en meer kantiaan.
"Filosofischh beschouww ik mij meer en meer als kantiaan, niet zozeer door de specifieke inhoud
vann Kants leer, als wel door de specifieke wijze van het stellen van het kennisprobleem".2
Tweee jaar na het gesprek met Charbonnier is Lévi-Strauss 'meer en meer kantiaan'geworden,
maarr hij heeft het, behalve over een vermeende progressie, ook over een verschil en een
overeenkomstt Het "meer en meer" geldt mogelijk op een dubbele manier meer en meer

overeenkomstovereenkomst betreffende de specifieke inhoud van Kants leer, maar ook meer en mee
verschilverschil met betrekking tot de specifieke wijze van het stellen van het kennisprobleem. Beide
aspectenaspecten komen goed tot uitdrukking in een tekst van Paul Ricoeur - een van de eerste

filosofischefilosofische commentaarteksten3 - en een daarop volgende discussie tussen Lévi-Strauss en
Ricoeur. .

11
De term "aitfffilosofie" ontleen ik aan J.-M Domenach, die in zijn artikel "Le systeme et la personae"
hett denken van Lévi-Strauss, maar ook dat van Michel Fbucault, aldus typeert
22
In: hnervista a Claude Lévi-Strauss. Aut-Aut, Tt. 1963, 27-45. Geciteerd door Arie de Rmjter in: Claude
Uvi-^trauss.Uvi-^trauss. Een systeemanalyse vmzynmtropok^i^
33
De eerste erkenning vanuit de antropologie is van J.P.B. de Jossdin de Jong (de oom van P.E. de
Jossdinn de Jong), die in 1952 commentaar en kritiek heeft gepubliceerd onder de titel Lévi-Strauss'
TheoryTheory on Kinship and Marriage, hetgeen volgens Lévi-Strauss "de eerste studie was die aan mijn werk
werdd gewijd", (zie: R. de Ridder, J.AJ. Karremans).
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Hett belangrijkste doel van Ricoeurs artikel Structure et herméneutique1 is het
bepalenn van de "grenzen van de geldigheid** van het structuralisme, en wel vanuit de
gedachtee "dat de geldigheid van een methode nooit is te scheiden van het besef van haar
grenzen".22 Deze reflectie over de eigen grenzen zou in het structuralisme ontbreken en
daarmeee zou dan ook de hermeneutiek urgent zgn: "de verabsolutering van het linguïstische
modeTT moet worden gerelativeerd opdat het structuralisme begrepen kan worden "binnen de
hermeneutischee cirkel"3 Ricoeur stett het structuralisme zeker niet gelijk aan het
transcendentafisme,, hg ziet echter wel een sterke overeenkomst Lévi-Strauss zou namelijk
hett onderscheid nissen longue en parole van De Saussure hebben overgenomen,
gekoppeldd aan het onderscheid tussen respectievelijk onbewust en bewust, waarbij de
"linguïstischee wetten" van het structuralisme gesitueerd zijn op een onbewust niveau,
"niett hetfreudiaanseonbewuste van de drift en de begeerte .. maar veeleer een kantiaans
dann eenfreudiaansonbewuste, een categoriaal en combinerend onbewuste". Ricoeurs
onderscheidd is complex en hij bedient zich bovendien niet van scherpe tegenstellingen,
zodatt bijvoorbeeld ook de vraag open blijft in hoeverre Lévi-Strauss beïnvloed is door
Freud.5 5
Ricoeurss formulering geeft aanleiding tot tenminste twee opmerkingen. De eerste
opmerkingg is eigenlijk een herhaling van hetgeen ik tegen Mainbergers analogie heb
ingebracht:: de 'wetten', die het onderzoeksobject van de structurele antropologie zijn,

11

Paul Ricoeur, "Structure et hennéneutiquen, in Esprit, revue international, no. 11, november 1963,
596-627.. Voor net eerst gepresenteeid tijdens het International Congress of Philosophy en gepubliceerd
onderr de mei 'Symbole et tempoialité', in: Archivio di Filosofia, Nos. 1-2 (Roma 1963), herdrukt in het
tijdschriftt Esprit (november 1963) waarbij een gesprek met Lévi-Strauss is opgenomen (Reponses ó
quelquesquelques questions), daarna verschenen als eerste hoofdstuk in Le Conflit des interpretations (1969). De
verwyss voor zowel Ricoeurs analyse als voor het gesprek met LeM-StiaMSsnaarder«gineringvan£spn/.
Onderr de mei 'Hermeneutiek en structuralisme' heeft Ad Peperzak dit artikel vertaald en opgenomen in
dee bundel Wegen van de filosofie, essays van Paul Ricoeur, Bilthoven 1970.
22
Ibid 596-597.
33
Ibid, 618,621.
44
Ibid, 599-600.
55
Ja Structurele antropologie hoofdstuk XV wordt Boas genoemd als de eerste die het onderscheid tussen
bewnttt en onbewust in de antropologe beeft ingevoerd, ifewniMd wmrh er een duidelijke relatie met de
fittnrtrrw.il»fittnrtrrw.il» lingiiTcriA gelegd J*"!"? <?hemopnii wijst er op dat beiden de seksualiteit centraal stellen, e
zijj geeft een fraai citaat van Lévi-Strauss: "van Freud heb ik geleerd (..) dat zelfs de meest arbitraire en
zetfss absurde ervaringen en verschijnselen van de AK^tafo activiteit ontcijferd kunnen worden en een
beteftyntss hebben (41). De relatie tussen Freud en Lévi-Strauss moet niet worden onderschat, Als Freud
inn Das Ich und das Es het Oiónpos-complex begrijpt als de oorsprong van de categorische i m p e i a ^
dee relatie mef T-éyi-Ktraiiss' begrip van incestverbod erg voor de hand. Chemouni merkt terecht op: "wat
deMythotcgica'ss qjn voor het Stnichirafeme *wn IAri-Sria«, is de Traumdeutung in de psychoanalyse van
etet anthropologie: Lévi-Strauss et Freud, Paris/Montréal 1997,181.
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zijnn niet identiek aan Kants categoriale functies. Lévi-Strauss meent niet te (kunnen)
beschikkenn over een volledige lijst van 'alle oorspronkelijk zuivere begrippen9. Een
'zuiverr begrip' is een mythe, een fictie, die slechts binnen een cultureel taalspel kan
doorgaann voor waarheid. Daar kan nog iets aan worden toegevoegd: het linguïstische
modell is niet als zodanig in de antropologie verabsoluteerd Lévi-Strauss meent wel dat
ditt model inzicht en kennis kan verschaffen hoe 'taal' verabsoluterend kan werken. Grote
enn kleine verhalen gaan binnen een bepaald taal- en cultuurgebied over vanzelfsprekende
zaken,, over dingen die er van nature zouden zijn, en deze voorstelling van zaken zou
doorr middel van de techniek van ontheemding altijd als lokaal effect kunnen worden
doorzien. .
Dee tweede opmerking betreft een nieuw aspect, namelijk het onderscheid dat
Ricoeurr maakt tussen een kantiaans en een freudiaans onbewuste. Uitspraken van Kant
overr het onbewuste zijn onder andere in de Prolegomena en de Antropologie in

pragmatischpragmatisch opzicht te vinden Ik beperk me tot twee paragrafen uit deze teksten. In d

AntropologieAntropologie wordt een paragraaf besteed "aan de voorstellingen, die wij hebben, zond
onss er bewust van te zijn" (§5). Op zich is 'bewustzijn van het onbewuste' een
contradictoiree gedachte - om welke reden Locke deze gedachte ook verwierp - maar
Kantt stek een soort oplossing in het vooruitzicht. Hij differentieert de logische
tegenstellingg bewust/onbewust op een subtiele manier met behulp van de dichotomie
'directt bewust' en 'indirect bewust'. Indirect bewuste voorstellingen zijn niet volstrekt
onbewust,, maar donker of duister (Dunkel als tegenhanger van Klar), in verband
waarmeee hij opmerkt dat "op de grote kaart van ons gemoed slechts weinig plekken
verlichtt zijn (illuminiert)". Het komt er op neer dat in het onbewuste volgens Kants visie
nooitt volstrekte duisternis kan heersen, want al zijn er onmetelijk veel duistere
voorstellingenn in de mens - hetgeen mensen ook zo verwant maakt aan dieren - toch
houdtt "de verbeelding" ervan om "in het duister te wandelen". Deze omschrijving van het
onbewustee als een verleidelijke bosschage van de verbeelding, sluit vrijwel naadloos aan
bijj de gedachte van de Prolegomena §24, waar Kant betoogt dat onbewustheid niet kan
wordenn aangetoond als "absolute afwezigheid (Mangel)', er is bijvoorbeeld geen
psychologischee duisternis die niet als een bewustzijn kan worden beschouwd dat volstrekt
doorr een ander, sterker bewustzijn (stdrker) wordt overheerst, en dat geldt voor elke
toevalligee gewaarwording" (vert. aangepast, mijn curs.). In de termen van de bewust-
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zijnsfilosofiee kan het absolute er niet volstrekt anders zijn, anders dan in een altijd
sterkeree vorm van bewustzijn.
InIn De ekmenicare stntcturen \m verwantschep stort
dee kritiek van Riooeur fwgiP"»? bevestigt: de structurele antropologie heeft "bij de primitieve
organisatievormenn gemakkelijker toegang" tot "de logische structuren {structures logiques)
diee het onbewuste denken voortbrengt" (SEP, 327; ESK, 268). Voor Lévi-Strauss is het
'onbewuste'' niet (zoals voor Freud) een absoluut ongekende krachtbron, maar de verbeelding
vann Lévi-Strauss kan er ook niet, zoals de verbeelding van Kant, zonder te verdwalen
doorheenn flaneren. Lévi-Strauss meent echter wel dat een onbewust etnisch denken leesbare
enn vertaalbare mythen produceert: er denkt iets door de mythen heen. Dat maakt het
mythischee denken tot "een blinde, hoewel onontbeerlijke functie van de zieT (A 78;B 103).
Mythenn ztjn fragmenten met behulp waarvan de structuralist de 'logische structuren' van dat
andereandere denken van een andere cultuur (aan de andere kant) kan observeren. Kants definitie
vann het onbewuste als een onontbeerlijk indirect (zelfbewustzijn - geen begrip, maar zeker
niett absoluut onbewust, want dan stuiten we op een tegenspraak - komt overeen met LéviStrauss'' notie van het onbewuste, en w d als structureel antropologisch

observeerbaar

categoriaall systeem achter alle mythemen: de mythisch-fitntastische geest van anonieme
oorsprongg kan in potentie overal en altijd object zyn voor de structurele antropologie. Elke
lokalee Sprachgeist is een spreekbuis van een anonieme stem: "cette grande voix anonyme"
(HN,572;NM,640). 1 1
Hoewell Ricoeur de verwijdering ten opzichte van het freudiaanse onbewuste
opmerkt,, acht hij de hierboven geschetste kantiaanse verbeelding toch niet relevant.
Ricoeurr past zelfs, wat het transcendentale zelfbewustzijn betreft, een soort amputatie toe:
"hett gaat veeleer om een categoriaal systeem zonder verwijzing naar een denkend subject"2
Lévi-Strausss stemt met deze karakterisering in: "Ik ben het volledig eens met de heer
11

