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4.. SCHEMATISME EN DECONSTRUCTIE.

Onderr de titel 'het geparafraseerde schema' heb flc in het eerste hoofdstuk Lévi-Strauss
geciteerd:: Ik wend de kantiaanse notie van schematisme slechts voor mijn eigen gebruik
aan"" (19). Op basis van mijn analyse van de transformatie van het transcendentale
subject,, de categorische imperatief en de Gemeinsmn, is in het voorgaande gebleken dat
DeDe elementaire structuren, in de vorm van de 'gegeneraliseerde uitwisseling', begrepen
kunnenn worden als een systematische uitwerking van Kants definitie van wederkerigheid.
'Elementairee structuren' zijn niets anders dan de antropologische vertaling van
'organische'' middel-doel relaties, het schematisme van dubbele teleologie.

Kant

observeerdee dit schematisme in de organisatie van de voortplanting als innerlijke
doelmatigheid,, waarbij de twee delen een georganiseerd geheel zouden vormen.
Derridaa duidt het schematisme aan in termen als "schematiek van defiliatie","het
egalitairee schema", het genealogische schema" of "het fallogocentrische schema van de
broederschap"" (PA, respectievelijk 12, 27, 128, 259; viii, 10, 105 en 232). Als we nu
consequentt in gedachten houden dat Lévi-Strauss het fundament van een dergelijke
organisatiee niet langer als a priori redelijk kan begrijpen - en dus niet als een zuivere
totaliteitt - dan is het nu vooral de vraag hoe zijn schematisme dan toch als 'aanwending'
kann worden begrepen. Stel dat we te doen hebben met een structurele vertaling van "de
verbeeldingskrachtt die zonder begrip schematiseert" (KU, 137), kan er dan nog wel van
eenn 'organisatie' worden gesproken? Waarin verschilt die dan van Kants idee van
totaliteitt of geheel?
Gesteldd nu dat het structuralisme een bepaalde deconstructie van de transcendentaalfilosofiee behelst, wat zouden dan de effecten van Derrida's deconstructie zijn op
hett genealogische schema van wederkerigheid dat zowel voor de transcendentaalfilosofie
alss voor het structuralisme van cruciale betekenis is? In dh en het volgende hoofdstuk
speeltt deze vraag steeds mee. Met andere woorden, als er op overtuigende wijze kan
wordenn betoogd dat het genealogische schema niet 'natuurlijk' is - niet de enige, simpele
natuur,, niet de onze, maar natuurlijk onnatuurlijk - en het dus niet kan worden
geobserveerdd als universele teleo-logische natuur van wie dan ook, dan zou het ook wel
eenss evengoed, als dwingende fictie, in rook kunnen opgaan. Leidt nu een deconstructie
vann de oude fictie tot een nieuw schema, een nieuwe fictie? Vanwaar nieuwe
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rooksignalen?? Wat zouden ze anders kunnen betekenen dan mythologica's van das
GanzefGanzef Ik ben pas aan de beantwoording van dergelijke vragen toe, zodra ik mijn analyse
vann de Mythological

heb afgerond, maar ik wil het geduld van de lezer ook weer niet al

tee zeer op de proef stellen. Als een voorlopig antwoord kan daarom een citaat van
Derridaa dienen, waarin hij het over een ander 'schema' heeft dan dat van Kant of LéviStrauss: :

Hett schema (Ie schema) dat we gaan beschrijven, kan met do»- en door worden samengevat,
waarvann een scène de thematische zichtbaarheid of objectiviteit zou kunnen bieden. Het gaat om
eenn paradoxale topologie waarvan de plaatsen zich nooit totaal blootgeven. Geen enkele synopsis,
geenn aanschouwing, geen discours heeft direct zicht op deze zaak. Het weten dat er betrekking op
beeftt (de geschiedenis of sociale wetenschap van inteUectiielen, van de cultuur, van de instituties
zoalss scholen en universiteiten, hier in het bijzonder de institutie filosofie) moet er zich op werpen,
volgenss die 'kantiaanse' traditie, en zich tegelijk voegen naar de axioma's van die traditie. Het
'pragmatische'' gebaar van dat weten is noodzakelijkerwijs ambigu, ambivalent, gespleten. Dit
wetenn moet tegelijk bekritiseren en zijn 'object' herwaarderen, het 'object' herstellen terwijl het
zijnn genealogie deconstrueert. (DP, 102-103)

Dee topologie van een ander schema kan, met een anti-kaotiaans en anti-structureel
gebaar,, niet anders worden begrepen dan als het vinden van die resterende 'plaatsen'
voorafgaandee en voorbij het genealogische schema. Als de volstrekte structurele
transformatiee van Kants apriorische schematisme de mogelijkheid impliceert van een
voltooidvoltooid

netwerk

van structuren,

dan

staat

perfecte

relationaliteit

gelijk

irrelationaüteit.. Er moet noodzakelijk iets volstrekt anders resteren: anders dan de 'lege
vorm',, anders dan de autonome zuiver invullende rede, anders dan een samenhangend
netwerk,, en anders dan pure irrelationaüteit.

11
Derrida bespreekt vervolgens synoptisch een wak van PkmBoardica: La distinction, Critique sociale
dudu jugement. Hij wijst op de **"*««»»"» term 'critique' , en vervolgens op het programma of het
'regulatievee idee' van een "complete objectivaue** (ibid., 105). Die complete objectivaue is volgens
Bomdieuu niets anders dan "een gpridüffpiint zonder zicht, een blinde vkk van alk theorieën, van het
m^ynri»» vdd en zijn belangenstrijd, waaruit soms, als noodzakelijk toeval, de interesse voor de
waarheidd voortkomt" (Md.). Voonl door de tritdrnkfcing 'noodzakelijk toeval' onderscheidt Bourdieu
zichh van Kants dominante redelijke principe. Maar ik wil er wel op wijzen dat die 'blinde vkk* tevens
eenn aanduiding is van detif"w"Er1ijlcl>«Mvan het 'schema' dat Derrida precies onder woorden brengt De
'blindheid'' kan nooit als totaal aan- of afwezig worden opgevat, dan zouden we immers wederom
vervallenn in Kants zuivere dichotomie: "Niets in dat product is om niet, doelloos of aan een blind
natuunnechanismeetoete schrijven'*.
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aan

Naa de structurele transformatie van Kants begrip van rationaliteitt kan daarom niet
alleenn worden gesteld dat Kants beginsel van autonomie een verregaande relativering
(ofwell decentrering) heeft ondergaan, vertaald in het begrip van structurele relationalitett,
maarr ook dat, in het verlengde hiervan, de praktijken van wederkerigheid zich met langer
latenn funderen in één farce. Hetgeen zou kunnen impliceren dat, met enige noodzaak
(mogelijkk met zoveel noodzaak als Kant toeschreef aan de categorische imperatief), de
analysee van de teleologische stracturaliteit van de effecten an sich ook niet zelf'm. staat is
eenn afsluiting of voltooiing te voorkomen. Waarin zou nu toch het mythologisch
schcmatistischh gevaar zich schuil houden?

Iss een schema van vrijheid mogetijk?
Omm een idee te krijgen wat er in de transcendentaalfilosofie op het spel staat, wat betreft
dee notie van het 'schema', kan een citaat uit de Kritiek van de praktische rede ter
oriëntatiee dienen. Kant neemt als uitgangspunt de (Newtoniaanse) natuurwet van
causaliteitt die schematisch kan worden voorgesteld (want iets waarvan je je geen
voorstellingg kunt maken, is geen kennis):

Mett de natuurwet, als wet waaraan de objecten van de zintuiglijke aanschouwing als "^»»g
onderworpenn zijn, moet een schema, dat wil zeggen een algemene werkwijze van de
verbeeldingskracfatt corresponderen (om voor de zinnen a priori de zuivere wetsbepaling van het
verstandd uit te drukken) (5: 69)

Dee zuivere dichotomieën van natuur en vrijheid, zinnelijk en bovenzinnelijk, die de gehele
transcendentalee onderneming schragen, leiden hier tot de consequentie dat het wetgevendee vermogen, de "a priori wetsbepaling", in de eerste plaats wordt geïdentificeerd als
volstrektt niet aanschouwelijk. Het ethische vermogen zou even onaanschouwelijk zijn en
daaromm - op grond van deze analogie van mentale onzichtbaarheden - zou men ook
mentangg verwachten dat de categorische wetsbepaling eveneens in of als een schema kan
wordenn toegepast. Toch wel tegen onze commonsense in vervolgt Kant echter:
Maarr aan de wet van vrijheid (als een volstrekt niet zinnelijk bepaalde causaliteit) en dus ook
aann het begrip van het onveorwaardehjk-goede, kan ten behoeve van zijn toepassing in concreto
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geenn enkek aanschouwing, en derhalve geen enkel schema worden toegeschreven. (5: 69., mijn
curs.) )
Zoalss ik reeds in het vorige hoofdstuk heb betoogd, richt Kant zich sinds de Kritiek van
hethet teleologische oordeelsvermogen toch meer en meer op de mogelijkheden van het
schemaa van wederkerigheid, in het bijzonder op de structuren van een ethisch-esthetische
doelmatigheid.. Hij (onder)zoekt - als het ware tegen beter weten in - stap voor stap de
mogelijkhedenn van een ethisch schema, van vrijheid dus. Dat leidt bijvoorbeeld in De
religiereligie binnen de grenzen van de blote rede tot een nuancering van de ontkenning
hierboven. .
Vann de ideeën waarmee we doorgaans bovenanneltjkheid aanduiden - zoals
vrijheid,, onsterfelijkheid van de ziel, God - kunnen we ons "door de rede geen begrip
(keinen(keinen Begriff) maken" (6: 81, voetnoot). Het zijn woorden die verwijzen naar 'zaken'
diee elke aanschouwing te boven ofte buiten gaan. Geen begrip, geen aanschouwing. Kant
heeftt reeds eerder opgemerkt, dat de rede zich "bewust is van haar onvermogen (ihres

onvermogens,onvermogens, 6:63). Het gaat zelfe om een "beperking van de menselijke rede, die e
eenmaall toch niet van los te maken is" (6: 81, voetnoot).
Onss dubbele onvermogen is dus enerzijds een beperking {Beschranktheit\ maar
anderzijdss brengt dit absolute gebrek ook een behoefte teweeg: "om boveiizinneüjkheden
voorr ons bevattelijk yqfilich) te maken, hebben wij altijd een zekere analogie met
natuurwezenss nodig {mr bedürfen immer)" (6:: 81). Kortom, een schematisme moet
ervoorr zorgen dat er toch iets bevattelijk wordt van het onbevattelijke, Iets en ook iets,
waarvann geen begrip en waarvan geen aanschouwing mogelijk is (omgekeerd evenredig).
Eenn schema maakt "een morde waarde van belang (won Belang) voorstelbaar

(vorsteUigY,(vorsteUigY, dat wil zeggen, de waarde van een handeling: "hoewel daarmee niet gez
will zijn dat het op zich {an sich) (xax' aXriGeiav) ook zo is". DH "schematisme van de
analogiee (ter verheldering) kunnen wq niet ontberen" (ibid). Het betreft een
onbevattelijkee maar onontbeerlijke omvatting. Volstrekt zonder begrip?
Kantt speelt een allesbehalve eenvoudig taalspel met 'zonder' en 'geen'. Wat
betreftt de eerder genoemde passage, dus bij "de verbeeldingskracht die zonder begrip
(ohne(ohne Begriff) schematiseert" (KU, 137) moet natuurlijk ook gedacht worden aan het
"zonderr begrip" van het tweede en vierde moment van het smaakoordeel (KU, 58 en 82).
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Enn verder De religie binnen de grenzen van de Mote rede is een supplement van de
analysee van het gevoel in de Kritiek van het esthetische oordeelsvermogen. Door de
bewegingg van supplementaritett oreert als het ware elk volgend 'zonder' een volgend
'met'. .
Aann de wet van vrijheid kan geen enkel schema worden toegeschreven. Toch
blijktt het schematisme van de analogie onontbeerlijk te zijn om een belangrijke morele
waardee - waarvan we zelfs niet weten of die er an ach is - voorstelbaar te maken. Hoe
voorstelbaar?? En welke andere waarde wordt hier bedoeld, anders dan 'respect' voor de
wet?? Waarom is het nu opeens in de religie niet meer zo duidelijk als in de Kritiek van de
praktischepraktische redet Daar waren de grenzen zelfs zichtbaar voor het gewoonste oog. Ik
herbaall een citaat: "Zo duidelijk en scherp zijn de grenzen van de zedelijkheid en de
zelfliefdee afgesneden (abgeschnitteri)y dat zelfs het gewoonste oog volstrekt niet het
onderscheidd kan ontgaan of iets tot de ene of de andere behoort" (S: 36). Over de
zelfliefde,, de zo scherp afgesneden antipode van de plicht uit respect voor de zedelijke
wet,, valt in De religie binnen de grenzen van de blote rede niets met zekerheid te
zeggen.. Maar volgens de voetnoot die ik hierboven heb geciteerd, zou vanwege het
schematismee een bepaalde 'waarde' toch wel bevattelijker kunnen worden. Kant verwijst
naarr de Bijbel, waarin ook een analogisch schema wordt gebruikt, namelijk om "de liefde
vann God voor het menselijk geslacht tot op zekere hoogte bevattelijk {fqfiüch) te maken,
doorr aan hem de hoogste opoffering toe te schrijven die alleen een liefhebbend wezen kan
doen,, om zelfs onwaardigen gelukkig te maken ('aldus heeft God de wereld liefgehad'
etc.)"" (6: 81). Met deze goddelijke opoffering wordt iets bevattelijk, maar het blijft
onbegrijpelijkk "hoe een absoluut volmaakt wezen (allgenugsames Weserif (ibid.) iets
heiligss van en uit zichzelf zou kunnen opofferen, en zich daarmee van haar of zijn
kostbaarstee bezit zou beroven. Al hebben we het waarschijnlijk niet verdiend, en kunnen
wee het ook niet begrijpen, er is ons toch een soort ontwikkelingshulp gegeven, een
onbegrijpelijkee gave of waarde uit onbegrijpelijke bron, door middel van een onbegrijpelijkk gedoe {Tun). Die onvoorwaardelijk-goede handeling zouden we volgens Kant,
doorr te schematiseren, toch wel bevattelijk kunnen maken.
Kantt doet zelfs nog een tweede poging om het schematiseren te verhelderen. Er
vindtt zogezegd een esthetische verheldering op religieus gebied plaats. Terloops verruimt
Kant,, en vooral tussen haakjes, de definitie van 'begrip' enigszins, om op dit gevoelige
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terreinn met helemaal zonder begrip te zitten: "Hier wil ik alleen nog maar terloops
opmerken,, dat men in het opstijgen van het zinnelijke naar het bovenzinnelijke wel kan
schematiserenn (een begrip door middel van analogie met iets zinneiijks bevattelijk
maken)"(ibid.,, spatiering van Kant, mijn CUTS.)- ET is ongemerkt een sprong gemaakt van
geenn begrip naar een begrip. Alsof de reflectie, onder regie van de onthullende rede, wel
analogischh het algemene zou kunnen omvatten.
Geleidelijkk aan zou er iets steeds bevattelijker worden, en dit schematiseerbare
begripp zou zelfs niet van redelijkheid ontbloot zijn. Het is echter niet de volledige
waarheid.. We "hebben een schema noodzakelijk nodig om een begrip voor ons
begrijpelijkk (verstandlich) te maken (door een voorbeeld te geven)"; we kunnen echter
niett concluderen dat er meer begrip is. Uit het feh dat we een schema als voobeeld nodig
hebbenn om iets begrijpelijk te maken, kan niet volgen dat "het schema ook noodzakelijk
eenn predikaat van het object zelf zou moeten zijn" (6: 81). Als ik Kants woorden vertaal
naarr het Bijbelse schema, dan zegt hij dat we uit het denkbeeld dat 'God heeft liefgehad
etc.',, niet de conclusie kunnen trekken dat God gelijk staat aan puur 'liefhebben etc'. Er
magg aan het Ding van alles worden toegedicht, dat maakt het bevattelijk, maar het is op
zichh niet zo: wij zijn niet goddelijk en dus staat onze notie van liefhebben niet gelijk aan
hett goddelijke liefhebben, die is voor ons onbevattelijk. Wanneer wij menen de
performatievee goedheid van God, door middel van mimicry, regelrecht te kunnen
voortzettenn en als het ware op uitverkoren wijze te voltooien, koesteren we de valse
wenss een heilige wetgever te willen zijn
Hett beperkte begrip door middel van het analogische schema van liefhebben heeft
voorr Kant ook een keerzijde. Als we de oorsprong van de wereld nu eens een
klokkenmakerr zouden noemen, en dus "elk organisch schepsel en überhaupt de
doelmatigee wereld" (6: 81) een verzameling klokken, dan zegt deze analogie dat de
dingenn als doelmatige producten van één verstandige schepper kunnen worden opgevat,
mqflrr daarmee kunnen we nog niet concluderen dat de "oorzaak (Ursache) zelf verstand
heeft".. Dat ik aan die oorspronkelijke Ursache verstand kan toeschrijven "is niet louter
(blqfi)(blqfi) een voorwaarde voor mijn bevattingsvermogen (meiner Fqfilichkeif), maar de
voorwaardee voor de mogelijkheid zelf; om Ursache te zijn" (ibid.). Ofwel: de
eigenschappenn of predikaten "oorzaak" en "verstand" zeggen iets over de werking van
mijnn kenvermogens, niets over de bovenzinnelijke Sache.