Va* de tens "Spradhgeut" verwijs ik naar Appiah: Tor Herder, prophet of German nationalism and

foundingfounding phftftWFfrf "f f*«r «wfam irianlngy «f narirtnhftnri, the «pint « f a narinw wax expressed «hnwe

aDD in itsfrtigwagr.its Sprachgeist", In My Father's House, 20. Als we Kant beschouwen als de
woordvoerderr van de stille stem van de zuivere rate, dan is Herder de soieckbuis van het lokate gevoel
vann geluk en gezelligheid. Susan Shell merkt op dat Kant vooral Herders getuksbegmsd beknttseerde:
"Kantss idea of history mat sacrifices the bat^niess of mdtvidtiak to the progress of the sp
Herder'ss point of view an arrogant usurpation, m the name of a spurkws 'ta^
too follow the dictates of his own heart", en SheU vervolgt: *Wooe of Üns, to be sure, stops Herder from
fpfftHttgg wfhirtnrêal prng***. j"** — **» WMmücnee an the equal value «fall enhmes as efflorescence* nf

naturee does not stop him from isisting on the superiority of European culture to all others" (Shell, 77»
EmbodimentEmbodiment of Reason, 188-189).
22
Paul Ricoeur, Structure et heniieneutique, in £^prtƒ,600.
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Ricoeurr wanneer hij mijn positie definieert - zonder twijfel om mij te bekritiseren - als
'eenn kantiam'sme zonder transcendentaal subject'".1 In deze bevestiging wordt
"categoriaall systeem" listig verruild voor "kantianisme", misschien w d om een al te grote
overeenkomstt met zijn oude neokantiaanse maitres te vermijden. Lévi-Strauss herbaalt in
dee inleiding van Rauw en gekookt zelfs nog eens zijn uitgangspunt, maar transformeert
daarbijj de kritiek, hij zet het gebrek om in een onvermijdelijke consequentie:

verree van deze restrictie op te vatten als een gebrek (lacune), beschouw ik het als een
onvermijdelijkee consequentie, op filosofisch niveau, van de etnografische benadering die ik heb
gekozen,, want omdat het onderwerp van onderzoek de voorwaarden zijn waaronder
waarheidssystemenn onderling inwisselbaar worden, die derhalve daardoor tegelijkertijd geschikt
kunnenn zijn voor verschillende subjecten, krijgt het geheel van die voorwaarden (/ 'ensemble de ces
conditions)conditions) het karakter van een object begiftigd met een eigen realiteit (objet doté d'une réalité
propre),propre), onamankeujk van elk subject (CC, 19; RC, 11).

Dee "onvermijdelijke consequentie" houdt in dat elk contingent en psychologisch individu
zijnn status als autonoom centrum verliest, om plaats te maken voor een geheel van
voorwaardenn met een eigen, onafhankelijke realiteit Preciezer gezegd: het kantiaanse
transcendentalee subject is verruild voor een "object" dat op een dieper niveau weliswaar
onbewustt is voor elk subject, maar dat toch begiftigd zou zijn met een "eigen realiteit". In
dee rest van dit hoofdstuk wil ik nagaan hoe Lévi-Strauss die wisseltruc van dat "eigen"
heeftt geleerd, dat wil zeggen hoe hij het "zelf van voorheen vertaalt in fonologische
termen. .
Voorlopigg kan worden geconstateerd dat Lévi-Strauss tegelijk ver weg en heel
dichtt bij de transcendentaalfilosofie staat. De voyeur kan zichzelf overal tegelijk binnenenn buitenspel zetten. Het object van zijn onderzoek is, evenals voor Kant, de voorwaardenwaarden voor de mogelijkheid van waarheid, maar tegelijk meent Lévi-Strauss die
voorwaardenn als een "geheel" te kunnen observeren, onafhankelijk van elk subject.
Enerzijdss heeft Lévi-Strauss die voorwaardelijkheid in de beroemde uitspraak verwoord:
hijj beoogt niet aan te tonen "hoe mensen in mythen denken, maar hoe mythen effect
hebbenn op het denken van mensen, zonder dat ze het weten" (CC, 20; RC, 12).

11

Esprit, 633.
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Anderzijdss blijkt uit het minder vaak geciteerde vervolg hoe hij meent inzicht te krijgen in
dee wijze waarop 'Er iets denkt': "abstraherend van elk subject om te begrijpen mythen
datt op een bepaalde manier met elkaar denken" (ibid.)- Hoe abstraheert hij? En hoe
denkenn mythen dan met elkaar? Sterker: hoe zou Lévi-Strauss ooit te weten kunnen
komenn dat alle mythen met elkaar denken? De ontheemdingstechniek wordt vanuit een
alwetendd standpunt toegepast, het is inderdaad

eenn transpositie {transposition) van het kantiaanse onderzoek naar het gebied van de antropologie,
mett dit verschil dat, in plaats van de reflectie of de introspectie te gebruiken met betrekking tot de
standd van de wetenschap in de specifieke samenleving waarin de filosoof zich bevindt, wij ons
begevenn naar de grenzen (on se transporte aux limites) ervan: door onderzoek naar datgene wat
gemeenschappelijkk (commun) kan zijn tussen de mensheid die ver van ons verwijderd lijkt en de
manierr waarop onze eigen geest werkt (notre propre esprit)., door aldus te proberen (en essayant)
dee fundamentele en bindende eigenschappen (propriétés) te ontdekken van de hele geest (tout
esprit),esprit), wat dat ook moge wezen.1

Dee vermeende liquidatie van het transcendentale subject hangt nauw samen met de
continuatiee van een bepaalde force: het willen ontdekken van eigen-schappen (propriétés)
vann de hele geest (tout esprit). De grenzen van ons denken vormen daarbij de
noodzakelijkee - zij het lacunaire - voorwaarden voor een onderzoek, niet van "onze eigen
geest"" maar van iets dat tegelijkertijd dichtbij en ver weg en binnen-buiten aan het werk
is,, eigenschappen die mogeüjk zelfs niet puur geestelijk zijn, maar toch wel een "geheel"
vormen.. Lévi-Strauss' ontsnapping uit de Cartesiaanse gevangenis komt neer op een
transpositiee van de transcendentale methoden van introspectie, waarbij het bewustzijnsfjlosofischee fundament van eenheid wordt verruild voor een streven naar totaliteit, een
verlangenn naar een toestand waarin "de oppositie tussen mij en de ander" is overwonnen,
"eenn terrein, dat wil zeggen, het onbewuste, waar het objectieve en subjectieve elkaar
ontmoeten,"" (Dvt XXX).

Eenn gewone hyper-kantiaan.
Memorerendd wat al in Trieste tropen is gezegd - dat hij namelijk, via zijn lectuur van
Marx,, eerst Hegel en daarna Kant leerde kennen (TT, 60) - voegt Lévi-Strauss in het
11
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gesprekk met Didier Eribon er aan toe: "als u me vraagt naar de invloeden die ik heb
ondergaan,, ben ik eigenlijk een gewone kantiaan".1 Wat zou hij dit keer onder 'invloeden'
enn 'een gewone kantiaan' verstaan? Hierop krijgen wij geen direct antwoord. Wanneer
hett enkele hoofdstukken later over een vergelijking gaat tussen de Mythologica 's en De
jaloersejaloerse pottenbakster2 merkt Lévi-Strauss op dat "de problematiek het zelfde is. Alleen
dee empirische inhoud verschilt - of esthetische inhoud, in de kantiaanse betekenis van het
woord".33 Omdat Kant echter de term 'esthetisch' op twee zeer verschillende manieren
hanteert,, respectievelijk in de "transcendentale esthetica" van de Kritiek van de zuivere
rederede en in de Kritiek van het esthetische oordeelsvermogen laat Lévi-Strauss' summiere
verwijzingg zich niet gemakkelijk interpreteren.
Perr brief laat Lévi-Strauss mij weten dat hij Kants begrip van 'esthetisch' uit de
eersteeerste Kritiek bedoelt4 Dit antwoord geeft mogelijk uitsluitsel over de volgende kwestie.
Wanneerr we de Kritiek van de zuivere rede en de Kritiek van het oordeelsvermogen
vergelijken,, dan blijkt Kant zoals gezegd het begrip 'esthetisch' dubbelzinnig te
gebruiken.. In de eerste Kritiek is 'esthetisch' een epistemologische aanduiding van de
zogenoemdee aanschouwingsvormen van ruimte en tijd. In de derde Kritiek daarentegen
wordtt het 'esthetische' als een kenmerk van het - subjectieve - oordeelsvermogen
opgevatt en als een eigenschap van een - zuiver subjectief - gevoel. Hieruit kan de
conclusiee worden getrokken dat Lévi-Strauss de termen 'esthetisch' en 'empirisch' als
onderlingg verwisselbaar acht, en wel als aanduiding van het zintuiglijk opmerken van
sociaal-cultureell bepaalde tekens (de waarneming van fenomenen als 'rouw' en 'rauw').
Anderss gezegd, Lévi-Strauss begrijpt het onderscheid tussen "objectieve gewaarwording"
enn "subjectieve gewaarwording", zoals Kant dat maakt in §3 van de Kritiek van het

oordeelsvermogen,oordeelsvermogen, als relatief. Kant meende dat er een beslissende grens kan w
getrokkenn tussen de objectieve gewaarwording van "een groene weide" en het
subjectievee "aangename gevoel {Armehmlichkeitf dat we erbij hebben. Lévi-Strauss
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Eribon, De prés et de bin, 152.
In het relatief kleine werk De jaloerse pottebakster {La Pottere jalouse), dat veertien jaar na de
MythologicaMythologica 's is verschenen, benadert Lévi-Strauss de thematiek omtrent het 'koken' en het 'kookvuur'
vanuitt een andere voorwaarde van de neolitische revohaie. Deze andere structurele voorwaarde voor de
mogelijkheidd van cultuur is het pottenbakken: het bakken van klei in vuur (als en soort pre-kcokvuur)
waarmeee het belangrijkste gerei voor het bereiden van voedsel wordt verkregen.
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Eribon, De prés et de bin, 191.
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heeftt aangetoond dat dit onderscheid cultureel bepaald is. Op z'n Nederlands gezegd:
verree weiden lijken altijd groener.
Hett onderzoek van Lévi-Strauss lijkt er uitsluitend op gericht om indirect, via
anderee tekens van anderen - ver weg, bijna verloren - tot een totaal ander inzicht van
'gemeenschappelijkee eigenschappen' te komen, het is een soort omgekeerd rouwproces.
Err rest mij slechts de vraag wat in dit verband de typering van een 'gewone kantiaan' nog
zouu kunnen betekenen. Lévi-Strauss' afscheid van de reflectie- en bewustzijnsfilosofie - in
eikk geval wat een centraal uitgangspunt betreft - maakt het gebruik van het woord
'gewoon'' geenszins vanzelfsprekend. In hoofdstuk 16 van hetzelfde interview brengt
Lévi-Strausss wederom de grondslagen van de antropologie ter sprake, waarbij hij en
passantpassant zijn relatie tot Kant verder toelicht:

Enerzijdss geloof ik in wetenschappelijke kennis. Alles wat ik van fysici en biologen leer, boeit me;
nietss stimuleert mijn denken meer. Tegelijkertijd komt het mij voor dat na elk opgelost probleem,
off na elk probleem dat wij menen te hebben opgelost, zich nieuwe voordoen, en zo eindeloos
voort;; zodanig, dat "aa"*"»te wij er elke dag meer in doordringen, de zekerheid toeneemt dat ons
denkvermogenn iiy>A*pi»flt is aan de realiteit en dat altijd zal zijn, en dat de diepste natuur ervan
(la(la nature profonde de celui-a) ontsnapt aan elke voorstelling (representation). Het is Kant die
onss dat het eerst heeft geleerd.(224)

Lévi-Strausss is een gewone irfmriaan in die zin dat hij aan de kennelijke oneindigheid van
hett kenproces ten aanzien van de 'fenomenen' de conclusie verbindt dat de diepste natuur
daarvann ontsnapt aan elke voorstelling of elk voorstellingsvermogen. Ik heb reeds
gerefereerdd aan de 'absolute grens' die in de transcendentaalfilosofie hiermee samenhangt
-- van de phaenomena en de noumena, van het bewuste en het onbewuste - en dus mogen
wee aannemen dat Lévi-Strauss met 'de diepste natuur' zoiets als de 'noumena' en het
DingansichDingansich

in gedachten heeft, laten we zeggen het binnenstebuiten bovenzinnelijke, het

onbewustt absolute. Datgene wat ook in Kants optiek ontsnapt aan elke voorstelling van
hett verstand (maar nooit aan het zelfbewustzijn/ Francois Dosse bevestigt deze ambigue
relatiee tussen stmcturalisme en transcendentalisme: "men kan het structuralistische
programmaa beschouwen als gemarkeerd door de kantiaanse filosofie in zijn wil om alle
socialee systemen te verbinden met principiële categorieën die functioneren als noumenale
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categorieën".11 Volgens Dosse ontleent Lévi-Strauss echter dit kantiaanse aspect veeleer
aann Jakobsons fonologie (als onderdeel van de linguïstiek, de studie van fonologische
systemen2)) dan aan de filosofie. Dat verklaart wellicht waarom het denken van LéviStrausss in gesprek met Eribon zo'n beslissende wending neemt ten aanzien van de
'diepstee natuur van de realiteit':

Maarr Kant, die zich wel schikte in het onvermogen van het kennen - gezien de antinomieën hooptee in het morele leven een absoluut fundament te vinden. Ik ben zo vrij om, hyper-kantiaans,
aann het morele leven volgens de zuivere rede toe te voegen dat dit leven ook zijn antinomieën
heeft,, die onmogelijk te overwinnen zijn.(224)

Lévi-Strausss is een gewone kantiaan omdat hij zich schikt in de begrenzingen van onze
kenvermogens,, maar hij is ook "hyper-kantiaans" omdat hij, in tegenstelling tot Kant,
meentt dat het ene morele, zuiver redelijke fundament eveneens gespleten is, gekenmerkt
doorr antinomieën die niet overwonnen kunnen worden. Die splijting zou ook de grond enn de ongrond - van de deconstructie genoemd kunnen worden, door Derrida omschrevenn als de "onbegrensdheid van het spel", door Lévi-Strauss echter nog opgevat als "een
spell m de wereld" (GR, 73; 50). Aan welk spel in de wereld speelt de antropoloog
onbewustt mee? Na de verdwijning van het transcendentale subject zou er nog een
preciezee grens tussen binnen en buiten - tussen onze wereld (dichtbij) en hun wereld (ver
weg)) - kunnen worden getrokken, op grond van een "wetenschappelijk bewustzijn,
gekozenn als centrum van referentie"(IM, XLVTH). Deze zelvigheid beschikt zogezegd
overr een inadequaat tyloriaans vermogen om grenzen in zichzelf en tussen zichzelf en
anderenn waar te nemen, vast te stellen, en te overwinnen.
Dee structurele, antinomische gespletenheid is niet per se anti-kantiaans of antifilosofisch,filosofisch, en laat zich veeleer interpreteren als deconstructie van het transcendentaalfilosofischee paradigma met behulp van de structurele linguïstiek. Het betreft een
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Francois Dosse, Histoire du structuralisme, voLL, 51.
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omwentelingg met voornamelijk twee effecten die het categoriale denken kritisch treffen.
Hett eerste effect is Lévi-Strauss' drastische afwending van Kante apriorisch-deductieve
benaderingg (en in die zin sluit het structuralisme aan bij het inzicht van Durkheim en
Mauss:: categorieën zijn altijd van sociale oorsprong). Er komt een linguïstische
benaderingg voor in de plaats, dat wil zeggen, niet de 'zuivere rede' maar 'het taalsysteem'
(dee longue van de Iangage) wordt als constitutief en regulatief beschouwd: mythen
denkenn in vele talen met elkaar.1 Ten tweede wordt de formule van 'een kantianisme
zonderr transcendentaal subject' vanuit structuralistisch perspectief niet begrepen als een
contradictiocontradictio in terminis, maar als een principe, een beginsel van spüjting: de 'culturele'
zelvigheidd is een gespleten farce en een streven naar wisselwerking, een zoeken naar
gemeenschappelijkee

eigenschappen,

met

verstrekkende

esthetische

en

ethische

consequenties. .
Kantt meende op basis van het ene, zuiver redelijke fundament zuivere van
onzuiveree gevoelens te kunnen scheiden en daarmee het hele maatschappelijk-cuhurele
veldd te kunnen reguleren als een hiërarchisch systeem. Voor Lévi-Strauss vervallen die
transcendentalee zuivere restricties. Maar Lévi-Strauss trekt daaruit niet de conclusie dat
zijnn quasi-ernpirisch-etnisch-esthetische grensstellingen en -werkingen, als machtseffecten,, volstrekt willekeurig en zelfs aporeüsch zouden zijn.
Bekijkenn we de decentrering van het transcendentale subject als een ontsnapping
uitt een achterhaald bewustzijnsfjlosofisch kosmopolitisme, dan staat deze uitweg gelijk
aann een poging om het zelfbewustzijn, als markeringspunt van identiteit en continuïteit, te
liquideren.. Kant begreep het 'ik' als een "volstrekt lege voorstelling: Ik, waarvan men
niett eens kan zeggen dat het een begrip is, maar alleen een nietsverhullend bewustzijn, dat
allee begrippen begeleidt"(A 346; B 404). Dit beginsel duidt Derrida aan met zelvigheid
(eenzelvigheid)) (mêmeté, M, 392) en als "Ie moi est Ie même" (ED, 139) of ook als "logicaa van het zelfde" (PA, 20; 4). Voor Kant is dit "zelf* of "ik" de essentiële voorwaarde
voorr de mogelijkheid van kennis, en in die zin absoluut geldig:
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Mythen maken onderdeel uit van "ontelbare concrete systemen van representatie" (CC, 19; RC, 11).
Elkk willekeurig individu dat een mythe vertelt verkeert, zoals Antoine Mooij het tienend uitdrukt, "in
eennft****™1van 'horigheid* ten opzichte van een dergelijk systeem". De dikwijls mondeling
overgeleverdee mythen spreken 'met elkaar' door het sprekende subject heen. Wat voor het sausswiaanse
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Dee zin: üt ben eenvoudig moet als een onmiddellijke uitdrukking van de apperceptie worden
beschouwd,, waaruit volgt dat de ogenschijnlijke Cartesiaanse conclusie, cogito, ergo sum,
inderdaadd tautoïogisch is, omdat het cogito (sum cogitans) zich onmiddellijk uitspreekt over de
werkelijkheid.. Ik ben eenvoudig betekent niets meer dan dat deze voorstelling van Ik niet de
minstee veelvoudigheid omvat, en dat zij een absolute (hoewel louter logische) eenheid is (A 355).