264 4

Toegepastt op het genealogische schema betekent het voorgaande zoveel als dat
innerlijkee wederkerigheid wel schematisch kan dienen ter verheldering van het absolute,
volgenss het schema van liefde en respect in menselijke relaties, maar Kant zegt eveneens
datt het absolute zich niet tot het ene of het ander schema laat reduceren. Er zijn meer
schema'ss nodig om het absolute als het onschematiseerbare te omvatten. De Ursache an
sichsich van het schematisme is geen object van kennis, maar al wel een soort onzichtbaar
scharnierpunt.. Als we er begrip van hadden, zou het absolute totaal schematiseerbaar
zijn,, dat wil zeggen voor mensen bevattelijk worden en aan het menselijke gelijk worden.
Hett veranderen van het analogisch schematisme in een "schematisme van objectbepaling
(terr verruiming van onze kennis), is antropomorfisme, hetgeen in moreel opzicht (in de
religie)) de nadeligste gevolgen heeft" (ibid., spatiëring van Kant).
Zoalss aan het zuivere begrip van vrijheid geen schema kan en mag worden
toegeschreven,, zo kan en mag er geen objectbepaling zijn van het absolute. Te menen dat
menn begrip heeft van de "zaak zelf1, heeft 'de nadeligste gevolgen', het impliceert
absoluutt geweld: 'Tussen de relatie van een schema tot zijn begrip en de relatie van juist
dhh schema van begrip tot de zaak zelf (zur Sache selbsi) is in het geheel geen analogie,
maarr een gewelddadige (gewaltige) sprong (overgang in een andere soort) die regelrecht
tott antropomorfisme leidt" (ibid). Deze salto mortale is niet alleen voor genieën,
geexalteerdenn en andere extatische types verboden, de zuiverende rede volgens Kant
überhauptt een toenaderende reflexie toe. En dit verbod is geenszins geweldloos. In de
KritiekKritiek van het oordeelsvermogen wordt dit bevestigd: "de smaak maakt als het ware de
overgangg van het zinnenprikkelende naar het habituele morele belang zonder een te
gewelddadigee (gewaltsamen) sprong mogelijk" (KU, 215, mijn

CUTS).

Geweldloze

schematiseringg is onmogelijk, maar hoe zou er nu volgens Kant nog meer, en niet te
gewelddadig,, geschematiseerd kunnen worden?
Verscheurdheidd lijkt voor Kant niet noodzakelijk een redelijke (oor)sprong.
Schematiserenn en antropomorfiseren gaan echter hand in hand. De absolute oorsprong
kann zeker nooit worden begrepen, maar schema's zijn altijd onontbeerlijk. De lege plaats
markeertt zich voordurend. Onze pogingen tot eenwording, onze schema's van het
onvoorwaardelijk-goede,, zijn misschien toch denkbaar, of zelfs toepasbaar zij het nooit
vrijj van geweld.

265 5

Mett formules als 'God is een klokkenmaker' en 'God heeft liefgehad' kan het
absolute,, alsof men terugblikkend het Ding bekijkt, als het ware voorstelbaar worden
gemaakt.. Maar dat is niet het enige vermogen van het schematisme. Een schema kan ook
opp een anticiperende manier iets van het absolute bevatten, dat wil zeggen teleologisch of
proleptisch.11 In De religie binnen de grenzen van de blote rede wordt de relatie tussen
hett schema en het ontbrekende begrip daarom eveneens historisch teleologisch opgevat:

Vraagtt men nu: welke tijd van de gehele tot mi toe bekende kerkelijke geschiedenis de beste2 is,
dann heb ik geen bedenkingen om te zeggen: het is de huidige, en wel zo, dat men het zaad van
hett ware religieuze geloof, zoals dat in het christendom door enkelen, maar toch openbaar, is
gestrooid,, slechts ongehinderd meer en meer hoeft te laten ontkiemen om daarvan een continue
toenaderingg tot een kerk te verwachten, die alle mensen voor altijd verenigt en die de zichtbare
voorstellingg (het schema) van een onzichtbaarrijkGods op aarde uitmaakt (6: 197-98)

Eenn reflexieve overgang van zinnelijk naar bovenzinnelijk moet kennelijk niet alleen
verbondenn worden met Iets wat er geweest is, maar ook met Iets wat er (nog) niet is. Het
proleptischee schema lijkt in Kants perspectief te functioneren als een complement van het
paraleptischee schema. De twee oriëntaties op de "Sache" (als oer-zaak) spelen zich als
terug-- en vooruitblikken vanuit en rond een spil a£ alsof ze zich allemaal symmetrisch tot
elkaarr verhouden.
Analogischh schema's beschrijven als effecten-op-zich een andere onmogelijkheid,
eenn dubbelzinnige relatie tot het absolute wezen, waarvan men niet een taal of begrip kan
maken.. De zaak zelf is nooit een ding geweest, maar een ongestelde zaak. Het
gewelddadige,, van de genoemde geweldige sprong, komt er op neer dat de zaak zelf exactt anti-schematisch - tegenwoordig wordt gesteld: als iets wat toch reeds als kiem en
eenheidd in de huidige tijd zou zijn. Vanuit onze, huidige tegenwoordigheid, moeten we
hett tijdstip van de zaak wel zo terug- en vooruitziend vaststellen, en ons voor-stellen of

11
'Prolepsis' wordt door Kant in de Kritiek van de zuivere rede vertaald met "anticipatie*' (A 1673 208).
Hett proleptische schema heeft een anticiperende, voorzienige werking of zin, het paraleptische schema
heeftt eenredpicrende,tcnigbtikkende zin.
22
Onze tijd is de best denkbare, <fo»rm«» leven we nog niet, zoals Leibniz dacht, in de best denkbare
wereld.. Maar de toekomst lokt: voortgekomen uit ons eigen zaad, is het onze heerlijke imtere S&nn die
onss het pure plezier van het voorspel en de voorpret van de lonkende toekomst verschaft, de zuivere,
esthetischee Gunst (een soort stille sirene). Peter Heath vertaalt Gunst, in zijn vertaling van Friedrich
Schelüngss System des transzendentalen Ideaüsmus, met Tjountv", hetgeen toch wel - het toepasseUpce lustigee denkbeeld oproept van een bounty-eüand (betooÉfl land of luilekkerland).
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hett beste: voorop stellen. Wij weten immers, misschien wel als enige, dat de zaak zelf zich
niett laat begrijpen. Die wetenschap is bij ons ontkiemd.
Hoewell op het gebied van het begrip van vrijheid een schema de zaak altijd
geweldd aandoet, onderzoekt Kant toch meer en meer de mogelijkheden van een soort
progressievee schematisermg.

Hett schema van vriendschap.
Inn §24 van de Leer van de deugd, het tweede deel van de Metafysica van de zeden, speelt
dee schematisering van het onzichtbare eveneens een cruciale rol: volmaakte vriendschap
iss onbevattelijk, maar tegelijk het enige en ware doel van het menselijk doen en laten, en
duss - als het nog niet zou bestaan - moet het tenminste geschematiseerd kunnen worden.
Mett behulp van de twee belangrijkste 'bestanddelen' van de vriendschap, liefde en
respect,, tracht Kant in de Metafysica van de zeden een schema van gereguleerde
wederkerigheidd begrijpelijk te maken, een schema dat niet alleen betrekking zou hebben
opp individuele relaties maar ook, en waarschijnlijk allereerst en vooral, op politieke
betrekkingen,, en wel op het niveau van relaties tussen nationale staten.
Dee Metafysica van de zeden vak in twee spiegeldelen uiteen die, zo lijkt Kants
bedoeling,, eikaars complement vormen: de Rechtsleer (deel 1. privaat recht; deel 2.
publiekk recht) en de Leer van de deugd (deel 1. over de plichten jegens zichzelf, 2. over
dee plichten jegens anderen). Kant beoogt beide delen te verenigen als schematiseringen
vann de ene redelijke Idee: enerzijds geformuleerd als het kosmopolitische, internationale
rechtt op vrede - een nog niet meteen vriendschappelijke toestand; anderzijds de zedenleer
alss volmaakte vriendschap - waaruit de inversie moet volgen: een nog niet meteen vredige
toestand. .
Dee gedachten van Kant lijken uit te gaan naar een soort convergentiepunt, een
tegelijkk centraal en omvattend maar onbevattelijk midden tussen onvolmaakte vrede en
onvolmaaktee vriendschap. Alsof alle gebrekkige toestanden elkaar uiteindelijk zullen
completeren.. In de laatste paragrafen van de Metafysica van de zeden, het besluit van de
LeerLeer van de deugd, wordt het onbevattelijke

en onvoorstelbare

wederom

geschematiseerd.. In de §§ 46 en 47 "over de innigste vereniging van liefde met respect in
dee vriendschap" blijkt het mogelijk om de werkingen van liefde en respect, als
gereguleerdee wisselwerkingen,

te "schematiseren"
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(6: 468). Daarmee is de

onbegrijpelijkheidd niet begrijpelijk geworden (ook niet volgens de beroemde woorden van
dee Fundering van de metafysica van de zeden1), maar er blijkt wel uit, dat het
transcendentalee denken zich altijd genoodzaakt voelt om te schematiseren - al zal
daardoorr nooit 'de zaak zelf worden begrepen. Aan het schema van vriendschap wordt
doorr Kant een macht toegekend die hij de praktische rede had ontzegd: "aan de wet van
vrijheidd kan geen enkel schema worden toegeschreven" (5: 69). De uiterste, paradoxale
consequentiee van het voorgaande wordt in §47 getrokken, namelijk dat volmaakt morele
vriendschapp niet slechts een ideaal schema is, maar "werkelijk existeert". Het volstrekt
onbegrijpelijkee resulteert zo in een gewelddadig en zeer problematisch schema van 'de
zaakk zelf dat regelrecht tot een bepaalde vorm van antropomorfisme leidt.
Waree vriendschap is alleen mogelijk door middel van een soort redelijke
onderdrukkingg en een reductie van affecten: "In elk geval kan de liefde in de vriendschap
geenn affect zijn, omdat dit affect in de keuze blind en in de voortzetting in rook opgaat

iyerrauchendf.iyerrauchendf. Morele vriendschap is ziend, misschien wel alziend - hoewel nog
meteenn vredig - en deze vriendschap selecteert en schematiseert 'broederschap' als
werkelijkk existerend - een vriendschap die niet in rook zou opgaan. De broederlijke
vriendschapp zou van nature geen 'blinde functie van de ziel' zijn (A 78; B 103). De
"zoetigheidd van het gevoel", die gewoonlijk (gewöhniich) zou voorkomen bij
"ongecultiveerdee personen", is voor Kant vijand nummer één, maar tegelijk vormt dit
affectt de springplank voor een echte gewelddadige sprong. In onze huidige tijd springt de
vriendschapp tussen beschaafde mannen er uit als de beste. Deze vriendschap zou niet in
rookk opgaan, en voor altijd, zonder weerzinig affect, verenigen. Deze vriendschap is met
zoveell woorden 'de zichtbare voorstelling (het schema) van een onzichtbaar rijk Gods
opp aarde'. De zuivere rede onderwerpt - als gerechtvaardigde ethische depreciatie tegelijkk met een vanzelfsprekend etnocentrisch gebaar, zowel de ethische waarde van de
vriendschapp van vrouwen en met vrouwen, alsook alle andere (met-christelijke, nietmenselijke)) vriendschappen.
Lévi-Strausss heeft tot ver na De elementaire structuren het antropologische
inzichtt verdedigd, dat 'de vrouw' binnen allerlei vormen van uithuwelijking als ruilmiddel

11

De Fundering besluit Kant met de woonJem: "Und so begrcifen wir zwar nicht die praktische
unbedingtee Notwendigkeh des moralischen Imperativs, wir begrehen aber doch seine Unbegreiflichkeit,
wdchess alks ist, was büligerma&en von einer Philosophic, die bis znr Grenze der menschlichen
Veraunfii in Prinzipien sbebt, gefbrdert waden kamT(4:463).
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functioneert.. Reeds dit culturele schematisme kon worden geïnterpreteerd als kritiek op
dee kantiaanse metafysica. In de Mythologica's distantieert Levi-Strauss zich echter van
ditt fiat, want 'de vrouw1 heeft op het niveau van de 'totale sociale (tdeo)logica' niet
meerr de betekenis van een exclusief ding: 'vrouwelijk' is een teken binnen de seksuele
code,, zoals bijvoorbeeld ook water-vuur of boning-tabak. Het zijn geen substanties maar
categorialee relaties, polen van bepaalde dichotomieën. De sociologische wet van
wederkerigheidd wordt in de Mythologica's getransformeerd tot sociologische
reflexrvheh.. De vraag is nu hoe het vloeiende, narratieve schematisme van de

MythologicQMythologicQ 's begrepen kan worden als deconstructie van At Metafysica van de zede
Hett belangwekkende van de Mythologica's is dat in deze werken op
ongeëvenaardee wijze wordt gedemonstreerd dat in de mythologische talen en tekens van
vriendschap,, esthetische en ethische effecten en affecten op een complexe wijze
onlosmakelijkk met elkaar verbonden zijn. De (kantiaanse) blind-affectieve en alziendaffectlozee vriendschap blijkt in het mythologische taalgebruik niet zuiver te kunnen
wordenn onderscheiden. De in Kants ogen blinde, vrouwelijke, esthetische liefde laat zich
niett ondergeschikt maken aan een vermeende, alziende, ethische, mannelijke vriendschap.
Naa een grondige lezing van de Mythologica's in dit en het volgende hoofdstuk, is het
mogelijkk om de consequenties van deze deconstructie op waarde te schatten. In
hoofdstukk S staat vooral het deel Van honing tot as centraal, omdat ik meen dat LéviStrausss in dit deel een verregaande transformatie van het transcendentale schema van
vriendschapp uitvoert: honing en tabak vormen in de mythen relationele categorieën, en
niett zoals Kant meende ten aanzien van liefde en respect, zuiver te scheiden substanties.
Dee zoetigheid van het gevoel en het blinde affect, die in Kants ogen de 'wilde'
vriendschappenn in rook doen opgaan, bestaan in de honing-en tabakmythologie juist als
werkingenn van affecten die de structurele voorwaarde vormen voor een vriendschap - op
basiss van gelijkwaardigheid - tussen een jongen en een meisje. Het "rousseaulstische
schema"" (DT, 89; 66), dat ook het genealogisch schematisme van Kant beheerste, wordt
doorr Levi-Strauss in het mythologische oerwoud vanfiliaties,in een wederkerige relatie
tussenn een Émile en Sofie, als ideale symmetrie gereconstrueerd en (herontdekt, en
daarmeee tegelijk gedecentreerd. Pas na de interpretatie en deconstructie van de
Mythologica'sMythologica's zal het in hoofdstuk 6 mogelijk zijn om de consequenties te trekken
Derrida'ss deconstructie van het genealogische schema, en nader in te gaan op de
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genoemdee paradoxale topologie die - de woorden van Kant indachtig - met geen enkel
schemaa aanschouwelijk kan worden gemaakt.
Lévi-Strausss parafraseert en deconstrueert het verstollende transcendentale
schematisme.. Ter verdere oriëntatie van de gedachte dat het structuralisme begrepen kan
wordenn als een transformatie van de transcendentaalfilosofie,

kan Lévi-Strauss'

"canoniekee formule" (JP, 57, 156, 163, 170, in AS1 staat reeds "une relation canonique''
252;; 228) dienen.1 Deze formule is een herformulering van het transcendentale
analogisme.. In het hoofdstuk over de "Analogieën van de ervaring" in de Kritiek van de
zuiverezuivere rede wijst Kant reeds op het verschil tussen het wiskundige en het filosofische
begripp van analogie, en hij vat dit verschil in de volgende formule samen: "In de filosofie
iss de analogie echter niet de gelijkheid (Gleichheif) van twee kwantitatieve,

maar van

tweee kwalitatieve relaties, waarbij ik uit drie gegeven termen (drei gegebenen

Gliedern)

slechtss de relatie tot een vierde term ken. Deze vierde term kan ik echter niet zelf kennen
enn a priori geven (selbst erkennen, tmd a priori geben\ wel heb ik een regel om die
vierdee term in de ervaring te zoeken, en een markering (Merkmaf) om die term in de
ervaringg te vinden"(A 179-80; B 222). De structurele, semiologische herformulering van
dezee transcendentale formule in de canonieke formule, impliceert dat er een a priori
symmetriee niet bestaat, geen gelijkheid (Gleichheit), en er kan ook geen zuivere grens
wordenn getrokken tussen kentheoretische, esthetische en ethische markeringen. Maar er
zoudenn wel regels zijn om in elke relatie tussen fonemen, grafemen, zoemen (etc.) een
volgendee term te zoeken en te vinden, gemarkeerd als een symmetrische inversie, als
complement.. Deze wijze van completerend zoeken had Lévi-Strauss reeds in zijn
voorwoordd van Six legons sur Ie son et Ie sens op het oog : "Ie sujet parlant cherche a
compenserr 1'absence de Tun par un recours a Fautre".2

11
Lévi-Strauss schrijft deformulevoor de structurele analog» in Structurele antropologie als volgt: Fx
(a)) : Fy (b) = Fx (b): F».i (y). De variaties in La Potiire jalouse wijken biervan niet substantieel af. Om
dezeeformulegoed te kunnen lezen en mterpreteren is de omschrijving van Kant verhelderend. Het gaat
ookk hier om kwalitatieve termen, waarvan de eerste drie gegeven zga Het analogische scheina maab
mogelijkk om, uitgaande van de regel en de contraire marloningen, de vierde tenn te zoek^
Volgenss Kant zijn drie van de vier termen a priori gegeven ea moet alleeik de vierde term er a posteriori
bijj gevonden worden. Voor Lévi-Strauss moeten uiteraard alle termen a posteriori gegeven zijn, toch
meentt ook bij zich, evenals Kant, op een (heuristische en anticiperende) dynamiek te kannen beroepen.
Hett voert bier te ver om te illustreren hoe de canonieke formule bij concrete interpretaties als een soort
mantraa functioneert, daarvoor verwijs ik naardemteerizettiiigvanMaTOdHénan;
// 'anthropologie stntcturale, 243-249.
22
Preface, Jakobson, Six legons sur Ie son et Ie sens, 11-12.
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Hett vocabulaire van Lévi-Strauss is niet getoonzet in Kants bewustzijns-

filosofischefilosofische register, hetgeen bijvoorbeeld tot de volgende consequentie leidt. Getuige he
citaatt aan het begin van dh hoofdstuk kan het schema in Kants metafysica 11007/
functionerenn als een instrument ter veraanschovwehjJdng van zoiets bovenzinnettjks als
blotee vrijheid. Maar omgekeerd kunnen naar alle waarschijnlijkheid wel, als effecten van
eenn même-force - de regelrechte tegenpool van redelijke vrijheid - de zhmehjk-fysieke en
erotischee effecten en affecten, en de contra-effecten-affecten, en dus de zeer tot de
verbeeldingg sprekende relaties tussen effectieve-affectieve

menselijke, dierlijke,

plantaardigee en minerale figuren en personages, als schematische strevingen en
weerstrevingen,, als contraire en contradictoire markeringen bevattelijk worden gemaakt.
Markeringenn waarvan? Wat zoekt Lévi-Strauss zelf? De onmogelijke synthese van een
bovenzinnelijkk idee (zoals vrijheid) en natuurwetrnatige schema's, neemt in de

MythologicalMythological de gestalte aan van een teleologische schematisering van oneindig
vervlechtingen.. Op deze wijze wil Lévi-Strauss het transcendentale postulaat van
tegenwoordigee en naakte vrijheid tot in de fijnste ziele- en lichaamsroerselen transformerenn en schematiseren, dat wil zeggen teleologisch aanschouwelijk maken, maar ook
vloeiend,, kortom: liquideren.
Wanneerr nu de grond van de autonome rede, die eens de solide basis was onder
dee voeten van het (welwillende subject, gespleten is en gedecentreerd, waarbij tegelijk in
allerleii gestalten de sporen van een force zich als een netwerk aftekenen, dan kan de
structurelee analyse mogelijk worden begrepen als eenfijnmazige,es-th-etische logica die
hett transcendentale vocabulaire en detail vertaalt en transponeert om, in structureel-linguïstischee termen, de categorische imperatief tot gemeenschapsvorming als etnische fictie
tee bekrhiseeren, maar ook te herstructureren.
Dee structurele schematisering is dus niet langer, zoals in Kants woorden van de
tweedee Kritiek, in tegenspraak met de wet van de zuivere rede, maar komt evenmin
overeenn met de schematisering van de metafysica. Geen enkel schema 'existeert'. Een
process van schematische onthulling en van altijd ogenschijnlijke natuurwetten is
noodzakelijkk ook een vervlechting van vele blinde vlekken Zo bezien moet Lévi-Strauss
Kantss abstracte, kosmopolitische schema van vriendschap transformeren in een oneindig
kosmopolitischh vlechtwerk van ambigue,fictieveschema's.
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Hett lijkt de bedoeling van Lévi-Strauss te zijn om een beeld te schetsen van
alomvattendee schijn van samenhang in deMythological moet blijken dat de 'zaak zelf
eenn relatief effect is, de suggestie van totaliteit, van alle empirische, metaforische en
symbolischee intermenselijke relaties. Er is niet één Ursache, niet één oorsprong, en de
wegg naar de Sache sei&sf verschuift en splitst zich oneindig - de Sache is immers niet één,
zelfss niet één spatie.
Dee transformatie van de transcendentaalfilosofie komt reeds halverwege de

Mythoiogica'sMythoiogica's tot een cruciaal punt. Aan het einde van Van honing tot as bevindt
hett scharnierpunt tussen de Zuid- en Noordamerikaanse mythen: het gespleten fundament
vann het mythologische denken moet als onontbeerlijk effect de vorm van een 'totale'
boventijdelijkee spil aannemen. Ik zeg met nadruk 'moet', omdat Lévi-Strauss
overduidelijkk aangeeft dat er iets en niets denkt: een proces dat als het ware naar een
totalee symmetrie toewerkt. Hierin komen het transcendentale en structurele schematisme
overeen:: beide vormen van denken worden gereguleerd vanuit een transhistorisch
standpunt.. Kant zocht via schema's toenadering tot de ware kerk. Wat zoekt LéviStrausss nu in de jungle?
Dikwijlss doet Lévi-Strauss het zelfs voorkomen alsof de schema's en structuren,
diee bij al parafraserend reconstrueert, reeds verborgen lagen in het 'ruwe' materiaal, als
eenn soort "oorspronkelijke Idem". Juist met deze veronderstelling van een verborgen
oorsprongg komt zijn wetenschap, ironisch genoeg, zeer dicht bij een transcendentale
vormm van schematisering zoals Kant die reeds aan het einde van de Kritiek van de zuivere
rederede heeft omschreven: "systemen lijken gevormd te worden, als gedierte, door een
generatiogeneratio aequivoca, uit de ntetsverhullende versmelting van begrippen, begrippen die
aanvankelijkk gebrekkig waren en door de tijd heen compleet geworden zijn, alsof ze
allemaall hun schema (ihr Schema), als de oorspronkelijke kiem, in de zich louter
afwikkelendee rede hadden (als den ursprünglichen Keim, in der sich blofi

auswickelendenauswickelenden Vernunft natten). Daarom lijken zij niet alleen elk voor zich vol
ideee samengesteld (gegliedert), maar daarenboven ook alle onder elkaar in een systeem
vann menselijke tennis wederom, als delen (Glieder) van een geheel, doelmatig verenigd
tee zijn, en een archhektoniek van al het menselijke weten te veroorloven, van de huidige
tijd.. Omdat er ook zoveel stof verzameld is of ontleend kan worden aan de ruines van
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ingestortee bouwwerken, lijkt dat met alleen mogelijk te zijn, maar zelfs niet eens zo
moeilijk"(A83533 863, mijn CUTS).
Kenmerkendd voor Kants transcendentalisme is niet alleen dat er op basis van 'de
11

idee

wordt gewerkt, maar vooral ook dat er ter uitvoering van die idee altijd een

'schema'' nodig is: "De idee beeft voor de uitvoering een schema nodig, dat wil zeggen
eenn a priori uit het principe van het doel bepaalde wezenlijke verscheidenheid en ordening
vann de delen.. Het schema, dat uit een idee voortkomt (waarbij de rede de doeleinden a
priorii

aangeeft

(aufgibt)

en

niet

empirisch

afwacht

(erwartet)),

fundeert

architectonischee eenheid"(A 8333 861, spattering van Kant). Vanuit een a priori
denkbaree eenheid stuit Kant zoals gezegd, in zijn articulatie van die systematische
eenheid,, op mentale grenzen van de menselijke aanschouwing en zuivere rede, en daarbij
makenn we eveneens kennis met een opmerkelijke eigenschap van de menselijke rede,
namelijkk "dat de menselijke rede een natuurlijke hang heeft deze grenzen te
overschrijden"(AA 6423 670).

Hett structurele schematisme.
Alss we nu niet langer kunnen vertrekken vanuit of naar de Idee toe, en niet langer zuivere
effectenn van de ontkiemende rede kunnen waarnemen, dan is mogelijk ook ons vermogen
omm een architectonisch geheel te maken altijd ook eenfictiegeweest. De architectonische
droomm (zeg een kerk) is een of andere geforceerde fictie geweest - de compulsieve
gedachtee van een niet te gewelddadige sprong, niet te gelijk. Kants kerk werkt
gewelddadig.. Maar ook Lévi-Strauss forceert, altijd quasi-empirisch, en altijd tegelijk met
datt hij afstand doet "van elke verwijzing naar een centrum, naar een subject, naar een
geprivilegeerdee referentie, naar een oorsprong of een absolute arcM" (ED, 419).
Vanuitt de kleinst denkbare ficties en lacunes onthult hij elementaire structuren die
teleologischh en analogisch zouden samenhangen, alsof er in de 'kiem', voorafgaand aan
verschillendee betekenaars, toch reeds ook een 'wet' van structuraliteit verscholen lag, een
ordeningg van de delen, een draad die door de structurele analyse slechts hoeft te worden
opgerold.. Vanwege dit genealogische aspect van de structurele analyse stuit ook de
structuraliteitt herhaaldelijk op iets: de resten van een soort gebeurtenis, van een
interventiee - die een grens aan de structuraliteit stek (in De elementaire structuren heette
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hett effect van een lokale markering nog "een conceptuele limiet en een negatieve
realiteit",, ESK, 47).
Dee zogenaamde kiem van het transcendentale subject, het naakte centrum van het
dwingendee schematisme dat een redelijk doel dicteert (laten we zeggen vrede en
vriendschap),, is voor de structurele schematisering niets anders dan een rest. In die rest
resteertt mogelijk ook een sluier, een textiel. Ja, hoe triviaal of absoluut zijn de resten die
zichh achter of voorbij de grenzen van de transcendentale analyse bevinden? En hoe ver
zijnn de structurele en transcendentale grenzen en resten van elkaar verwijderd? Vast staat
datt ook volgens Lévi-Strauss altijd iets - in De elementaire structuren de 'vrouw' - als
gemanipuleerdd ding en als verspilling moet functioneren. Er moeten schema's op iets,
ergensergens en hoe dan ook worden toegepast. Hoe gewelddadig is het structuralisme in de

Mythological,Mythological, wat moet de structurele analyse geweld aandoen, en waaruit zou kun
blijkenn dat het mythologische denken ook een hang heeft naar het hogere, Iets hogers, en
steedss iets hoger, een drang om zich boven haar eigen grenswerkingen te verheffen?
Dezee vragen kunnen voorlopig worden teruggebracht tot een enkele. Nadat in
RauwRauw en gekookt het incestverbod in kook-categorieën is vertaald, waarbij de spil niet
doorr een vrouw maar door 'kookvuur' wordt gevormd, draait in Van honing tot as de
forceforce van uitwisseling en uitwissing niet langer om voortplanting of voedselbereiding,
maarr om de logica van de genotsmiddelen 'honing' en 'tabak'. De spil van deze dynamiek
iss niet een vrouw of man, maar een ambigu wezen. Hoe voltrekt zich nu in dit werk de
schematischee in- en uitsluiting van ambiguïteit, de "neutralisatie van de onzin" (ED, 93)?
Gesteldd dat het structurele schematisme een volstrekte inversie is van die van de
transcendentaalfilosofie,, en gesteld dat om die reden de lacunaire resten en absoluta van
Kantt en Lévi-Strauss als onuitwisbare ongelijktijdigheden - of onujdigheden - kunnen
wordenn beschouwd, dan wijzen deze heterogene resten eveneens op het oneindig resteren
vann iets volstrekt anders. Met andere woorden, als de interventie van de categorische
imperatieff niet als oorsprong het redelijke Zelf heeft, en als de interventie van het
incestverbodd altijd wijst op andere interventies, dan kan geen enkel effect als centraal
wordenn aangewezen, elk effectief affect is dan - als eenheid - onmogelijk. Elk netwerk is
altijdd al een rest van niet volstrekt niets. Het absolute en het triviale raken elkaar: het
goedee is altijd een gedoe. Het gaat hier niet alleen om effecten van verschillende
observaties,, maar ook om vele reductionistische, egalitaire schema's of wetten van
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'vriendschap',, 'gemeenschap' en 'vrijheid'. Resten van onderdrukte interventies van de
ander.. Resten van onrecht.

Schriftt en geweld.
Bijnaa aan het einde van het essay Beantwoording van de vraag: wat is Verlichting? zegt
Kantt dat de mensen "zich vanzelf geleidelijk uit de primitiviteit loswerken (noch und
nachnach aus der Rohigkeit heraus1)". Met betrekking tot dit progressieve 'feit', dat als doel
"hett vertrek (der Ausgang) van de mens uit de onmondigheid" heeft, geldt het
geschrevenn woord ais de ware gift en het cruciale medium van de "onbeperkte vrijheid"

(uneingeschrankte(uneingeschrankte Freiheit) van het "vrije denken" (freie Denken). Daarmee he
hett schrift op kosmopolitische wijze (Leserwelt) verbonden met bevrijding, dat wil
zeggen,, het gaat hier om het vertrek - uitsluitend met behulp van het schrift - uit een
primitieve,, analfabetische toestand die wordt gekenmerkt door een toestand van
natuurlijkee rechteloosheid: onvolwassenheid of minderjarigheid (Unmündigkeit). LéviStrausss relativeert deze koppeling: "als we menen dat het schrift ooit een voorwaarde
voorr progressie (progrès) is geweest, dan moeten we tegelijk inzien dat bepaalde
essentiëlee ontwikkelingen (certains progrès essentiels) die de mensheid

heeft

doorgemaaktt - en misschien wel de meest essentiële (et peut-être les progrès Ie plus
essentiels)essentiels) - hebben plaatsgevonden zonder de interventie van het schrift (sans son

intervention)"intervention)"22 Hij relativeert de status van het schrift, en wijst andere interventies a
voorafgaandd aan het schrift, en maakt zo Kants aanspraak op de onpartijdige status van
hett schrift tot doorgestoken kaart. Met de afwijzing van de ene progressie omarmt LeviStrausss echter tegelijkertijd "misschien wel de meest essentiële": ook deze is nooit in
essentiee onschuldig of geweldloos geweest.
Lévi-Strausss heeft ten dele gelijk: met het schrift begint niet een universele
cultuur,, analfabetisme is niet gelijk aan cultuurloosheid en, omgekeerd, het schrift is niet
volstrektt vrij van primitiviteit en rauw geweld, het kent zijn eigen restricties en belangen.3

11
Rauw ia de betekenis van grot bruut, barbaars, dus onbeschaafd. Maar Susan Shell wijst er tevens op
datt Kant in zijn vroege werk roh in de betekenis van 'Verstrooiing" en "wanorde" gebruikt (The
EmbodimentEmbodiment of Reason, 56-57).
22
Charbonnier, Entretiens avec C. Lévi-Strauss, 31.
33
John Ladd wijst er op, in zijn inleiding van de Metaphysical Elements of Justice (XXVm, vodnootX
datt Kant in een van zijn colleges het verhaal vertelt van een dorp van ongeletterden en Kant meent dat
datt dorp zelfc beter dan andere wordt bestuurd. Analfebetisme en (fonologische) macht completeren
elkaarr mogelijk zelfs.
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Inn contrast met de bevrijdende eigenschappen van het schrift was echter voor Kant aan
RohigkeitRohigkeit een schier eindeloze reeks depreciaties verbonden: primitiviteit zou equivalent
zijnn aan ongeletterdheid, analfabetisme, slavernij, bestialiteit, wanorde, waanzin,
kannibalismee etc. Rohigkeit wordt door Jean-Michel Muglioni vertaald als "grossièreté",
lompheid,, onbetamelijkheid.1 Voor Lévi-Strauss is rauwheid een empirische categorie geenn zuiver ethische bepaling van onbetamelijkheid - en een onderdeel binnen een
netwerkk van ethische en esthetische opposities en relaties: de erudite van Rauw en
gekooktgekookt is geen toestand van absolute onvrijheid, maar evenmin een genieten 'Van
onbeperktee vrijheid" (in het geschreven woord, voor Kant). Als we hierbij de zevende
stellingg van Idee van een algemene geschiedenis in kosmopolitisch perspectief betrekken,
waarr Kant meent dat "het onvermijdelijke vertrek" (der unvermeidJiche Ausgang) van de
"wildee mens" uit zijn toestand van wetteloosheid en doelloosheid - van "brutale vrijheid"
-- tot een "wetmatige constitutie" leidt, dan kan direct worden ingezien dat Kant aan
Verlichting,, als vertrek uit een primitieve toestand, de voorwaarde van alfabetisering van
allee 'wilde' mensen verbindt, waaronder ook alle Europese vrouwen: onze gift en onze
wetgevingg begint met een anagrammatologisch gebaar. Deze rauwe geefdrang wordt
gemotiveerdd door de categoriale angst voor hun gevaarlijke doelloosheid. Die wilden
kennenn van nature slechts één brute wet, een natuurlijke zucht naar oorlog (misschien
well omdat wij zeker weten dat zij niet ons woord (erkennen).2 Hoewel er ver weg altijd
well uitzonderingen op de regel te vinden zijn: "Der canadische Wilde ist übrigens
wahrhaftt und recüich" (2: 243).
Lévi-Strausss ondergraaft de uitgekookte dubbelmoraal van de Verlichting: als kan
wordenn aangetoond dat de schema's van dat zogenaamd onbetamelijke mythische denken
geenszinss verschillen van die van het getemde transcendentale denken, en als bovendien
inzichtelijkk kan worden gemaakt dat het mythische denken volgens een aanverwante
logicaa functioneert (zich zelfs ontwikkelend tot een architectuur) en geenszins wetteloos
is,, dan is de rauwheid van die zogenaamde primitievelingen mogelijkerwijs toch ook
zorgvuldigg 'gekookt', en geenszins zo halfgaar, brutaal, gewelddadig en asociaal als Kant
inn zijn Verblinding aannam Sterker nog: Kants ideaal van een wettige en rechtvaardige