Uitt zijn kritiek op de existentiefilosofie is reeds gebleken hoe Lévi-Strauss denkt over
dezee eenheid die "zich onmiddellijk uitspreekt over de werkelijkheid". In combinatie met
dee gedachte van een gedecentreerd subject volgt onvermijdelijk de consequentie, dat voor
dee structurele antropologie het absolute en zuiver redelijk-morele fundament van eenheid
komtt te vervallen, plaatsmakend voor tegenstellingen "die onmogelijk te overwinnen
zijn".. Dit antinomische effect kan echter nergens als zodanig worden geobserveerd. Als
immerss "rassen geen observeerbare fenomenen zijn" (RE, 22; VA, 4), hoe zouden
culturenn dat dan wel kunnen zijn? 'Ik' stuit nooit op een absolute grens omdat 'ik' me
vann meet af aan niet in één antinomische toestand bevind. 'Er' was nooit een eenvoudige
bron,, mythen denken voorafgaand aan 'mij' en in en door mij heen. Kants cogito sprak
reedss onbewust met gespleten tong.
Tochh zou er volgens Lévi-Strauss wel een moment zijn waarop 'er' iets wordt
gearticuleerdd of waarop 'iets' zich articuleert: "de taal kan niet anders dan plotseling
geborenn zijn", er is sprake van een "teweeggebrachte overgang (un passage s'est
effectui)effectui)ii van een stadium waarin niets zin had, naar een ander stadium waarin alles zin
bezit",, een "radicale verandering: een moment waarop het totale universum in één keer
betekenisvoll is geworden" (IM, XLVu). Er resteert in de structurele antropologie een
hyper-transcendentalee notie van een wereldomvattend oermoment van het ontstaan van
betekeniss op het "moment" van een "overgang": achteraf heeft alles zin.
Dee kritiek op het metafysisch etnocentrisme stelt de apriorische uniformiteit in het
perspectieff van een apriorische twee- of veeltaligheid van ervoor en erna, erbinnen en
erbuiten.. Van Kants Idee van een algemene geschiedenis in kosmopolitisch perspectief
resteertt niets anders dan een scbismatische werking. Met het verval van het fundament
vann de redelijke eenheid a priori, valt in beginsel ook het fundament weg van elke
uniformiteitt en totaliteit, dat wil zeggen, ook die van een algemene geschiedenis van een
wereldgemeenschap.. De structurele antropoloog lijkt zich echter toch altijd te moeten
beroepenn op één overgang of moment, een geboorte van 'zin', een drang die observaties
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oriënteert,, een soort onbewust doel waar alle wisselwerkingen tussen esthetisch-ethische
talenn en tekens toe leiden.1 Zoals in De elementaire structuren van verwantschap de
ontdekkingg wordt gedaan van een "logische macht" (urn puissance logique, SEP, 128;
ESK,, 100), zo is de tetralogie van de Mythological

een inventie van de mythe van een

mytho-logica.. Wat is dit voor een hyper-kantiaanse tdeo-logica?
Uitt de lacune van het transcendentale subject, een gebrek dat in de woorden van
Judithh Butler ook een "signifying lack"2 kan worden genoemd, volgt de conclusie dat elke
transcendentalee term in het kader van de structurele antropologie een linguïstische
schematiseringg ondergaat. Categorieën zijn in die zin mythen, dat wil zeggen grens*
werkingenn tussen esthetisch-ethische vocabulaires. Vormde het transcendentale subject
voorr Kant het noodzakelijke, ethische eenheidsbeginsel van een kosmopolitische ethiek,
hett ontbreken daarvan en daarmee de werking van de nooit neutrale lege plaats die het
gedecentreerdee transcendentale subject heeft achter gelaten, brengt Lévi-Strauss op de
gedachtee dat het mogelijk moet zijn om toch een soort bron van een universeel gespleten
strevenn waar te nemen.
Hoee meent Lévi-Strauss nu te kunnen werken met de hyper-kantiaanse rest - een
legee vorm, een niet geheel puur gebrek - en meer nog: hoe denkt hij de resten ervan te
kunnenn wegwerken, hoe meent hij er macht over te hebben, als ware het toch zijn
instrument?? Hoe werken de ontheemde kenvermogen van een subjectloos subject?
Anderss gezegd: als de categoriale eenheid voor Lévi-Strauss een mythe is, en als het
kennenn veeleer een vorm van tekstinterpretatie is, over wat voor een (niet per se antihermeneutische)) toepassing of applicatie zou Lévi-Strauss dan toch nog beschikken?
Culturelee verschijnselen (teksten en allerlei ander artefacten) zijn kennelijk nooit volstrekt
contingentee effecten of ficties.
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Een teken* bestaat volgens de semiotiek uit een waarneembaar deel (signifiant, betekenaar) en een
opwaarneembaarr deel (signifié, betekende), het verwijst altijd naar een ander teken. Het waarneembare
dedd zon kannen worden opgedeeld in 'morfemen*, en vervolgens in ondeelbare eenheden, 'fonemen'
EpwfMll Lévi-Strauss varieert 'foneem' (kleinste linguïstische eenheid, zonder betekenis van zichzelf)
mett uitdrukkingen als 'mytheem' en 'zofiem'. Elders geeft Lévi-Strauss de volgende toelichting: "Om de
formuleformule te herhalen die Jakobson toepast op het foneem, is een mytheem een zuiver differentieel en
inhoudslooss teken" (TVA, 145) Zie ook: Jakobson 1971, 13-17. De structurele analyse tracht via
wqwiifegtee relaties tussenfonemen(nrythemen, zoemen) bepaalde latente, onwaarneembare - of in elk
gevall wei direct waarneembare -beweeg- en leesrichtingcn te ontdekken
** Judith Bulier, Gender Trouble, Oxford 1990,135.
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Hett geparafraseerde schema.
InIn het voorgaande heb ik gezegd dat Lévi-Strauss' omwenteling van het kantiaanse schematismee voor mij een belangrijke leidraad is, ik wil daarom in deze paragraaf reeds inleidend
aanduidenn welk verband er bestaat tussen de decentrering van het transcendentale subject
enn de structurele notie van schematisme. Manfred Frank ziet vooral in de vroege teksten
vann Lévi-Strauss een regelrechte toepassing van kantiaanse begrippen, met behulp van
linguïstischh taalgebruik In de inleiding van Structurele antropologie zet Lévi-Strauss immers
uiteenn hoe "de activiteit van de onbewuste geest" begrepen moet worden, namelijk als "het
opleggenn (imposer a) van vormen aan een inhoud".' Frank meent dat Lévi-Strauss hier onder
"inhoud"" ongearticuleerd inhoud verstaat zodat er dus voor Lévi-Strauss een fundamenteel
hiaatt zou bestaan tussen geest en klank (terwijl "de geest op zich even amorf is als de klank")
enn er dus, zo redeneert Frank, "tussen beide iets moet interveniëren, namelijk het schematisme
vanvan de articulatie".2 Omdat Lévi-Strauss zich in het genoemde citaat bedient van het
traditionelee onderscheid van vorm en inhoud, en tegelijk een soort eenrichtingsverkeer
suggereertt (de onbewuste geest zou vormen opleggen), lijkt hier inderdaad bijna sprake van
eenn soort transcendentaal schematisme. Om die reden interpreteert Frank waarschijnlijk
Lévi-Strauss'' schematisme in kantiaanse zin, met name in de lijn van de transcendentale
deductiee en de transcendentale doctrine van het oordeelsvermogen in de Kritiek van de
zuiverezuivere rede (zie bijvoorbeeld A1373176, A147;B187, A147-A159, B186-B198 ).
Ikk wil tegen deze interpretatie het volgende inbrengen. Er zijn veel plaatsen te
vinden,, niet alleen in de vroege teksten, maar ook in De elementaire structuren van

verwantschap,verwantschap, Structurele antropologie, Het wilde denken en de Mythological waa
dee term 'schema' - al dan niet in combinatie met adjectieven als 'conceptueel' en 'uniek' veelvuldigg wordt gebruikt, maar een verwijzing naar Kant ontbreekt daarbij. Bovendien
leidtt het argument van Frank, dat De Saussure zich van dit "basale theorema van de
idealistischee taalfilosofie heeft bediend"3 geenszins tot de conclusie dat dit eveneens voor
bijvoorbeeldd Jakobson, laat staan voor Lévi-Strauss zou gelden. Tenslotte is het voor
Lévi-Strausss zo goed als vanzelfsprekend dat - juist vanwege de linguistic turn - een
idealistischee onderschikking van de 'materie' door de 'geest' ondenkbaar is. In de optiek