11

Muglioni, Qu 'est-ce que Les Lunueres?, 79.
Uit de Rechtsleer van de Metafysica van de zeden, bijvoorbeeld §§60 en 61, blijkt dat Kant de
'natumtcestandd van volkeren' gelijkstelt aan ongerechtigheid (wetteloosheid) en de wilde, barbaarse
omgangg Top de wijze van de wilden") aan ooriogsmchtigheid.
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toestandd zou wd eens een voorwendsel kmmen zgn geweest, om onze Gemeinshm het
alleenrechtt op rauwe vrijheid te kmmen geven: "men moet vrij zijn om zich in vrijheid van
zynn krachten te kunnen bedienen. De eerste pogingen zullen weliswaar rauw (rok) en
gewoonlijkk (gemeinichlich) met een bedenkelijke en gevaarlijke toestand verbonden
geweestt zijn" (6: 292, voetnoot).
Inn het hoofdstak Het geweld van de letter: van Lévi-Strauss naar Rousseau in De
lala grammatologie heeft Derrida de droom van de mogelijkheid van een volstrekt andere

geweldlozegeweldloze cultuur doorgeprikt. Deze perforatie komt er op neer dat Lévi-Strauss de
betekeniss van het schrift weliswaar heeft gerelativeerd maar zonder de waarde van het
belangrijkstee onderscheid volledig in twijfel te trekken. Lévi-Strauss vertrouwt toch nog
blindelingss op het onderscheid tussen 'volkeren met schrift' en 'volkeren zonder schrift'.
"Lévi-Strausss ne suspecte jamais la valeur d'une telle distinction" (GR, 176; 120). Zijn
anti-etnocentrismee blijft derhalve ook gevangen binnen het logocentrisme van Rousseau
enn Kant. En hij bekrachtigt zelfs deze verwantschap door het schrift exclusief te koppelen
aann geweld - "cette conquête, c'est 1'écriture".1 Lévi-Strauss' anti-etnocentrisme raakt
verstriktt in zijn eigen vooroordeel van schrift- en geweldloze ideaal.
Aann de notie 'volkeren zonder schrift' beantwoordt realiteit noch begrip - het is
dee rest van een fictie - en derhalve is ook de structuur van geweld veel complexer - het is
eenn strictuur zoals Derrida de relatie geweld-geweldloosheid (oorlog-vrede) dikwijls
aanduidt.. Zo er al één oorsprong van geweld gedacht kan worden, kan deze in elk geval
niett eenduidig aan het schrift dan wel het analfabetisme worden toegedicht. Relevant is
nuu de vraag of Lévi-Strauss zijn opvatting over het schrift nog heeft herzien. In de

MythologicalMythological wordt niets meer over het schrift gezegd, een enkele opmerking ov
(zijn)) taal is echter wel veelzeggend. Vandaag de dag zouden we volgens Lévi-Strauss
wetenn dat een taal van nature discontinu is (nous savons aujourd'hui que la nature du
langagelangage est discontinue)" (MC, 279; HA, 326). Deze actuele wetenschap van
'natuurlijke'' discontinuïteit kan opgevat worden als een volstrekte inversie van de
transcendentalee gedachte dat onze redelijke natuur a priori continu is. Het gebruik van de
termm langage is de articulatie van een wezenlijk onderscheid.2 Onder de noemer van 'ons
weten'' vallen daarmee spraak en schrift samen. Zo bezien distantieert Lévi-Strauss zich in

11

Chartxmnier, 28 en verder. 32-33,74,76)
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MythologicalMythological in het geheel niet van zijn vroegere standpunt: voor 'schrift' komt n
'taal'' in de plaats, maar het mythologische schrift promoveert tot een natuurlijke
articulatie:: een weten van de discontinue natuur van taal als een voor ons aanwezig weten
-- aujourd'hui - dat in geen enkel opzicht meer verschik van Kants geloof: het is de
huidigee tijd waarin de Idem zich ongehinderd en continu moet ontwikkelen (6: 197-98).
Ditt fbno-mytho-logische weten rechtvaardigt de typering die Fabian vermoedelijk ook in
deerichtingvan Lévi-Strauss heeft bedoeld: "a kind of textual fundamentalism".1
Hoee zeer wijkt Lévi-Strauss wetenschap van vandaag de dag nu toch nog af van
Kantss aanwezigheidsgeloof? Lévi-Strauss doelde wellicht ironisch op 'de natuur' van zijn
eigenn Franse, men-talige taalgebruik, die van nature een familie vormt met de IndoEuropesee talen.2 Met het 'wij' van 'wij weten' kan Lévi-Strauss niemand anders hebben
willenn aanspreken dan zijn eigen taalgebruikers (de vrienden van het structuralisme), de
discipelenn van de leer van structurele universele eenheid (en zijn volgelingen disciplineren
zichh natuurlijk mentaal). De discontinuïteit die Lévi-Strauss in de context van
"aujourd'hui''' plaatst, wordt geregeld door een hardnekkige rest van transcendentaal
schematisme.. Wat Lévi-Strauss niet meer maar anders kan hebben bedoeld, laat zich niet
inn één taal en in één weten articuleren, het is in geen enkele taal te lokaliseren of te
isolerenn (maar het is toch niet eenvoudig niet). De uitspraak "wij weten vandaag" kan
daaromm beter als een uiting van structurele performativitert worden geïnterpreteerd: "wij"
wetenn vandaag, en "zij", de anderen, elders, niet van vandaag (van gisteren, van
morgen?),, zijn de onwetenden. De uitspraak is een supplement van de interventie van het
incestverbod,, en daarmee ook een rest van een oneindige keten van (geschreven en
gesproken)) articulaties van wij en zij, strategische effecten van de différance ofwel het
oerschriftt (archi-écrituré), ook wel "heterologiew genoemd.3

Hett verwijderen (van de feiten).
Volgenss Lévi-Strauss wordt het mythische denken "in beweging gehouden doordat
steedss onderlinge verschillen noodzakelijk zijn" (TSM, 75). Deze beweging speelt zich
ookk af in de Mythological, als een aodo-lngica van het taalgebruik in mythen, verhalen
enn legendes. Voor deze logica zijn de vormen van wederkerigheid en circulariteit

'Fabian,, ibid, 2001,64.
Benveniste, Indo-European Language and Society, 9.
33
Gasché, The Tam of the Mirror. 79,100.
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constitutie!! Door middel van een reconstructie van die 'discontinue natuur' meent LéviStrausss voorts te kunnen aantonen dat de mythen uit honderden taalgemeenschappen een
samenhangendd vlechtwerk vormen, systemen van logische restricties, een archi-textuur dat
zelfss universele geldigheid zou hebben.
Inn de positivistische tijd na Durkheim was een dergelijke gedachte een "logisch
schandaal",, voor Lévi-Strauss echter - die juist weer in het voetspoor van Durkheim en
Mausss wil treden - staat deze 'archi-natuur' eenvoudigweg gelijk aan het schandaal van
hett incestverbod. * Om in het veld van 'empirische gegevens' duidelijke schema's en
structurenn te kunnen blootleggen, zal Lévi-Strauss - volgens Derrida met het zelfde
gebaarr als Rousseau of Husserl - allefeitenmoeten verwrjd(er)en (écarter tous les/cats,
ED,, 426) en aldus de 'resten' van 'arbitraire gegevens' moeten neutraliseren en
uiteindelijkk elimineren. Met andere woorden, wil Lévi-Strauss zijn aanspraak op
universelee geldigheid tout court kunnen handhaven, dan zal zijn (Franstalige) gebruik van
schematismee onherroepelijk sommige anderstalige gegevens geweld moeten aandoen. In
hett structuralisme bevindt zich een kiem van totalitair denken, een zich ontwikkelend
process van neutralisatie van alle onzin.
Lévi-Strausss heeft vlak na de Tweede Wereldoorlog wel nadrukkelijk op de
absurditeitt van volledige functionaliteit gewezen, en dus is de veronderstelling
gerechtvaardigdd dat een totaal samenhangende structuur en een volstrekte annulatie een
weerzümigee fictie is (dat wil zeggen: Iets waaraan geen reëel en ook geen fictief object
beantwoordt).. Het mythologische denken is niet wezenlijk Frans, daarom spreken waarschijnlijkk de 'feiten' ook niet altijd duidelijke taal. De structurele analyse als een bepaalde
articulatiee is eenfictiefproces dat in schijn een onvermijdelijk teleologisch karakter heeft.
Voorr het 'weten' van Lévi-Strauss geldt dat de grenzen permanent moeten worden
verlegd,, er moet onophoudehjk (sans arret) worden gesuppleerd. Daarmee herhaalt de
neteligee kwestie zich met nog groter geweld: met de articulatie van structurele ficties
wordenn in de Mythological de fictieve resten - als fictief logisch en onlogisch symmetrischh geneutraliseerd. De Kfythologica's zijn doortrokken van het geloof dat iets
enn niets met elkaar denken

11
Dmkheim beschouwde het primitieve denken immers nog als pre-logisch. Lévi-Strauss gebruikt de
uitdrukkingg "scandale togkrae" in Le Cru et Ie cuit, 13. De Engelse vertaling heeft voor "scandak

lagupeTlagupeT "crying illogicality" (Rf?, 3), mmkwr de kmesrig van h*4 '«rfuwwfaar wirtmjnt yn flmffmrt df

verwijzingg naar het mcestverbod in De elementaire structuren.
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Omdatt het mythologische denken begrepen moet worden als een archaïsche drang
tott scheiding en binding, is misschien wel het belangrijkste effect van de quasiontheemdingg van de Mythological dat dh zoekende denken zich afspeelt in een fictief
elementt en zich door narratieve velden heen beweegt. Zin en onzin permuteren in iets en
iets,, iets en niets, Iets en Klets, en uiteindelijk ook in Niets en niets etc., oneindig
symmetrisch.. De verleidelijke macht van het oerwoud dient voor de structurele analyse
alss force en grondstof, voor de productie van een eindeloos reduceerbaar spoor van
residuenn en resten. Het fundament van de transcendentaalfilosofie, het substraat van de
menselijkee rede zelf; is de humus van de jungle van de Mythologica 's. En Lévi-Strauss is
verslingerdd aan elk mogelijk totaaleffect van en in het "gewoel van verschijnselen" (A
111).. Een zorgvuldige lezing zal moeten uitwijzen hoe onvermijdelijk en hoe fataal het
beoogdee totaaleffect voor de mythologica's zelf is.

Dee doelmatigheid van het mythische denken.
Dee logica van wederkerigheid die in de Kritiek van de praktische rede, de Kritiek van het

oordeelsvermogenoordeelsvermogen en de Metafysica van de zeden domineert, heeft Lévi
getransformeerdd van een zuiver ethische naar een etnische, preciezer gezegd: naar een

esthetisch-ethischeesthetisch-ethische werking die altijd als één kracht zou werken (Ia même fo
toujourstoujours a 1'oeuvre). Met deze aanspraak op het (herontdekken en transformeren van
eenn wereldwijde force in menselijke relaties, gedreven door een aanspraak op continuïteit
("dee continuïteit van het programma"CC, 17; RC,) draagt de structurele analyse tegelijk
dee kiem in zich van homogenisering.
Maarr de mythologische schematisering neemt afstand van het mentalistische en
bewustzijnsfilosofischee perspectief van de transcendentaalfilosofie. De transcendentale
schematiseringg beoogde de twee "grote zedelijke krachten" (6: 449) van respect en liefde
(off verhevenheid en schoonheid; analyse en synthese) in een analogische samenhang te
denken.. Deze krachten of vermogens worden onder invloed van de structurele linguïstiek
getransformeerdd tot de semiologische effecten van con- en disjunctie. Lévi-Strauss heeft
daarbijj een kritisch motief: de krachten van Kant zijn nooit zuivere substanties geweest,
duss ook altijd zinnelijke, onzuivere krachten die nooit direct kunnen worden
waargenomen.. Hij houdt echter onverkort vast aan de gedachte van een universele logica
vann een archi-geest.

280 0

Inn Het wilde derken neemt Lévi-Strauss al enige afstand van zijn otyectrvistjsche
enn natuFaiistiscne uitgangspunt van De elementaire

structuren.

De wet van het

incestverbodd maakt plaats voor een "wet van net mythische denken, te weten dat de
transformatiee van een metafoor op een metonymie uitloop" (TSM, 106). Om te kunnen
volgenn welke dynamische liguïstische relatie Lévi-Strauss meent waar te nemen tussen
'onderwerp** en 'lijdend voorwerp' (respectievelijk subject en object, of leidend en lijdend
voorwerp),, moet ik ook de con-tekst citeren:

Ookk al is in de voor ons moest vertrouwde en in de wereld ongetwijfeld meest verbreide
equivalentiee het mannelijke wezen de eter en het vrouwelijke het gegetene, dan mogen we toch niet
vergetenn dat in mythen vaak de omgekeerde vorm voorkomt in het thema van de vagina dentata,
datt duidelijk 'gecodeerd' wordt in termen van voedsel en wel op directe wijze (en zo een bewijs
levertt voor deze wet van het mythische denken: dat de transformatie van een metafoor op een
metonymiee uitloopt). Het is trouwens mogelijk dat het thema van de vagina dentata overeenkomt
mett een niet langer omgekeerd maar direct gezichtspunt in de seksualiteitsfilosofie van het Verrre
Oostenn waar, zoals de werken van Van Gulik aantonen, de bedkunst voor de man hoofdzakelijk
efmm bestaat te vermijden dat zijn levenskracht (sa force vitale) door de vrouw wordt opgezogen en
ditt gevaar in zijn voordeel om te keren. (PS, 141; TSM, 127).

Dee werking van de vitale force,

en de mythische verboden en geboden die daarmee

noodzakelijkk verband houden, zijn niet altijd direct te observeren als gedragsregels, maar
mogelijkk wel te reconstrueren door middel van het schematiseren van taal- en denkregels
omtrentt die (bedreigende) zuigkracht. De semiologie is hiermee voor Lévi-Strauss
definitiefdefinitief gepromoveerd van hulpwetenschap tot de grondslag van structurele
schematiseringg van mogelijke en onmogelijke verhaallijnen. In Het wilde denken worden
dee transcendentale waarden van 'respect' en 'liefde' voor het eerst getransformeerd tot
linguïstischee effecten van dis- en conjunctie. De mythische motieven in relatie tot de
getandee vagina (vagina dentata) transformeren onophoudelijk in andere mythologica's.
Derridaa karakteriseert en deconstrueert dit schematisme als een metafysica van
'gemeenschap'' en 'samenleven', een denken dat "een sociaal lichaam (familie, etnie,
natie)"" met behulp van een "organische metafoor" meent te kunnen begrijpen. Maar, zo
vervolgtt hij, "samenleven kan niet gereduceerd worden tot organische symbiose of
juridisch-politiekk contract. Niet tot het 'leven' volgens de natuur of volgens de geboorte,

281 1

hett bloed of de aarde, niet tot het leven volgens conventie, contract of institutie." (AI,
194).. Als er al een begrip van zoiets als 'gemeenschap' en 'samenleven' mogelijk is, dan
zouu dat dus volgens Derrida niet moeten bestaan in voortzetting van de genealogische
zuigkracht,, maar juist in een breuk daarmee, in een interruptie van een andere orde.
Hett werk van Lévi-Strauss is overduidelijk gelieerd aan de ontoereikende
begripskoppelss die "in het westen bijna de gehele metafysica, elke interpretatie van de
socialee relatie, elke filosofische politiek of sociologie van het samenzijn conditioneren, de
oudee koppels physi/nomos, physis/thesis, natuur/conventie, biologisch leven/recht" (AI,
194).).. In dit opzicht shiit ook de Lévi-Strauss van Het wilde denken nauw aan bij de
post-kritischee Kant Beiden menen door middel van vergaande schematisering een
culturelee logica te kunnen baseren op de seksuele, orgamcistische krachten van de
menselijkee natuur die zou blijken in aantrekking en afstoting - zin en weerzin, of aan- en
uitzuiging.. Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb betoogd, is er voor Kant in de

MetafysicaMetafysica van de zeden sprake van een homologie tussen het stichten van de nationale
staatt vanwege het initiatief van de 'soeverein' en de natuurlijke drang tot het stichten van
dee femüie vanwege het viriele initiatief van de 'morele persoon'. In zijn optiek kan dan
ookk de ontwikkeling van de staat volgens het schematisme van de natuurlijke familie
wordenn voorgesteld:
Dee mensen die een volk uitmaken, de autochtonen, kunnen worden voorgesteld naar analogie van
dee afstamming van gemeenschappelijke stamouders (congeniti), terwijl ze het niet echt zijn. Maar
inn intellectuele en juridische zin maken zij toch wel - geboren uit een gemeenschappelijke moeder
(dee republiek) - als het ware een familie (gens, natio) uit waarvan de leden (staatsburgers) allen
gelijkk van geboorte zijn en die zich niet mengen mett degenen die zich, in natuurtoestand levend,
vlakbijj bij hen bevinden, en zij als onedel beschouwen, terwijl deze (de wilden) van hun kant
wederom,, vanwege de wetteloze vrijheid die zij verkozen hebben, een hogere dunk van zichzelf
hebbenn (sich vomehmer danken) hoewel zij uit volksstammen bestaan en niet uit staten (6: 343).

Dee wilden moeten vanwege ons categorische imperatief een marginaal bestaan als
bannelingenn leiden, zij zijn niet eenvoudig elimineerbaar of integreerbaar, maar zeker
(nog)) niet volstrekt reduceerbaar. In zijn essay Over een voorname toon die recentelijk in
dede filosofie is aangeslagen (1797 een jaar later dan de Metafysica) schrijft Kant aan de
'voornamee toon' van de geëxalteerde zieners de "dood van alle filosofie" toe (8: 398,
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405).. Dat wil zeggen, die "hoge dunk van zichzelf staat gelijk aan arrogantie,
"Schwarmerei",, de boventoon voeren, daaraan lijkt Kant het land te hebben, en misschien
beoordeeltt die wilden daarom als staatsgevaarlijk. Als iets wat uh de staat moet worden
gebannen.. Die zwervers mogen alleen als potentieel wilde krachten buiten ons bestaan,
maarr ze moeten wel bestaan, zonder hen voelen we onze eigen grote krachten niet en zou
dee redelijke staat niet eens ontstaan - laat staan bestaan (ontheemding loert, en wij
moetenn terugloeren). Dit pre-performatieve verschil tussen de staat en de stam,
respectievelijkk wettige en wetteloze vrijheid, is reeds door de structurele antropologie
gedeconstrueerd.. De deconstructie van Lévi-Strauss keert zich tegen het tonische
apriorisme,, toch is ook zijn toon ("wij weten vandaag de dag") zeker niet die van een
paria. .
Err blijkt nu ook, met andere woorden, welk ander mythologjsch-ideologisch
aspectt de structurele interpretatie nog beheerst en deconstrueert. Behalve dat de structurelee schematisering van die volksstammen ons zelf-kritisch ertoe in staat stelt om in te
zienn dat de transcendentaalfilosofie, op grond van een lokaal moreel vooroordeel, de

monogamiemonogamie (congeniti) tot hoogste familie- en staatsvorm heeft verheven, maakt de
structurelee antropologie het ook mogelijk te begrijpen dat onze morele wet, waarin onze
burgerlijkee staatsvorm zijn quasi-fundament vindt, geenszins impliceert dat alle andere
samenlevingsverbandenn wetteloos zijn. De structurele antropologie bekritiseert en transformeertt aldus de fundamentalistische analogie tussen monogamie en de burgerlijke
rechtsstaat,, en wel door onze mono-leefvorm te ontheemden. De aprioristische analogie
off mongrammatologie heeft zeker niet zuiver en onschuldig de prioriteit gekregen: alle
andere,, heidense vormen van geloof; eensgezindheid en samenleven waren op een goede
dagg gewoon bedreigend.

Hett wilde geloof.
Hett volgende voorbeeld uit Het wilde denken moge nog een en ander verhelderen. Het
zuiverheidsgebodd schijnt bij de Hidatsa een grote rol te spelen. Deze Noord-Amerikaanse
indianenn begrijpen de dichotomie 'reinheid* en 'bezoedeling' als een complex van
restrictiess die het praktische bestaan structureert De bezoedeling (Ia souilhire) bestaat,
volgenss de verhalen van deze Noord-Amerikaanse indianen, "in een te nauwe conjunctie
(une(une conjunction trap étroité) van twee termen die in een toestand van 'zuiverheid'
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dienenn te btijven" (PS, 70). Deze vorm van incestverbod ontleent zijn 'logica* aan de
menstruatie,, de periodiciteit van de vrouw (les regies feminities) (ibid), die kan worden
afgelezenn aan verschillende definities van de jacht. Het gaat hier om een structurele relatie
tussenn een gewone klopjacht (resulterend in een bloedende prooi) en eenrituelelokjacht
(mett bloederig aas, maar gericht op een ongehavende prooi: de adelaar, waarvan de veren
waardevoll zijn). De klopjacht is uitsluitend een mannenaangelegenheid: het is voor de
vrouww verboden deel te nemen aan deze bloederige jacht. Bij de rituele lolgacht op de
adelaarr is echter de aanwezigheid van de ongestelde vrouw juist geboden. Dit is een
typischh voorbeeld van een overgang, een scharnier tussen De elementaire structuren en
MythologicaMythologica 's, want Lévi-Strauss beroept zich hier op een etno-gra/ïscte observatie
gedrag,, de jacht bij de Hidatsa, maar hij veronderstelt tegelijk, dat de "termen*' etno-

linguistischlinguistisch verband houden met "het denken" van de Kdatsa. Zo komt hij tot d
volgendee analogica (dat wil zeggen, "totemistische logica" (TSM, 54) of "concrete
logica's"" (TSM, 66)). Bij de klopjacht, die meestal bloederig is en aan derituelelokjacht
vooraff c***. geldt de (ongestelde) vrouw als een "conjunctief exces (un exces de

conjunction),conjunction), hetgeen vanwege overtolligheid zou leiden tot verzadiging (saturation
dee oorspronkelijke relatie, de dynamische kracht neutraliserend (peutratisantf (ibid.).
Vandaarr dat bij deze jacht de aanwezigheid van vrouwen taboe is, zij zou de afstand
tussenn de jager en zijn bloedende prooi voortijdig verkleinen (het hiaat vullen) en
daarmeee het noodzakelijke contact tussen jager en prooi ontkrachten, de prooi misschien
zelfss afstoten. Voor de lokjacht op de adelaar daarentegen, waarin de prooi levend en
onbeschadigdd (niet bebloed) gevangen dient te worden - van hoog in de lucht gelokt door
middell van een bloederig stuk vlees - is de aanwezigheid van de ongestelde vrouw juist
bevorderlijkbevorderlijk en dus geboden, haar bloed zou een extra verlokkende invloed hebben
duss de vangst versnellen. Dezelfde tekens krijgen dus bij de lokjacht een omgekeerde
betekeniss samenhangend met een omkering in richting, om de adelaar zijn jager-rol te
kunnenn ontnemen, kan hij alleen in de prooival gelokt worden door jager(s) die zich
voordoenn als, transformeren in 'bloederige prooi'. De structuur van culturele regels - in
ditt geval de relaties tussen geboden en verboden in twee jachtsoorten - wordt bepaald
doorr wederkerigheid. Conclusie: bezoedeling (excessieve conjunctie, incest) is
gerelateerdd aan de shmthanefteit van dezelfde tekens (als het dier de bloedende prooi is,
iss een bloedende vrouw een bezoedeling van de jacht van de man); zuiverheid is
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gerelateerdd aan periodiciteit en ruimtelijke distantie. De jacht is een tekst met een
structuurr van regels van dis- en conjunctie: "niet de elementen zelf zijn constant, maar
alleenn de relaties ertussen" (TSM, S3). Effectieve relaties hangen altijd samen. Anders
gezegd,, Kants extreme behoefte aan periodiciteit (het Ding van niemand, de oneindige
progressie)) moet wel structureel samenhangen met excessieve conjunctie (redelijke
monogamie,, Gememsirm).
Err zijn ook eetverboden, "voortkomend uit het geloof dat de voorouder
geïncarneerdd is in een dier- of een plantensoort" (TSM, 88). En een verbod met een
zelfdee structuur verschijnt op linguïstisch niveau: "alle homofonen van de naam van de
overledenee worden door zijn nageslacht vermeden, dat betreft zelfs gewone termen met
nauwelijkss fonetische overeenkomst. Men verbiedt geen bananen, maar woorden" (ibid.).
Achterr elk ogenschijnlijk willekeurig onderscheid schuilt een taboe, ofwel sociaalcultureleerichting-en grenseffecten: "dezelfde formule verschijnt en verdwijnt, identiek of
getransponeerdd van het ene niveau van consumptie naar het andere, soms toegepast op de
behandelingg van vrouwen, soms op voedsel, en dan weer op het taalgebruik" (ibid.).
Tussenn al deze effecten zou een zowel metaforisch als metonymisch verband
bestaan,, niet alleen tussen de man ate consument en de vrouw als geconsumeerde, maar
voorall ook tussen allerlei gebruiken omtrent seksualiteit en voedselbereiding. Zo zijn de
Arandaa endogaam maar niet endoculinair, terwijl bij de Wakelburo endoculinariteit
verplichtt is en juist endogamie strikt verboden. Deze inverse symmetrie maakt zoveel
duidelijkk als "dat men 'hetzelfde kan zeggen* (la même chose) door middel van regels die
formeell identiek zijn waarvan alleen de inhoud omgekeerd is" (PS, 137;TSM, 103, vert.
aangepast).. Op deze wijze kan de logica worden begrepen van "de zeer diepgaande
analogie"" (TSM, 105) die bij volkeren over de gehele wereld zou bestaan, namelijk die
tussenn copulatie en consumptie, tussen huwelijkse regels en de regels rondom domesticatie. .
Nuu begrijpt Lévi-Strauss de logica van het wilde denken nog steeds op identieke
wijzee als in De elementaire structuren, de waarde van 'de vrouw' als uniek ruilobject is
echterr wel gerelativeerd. Het gaat in alle gevallen om "middelen" van wederkerigheid die
altijdd op één of andere wijze "aanwezig" zijn:
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Dee uitwisseling van vrouwen en de uitwisseling van voedsel zijn middelen om de wederzijdse
verbondenheidd (Vemboltement réciproque) van sociale groepen te garanderen of om deze
vertxMKknheidtotuitdnikkin^ ^
gaatt (du même type) (die overigens algemeen worden opgevat als twee aspecten van hetzelfiJe
gebruikk (du même procédé) is te begrijpen dat ze ofwel beide tegelijk aanwezig (simultanèment
presents)presents) kunnen zijn en daarmee hun werking vergroten (beide op reëel niveau, of alleen het ene
gebruikk op reëel en het andere op symbolisch niveau), ofwel om beurten aanwezig

(alternattvement(alternattvement presents), zodat slechts het ene gebruik de functie totaal vervult (kt c
totale),totale), of die op symbolische wijze voorstelt in het geval deze functie op een andere wijze vervuld
wordt,, zoals dat ook kan gebeuren bij de afwezigheid (1'absence) van beide gebruiken (PS,
144;TSM,, 109, vert. aangepast).

Evenalss in De elementaire structuren zijn alle tekens relationele categorieën, maar LéviStrausss richt zich in Het wilde denken niet meer op één ruilmiddel of één praktijk, er zijn
verschillendee vormen van "endo-praxis en exo-praxis" (TSM, 118). Leidt nu de
structurelee dis- en conjunctie niet toch tot onvermijdetijke unificatie, en ten slotte tot een
totaal-effectt van het scharnier: de essence

van de presence

en absence?

Het

genealogischee schematisme is sis force zo machtig, dat het uiteindelijk wel fataal lijkt
voorr de ontdekkingspraktijk van de structurele analyse zelf ("& ontdekte een objectieve
reflexie"1). .

Structuntliteitt en contingentie. 2
Hett denken in de Mythological

gaat langs "een middenweg tussen esthetische

waarnemingg en logische denkoefening in" (CC, 22). Het begin van deze weg wordt
gemarkeerdd door een mythe, die afkomstig is van de Bororo, een Zuid-Amerikaanse
Indianenstamm (een volk dat voor het eerst door Karl von den Steinens Unter den

NaturvölkernNaturvölkern Zentral-Brasiliens (1894) bekend is geworden). De redenen {les caus
waaromm juist deze mythe (Mi) het eerst de aandacht vraagt, noemt Lévi-Strauss
"grotendeelss contingent" (largement

contingentes,

CC,

10). Deze

grotendeelse

toevalligheidd doet geen afbreuk aan de methodologische status ervan: Mi is een

11

Eribon, De prés et de loin, 140.
"Wetenschap in haar gebed is gebaseerd op het onderscheid tussen het contingente en het
noodzakelijke,, hetgeen gelijk is aan het onderscheid tossen gebeurtenis (evenement) en structuur" (TSM,
21). .

22
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referentiemythee (mythe de reference, ibid.) waarnaar steeds - ook in de drie volgende
delenn van de Mythological

- zal worden verwezen. Het is een brandpunt of draaipunt

vann reflecties, van mythemen en zoemen, die gaandeweg caleidoscopisch (een ander
woordd voor 'anadastisch') worden ontleed en aan elkaar worden gevlochten. De
beschouww de analyse en synthese van deze referentiemythe als een belangrijke
beweegredenn van de Mythologica's.

het doel is de structurele uitwissing van elk

contingentt referentiepunt.
Watt betekent nu de uitdrukking "grotendeels contingent"? Welk kleine 'deel' zou
nietniet contingent zijn, en wat betekent dan nog 'klem'? De voorkeur voor Mi is met name
gelegenn in de "onregelmatige positie binnen een groep" (ibid). En daarmee geeft LéviStrausss een specifieke betekenis aan 'contingentie', namelijk niet die van absolute
arbrtrariteit,, maar van onregelmatigheid, hetgeen een nauwkeurig bepaalde negatie is: er
ontbreektt - anti-podisch - structuralhek. Het verband tussen dit gebrek en de voorkeur
voorr de Bororo-mythe is zeer hecht: "Vanwege de interpretatieproblemen die deze mythe
oproept,, is zij inderdaad bij uitstek geschikt (spécialement propre) om er de reflectie op
uhh te oefenen" Qk kom in de volgende paragraaf nog eens terug op de kantiaanse
reflexie).. Hoe fictioneel de feiten ook mogen zijn, en als er hier al gesproken kan worden
vann - verstrooide - gegevens, het initiatief tot de structurele analyse lijkt toch zeker wel
eenn a priori gegeven.
Maarr Mi is volstrekt arbitrair noch autonoom. Als het al iets is, is het een positie
inn een verzameling van Mi-M« - een verzameling die vervolgens een relatieve positie
inneemtt temidden van talloze andere verzamelingen etc. Geen enkele mythe kan op zich
eenn autonome waarde hebben, want het belangrijkste uitgangspunt van de structurele
analysee is immers dat "de betekenis relatief is in een netwerk," de betekenis van een
mythee is "primair positioneel" (CC, 64; RC, 56). Mi is wat zijn positie betreft volstrekt
gelijkk aan alle andere mythen: "de waarheid (..) is niet een geprivilegieerde inhoud. Zij
bestaatt in logische relaties" (CC, 246; RC, 240).
Dee vraag omtrent de status van Mi verschuift naar een mogelijk ethisch-esthetisch
motiefmotief voor de keuze van Mi. Een positief antwoord op de vraag waarom die ene mythe
11