11

Manned Frank Was ist ist Neostrukturalismus, Frankfurt am Main 1984,51 (zie ook: AS, 34; SA1,21).
Ibid, 51. De relevante passages bij De Saussure zijn te vinden in het vierde hoofdstuk van het tweede
deell van Course de linguistique générale.
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vann Lévi-Strauss doet de geest zich voor als een "vloeiende betekenaar" (sigmfiant
flottant),flottant), een beweging die een soort dynamisch vlechtwerk produceert, waarin het
conceptt (signifié) niet a priori voorafgaat aan de betekenaar (sigrüfiant), maar waarbij,
zoalss Lévi-Strauss het in zijn Inleiding tot het werk van Marcel Mauss bondig stelt, "de
betekenaarr het concept bepaalt en er aan voorafgaat" (precede et determine, EM,
XXXTJ). .
Dee vraag naar de consequenties van Lévi-Strauss' decentrering van het transcendentalee subject laat zich nu als volgt toespitsen: waaruit blijkt dat Lévi-Strauss het
transcendentalee begrip van schematisme transformeert in linguïstische termen, en wel in
eenn linguïstisch of narratief schematisme?1 Laat ik Kants raadselachtige begrip van
schematismee nog iets verder belichten (in hoofdstuk 4 kom ik er nog uitvoerig op terug).
Kantt begrijpt het transcendentale schema, in het tweede boek van de transzendentale
LogikLogik in de Kritiek van de zuivere rede, als "bemiddelende voorstelling" (A 1383 177)
enn als "regel van de synthese van de verbeeldingskracht** (A 1413 ISO). Het is dus een
soortt regel, niet van het verstand, want dan spreken we van een categorie, maar van de
verbeeldingskrachtt (uiteraard werkend binnen bet categoriale kader). Voor Frank is het
kennelijkk zeer verleidelijk om vanuit Kants bewustzijnsfilosofisch paradigma het 'teken'
opp te vatten als equivalent aan 'schema*, dat wil zeggen, als "een synthese van begrip en
aanschouwing"" (mijn curs.).2 Maar het schema is niet een synthese, het is de regel ervan
(enn het schematisme is dus een soort extra denkfunctie). Het is zeer de vraag of Kant het
schemaa toch elders wel als een directe synthese opvat - hij gebruikt in de Kritiek van de
zuiverezuivere rede nooit andere termen als "subsumptie" (A 139; B 178) en "regel" (A 141, B
180).. En het is nog meer de vraag of het schematisme van Lévi-Strauss wel verband
houdtt met een dergelijke subsumerende activiteit. Kortom, het schematisme van de
structurelee antropologie is zeker niet identiek aan een kantiaanse synthetisering en
evenminn een regel ten behoeve van subsumptie.
Menn kan zich echter niet aan de indruk onttrekken dat Lévi-Strauss' uitwerking
vann een "logica van zintuiglijke kwaliteiten" (RC, 1) soms wel sterke overeenkomsten
vertoontt met Kants idee van "een logica van de schijn" (A 2933 349). En het is zeker
ookk zo dat Lévi-Strauss' "streven om uit te stijgen boven de oppositie van het sensibele
11
Zie voor de definitie van het 'linguïstische schema' de Sémiotique, dictionnaire raisonnè de la theorie
dudu langage van Gretmas, onder het kanna 'schema* en 'nananT.
22
WasistNeostrutouralismus, 52.
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enn het intelligibele door ons op het niveau van de tekens te plaatsen" (RC, 14) zeer
irantiaamm teleologisch aandoet Het structurele "streven" lijkt wel een volmaakte echo
vann een transcendentaal "streven", zeker als we bijvoorbeeld Kants omschrijving van een
soortt artistieke ideeën er naast lezen: "men kan dergelijke voorstellingen van de
verbeeldingskrachtt ideeën noemen .. omdat zij op z'n minst streven naar iets dat boven
dee ervaringsgrens ligt" (KU, 168, mijn curs.). Maar hiermee is bepaald niet gezegd, zoals
bijvoorbeeldd naast Frank ook Jean-Louis Siran meent, dat Levi-Strauss' schemagebruik
exactexact overeenkomt met dat van Kant.
Watt Lévi-Strauss onder zoiets als een schema verstaat is geenszins duidelijk. Het
iss misschien "geen toeval", zoals Siran zegt, dat Lévi-Strauss spreekt van "mythische
schema's"1,, maar wat wil 'geen toeval' zeggen? Hebben we vanwege een zelfde
taalgebruikk meteen te maken met een kantiaans begrip van schematisme? Of in welke zin
zouu nu toch een "narratief schema"2 verschillen van het transcendentale schema? Er is
zelfss een passage waar Lévi-Strauss spreekt van "het primaire schematisme van het
mythischee denken" (HN, 603; NM, 675). In deze zin wordt niet eenvoudigweg het woord
'schema'' gebruikt, maar zelfs een -isme, zodat de woorden van Lévi-Strauss en Kant als
tweee druppels water op elkaar lijken. De structurele vertaling en linguïstische omwending
vann de kantiaanse terminologie is niets minder dan een kritische parafrasering.
Voorr Kant is het schema in de Kritiek van de zuivere rede "als het ware een
monogrammonogram van de zuivere verbeeldingskracht a priori (A 1423 181, mijn curs.). Deze
monogrammotologicaa heeft bijvoorbeeld betrekking op het verschijnsel van "het getal",
hett "zuivere schema van grootte", "niets anders dan de eenheid van de synthese van het
veelvoudige"" (A 1433 182, mijn curs.). Het schema van het getal (bijvoorbeeld
geschrevenn als' 12' of 'XII') kan aldus begrepen worden als een extra regel van de eerste
klassee van de categorieentabel (eenheid, veelheid, totaliteit). Maar het schematiserende
vermogenn blijft volgens Kant niet beperkt tot het getal, het zou effect hebben op elke
zintuiglijkee waarneming, zo zou bijvoorbeeld ook het begrip 'hond' gelden als de
toepassingg van een dergelijke regel van eenheid, volgens welke iedere hond kan worden
geschematiseerdd (ibid.). Elke hond heeft als het ware een redelijke kern (soms is hij er
zichh misschien bewust van dat die kern zijn behoefte aan één baas is).

11
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Siran, L'ittusion mythique, 75.
Ibid, 68.
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Inn de Kritiek van het oordeelsvermogen staat verder: "Alle aanschouwingen die
gebaseerdd zijn op a priori begrippen, zijn dus ofwel schema's ofwel symbolen, waarvan
dee eerste directe, de tweede indirecte presentaties (Darstellungen) van het begrip
inhouden"" (KU, 212)1. Een transcendentaal schema zou dus een directe presentatie zijn.
Mett de term "direct" bedoelt Kant dat de aanschouwelijkheid van het schema eenduidig
enn bewust, via de verbeeldingskracht, wordt bepaald door het verstand (uiteraard indirect
doorr de rede). Dat geldt niet voor het symbool. Het symbool is vanuit de optiek van de
hogeree kenvermogens een "indirecte" presentatie. Het symbool is een soort hervoorstelling,, een reprise - bij gebrek aan een schema. Het is per definitie dubbelzinnig,
tweeduidig. .
Inn het voorgaande heb ik er al op gewezen dat Kant het onderscheid
direct/indirectt eveneens gebruikt om de paradox van het onbewuste te differentiëren: de
gedachtee van een 'absoluut onbewuste' is leeg of leidt tot een tegenspraak, en duss kan er
beterr gesproken worden van een indirect onbewuste. Zoals Kant het onderscheid
direct/indirectt ten aanzien van heldere en duistere voorstellingen heeft gebruikt, zo zou
nuu ook dit onderscheid op de noties van schema en symbool van toepassing kunnen zijn.
Hett schema kan dan in deze strikte betekenis worden opgevat als een directe verzinnelijkingg van een categorie, en het symbool als een indirecte veraanschouwelijking van
eenn redelijk idee (Kant noemt de esthetische ideeën ook wel "nevenvoorstellingen" of
"attributen"" (KU, 169-170)).
Naa het wegvallen of de liquidatie van het transcendentale subject als beginsel van
uniformiteit,, valt ook de grond onder het redelijke schematisme weg. Schema's zijn hun
ontologischee centrum kwijt. Hoe kan nu Lévi-Strauss nog beweren dat hij de kantiaanse
notiee van schematisme aanwendt? Er is bij Kant zeker niet slechts één notie van schema
tee bespeuren, maar wat kan Lévi-Strauss nu nog aanwenden en hoe? Geen enkel schema
kann begrepen worden als een regelrechte toepassing van begrip. Het schematisme van het

11

De brt'*"»g van "Darstellung" verschilt significant van die van "VorstelUing", maar istochook zeer
aanverwant.. De vraag is hoe in beide gevallen de activiteit van het "stellen" kan worden geïnterpreteerd.
"Vorstdlung"" kan vertaald worden als 'voorstelling* of 'representatie'. In een voorstelling bewerkt bet
verstandd '<fe aanschouwing' tot (ervarings)kennis. Een "Darstelhing" is ook een voorstelling, maar er ligt
daarbijj meer de nadruk op de activiteit van het intellectuele vermogen, het is een voortbrengen of te
voorschijnn brengen. In deze 'presentatie' veraanschouwelijken de hogere kenvermogens zichzelf vrijwel
spontaan,, als het ware deductief a priori. Vooral wat het schema betreft bewerken het verstand en/of de
redee direct de fenomenaliteit Bijvoorbeeld: het schema van het getal twaalf kan worden voorgesteld als
'12'maarr ook als'XIT.
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mythischee denken presteert eigenlijk niet veel, representeert niets direct, zeker niet ons a
priorii begrip, en mogelijk nog minder een rationele geest, in de structurele antropologie
wordtt de transcendentale grens tussen schema en symbool poreus. De denkfunctie van
hett schema wordt vloeiend ("tel ou tel scheme flottant", AS, 196; SA1, 172), verbeelding
enn verstand observeren de voorheen logische en esthetische orde als een woud van
tekens,, figuren en symbolen, die de illusie opwekken van een indirect begrip van andere
gemeenschappenn en culturen, en uiteindelijk zoiets als een geheel, als dat er al
ondubbelzinnigg zou zijn. De decentrering van het transcendentale schematisme is gewoon
dee voortzetting van een ander begrip van schematisme, namelijk een vloeiend of splijtend
schematisme,, zonder apriori eenheid en totaliteit.
Eenn eerste suggestie voor dit vloeiend schematisme is toch ook bij Kant te vinden,
enn wel in §35 van de Kritiek van het oordeelsvermogen: daar onderscheidt hij het
smaakoordeeïï van het logische oordeel door middel van uitsluiting van de mogelijkheid
vann subsumptie (schoonheid kan immers niet worden afgeleid van begrip), maar met
behoudd van de aanspraak op een bijzonder soort aJgemeengeldigheid: dit oordeel berust
opp "de verbeeldingskracht die zonder begrip schematiseert" (KU, 137). Het heeft er alle
schijnn van dat Lévi-Strauss deze notie van schematisme voor zijn eigen gebruik heeft
aangewendd (hoewel hij, zoals eerder gezegd, uitdrukkelijk naar de eerste Kritiek verwijst
enn niet naar de derde). Het mythische denken van Lévi-Strauss schematiseert in elk geval
zonderr a priori begrip. De transformatie van het transcendentale subject zet zich aldus
voortt in een (oneindige) articulatie. A posteriori structuren streven naar een onmogelijke
aa posteriori eenheid.
Meentt Lévi-Strauss nu dat er niet alleen onzichtbare relaties gelegd en
ge(re)construeerdd kunnen worden, maar ook dat er indirecte relaties bestaan tussen
waarneembaree en onwaarneembare fricties (tussen krachten of wetten)? Kortweg: hoe
werktt precies dat vermogen en streven van de structuralist zelf? Hoe is mj in staat om een
socio-logischee kosmos, een ontologische eenheid of geheel (ensemble, tout) aan
contingentee tekens af te lezen?
Gesteldd dat de structurele analyse ons kennis kan verschaffen, en niet slechts
persoonlijkee projecties, omtrent mythische (ethische en esthetische) krachten, dan moeten
wee ons eveneens realiseren dat deze methode zich bedient van schismatische
parafraseringenn waarbij de relaties tussen gevoelens, en relaties tussen fantasie en begrip -
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tussenn affecten en effecten - ook steeds door iets anders in werking zijn gesteld, een
anderee drijfveer, misschien zelfs een niet noodzakelijk streven naar logische of redelijke
totaliteit.. Wat Lévi-Strauss, met andere woorden, vooral en in de eerste plaats lijkt te
willenn observeren, vanuit zijn kritische gezichtpunt, is het streven naar uniformiteit, een a
fortiorifortiori hyper-transcendentale, maar nooit geweldloze, force.
Inn qftndiiiting op De Saussure wijst Hjelmslev op een belangrijk kenmerk van het
linguïstischee begrip van het schema: "Het schema van de taal is een spel en niets anders1*.
All wekt Lévi-Strauss soms de indruk en speler en scheidsrechter te willen zijn, zijn
caleidoscopischee spel is, zoals inmiddels wel is gebleken, niet zonder restricties en valstrikken.. In het begin van het laatste hoofdstuk van Het wilde denken staat dat het wilde
denkenn ^(/"begrepen kan worden als "schematisme'*, en daaruit kan zeker de conclusie
wordenn getrokken dat het wilde denken en het structurele schematisme eikaars pendant
zijn.. De wilde,fictieveaposteriori totaliteit lijkt in niets te verschillen van Kants getemde
aa priori continuïteit. De elliptische kritiek van Lévi-Strauss in Trieste tropen, waarin hij
zichh tegen het Franse neokantianisme keert, lijkt onverkort tegen hem zelf te kunnen
wordenn gekeerd: de structurele antropologie is zelf ook niet vrij van "een onafwendbare
restrictie"" (une inevitable contrainte).

Dee symbolische nul-waarde.
Dee verbeeldingskracht die zonder begrip schematiseert "moet" volgens Kant op "een
gevoell berusten (beruheny, en hij meent daarbij zelfs te kunnen spreken van een
rechtsgrondd (Rechtsgrond, Kü, 137). Als de structurele schematisering verband houdt
mett decentrering en schismatisering van het voormalige subject, dan moet ook, ten
gevolgee van een soort kettingreactie, de structurele rechtsgrond vele gebreken en kloven
(vertonen.. Zouden relationele resten van die grond - en sommige niet zo toevallige
gevoelenss - wellicht de diepe structuren vormen, die via semiotisering en schematisering
ge(re)construeerdd kunnen worden? En zou Lévi-Strauss echt geloven dat hij met zijn
fantasiee uiteindelijk toch een algemeen begrip kan bereiken, van een ander Rijk (Reich)!
Alss we de suggestie van de Kritiek van het oordeelsvermogen nog iets verder volgen, dan
ztjnn'va.Deelementaire structuren en in de Mythological mogelijk de brokstukken aan te
treffenn van die rechtsgrond, die Kant heeft omschreven als de "tief verborgenen, allen
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Geciteerd door Derrida, De la grammatohgie, 84.
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Menschenn gememschafUichen Gninde der Einhelligkeit in Beurteilung" (KU, 72, §17).
Dezee diep verborgen grond van eendracht (in de Kritiek van het oordeelsvermogen

ook

GemeinsinnGemeinsinn genoemd, waarover meer in het volgende hoofdstuk) zou volgens Kant door
nietss anders gereguleerd worden dan door de zuivere rede (het kan nooit een constitutievetieve grond zijn, maar er is in Kants optiek ook geen andere grond1). Welke force zou
Lévi-Strausss hiervoor in de plaats (kunnen) stellen? De differentiële verschillen (ces
écartsécarts dtfférentiels), die "het eigenlijke onderwerp van de antropologie vormen" (AS,
358;; SA1, 328) kunnen na de transformatie van het transcendentale subject niet meer als
effectenn van één oorzaak worden begrepen. Het structurele perspectief is daarmee
noodzakelijkk gekoppeld aan mythologische, antinomische effecten die onmogelijk zijn te
overwinnen.. Toch kan er vanuit Lévi-Strauss' perspectief ook geen sprake zijn van volstrektee arbitrariteit.
Francoiss Dosse wijst in dit verband op de invloed van Jakobsons omschrijving van
hett zogenoemde 'nulfoneem'. Hiermee zou Lévi-Strauss' definitie van de "symbolische
nul-waarde"" woord voor woord overeenkomen.2 In dit verband is Lévi-Strauss' Inleiding
tottot het werk van Marcel Mauss van belang. Het concept van het nulfoneem van Jakobson
enn Lotz zou equivalent zijn aan de functie waar bijvoorbeeld een etnische notie als mana
opp wijst, dat wil zeggen, "ondanks alle lokale verschillen lijken mana, wakan, orenda
uitdrukkingenn te zijn van het zelfde type", die duiden op "een vorm van universeel en
duurzaamm denken" (TM, XLTH). "Die noties hebben een vloeiend en spontaan karakter,

Maarr overal en altijd bemiddelen die naties een beetje zoals algebraïsche symbolen, ze dienen
ertoee een waarde te representeren van een onbepaalde betekenis, op zich leeg van zin (en ellemêmemême vide de sens), waarvan de enige en enkele functie is de ruimte tussen de betekenaar
(sigrüjiant)(sigrüjiant) en het betekende (signifii) te vullen (TM, XLTV).

Lévi-Strausss betwijfelt of het hier om een "geheime macht" of een "mysterieuze force"
gaatt (TM, XLV), zoals Mauss en Durkheim misschien nog wel lijken te geloven. Maar
watt voor een force is het dan? Het antwoord schuilt "in het relationele karakter van het
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Deze grand van eendracht krijgt een andere lading wanneer we de Leer van de deugd ernaast lezen: de
grandd lean dan verkeren in "de moeilijktedoorgronden diepten (de afgrond) van het hart" (6:441, §14),
eenn soort gapende IdooC die volgens Kant echter wel wezenlijk zou verschillen van "het niets (de immoraliteit)"" en een "opengesperde muil" (6:449, §24).
22
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symbolischee denken" (IM, XLVu), Ik wil in een lang citaat Lévi-Strauss aan het woord
latenn omdat hij hier respectievelijk een "vloeiende betekenaar", een "semantische functie"
enn een "eenvoudige vorm" omschrijft, die opgevat kunnen worden als de resten van het
gedecentreerdee transcendentale subject:

Ikk geloof dat noties van het type mana, hoe divers 2e ook zijn, beschouwd in hun meest algemene
functiee (die zoals we gezien hebben niet verdwenen is in onze mentaliteit en onze vorm van
samenleving),, precies die vloeiende betekenaar representeren die in elk eindig denken functioneert
(maarr die ook de inzet is van elke kunst, alle poëzie, elke mythische en esthetische inventie1), en
hett wetenschappelijke kennen moet in staat zijn om die vloeiende betekenaar zoniet te stoppen,
dann toch tenminste gedeeltelijk te disciplineren. Het magische denken vertoont trouwens andere
methodenn van kanalisering, met andere resultaten, en deze methoden kunnen zeer goed naast
elkaarr bestaan. Met andere woorden, als we ons laten inspireren door het voorschrift van Mauss
datt alle sociale fenomenen aan het taalgebruik kunnen worden gekoppeld, dan zien we in mana,
wakan,wakan, orenda en andere noties van hetzelfde type, de bewuste uitdrukking van een semantische
Junctie,Junctie, die de spil is van het symbolische denken ondanks de contradictie die dat denken eigen is.
Alduss worden de antinomieën verklaard, waarmee elk van die noties behept is, die op het eerste
gezichtt onoplosbaar zijn en waarover menig etnoloog zich zo druk gemaakt heeft, en die Mauss
heeftt verhelderd: force en actie; kwaliteit en toestand; zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk
naamwoordd en werkwoord tegelijkertijd; abstract en concreet; omnipresent en gelokaliseerd. En
inderdaad,, mana is dat alles tegelijk. Maar is dat ook niet juist zo, omdat het niets van dat al is:
eenvoudigee vorm of, nog preciezer, een symbool in zuivere toestand, in staat om zich op te laden
mett elke mogelijke symbolische inhoud? In het systeem van symbolen dat elke kosmologie
constitueert,, zou het eenvoudigweg een symbolische nul-waarde zijn, dat wil zeggen, een teken dat
dee noodzaak markeert van een supplementaire symbolische inhoud waarin al het betekende
(signifié)(signifié) is opgenomen, die echter van elke willekeurige waarde kan zijn (IM, XLEX-L)

Dee vloeiende betekenaar en de symbolische nul-waarde zijn niet bepaalde fenomenen zelfss niet specifiek voor de Franse taal - maar eerder leegte-werkingen die door het
wetenschappelijkk kermen gestopt of gekanaliseerd moeten kunnen worden (om iets te
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José Guilhenne Merqutor, noemt de Moeiende betekenaar* een "oorsprong" (emergence) en een
"bron",, L'esthetique de Lévi-Strauss, Press Unrversitaires de France, 1977, 39. Ik zal in bet volgeode
hopfiteftrirr proberen aan te tonen dat deze bros, in Kants termen, niets anders is dan de Gemeinsinn, die
tevenss het (onbewuste) kader vormt waarbinnen bet genie opereert.