In ded drie De oorsrpong van detafelmanierenfungeert weliswaar de mythe M354 als ieJcrentiemythe,
naarr toch bhjft Mi daarbij van belang "deze neemt een itiategisdie positie nu vergeJqldMar met dk van
dee eerste mythe Mj" (OTM, 15). In ded vier wordt alken verwezen naar Hde irierenrkmythe" en daarbij
wordenn opvattend genoeg zowel M] als M7-u genoemd - vennoeddrjk is in Dr naakte mens M354 niet
meerr van strategische waarde.
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dee voorkeur heeft, is echter niet eenvoudig te geven. Voorlopig lijkt de middenweg van
dee Mythohgica 's te beginnen bij een bepaalde lacune. Dit begin licht Lévi-Strauss verder
toe: :
beginnendd bij een mythe, niet zomaar willekeurig gekozen als wel krachtens (en vertu) een
intuïtieff gevoel (sentiment intuitif) van zijn rijkheid en vruchtbaarheid, heb ik deze mythe daarna
geanalyseerdd volgens regels die ik eerder uiteengezet heb (CC, 10; RC, 2).
Zouu dit - kleine - deel van het 'intuïtieve gevoel' nu als een noodzakelijk prelogjsch
toevall kunnen gelden, als een niet zomaar willekeurig vermogen? Een vermogen van wie
off wat? Van dee mythe zelf, of van de mythe van het zelf, van Lévi-Strauss' geloof in zijn
eigenn intuïtieve gevoel? Wat is er gebeurd, wat is er "per toeval gekozen" (choisi au
hasardfihasardfi Wat voelde Lévi-Strauss intuïtief, hoe voelde hij zich, misschien zelfs
voorafgaandd aan een gegeven moment waarop hij zeker wist dat "de kern van de nevel
zichh zal condenseren en zich zal organiseren" (CC, 11; RC, 3)? De nevelachtige sluier die
hett mythische denken vooralsnog omhuld, is zonder twijfel verwant aan de "wervelende
wolk"vann De Saussure, "waarin geen vorm intrinsiek is bepaald".1 Zo contingent als het
'intuïtievee gevoel* is, is het ook een precies afgepast voorgevoel-voorbegrip - zeg maar
eenn voorafgaand voordeel - van de systematische geest. Vandaar dat organisatie-geloof,
enn vandaar de wetmatigheid van een of andere activiteit, en vandaar de suggestie van het
niett zomaar willekeurige gevoel dat er iets aan 'mij' wordt "opgelegd van buiten af'.2
Dezee keuze, hoe intuïtief ook, is het effect van een a priori inventieve intuïtie: de
voorstellingg dat er "orde achter de chaos" moet zijn; dat wil zeggen, dat er een
(v)oorsprongg is van "organiserende principes" en van "mythische materie" (ia mattere

myünque),myünque), die zich "niet anders dan geleidelijk aan (progressivemenf)n zal onthullen (CC
11;; RC, 3). Omneveld genaakt de oorsprong reeds, maar niet op het eerste gezicht.3

11

Ferdinand de Saussure, Course in general linguistics, 110.
Ibid., 111.
33
Christopher Johnson wijst er op dat Lévi-Strauss ook een voorkeur voor de "kosmologische metafoor"
vann de nevel heefi wanneer hij het ontstaan van de structurele antropologie beschrijft: This metaphor
describess what is basically a double bind situation: anthropology is unable simply to impose itself as an
autonomouss diycipMif - it must negotiate the context of adjacent disciplines and the history of its
emergencee in relation to those disciplines At the same time, as the nebular metaphor implies, the
rightfull place of anthropology is at the centre of these disciplines": Claude Lévi-Strauss. The Formative
Years,Years, 18.
22
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Hett intuïtieve gevoel van de structurele analist lijkt zich niet te bevinden in een
orgaan.. Het a priori-gevoel is wd een systematisch ledemaat, waarschijnlijk omdat elke
mythe,, ook de mythe van het gevoel, onderhevig is aan meer dan éénrichtingsverkeer.In
dee Ouverture van de Mythological wordt de kantiaanse autonomie getransformeerd tot
voorgevoell en voorbegrip, het gespleten begin van de analyse: "de mythe zelf {Ie mythe
hti-même\hti-même\ is onderworpen aan de toets van de analyse, die ertoe in staat is de natuur van
dee mythe te ontsluieren (de révéler sa nature) en tot een bepaald type te rekenen" (CC,
12;; RC, 4). Hier wordt niet "een soort prestabiele harmonie (une softe d'harmonie
préétablie)préétablie) tussen verschillende structurele niveaus" (SA1, 333) gepostuleerd, maar wel
eenn natuur van de mythe zelf die 'zich* zou onthullen.
Stukk voor stuk verbinden voorts de "losse draden zich, lacunes worden gevuld
(des(des lacunes se combleni), relaties ontstaan", en daaruit blijkt dat de mythe zelf - of
beter:: het zelfde van de mythe - behalve ergen aan voorafgaat ook proleptisch gelieerd is
aann "iets dat lijkt op (ressemblé) een ordening die zichtbaar wordt". Omdat er volgens
Lévi-Strausss geen sprake kan zijn van een totaal overzicht - want het "ultieme punt"
waaropp de mythologie mogelijkerwijs zou kristalliseren tot een stabiel geheel "zal nooit
bereiktt worden" - kan de kennis van de mythe wel verdiept worden (doit permettre

d'approfondir\d'approfondir\ maar onmogelijk tot een definitief einde komen. Deze onmogelijkh
houdtt direct verband met het gedecentreerde zelfbegin: zoals er geen positief beginpunt
valtt te 'observeren' - Mi is niets anders dan een doorkruist kruispunt - is er 'natuurlijk'
ookk geen eindpunt. De thema's van deze zelfinythe zouden echter wd ad infinitum
kunnenn worden opgesplitst in complexe spiegelbeelden.
Gebruiktee Kant als metafoor de 'roos', Lévi-Strauss gebruikt na het 'wilde
viooltje'' het "rozet" of roosvenster (en rosace), waarbij in talloze cirkelbewegingen het
semantischee veld van een mythe (son champ sémantique) in kaart kan worden gebracht,
omm te ontdekken dat "de analyse van de mythe een taak is zoals die van Pendope, een
afwisselendee weving en ufteenrafèling: Ie dossier n 'estjamais ctos" (CC, 13; RC, 5).
Achterr de aanvankelijke 'grotendeels

contingente redenen' blijkt

een

systematische,, anonieme geest te schuilen die in tweevoud iets oplegt: "het is mij
misschienn gelukt, dankzij een plan en een methode die eerder aan mij zijn opgelegd (qui
sese sont imposes) dan door mij gekozen, bepaaldefijndamentdeeigenschappen van het
onderwerpp te pakken te krijgen" (mijn CUTS.). Het "misschien gelukt" van mij werkt als
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tweevoudigee macht, een trait d'union-force van bümen-buhenaf en voor-na. Gebeurtenis
enn structuur blijken als gelijktijdige amsi-overrompeling plaats te vinden, door LéviStrausss geënsceneerd volgens de eeuwenoude mythe van zeltbprichting, opgevoerd als
symmetrischh gespleten bepalingen. Het "grotendeels" contingente is een effect van een
listigee inventiviteit en een fatale teleologie: de structurele geest is een zich opleggende
forceforce die de relatie tussen gevoel en methode, structuur en gebeurtenis bepaalt.
Welkk schematisch effect moeten het plan en de methode hebben, die als het exacte
tegendeell van het intuïtieve gevoel aan hem zijn opgelegd? Als het transcendentaal
subjectt is gedecentreerd, de rationaliteit getransformeerd tot relaüonalitek, en de
metafysischee gevoelswaarden linguïstisch zijn vertaald in discontinue effecten, hoe zou
dann de mythe zelf aanschouwelijk gemaakt en geschematiseerd kunnen worden? Onder
regiee van het transcendentale subject kon Kant in de Kritiek van het oordeelsvermogen
hett 'esthetische* spel spelen van gevoel en reflexie. Met behulp van het categoriale kader
meendee Kant deze vermogens in evenwicht te houden en tot een 'sprong', een eenheid te
(ver)leiden.. Hij wilde ze niet afleiden of herleiden, maar wel teleologisch oriënteren op
eenn redelijke totaliteit. Staat nu de verdeling van Lévi-Strauss ook in dienst van een
dergelijkee totale oriëntatie? Is de horizon en daarmee de ajshating van de mythologica's
tochh in het geheim gepredisponeerd door die zelfde macht?
Dee mythologica van (imitaties wordt bepaald door inwerking van dubbelzinnige
organiserendee principes die het effect hebben van anticipaties. Er ontbreken auteurs
("mythenn hebben geen auteur" (RC, 18), het 'centrum' is van begin af aan gespleten
(twee(twee mythen), een motief ontbreekt (absent, CC, 64). Er is een oorspronkelijk gebrek (ia
carencecarence initiale, MC, 98), mogelijk een gebrek aan mededogen (absence de pitié?, CC,
101).. Om nu de structurele effecten van de interventies van 'gevoel' en 'methode' als
transformatiess van het transcendentale esthetische spel te kunnen begrijpen, wil ik in de
volgendee paragraaf de relatie tussen 'lust* en 'reflectie', met name in de Kritiek van het

oordeelsvermogen,oordeelsvermogen, bespreken. Volgens de Kritiek van het oordeelsvermogen
esthetischee veld geen begrip mogelijk. En dh begripsloze veldwerk is zeer relevant voor
dee mythologica's, omdat Lévi-Strauss immers nog meent dat er bepaalde structuren van
dee esthetisch-ethische wilde jachtvelden beschreven kunnen worden. De bipolariteit, die
zichh heeft aangediend als mythische zelfwerkzaamheid, is mogelijk zelfs een exact
resterendee truc, die is overgebleven - een metafysisch dubbel verblijf - van de Kritiek van
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hethet esthetische oordeelsvermogen: de transformatie van Kants lust en reflectie rondom de
schoneschone Sache. De twee mythische krachten van gevoel en methode zijn de getransformeerdee oer-delen van wat ooit de zedelijke krachten waren van het oor-delende zelf

Lostt en reflexie.
Hett gevoel van plezier of hut (Lust, Wohlbehagen, wat iets anders is dan Wohlhtst of
wohltim)wohltim) wordt in de Kritiek van het oordeelsvermogen systematisch gelieerd aan
reflectie.. Ter interpretatie van de mogelijke relaties tussen hist en reflectie laten zich drie
optiess onderscheiden: 1. reflectie gaat a priori vooraf aan de hist, en brengt onbedoeld

(unabsichtticht)(unabsichtticht) en a posteriori hist teweeg; 2.. lust gaat a priori vooraf aan reflec
brengtt onbedoeld en a posteriori reflectie teweeg; 3. reflectie en lust gelden beide a priori.
Jenss Kulenkampff merkt op dat het "bij het oordeel over schoonheid gaat om een
esthetischh oordeel, evenwel niet om een oordeel over het gevoel, maar om een oordeel
waarvann de cognitieve intentie resulteert in een gevoel van lust".1 Wat zou een
'cognitievee intentie' in dh toevalsveld kunnen betekenen? En hoe dwingend kan een
'oordeel'' resulteren m een gevoel? Kulenkampfxs interpretatie sluit nauw aan bij de
hierbovenn genoemde eerste optie: het gevoel moet wel een soort epifenomeen van
voorkenniss zijn. Een alinea later lijkt hij toch ook te neigen naar de tweede optie: "Omdat
hett gevoel hier de modus van het kennen is, gaan oordeel en gevoel in elkaar over". Er is
misschienn toch niet zoiets als een zuiver voorafgaande cognitie. Maar wat zou dan die
'modus'' betekenen? Het gevoel is volgens Kulenkampff slechts mogelijk als derde
modaliteit,, dat wil zeggen het is niet noodzakelijk, het 'existeert' niet.
Mett name over de volgorde tussen lust en reflectie doet Kant allerlei lastig te
interpreterenn uitspraken, en hij houdt zelfs de derde optie open waarbij reflectie en lust
vrijwell vereenzelvigd worden tot 'doelmatigheid': "Het bewustzijn van de louter formele
doelmatigheidd in het spel van de kenvermogens van het subject (..) is de lust zélf (KU,
37).. Zelflust en zelfreflectie - ondenkbaar zonder zelfrespect - zijn in het bewustzijn
doelmatigg (teleologisch) gerelateerd: lust en reflectie verwijzen naar elkaar, zoals vrijheid
enn onvoorwaardelijke wetgeving naar elkaar terugverwijzen (5:29).
Voorr Kant moest de activiteit van de redelijke wil prioriteit hebben boven het
onbepaaldee gevoel en deze prioriteit laat haar sporen na in de wederkerige relatie tussen

11

Jens Kntenkampff, Kants Logik des Osthetischen Urteils, Frankfim a. M. 1978,89.
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'reflectie'' en 'hist'. De strijd tegen de ongegrondheid van de kloof of kun" tussen verstand
enn gevoel (rede en geloof denken en verbeelding etc.), **oet categorisch worden
beslecht.. Het onbepaalde tussen, een gevoel dat geen plaats mag en kan vinden
(ongereflecteerdd gevoel). Eenmaal gearticuleerd als 'zelflust' krijgt het gevoel binnen het
kaderr van de Gemeinsirm wei een reflexieve fanctie, die van dynamische wederkerigheid.
Lévi-Strausss neemt deze apriorisering, tussen structuraüteit en gevoel regelrecht over,
samengevatt als: "L'anthropoloque ne feit done pas seulement take ses sentiments" (AS,
398;; SA1, 364).
Gaschéé laat geen twijfel bestaan over de intieme relatie tussen het gevoel en het
reflexievee spel van de kenvermogens, en hij benadrukt ook terecht de wederkerigheid:
"Pleasuree is thus not merely an effect (..) it is intimately tied up with taste as a state of
mindmind in which powers freely become attuned to one another in, or rather as pleasure
itself. 11 De prioriteit van een of andere oorzaak kan in deze 'state of mind' niet worden
bepaald.. Hierin stemt Gasché overeen met het standpunt van Derrida. Kant zag zich
volgenss Derrida door iets volstrekt anders genoodzaakt: hij moest de volgorde van de
categorieëntafell omwisselen (KU, §1, de eerste voetnoot 2 ). Er is een weerzinnige
onplaatsbaarheidd - die het redelijke onderscheid tussen hist en onlust, zin en onzin
verstoortt en teweegbrengt. Door Kant wordt "een logisch kader getransponeerd naar en
opgelegdd aan een met-logische

structuur" (VEP, 80-81; 69). De formulering van een

"niet-logjschee structuur" is lévi-straussiaans gezien een tegenspraak. Ten aanzien van
Kantt betekent het echter, dat er voorafgaand aan de zuiver zelflust niet mets was, er is
mogelijkk een owwederkerige andere hist of intentie geweest - voorafgaand aan onze
reasonreason d'etre.
Binnenn en buiten het kader van de Kritiek van het esthetische

oordeelsvermogen

lijktt alles goed geregeld: zoals aan de rede het gevoel ontbreekt, ontbreekt aan de lust de

11

Rodolphe Gasché, The Idea of Form. Rethinking Kants Aesthetics, Stanford, California: Stanford
Universityy Press, 2003,51.
22
Paul Gayer Gayer meent zelfs dat "Kants gebruik van het kader in de derde Kritik zowel
jtiMJchiymi«ri«Rhh als jtHsieiriend is" (131), hij vecht Kants omkering aan en verdedigt "de prioriteit van
hett aspect van universaliteif (133). Deze revisionistische lezing (Guyer gebruikt 'anachronic' in de
betekeniss van nefcHaaM of verouderd) is alleen acceptabel wanneer we Guyers overtuiging delen, te
wetenn dat de algepyaig cominuniceerbaarheid van het smaakooxded het enige actuele aspect van Kants
estheticaa zou zijn. Gustavo Leyvaformuleerthet standpunt van Guyer op een reductionistische wijze:
'Wichtigg ist aber auf die Tatsache anr"^™»"» zo machen, dafi die vier versebiedenen Momente letzlich
jmfvwa-bw^iwimimpBii hinwetfien, dierichihrefseits auf eine Eigenschaft reduzieren lassen, namlich auf
diee AlgemeinguUigkeit des Geschiuacksurteüs (117).
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reflectie,, en daarom - zo lijkt de algehele redenering - moeten ook verbeelding en
verstandd gezamenlijk streven naar zuivere vereniging. Dit doelmatig gereguleerd
samenspell van kenvermogens versluiert een problematisch proces van zuivering, een
systematischh streven tot uitwissing van een qporie: de relatie en de grenzen tussen het
sensibelee en intelligibele worden volgens een synthetiserende logica geforceerd tot delen
vann een harmonische totaliteit, allerlei weerkerige markeringen en zich repeterende
(lh)tekenss duiden evenwel ook op de onmogelijke uitwissing vann aheriteit.
Dee "diepten van het menselijke hart zijn ondoorgrondelijk" (Leer van de deugd,
6:447,, §22,) en daarom moet de reflectie gegrond zijn in het redelijke besef dat er altijd
iets,, maar wel iets bepaalds, aan mijn gevoel of mijn kenvermogens ontbreekt, iets
waaropp ik ooit greep krijg. Alles - ideeën, dieren, sterren - streven er toch immers naar
zichh in cirkels of keerkringen thuis en geborgen te voelen (an sick, in zichzelf). De