77 7

kunnenn begrijpen) en die tegelijk noodzaken tot aanvulling.1 Het gaat om een linguïstischee werking die onderscheiden is van elk aanwijsbaar foneem, ook onderscheiden van
eenn ontbrekend foneem, die echter ook 'elke willekeurige waarde kan zijn'.
"Gewoonlijk",, zo schrijft Jakobson, "is het een ontbreken van klank".2 Hoe en waar
preciess kan dit a-fonische gebrek worden waargenomen? Het laat zich nergens aan
'aflezen'.. Het nulfoneem is een universele hiaat- en relatiewerking van een
transcendentalee leegte, een plaats waar ooit het transcendentale subject gevestigd was,
eenn (stuip)trekking, een beweging die na de linguistic turn van De Saussure (e.a.) als
ontheemdd en vloeiend vacuüm is achtergebleven.
Inn een voetnoot stelt Lévi-Strauss die symbolische nul-waarde gelijk aan het
fonischee nulfoneem en doet vervolgens de belangwekkende suggestie: "het concept van
dee symbolische nul-waarde schematiserend, kan er gezegd worden dat het de functie is
vann noties zoals mana om het tegenovergestelde te zijn van het ontbreken (1'absence)
vann betekenis, zonder van zichzelf (sans comporter par soi-mêmé) enige bijzondere
betekeniss te bevatten" QM, L ) . Dit "tegenovergestelde", deze leegtewerking als het
"zonderr van zichzelf is de rest van het transcendentale subject, en de force van 'Er denkt
iets',,

een zich tegen-over-stellende

macht.

De

symbolische

nul-waarde,

als

schematiserende,schematiserende, linguïstische leegte, heeft het effect van spatiëring, een teleologis
noodzakelijkee leegte die - ogenschijnlijk als vanzelf - noopt tot splijting en aan- en
invullen.. Mogelijk resulterend in één wereld van betekenisvolle relaties, want "dit telos is
zijnn ethiek, in de grond niets anders dan zijn morele politiek" (DT, 89; deze zin ontbreekt
inn de Engelse vertaling).
Dee lege fictie, of de fictionalisering van de absolute leegte - in kantiaans vocabulairee - is een hardnekkige transcendentale rest die Lévi-Strauss onbewust overerft van de
fonologie.. De symbolische nulwaarde vormt de rrwgeÜjkheidsvoorwaarde, de invariantie
enn de logocentrische macht van elke structuur, van stnicturaliteit. Aan weerszijden,
symmetrischh ten opzichte van het lege centrum of het hiaat tussen bepaalde posities,
moetenn altijd posities worden geobserveerd, en aan weerszijden daarvan grenzen weer
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Als ik afga op het resumé van Bernhaid Waldenfels, lijkt Merieau-Ponty in zijn latere werk een zelfde
soortt werking te bedoelen: "Er bestaat geen poatrviteit, geen aanschouwing voorafgaand aan deze structurering,, alleen maar "structures du vide"; het "scharnier", dat de afzonderlijke momenten verbindt, blijft
zelff onzichtbaar" (199).
22
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anderee leegtes en festen. Het gaat altijd om meer dan twee leegtes met de ambigue status
vann mogelijkheid en onmogelijkheid van totaal begrip, van totale relationaliteh.
Dee rechtsgrond van het structurele parallellisme en schematisme is niet een a
priorii gevoel van homogeniteit, maar Lévi-Strauss veronderstelt wel dat er sprake is van
eenn "zuivere toestand die in staat is zich op te laden", om 'zich' te vullen, mogelijk zehs
volledig.. Waarin schuilt nu nog het verschil met de transcendentale a priori vorm van
zelfbewustzijn,, die evenmin zomaar een neutraal gegeven was, en ook geen zichtbaar feit,
niett iets dat kan worden geconstateerd als een es gibt of ily dl De schematisering van
ietss denkends als "eenvoudige vorm" of "zuivere toestand" is een rest of een spoor van
hett transcendentale subject. Volgt daaruit dat het structurele schematisme volstrekt
identiekidentiek is aan het transcendentale schematisme? Zou er ook zo'n zonder-relatie met de
resterendee structurele denkfiguren bestaan?
Tijdenss een conferentie getiteld L'Identité merkt Lévi-Strauss het volgende op:
"Ikk wil zeggen dat tussen twee culturen, tussen twee levende soorten, hoe verwant men
zee ook zou willen denken, altijd een differentiële leemte (un écari différentiel) bestaat, en
datt deze leemte nooit kan worden opgevuld. Li die zin is het discontinue (Ie discontinu)
eenn onreduceerbaar gegeven (une dormée irréductible)".1 Een gedetailleerde lezing van
voornamelijkk De elementaire structuren en de Mythological zü moeten uitwijzen wat
dezee gift van een onreduceerbare leemte impliceert.
Voorlopigg kunnen we concluderen dat de structurele decentrering van het
transcendentalee subject zich op twee manieren heeft voltrokken: 1. het subject, als a
priorii positief en zelfbewust centrum (van het denken of aanschouwen), wordt strategisch
aann de kant geschoven, waarbij de lege vorm als "zonder op zichzelf', dat wil zeggen als
oervormm of metafictie behouden blijft. 2. het transcendentale subject als een gegeven van
identiteitt wordt gespleten, maar het blijft wel een gift van discontinuïteit en relationaliteit,
waarbijj ook de onreduceerbare force (het moeten geven) als monomamsch streven
behoudenn blijft.
Duidtt nu de vorm van het onreduceerbare gegeven en de discontinuïteit "die nooit
kann worden opgevuld" op een volstrekte symmetrische substitutie van het transcendentale
subject?? Kant bedoelde inderdaad precies dit: het effect van onreduceerbare discontinuïteittinuïteit moet één centrale oorspong hebben, noodzakelijk werkend als categorische
1

LL 'Identité. Séminaire dirigé par Oande Lévi-Strauss, Paris 1977,332.
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imperatief.. Volgens de Kritiek van de praktische rede werkt een morele daad conform
eenn natuurwet, en het affect-effect van de categorische imperatief zou een Faktum der

VernunfiVernunfi zijn. Brengt nu de structurele antropologie geen enkele verandering teweeg in
dee idee van een naturalistische/arric/te/i' van de ene oorsprong?
Omm de structurele parafraseringen op waarde te kunnen schatten, is het van
belangg in te zien dat het structurele schematisme betrekking heeft op een onreduceerbaar
gebrek,, een zich oneindig herhalend zonder, een "gebrek dat aangevuld moet worden"
(ED,, 425, mijn curs). Pas als de limiet van de aan- en invulling zou zijn bereikt, is de
transformatiee voltooid. De vraag is dus: kan er een toestand in vervulling gaan van een
volmaaktee negativiteit of positrviteit, een absoluut zonder zonder? Het antwoord van
Lévi-Strausss is soms ondubbelzinnig en zeer beslist: nooit ("Ie dossier n'est jamais clos"
(CC,, 13; RC, 5). Dit 'nooit' kan deconstructief geparafraseerd worden: als het zo evident
iss dat de analyse nooit kan worden afgesloten, dan is de aanname van een (logisch) begin
off een zuiver eerste noodzaak, een zuivere leegte of een dossier, een absoluut punt of
oer-momentt van ontstaan, even arbitrair. Er is nooit iets absoluut het eerst of het laatst.
Niett iets, en niet niets. Uit welk ander gegeven zou nu tijdens de structurele analyse de
onmogelijkheidd van voltooiing kunnen blijken? En wat zou een zeer toevallige en
mogelijkk eveneens zeer gewelddadige eenheid nog in de weg kunnen staan? Vast staat dat
hett eerste gegeven van discontinuïteit evenzeer ongegrond is als het transcendentale
gegevenn van identiteit. Er is geen onreduceerbaar eerste gegeven, evenmin als er ooit van
naturee een essentie was.
Mett de schrijfwijze van difference heeft Derrida precies aangegeven welk
onbeheersbaarr dubbeleffect het parallellisme van de structurele analyse verdeelt: de
schematiseringg van de leegtes (difference) is niet in staat om het verschil te representeren
-- zelfs niet indirect - "van het verplaatste onhoorbare" (M, 3). De vermeende
reduceerbaarheidd (van de arbitrariteit van (taal)klanken) tot schematisch gestructureerde,
essentiëlee relaties maakt de machtige mytho-logica mogelijk en onmogelijk. Altijd is een
willekeurigg andere gebeurtenis (evenement) mogetijk, dat wil zeggen, geen 'structuur' is
vooraff en achteraf in staat om a-structurele gebeurtenissen te neutraliseren rond een
zuiverr centrum ofte reduceren tot nul. "Er is geen essentie van de différance " (M, 27).
Aheriteitt buiten en binnen het koppel structuur-gebeurtenis (structure-événement) brengt
anti-structurelee effecten en bijwerkingen teweeg. Het ontregelende effect van
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onschematiseerbaree en onhoorbare resten etc., beeft een zodanig effect dat ook het
verschill tussen zonder en met zin - "sans" en "sens" zich niet meer duidelijk laat
demarkerenn en schematiseren.1

Dee laatste moeilijkheid.
Dee structurele antropologie is een mythofysica, een tegelijk machteloze en machtige
beschrijvingg van een noodzakelijk proces zonder absoluut begin en, logischerwijze,
zonderr absoluut einde (of doel). Lévi-Strauss lijkt te willen zeggen dat elk begin en einde,
elkk absoluut centrum wel een onredelijke machtsgreep moet zijn en dat, tegelijkertijd,
elkee gemeenschap haar eigen ideologie (mythologie) koestert, als een uniek geworteldzijnn in een universele rechtsgrond - elke gemeenschap wil het onredelijke en
gewelddadigee van zijn oorsprong uitwissen en rationaliseren. Als we hem hierin gelijk
moetenn geven - al was het maar in een terugblik op de recente Amerikaans-EuropeesIraaksee oorlogsgeschiedenis - is dan de door Lévi-Strauss beoogde decentrermg van de
metafysica,, met behoud van de zuivere toestand, wel toereikend? De lege, quasiempiristischee en teleologische gedachte van eenwording is een machtsvacuüm, een force
diee altijd een anticiperende kracht blijft uitoefenen. Het is misschien wel onmogelijk om
dee contouren van een andere logica aan te geven.
Lévi-Strausss heeft (nee, niet hij alleen) een ethisch-esthetische splijting van een
redelijkk fundament voltrokken en daarmee tegelijk een vermeende a priori zuivere
toestandd getransformeerd tot het effect van een 'oerstreven', van tea force die de vorm
aanneemtt van een in principe oneindige keten van structurele opposities en leegtes (een
zonderr zonder etc). De structurele logica wil aantonen dat deze oneindigheid op een of
anderee wijze altijd gekanaliseerd en gedisciplineerd wordt.
Ikk heb in de inleiding gewezen op een moeilijkheid, die volgens Kant "door de
menselijkee soort pas het laatst wordt opgelost: de mens is een dier dat, wanneer het onder
zijnn soortgenoten leeft, een baas (Herr) nodig heeft" (8: 23, curs. van Kant). Na de
decentreringg van het subject, en de transformatie van de transcendentale leegte in een
fonologischee leegte, lijkt de structurele antropologie een oplossing van deze moeilijkheid
dichterbijj te brengen. Met behulp van een citaat uit §51 van Kants Rechtsleer kan deze
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In La Virité en peinture in bet hoofdstak "Le cans de la coupure" heeft Derrida de deconstructie van
dezee nul-grammatica met betrekking tot de Kritiek van het oordeelsvermogen uitgewerkt.
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structurelee oplossing worden verduidelijkt. De zuivere toestand van het transcendentale
subjectt was in Kants terminologie niets anders dan de "zuivere idee van een staatshoofd",
eenn "gedachteding" (ik vertaal):

Dee drie machten1 (Gewalten) in de staat, die voortkomen uit het begrip van een algemeen -wezen
überhauptt (res publica lathis dicta), zijn slechts zoveel verhoudingen van de verenigde, a priori
vann de rede afstammende, volkswil en van een zuivere idee van een staatsopperhoofd

(Staatsoberhaupt)(Staatsoberhaupt) die objectieve praktische realiteit heeft. Dit opperhoofd (de soeverein) is
inn zoverre slechts een gedachteding (Gedankending) dal het gezamenlijke volk voorstelt zolang
hett nog ontbreekt aan (mijn curs.) een fysieke persoon die de hoogste staatsmacht voorstelt en die
dezee idee de effectiviteit op de volkswil verschaft.

Ditt "ontbreken" van een "fysieke persoon" is exact gelijk aan het "ontbreken van
betekenis"" dat Lévi-Strauss typeert als effect van de symbolische nul-waarde. Het blote
"gedachteding"" heeft echter volgens Kant reeds "objectieve praktische realiteit", een
magische,, universele macht die slechts ingevuld schijnt te moeten worden. Dit vermeende
ding,, het ene a priori centrale Zelf-effect, wordt door Lévi-Strauss geschematiseerd en
gedecentreerdd als de sociaal-culturele hongerwerking naar een fysiek machtscentrum: een
sjamaann beschikt niet over (genees)krachtige middelen, willekeurige middelen kunnen
krachtt krijgen, als ze maar uh de handen van een sjamaan komen (zie het hoofdstuk IX
vann Structurele antropologie over 'de tovenaar en zijn magie')
Lévi-Strausss heeft bijna elke rest van de rede blootgelegd, en elk autonoom effect
alss sociaal-culturele fictie gerelativeerd, en hij heeft ook de illusonistische effecten van dat
ene,, zuiver universele gedachteding doorzien. De lege vorm als feit, als gegeven werking
vann discontinuïteit, heeft hij echter onverkort gehandhaafd. De lacune en teleologische liquidatiee van het gebrek zijn als zuiver idee van een machtscentrum wel gedecentreerd,
maarr de machtige focus is niet gedissemineerd. De deconstructie van dit fictionele
gegevenn - het geloof in een mythologische kosmopolis - moet dus nog verder worden
begrepenn als voortzetting van het proces van breking, van elk waarneembaar en onwaarneembaarr centrum.
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Deze drie machten typeert Kant later als autocratisch, aristocratisch en democratisch.
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Inn het structuralisme is nog het spook aan het werk dat Lévi-Strauss aan één
maitremaitre bindt, en zo lijkt Lévi-Strauss ons, direct of indirect, te willen laten geloven in de
machtt van één globale maürisermg. Met behulp van deze strategie meent hij ook de
absolutee grenzen van een kosmo-mythologische symmetrie te kunnen beschrijven.
Derridaa desoriënteert die strategie in derichtingvan een andere kosmopolmek:

Hett tekort herhaalt zich in eDc geval, per definitie, we erven het, we moeten er over waken. Het
kostt altijd erg veel - \}iföp&**A de mensheid kost bet veel. Wat voor de mensheid ongetwijfeld
vedd waard is, is te geloven dat men in de geschiedenis kan afrekenen met ds algemene essentie van
dee Mens, onder de pretext dat deze essentie slechts een Hauptgespenst voorstelt, een oerfantoom,
maarr ook, wat op hetzelfde neerkomt -au fond - te geloven, zonder enige twijfel, in dit kapitale
spookk (SM, 278; 175)
Kantss zuivere idee van een staatsopperhoofd of overheid (Staatsoberhaupi) resteert in
hett structuralisme nog als een hardnekkig opperspook (Hauptgespenst). Gaandeweg zal
ikk in de volgende hoofdstukken de mogelijkheden en onmogelijkheden trachten te
begrijpenn van een ander begrip van effectiviteit, gerelateerd aan andere voorwaarden van
kosmopotitiek.. De unificerende effectiviteit en de homogeniserende formele logica, die
hett structuralisme als erfenis heeft geïncarneerd, kan door defilosofischedeconstructie
wordenn doorbroken, en oneindig en centrumloos worden gesplitst als spectrale effecten.
Datt wil zeggen, zoals Derrida zich uitdrukt: het schematisme moet beantwoord worden
mett een "tegelijkertijd structuralistische en anti-structuralistische geste" (Dosse, II36). In
hett laatste hoofdstuk zal blijken dat deze dubbele geste een onmetelijk dubbel effect
heeft,, als voorwaarde van de mogelijkheid en de onmogelijkheid van andere kosmopolietenn met andere kosmopolrtieke agenda's.
Zoalss gezegd is vanwege de zogenaamde liquidatie van het transcendentale
subjectt een onvermijdeüjk proces tot in- en aanvulling van gebreken ontstaan, een
relationelee logica met specifieke totalitertseffecten. Het transcendentale eenheidsbeginsel
iss gebroken, de structurele analyse beoogt echter de aldus ontstane leegte als
systematischee splijting te begrijpen, als noodzakelijke en logische werking van een
'mythischh geheel*, een kosmopolitische cirkel die zich onvermijdelijk sluit. Hoe de breuk
mett en van deze totalitaire vorm kan worden geïnterpreteerd, laat zich voorlopig
aanduidenn met een citaat van Derrida uit een discussie met Jean-Luc Nancy. Derrida
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merktt ten aanzien van Lacan, Ahhusser en Foucauh het volgende op: "het subject is
misschienn opnieuw geïnterpreteerd, geresitueerd, herschreven, maar het is zeker niet
'geliquideerd'"" (PDS, 271). Deze clausule is eveneens op Lévi-Strauss van toepassing,
maarr daarbij moet rekening worden gehouden met verschillende vertaalmogehjkheden
vann 'liquideren*.
Hett werkwoord 'liquider' laat zich, ook met betrekking tot variaties zoals
'liquidatie'' en 'liquide', tenminste op drie manieren vertalen. 1. Als een abrupte
beweging,, een interruptie die een einde aan iets maakt of iets uit de weg ruimt. In die zin
heeftt Lévi-Strauss het transcendentale subject niet geliquideerd. Het is gespleten,
gedecentreerd,, niet verdwenen. 2. Men spreekt ook over 'liquide middelen' wanneer het
geldd betreft. Volgens Lévi-Strauss (en Mauss in zijn Essay over de gift) moet 'economie'
wordenn begrepen als een proces van ruil en uitwisseling en aan dit proces zouden ook alle
anderee uitwisselingen - zeg: culturele communicatieprocessen - onderhevig zijn. In die zin
heeftt Lévi-Strauss het subject wel geliquideerd: hij heeft de a priori eenheid
gedynamiseerdd tot een anonieme en universele economie van ethische en esthetische
waarden,, mythologica's van uitwisseling en wederkerigheid. 3. Minstens zo geldig is de
vertalingg van 'liquidatie' als effect van het liquide-worden of-maken, wat duidt op een
vloeibaree toestand van de vloeiende betekenaar of vloeiend schematisme. Deze toestand
iss in Lévi-Strauss' linguïstische vocabulaire gekoppeld aan de formele werking van een
schakelaarr tussen iets en niets. Er denkt steeds iets en niets. Dit postulaat van de formele
leegtewerkingg bergt in zich een transcendentale erfenis van stolling, een "inert residu"
(CC,, 313). In die zin is de structurele strategie van ontheemding nog steeds onderhevig
aann een formele verstarring.
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