GemeinsamGemeinsam is van nature inhuizig, tegen ontheemding, en gevoelens van ontheemdin
moetenn worden uitgesloten. Als Kant stelt dat er geen "grond van deze hist" is (KU, 29),
meentt mj toch - ongeveer zoals Lévi-Strauss zijn vertrouwen stelde in organiserende
principess - dat dit absolute gebrek door een zuiver redelijk (merendeel vanzelf wordt
gecompenseerd.. Het wegvallen van die a priori grond betekent betekent zeker niet het
absoluutt verdwijnen van compens&tiedrang: de techniek van ontheemding opereert vanuit
eenn wilde behuizing die toch, ogenschijnlijk gaandeweg, een bepaalde gestalte moet
aannemenn (het was toch een gift die niet geweigerd kon worden?).
Watt voor een effect zou een structurele ontheemding kunnen hebben op de
harmonischee lust-reflexies? Lévi-Strauss is zich van zichzelf niet langer vanzelfsprekend
verzekerd,, niet van zijn gevoel, maar er moet wel onophoudelijk structureel gearticuleerd
worden,, via het andere. De même-force, de logica van een soort memme, resulteert bij
Lévi-Strausss in een vernuftig vlechtwerk van mythologische schema's, dat door een
machtigee wisselwerking tussen steeds Iets en iets anders tot stand moet worden gebracht.
Dee mythologische schematisering is een indirecte drang tot eenwording. Ergens moet
aheriteitt zich dus ook gaan voordoen, wellicht niet als zuiver a priori gecensureerd, maar
dann toch wel als de onreduceerbare resten van de macht van de archi-tekst. Structuraliteit
gebeurtt ergens als anmilatie van aheriteit.
Naa het wegvallen van de "harmonie van de kenvermogens" moet er a posteriori
structuurr gegeven worden. Die 'structuur' kan niet anders dan arbitrair zijn, door iets
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andersanders gegeven, een toevallig met-centrum, zonder doel, zonder structuur (ED, 427).
Dezee mogelijkheid van de onmogelijkheid van de stnicturalheh wil Lévi-Strauss door
middell van schematisering uitsluiten. Is dat niet a priori orjbegonnen werk? Hoe is
structurelee schematisering zonder reductie en zuivering mogelijk? De mythe van het
bipolairee zeMeffect moet in allerlei anticipaties worden voltrokken, door het oerwoud van
hett andere heen. Aheriteh moet in relationalheh opgaan.
Dee structurele hang om 'altijd termen te opponeren' is onlosmakelijk verbonden
mett een hang altijd grenzen te overschrijden. De opponeerbare termen van een mythe, de
organiserendee principes, moeten zijn opgenomen in een proces van zuivering waarvan de
doelmatigheidd wordt ingefluisterd door niet één force. De voltooiing moet dan ook het
werkk zijn van een geforceerd toeval. De totaliteit wordt door iets gereguleerd dat niet
bewustt gewild kan worden, het kan niet het directe effect van een (wel)willend ego zijn.
Maarr de mythe van een "innerlijke causaliteit" (KU, 37) wordt wel voortgedreven door
"dee lust zelT (KU, 37). * Dit gevoel heeft een zekere evidentie en helderheid - omdat het
kennelijkk altijd gereguleerd wordt door een s-censorisch centrum, een organicistische
doelmatigheidd die altijd het symmetrische tegendeel vindt. Het is niet exact duidelijk aan
welkk 'vermogen' of 'redelijke idee1 de structurele schematisering zou zijn gekoppeld,
maarr dat lijkt ook niet meer relevant. Het speelt zichzelf onophoudelijk uit. Dit spel heeft
geenn idee nodig en kan onmogelijk gelijk gesteld worden aan Kants schematisering van
dee noumenale, redelijke vrijheid. De objectieve reflectie is het effect van een absolute lust.
Dee structurele hang tot opponeren en overschrijden wordt voortgedreven door
eenn schematiserende force: schema's zijn symmetrische en asymmetrische affecten en
effecten,, hiaten die moeten binden - de ontbindende factoren moeten worden uitgesloten.
Dee Mythologica 's organiseren zich als organismen volgens het genealogische schema van
wederkerigheid,, voorbestemd tot totaliteit.
Dee structurele ontheemding heeft aan het licht gebracht dat die autochtone
waardenn en regels van de Gememsirm nooit iets anders zijn geweest dan lokale effecten
vann een oerlust tot relationaliteit. Dit proces beoogt Lévi-Strauss in de Mythologica 's te

11

In §12 wijst Kant er wederom op dat deze gedachte van 'innerlijke causaliteit' niet identiek is aan het
begripp van 'causaliteit uit vrijheid', er is sprake van een analogie (anf annliche Weise, KU, 36). Er is
evenminn sprake van een 'uiterlijke' f"fKWt laten we zeggen een stimulus-response relatie. Zoals
MaiAiwrfftewriit(ywwfa, heeft Kant hier mets beweerd over de causaliteit van een object: de 'innerlijke
causaliteit'' van de door Kant bedoelde lust "attaches nieidytoa sute off mmdtfü^
53) )
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formaliserenn en te reconstrueren ais een oneindig dis- en conjunctief teleologisch proces.
Hett moet echter ook mogelijk zijn - zo denkt Lévi-Strauss vermoedelijk - om de
toevalligee beginpunten van relationele netwerken te begrijpen als een soort 'kiemen' van
eenn geheel. Kants esthetisch-ethische substanties van liefde en respect lijken aldus als
effectenn van een wereldomvattende force te worden opgevat. Maar ook deze processor
'streeft'' naar de reductiee van alteriteit - dat wil zeggen een, mogelijk hermetische, uit- en
insluiting. .
Dee onbepaalbaarheid van begin, centrum en einde, beschouwt Lévi-Strauss als de
voorwaardee voor de mogelijkheid van een ander schematisme. Dit schematisme kent
geenn redelijke identiteit en spiL het is altijd gebrekkig, en dit relatieve gebrek (als effect
vann het ontbreken van een absolute waarde) werkt a priori en a posteriori, binnen en
buitenn een schema, als negatie en positie. Er volgen steeds nieuwe effecten die zich niet in
bestaandee schema's laten voegen, maar het proces van vloeiende schematisering moet
ookk steeds dit onvermogen via nieuwe schema's opheffen.
Kantt noch Lévi-Strauss kunnen alteriteit als een noodzakelijke onmogelijkheid
begrijpen,, als de voorwaarde voor de mogelijkheid en onmogelijkheid van schema's.
Dezee twee schematismes laten het andere alleen toe voorzover het kan worden
gereguleerdd en uitgewist. De force tot schematiseren is het verweer tegen de ontregeling
vann het zelf door het volstrekt andere. Maar het volstrekt andere kan nooit een relatieve
lacunee zijn, nooit volledig relateerbaar en integreerbaar. Het is, in de woorden van
Gasché,, "een andersheid die zowel de voorwaarde voor een mogelijkheid als voor een
onmogelijkheidd representeerf; de schematisering heeft altijd al betrekking op een
onreduceerbaree "heterologie" (Gasché 1986, 100). Een toestand van verstrooiing die niet
zuiverzuiver subjectief of zuiver objectief is, een niet te reduceren nevel, een zwerm zonder
middenweg,, contaminerende effecten die de auto-effectiviteit ook altijd regelen en
ontregelen;; krachten die de mythe van het schematiserende Zelf continu op het spel
zetten:: "Le tout-autre m'affecte de plaisir pur en me privant a la fois de concept et de
jouissance"(VEP,, 55; 47).
Dee gedachte van Kant dat de wilde vrijheid en het barbaarse gevoel
geneutraliseerdd kunnen worden tot de universele Gemeinsinn van plezierige leed-deel
netwerken,, is geboren uit de 18e eeuwse gemeenschap (niet alleen van Koningsbergen),
eenn maatschappij waarin "een conceptuele grens" in stand werd gehouden, dat wil zeggen
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eenn "logische connotatie van het idee van gemeenschap" werd in het leven geroepen door
nietsniets anders dan een "effectieve solidariteit van de groep" (ESK, 46-47). Deze zelflust
eistt de dood van de ander door een niet te gewelddadige sprong, en dat is ook de kiem
tott het unilateraal ontplooien van een kosmopolitisch ontwikkelingsnetwerk. De
mythologischee vorm is de drager van een werking, een virus dat het effect heeft van een
lustt tot binding, in- en afsluiting, die tegelijk een lust onderwerping is.

Hett grondgevod.
Dee gedachte dat "mythen geconstrueerd zijn op basis van een logica van zintuiglijke
kwaliteiten"" (RC, 240), staat ogenschijnlijk ver af van Kants norm van zuiverheid en
aprioriteit.. Empirische categorieën zoals rauw en gekookt, verrot en verbrand zijn
moeilijkk gelijk te stellen aan Kants "zuivere categorieën" (A 2483 305). Lévi-Strauss
legtt echter een relatie tussen logica en intuïtief gevoel, die vrijwel identiek is aan Kants
notiess van reflexie en esthetisch gevoel. Lévi-Strauss streeft ernaar een "niveau te
bereikenn waarop logische eigenschappen, als attributen van dingen, zich even direct
zullenn manifesteren als smaken en geuren" (RC, 14). Hij meent, evenals Kant in de
KritiekKritiek van het oordeelsvermogen, dat de lust ten aanzien van een object altijd kan
omslaann van een zinnelijke smaak {Sirmengeschmack) in een reflexieve smaak

(Reflexionsgeschmack)(Reflexionsgeschmack) (KU, 22), want voor het mythische denken zijn plant
niett alleen "goed om te eten", maar ook "goed om te denken" {bonnes èpenser, T, 89).
Inn het commentaar na §29 van de Kritiek van het oordeelsvermogen geeft Kant
eenn toelichting op zijn transcendentale benadering. Op grond van de mogelijkheid dat
iemandd zijn ego kan negeren, zou de esthetische reflexie opgevat kunnen worden als een
niet-egolokaall gevoel - niet alleen ik voel iets. De reflexieve smaak moet noodzakelijk als

pluralistischpluralistisch worden opgevat, om die reden zou er ook een principe aan ten grondsla
kunnenn liggen (KU, 130). Dit principe, zoals Kant reeds in §§ 20 en 21 heeft betoogd,
kann niets anders zijn dan een zuivere negatie van het eigenbelang, resulterend in
saamhorigheidd en relationaliteit (Gemeinsmri).
Dezee structurele koppeling, van een welbehagen en een niet-ik-aüeen-gevoel, dat
verbandd zou houden met iets algemeens, is door Kulenkampff als volgt bekritiseerd: "Bij
hett gevoel van hist of onlust van privé-motieven afzien, laat - zo zou men toch zeggen -
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nietss over, het leidt niet tot een algemeen, maar tot helemaal geen standpunt".1 Het
subjectt kan esthetisch gezien vrijwel niet om zijn ego en zeker niet om zijn gevoel van
eigendomm heen. De puur esthetische zdflust is een gevoel van vrijwillige antiverstrooiing:: een vrije tijdsbesteding die wel een triomf van (burgerlijke) gehoorzaamheid
genoemdd mag worden. Dit is tevens de kiem van de mythe van het redelijk en vrij met
zichzelff spelende ik. Een levensgevoel (KU, 4) of zelfs een levensprincipe (KU, 129), dat
opp onachterhaalbare wijze verbonden is met onze lichamelijkheid en sociaal-culturele
gesitueerdheid.. Voor de instandhouding van het structurele of transcendentale intuïtieve
zelff zijn belang (begeerte), negatie en kritiek (rede) permanent op elkaar aangewezen. Er
bestaatt geen zelfkritiek zonder zdflust, en vice versa.
Waaropp zou die mythe nog anders kunnen zijn gebaseerd? Diegene waarbij een
dingg hist of onlust opwekt, meent tegelijk dat hij zijn gevoel met een ander kan delen:
"daaromm zegt hij: de zaak is mooi" {die Sache ist schön, KU, 50). Maar dat oordeel kan
niett gebaseerd zijn op de zekerheid dat iedereen het ermee eens is: er ontbreekt niet
alleenn ons begrip van een "Sache", het is de vraag of er ooit één "Sache" is (geweest).
Daaromm kan men ook anderen niet bij wet verplichten een bepaald gevoel te hebben, laat
staann hetzelfde gevoel. Maar dat ene gevoel, datzelfde gevoel, van die "Sache", hjkt wel
altijdd aan anderen te moeten worden toegeschreven, anders werkt het niet (so mutet er
anderenanderen ebendasselbe Wohlgefallen zu, KU, 19). Als ik het gevoel van mij a priori aan
anderenn misschien zelfs moet toeschrijven of toedichten - dus ook als een ander niet
feitelijkk in de buurt is - hjkt die ander welhaast geen ander gevoel te mogen hebben dan
onzee gezelligheid. De "Sache" van het gevoel is voor Kant vrijwel niets anders dan onze
zinn om tot het zelfde Selbstte behoren.
Inn de Antropologie in pragmatisch opzicht wordt vooral deze hist onderstreept,
dee lust van socialiteit. "Hier voelt het gemoed zijn vrijheid in het spel van de fantasieën
(duss van de zintuiglijkheid); want aan de socialiteit met andere mensen is vrijheid
voorondersteld,, en dit gevoel is hist" (7: 241). Kants oogmerk om de smaak te funderen
opp een zelfde gevoel, een gevoel van hetzelfde en ergens bij te horen (als gevoelde
pendantt van het zelfde begripX zou geen onverschilUgheid hihouden, gememgültig is

11

Kolcnkampfl; Vom Gescamacke als einer Art von seams communis - Vereoch einer Neubestimmung
dess GeschnócksmteUs, in: Andiea Ener (Hg), Autonomie der Kimst? Zw-Aktualitat vort Kants Asthetik,
Akadeanee Verlag, Berlin 1995,29.
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immerss met gleichgütög.1 De "reflexieve smaak" is zogezegd "gememgültig", dat wil
zeggen,, publiek (KU, 52). Dit met-begripsmatige gevoelige aspect van de publieke sfeer
iss volgens Francoise Proust de reden waarom Hannah Arendt zich intensief met de
KritiekKritiek van het oordeelsvermogen heeft bezig gehouden, omdat zij beoogde aan te tonen
datt de smaak "voor Kant een andere naam is voor socialiteit".2
Dee kwestie kan ook, en wellicht beter, als volgt worden gesteld. Als het plezierige
gevoell van vrijheid niet gegrond kan zijn in begrip, waar zou dan redelijkerwijs de grens
kunnenn liggen tussen zin en weerzin? De 'zin' is altijd al geforceerd. Kant meent niet dat
allealle gevoelens oorzakelijk zijn geconditioneerd, zoals Lévi-Strauss in Het totemisme van
vandaag.vandaag. "In waarheid verklaren de impulsen en emoties niets; zij zijn altijd het gevolg:
hetzijj van een lichamelijk vermogen {la puissance du corps), hetzij van een geestelijk
onvermogenn {Vimpuissance de l 'esprit). In beide gevallen komen zij ergens uit voort en
zijnn zij nooit de oorzaken" [T, 100]. Ook voor Kant geldt, ten aanzien van de meeste
emoties,, dat deze een geconditioneerde en heterogene status hebben, maar hij denkt wel
eenn uitzondering te kunnen maken: het gevoel van schoonheid kan aanspraak maken op
autonomiee louter vanwege de force van de publieke zaak.
Dee grond van het esthetische gevoel is niet uitsluitend zinnehjk-hchamelijk en
evenminn uitsluitend redelijk of verstandelijk. Mijn auto-affectie kwam altijd al voort uit
eenn ambigue zin in en weerzin, met en zonder de ander. De bron van mijn grondgevoel is
niet-lokaliseerbaar,, ik voel mezelf het eerst als onderdeel van een nevel. Het is een nonplaatss (non-lieu, non-topos), helemaal geen standpunt, maar juist deze plaatsloosheid
moett worden bewerkt, moet worden omgewerkt tot hetzelfde publieke gevoel. Een
privésmaakk is even ondenkbaar als een privétaal.

Dee stem, de stemming en de overeenstemming.
Omm de oorsprong van de "esthetische algemeenheid" (KU, 24) aan te duiden, gebruikt
Kantt ook wel de ambigue uitdrukking van "een algemene stem" (KU, 25), waarbij hij
benadruktt dat het "slechts een idee is" (KU, 26). Lyotard heeft als eerste op de
bijzonderee betekenis van de term 'stem' gewezen. Kant gebruikt deze term drie keer vlak

11
In §62 van Kants Anthropologic heet gktchgültig bet "stumpfe GefÜhT (7: 236), te vertalen als
afgestomptt gevoel of botheid.
22
Fiancotse Proost, "Les Idees esthétiques", in: Kants Asthetik, Kants Aesthetics, L 'esthétique de Kant
(«LL H. Panet), Walter de Giuyter, Berlin/New Yodt, 1998,516.

298 8

naa elkaar in §8 (KU, 25-26) en nog een keer in §26 (KU, 91). De term Stimme, aldus
Lyotard,, betekent "nog iets heel anders dan het Franse 'voix', het drukt een harmonie van
stemmenn en een mentale toestand (Stimmung) uit, en bovendien het ontwerp van zijn
bepalingg als bestemming (Bestimmungf (1991, 31-32). Lyotard legt op basis van een
analogiee een verband tussen stem, stemming en teleologie. Het is verleidelijk om Lyotard
hierinn te volgen en eik kenvermogen een eigen stem toe te dichten: "de stem van het
verstandd en de stem van de verbeelding" (ibid.) De tweede plaats waar Kant het woord
StimmeStimme gebruikt, legt hij inderdaad een direct verband met een kenvermogen: die Stimme
derder Vemunft (KU, 91). Maar Kant drukt zich in de Kritiek van het oordeelsvermogen
niett meer zo specifiek uit. Met andere woorden, er zijn in de derde Kritiek geen andere
stemmenn te vinden, niet een stem van het verstand, een stem van de verbeelding of een
stemm van het oordeelsvermogen. Er is maar één stem: de "stem van de rede", de "hemelse
stem"" (5: 35).
Vanuitt Lyotards optiek lijkt er in de Kritiek

van het esthetische

oordeelsvermogenoordeelsvermogen een sfeer van transcendentale meerstemmigheid te spreken. A
eindee van zijn betoog heeft Lyotard het zelfs over niets minder dan "een stem die het
concertt van stemmen oproept" (1991, 253). In het Nederlands kan een formulering van
Lyotardd als "la voix de la concordance" (idem, 259) in één woord worden vertaald met
'overeenstemming1,, daarmee is zoveel gezegd dat de door Kant gesuggereerde
samenhangg kan worden opgevat als een koor of samenzang. Een andereformuleringvan
Kantt kan mogelijk ook pleiten voor Lyotards apriorisch a capella, wanneer Kant namelijk
betoogtt dat er een subjectief principe is (waarschijnlijk het gevoel van lust) dat "al onze
kenvermogenss overeenstemmend (zusammenstimmend)" maakt (KU, 242). In de lijn van
Lyotardd geredeneerd zou er aan elk kenvermogen een stem moeten worden toegekend,
anderss heeft het weinig zin om van overeenstemmen te spreken.
Dee directe relatie die Lyotard wil leggen tussen alle kenvermogens en de
menselijkemenselijke stem, is geforceerd. Termen als 'stemmen', 'overeenstemming' en
'gestemdheid11 kunnen immers evenzeer verband houden met de klank van
nwiziekinstnimenten,, en ook met de klank en muzikaliteit van iets dat niet menselijk is.
Kantt waardeerde de zang van een vogel mogelijk zelfs hoger dan die van een mens. Met
anderee woorden, door Lyotard wordt de stem uitdrukkelijk humanistisch geïnterpreteerd.
Lévi-Strauss'' kritiek op "filosofen" die "doof zijn" kan daarom ook kritisch gericht
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wordenn tegen Lyotard als één van degenen die "weigeren in te zien en toe te geven" dat
err zoiets zou kunnen zijn als "die grote anonieme stem", "cette grande voix
anonymen(HN,, 572; NM, 640). Maar heeft Lévi-Strauss hier nu een volstrekt andere
sft»mm in gedachten dan die ene heilige stem van Kant die ook in de Kritiek van het

oordeelsvermogenoordeelsvermogen moet zorgdragen voor een wechselseitige Zusammenstimm
57)? ?
Inn reflectie op Derrida's De stem en het fenomeen is een andere benadering
mogelijk.. We krijgen hierdoor een beter inzicht in het foneem of fantoom stimm (de
laatstee 'e' is niet altijd hoor- of leesbaar) als iets dat niet exact lokaliseerbaar en
relateerbaarr is. Beginnen we weer bij de uitspraak van Kant dat "de algemene stem (..)
slechtss een idee is" (KU, 26), en leggen we vervolgens een verband met de latere
formuleringg van de "stem van de rede" (KU, 91), dan lijkt Kant toch bijna niet iets anders
tee zeggen dan dat er een verband is tussen de algemene stem en de idee van de rede

(Vernunftidee,(Vernunftidee, KU, 193). Met andere woorden, we treffen hier bij Kant de uitdr
aann van wat Derrida "de eenheid van het denken en van de stem in de logos" noemt
(VPh,, 83; 100). De belangrijkste aspecten die in Derrida's optiek het zogenoemde
aanweagheidsdenkenn van Husseriflankeren,zijn zonder uitzondering van toepassing op
Kantss bepaling van de zuivere mteUigibiliteit en transcendentie van de rede. Deze operatie
vann de rede - het volstrekt bij zichzelf blijven van de rede als een zuiver zichzelf horen
oordelenn (onoverschreeuwbaar) - noemt Derrida de "auto-affectie (..)die "in het medium
vann de universaliteit opereert" (ibid, 88; 104, vert, aangepast). Deze algemene stem van
dee rede zou bovenzinnelijk zijn en alleen toegankelijk voor zichzelf voor een zuiver
redelijkee auto-affectie.
Hett lijdt geen twijfel dat Derrida's karakterisering van de metafysica als logo- en
fonocentristischh ook betrekking heeft op Kants notie van die Stimme der Vernunft. In
dezee stem, die het gevoel als spreekbuis van saamhorigheid gebruikt, klinkt ook nog een
anderee Stimm-ung mee. De geldigheid van het esthetisch oordeel kan nooit bereikt
wordenn door het postuleren van ieders instemming {Einstimmung), dat kan namelijk
alleenn bij een logisch algemeen oordeel. En daarom formuleert Kant listig dat iemand die
eenn smaakoordeel uitspreekt "zichzelf de instemming van anderen belooft" (KU, 26).
Dezee formulering bevestigt Derrida's inzicht in La Vérité en peinture dat zelfs "in de
meestt intieme auto-affectie - intrinsiek - de meest onreduceerbare hetero-affectie
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huist"(VEP,, 56; 47). Uit die listige zeJf-vervuDeode-bek>fte spreekt ode een weeneiimtge
oriëntatie. .
Inn de Kritiek van de praktische rede meent Kant dat de stem van de rede
onoverschreeuwbaarr is en dus zelfs voor de gewoonste mensen verneembaar moet zijn.1
Err schuilt voor Kant kennelijk iets onredeüjks in net overschreeuwen van de stem van de
zuiveree rede. Moet de rede daarom z e ^ overschreeuwen? Een onoverschreeuwAaor zelf?
Dee stem van de rede is niet één, met de hist tot zelfreflexie moet er ook steeds een
andereandere stem meespelen. Voordat er iets redelijk is, zijn de zinnen al gezet op de juiste
Stimmung,Stimmung, en zijn die zinnen al op hun hoede voor Verstimmung. Of ongeveer zo:
voordatt ik iets zeg zijn mijn zinnen al bang voor spraakverwarring. In zijn essay Over een
voornamevoorname toon die recentelijk in de filosofie is aangeslagen omschrijft Kant de

VerstimmungVerstimmung als een gevoel dat meent de waarheid van iets in te zien, een waarneming
diee echter

volstrektt niets met logica gemeen heeft, die geen vooruitgang van het verstand, maar een
voorgevoell (praevisio sensitive) zou zijn van datgene wat geen object van de *mfaiiggn is, dat wil
zeggen,, een vermoeden van het bovenzinnelijke. Dat het hier gaat om een zeker mystiek
invoelingsvermogen,, een sprong {salto mortale) van begrippen in het ondenkbare, een vermogen
tott het bevatten van datgene wat geen begrip bereikt, een verwachting van het geheimzinnige of
veeleerr een aandachtig luisteren ernaar, maar eigenlijk om een disharmonie (Verstimmung) van
dwependee hoofden (Schwórmerei): dat is wmA-iaar (8:398).

Derridaa geeft in zijn essay Over een apocalyptische toon die recentelijk in de filosofie is
aangeslagenaangeslagen

de dubbele waarde van de Verstimmung aan. Enerzijds duidt deze

wanklank,, vanuit het perspectief van de zuivere rede - die alles in harmonie wil houden
doorr middel van orders en voorschriften - op een "sociale wanorde en een verstoring"
(DTA,, 34; 132). Wanneer deze Verstimmung echter niet exclusief vanuit de regulatieve
dwangg van de rede wordt gecensureerd, is het evenzeer "de mogelijkheid voor de andere
toon,, of de toon van de ander, om op welk moment dan ook de bekende muziek te
interrumperen.. Verstimmung, als men het ontsporing {déraallement) zou kunnen noemen,
lala saute du ton zoals wd een stemmingswisseling heet, is verwarring of de vervoering
11

$8, Anmerknng II: "die Stimme der Vermunt ... so anöberschrabar, selbst mr den gemeinsten
Menscfaenn vemehmlich (3:35).
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overr een bestemming (Bestimmug), maar ook de mogelijkheid van elke articulatie. De
eenheidd van toon, als die zou bestaan, zou zeker de bestemming garanderen, maar ook de
dood"" (DTA, 68; 150).
Err kan van een excentrische of a-centrische dynamiek worden gesproken, zoals
Rodolphee Gasché laat zien in zijn gebruik van termen als "verstrooid zelf* en "innerlijke
verstrooiing",, een toestand als voorwaarde voor "de mogelijkheid om zich op iemand
anderss terichten",maartegelijkook een toestand die moet borden overwonnen, opdat
kenniss mogelijk wordt".1 Daarmee is zoveel gezegd dat bij Kant de innerlijke harmonie dee gedeelde en verdeelde saamhorigheid - direct negatief en positief verband houdt met
eenn a priori disharmonisch gewemel, waartoe mijn bezinning zich altijd a priori negatief
moett verhouden om zich te kunnen verzekeren van zijn/haar echt eigen bestaansrecht (je
bentt niet zomaar een disgenoot, echtgenoot of landgenoot).
Inn de bewustzijnsmythologie van de Kritiek van het esthetische oordeelsvermogen
wordtt getracht een 'wetteloze' toestand te zuiveren, maar de instantie die deze zuivering
praktiseert,, moet zich evenzeer in een publieke of semi-publieke toestand van Schwürmereirei begeven (wil er überhaupt iets gehoord worden). De voor Kant bedreigende
nevehoestandd waarin exaltatie en waanzin samenzweren met andere vermogens, wijst niet
zozeerr op een 'ontsporing' als wel op een "vermenging van stemmen, van genres en
codes,, verwarring van bestemmingen, waardoor het dominante contract of de dominante
overeenkomstt wordt ontmanteld" (DTA, 83; 160).

Eenn verborgen betekenis onthullen.
Hett ontstaan van de antropologie is, in de woorden van Fabian, "tied to the question of
aherity".22 De grootste vraag is volgens hem: "How should we think about confrontations
betweenn us and them, self and other, Occident and Orient, the West and the rest?3 Voor
Fabiann kan het antwoord alleen gevonden worden in de praktijk waarin een "meeting of
minds"" niets anders betekent dan een ontmoeting van anderen in den lijve.4 Dit antwoord
lijktt mij kritisch gericht tegen "the theoretical gaze" van de antropologie tot op heden.

11
Gasché, "Ober das WggSfhfti; AntiT"-***"»1"** ""d Ahstralrtifm hei Kant", in: Aujmerksankeit. (ed. N.
Haass et aL) Eggingen: Edition Klaas Isete, 1998,133 en 156.
22
Fabian, Moments of Freedom: Anthropologic and Popular Culture, The University Press of Virginia

1998,23. .
33

Ibid., 33-34.
'Ibid,, 105.
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Tenn aanzieo van de antropologie, maar zeker voor de structurele antropologie geldt dat
hett "did not find its object, it construed it as an other"(niijn curs,).1 Het theoretisch
voyeurisme,, met als doel constructie, reconstructie en schematisering, is ook de
benaderingswijzee van de Afythotogica 's. Met andere woorden, Lévi-Strauss stelt nergens
dee ethiek van zijn eigen praktijk ter discussie. Hij werkt als een architect ex cathedra aan
eenn kathedraal die als het ware uit één rozet moet bestaan.
Mett dit objectivistische en quasi-empirische doel voor ogen verwerkt LéviStrausss een zeer omvangrijke wereldverzameling van tenminste 1200 mythen (van Mi tot
enn met M»u, plus 385 varianten), en dan tel ik de verwijzingen naar oude Japanse en
Chinesee mythen, episoden uit de Griekse mythologie, en zelfs alledaagse Europese
rituelenrituelen en gebruiken (bijvoorbeeld de charivari, ook wel chivarie genoemd) niet mee.
Vanwegee de lengte van sommige mythen is Lévi-Strauss vaak genoodzaakt zich te
beperkenn tot een samenvatting of een summiere omschrijving. Ten aanzien van al deze
samenvattingen,, die gebaseerd zijn op secundaire codes (de codes van het eerste niveau
zijnn die van de taal waarin de mythen oorspronkelijk verteld zijn) spreekt Lévi-Strauss
vann "observatie" alsof hij er zelfbij was:

Hett doel van dit boek isle latei zien hoe empirische categorieën, zoals de categorieën van het
rauwee en het gekookte, het verse en het verrotte, het natte en het verbrande, etc., die slechts door
dee etnografische observatie {par la settle observation ethnograflqué) precies gedefinieerd kunnen
worden,, door zich eflee keer in het perspectief van een bijzondere cultuur te verplaatsen, zodat
nietteminn die categorieën als conceptuele instrumenten kunnen dienen om abstracte ideeën te
ontwikkelenn en samen te voegen (les enchatner) in proposities (CC, 9; RC, 1).

Dee term "observatie" kan echter toch niet verhullen dat het Lévi-Strauss vóór alles gaat
omm een interpretatie

van een verzameling samenvattingen en vertalingen van

indianenverhalen.. Paul Rkoeur heeft nauwgezet aangetoond hoe Lévi-Strauss de
dichotomiee tussen natuur en geest met het bijbehorende onderscheid tussen verklaren en
begrijpen,, achter zich heeft gelaten3. En Derrida wijst er ook op "dat het hier gaat om een

11

Md., 23.
Riccenr 1981, 145-164. Van belang is de gedachte van Ricocur dat "structurele analyse en
hermeneutiekkromptementairzijn" (idem, 160). In «amdiHffrg hierop typeert Lévi-Strauss in zijn
inaugureleeredede dichotomie van verklaren en begrijpen als "een onware dichotomie, ingevoerd door
denkerss als Düthey en Spengkr" (SA2,9, mijn cars.).
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taall over de taal" (ED, 422). Als de term 'observatie' kan worden opgevat als vrijwel
identiekk aan 'interp^etatie, (schreef Diderot niet "De Vinterprétation

de la Nature "?),

hoee zou het dan staan met de circulariteit die Lévi-Strauss op het oog heeft, in relatie tot
dee zogenoemde 'hermeneutische cirkel'? Evenals in De elementaire structuren wordt in
dee kfythologica's

overduidelijk een cirkelgang voltrokken. Wat de methode betreft om

dezee cirkelgang op het spoor te komen, moet uitsluitend gedacht worden aan de
linguïstiek:: "zoals in de linguïstiek, zijn het de discontinuïteiten die het ware onderwerp
vormenn van de antropoiogie"(SAl, 328). Lévi-Strauss begrijpt het mythische denken als
eenn denken "dat overeenstemt (coüicider) met zijn object door er een homoloog beeld
vann te vormen, maar dat er nooit in slaagt om ermee te versmelten (mais sans jamais
réussirréussir a s'y fondréf

(CC, 14). De structurele antropoloog beoogt dus niet deel te

hebbenn aan één waarheid of aan één cirkelgang, zoals de hermeneuticus, maar hij
observeertt en reconstrueert gestolde denkvormen om te tonen dat er "vele waarheden"
mogelijkk zijn (CC, 172).1
Err is geen sprake van een 'moment van versmelting' (als een soort
hermeneutischee eenheid), maar de structurele zoektocht anticipeert wel op een
samenhang,, "een gemeenschappelijke betekenis" (une signification commune) (CC, 20)
enn een "globale coherentie" {coherence globale,

CC, 21) die bereikt kan worden

vanwegee de "wederkerige vertaalbaarheid van vele mythen" (CC, 20). Toch vervalt
volgenss Lévi-Strauss "de methode niet in een vicieuze cirkel", want

dee methode houdt alleen in, dat elke mythe op zich bestaat als een beperkte toepassing van een
schemaa (d'un scheme), dat gaandeweg duidelijk wordt met behulp van wederkerig inzichtelijke

11
7n «Hiyrfftprehend nk deze uitqnaak in de context van de structurele analyse is. zo problematisch is
dezee nog in bet licht van Gadamers hermeneutiek. Een geslaagde, hefmenentische üaerpretarie is in zijn
optiekk namelijk altijd gebaseerd op een versmelting, en daarmee op Waarheid: de honingachtige
oplossingg van de 'horizon' van de interpreet en de 'horizon' van de tekst: "lm Vollzug des Verstehens
geschatt cine wirkliche Hori/fflrtwrschf'Kfaffng. die mit dem entwurf des historischen Horizontes
7ngi«>iehh dessen Aufhebung voflbringT: Hans-Georg Gadamer, Wakrhett und Methode, J.C.B. Mohr
(Paull Skbeck): Tubingen 1986, 312. De problematische relatie tossen de structurele analyse en
Gadamerss hennenentiek kan nog iets verder worden uitgediept Gadamer begrijpt de mythos als een
domeinn met een eigen waarheid, en wd een waarheid "die buiten het bereik ligt van de rationele
wereldverklaring"" (Gadamer. EHe Aktualitüt des Schonen, Stuttgart, 1977, 4). Er zijn aldus in Gadamers
visiee twee waartieidsdomeinen: "Dat in de mythos een eigen waarheid verneembaar wordt, vereist toch
dee «twining van de waarheid van kenwijzen die buiten de wetenschap vallen" (ibid., 53). Voor LeviStransss zijn het mythische denken en de (kritische) wetenschap twee aspecten van het stractnrele
schematisme. .
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relatiesrelaties {les rapports d'inteltigibiUtè réciproque), die tussen de verschillende arytiVn te
ondaschadenn zyn" (CC, 21; RC, 13)
Overr het "gaandeweg duidelijk worden" van dat "schema" zegt Lévi-Strauss aan het
eindee van de Ouverture het volgende. Het vlechtwerk van wederkerige relaties moet
opgevatt worden als een woud van beelden en tekens, waarin een "geheime betekenis"
zichh schuil houdt: "verscholen in de diepte van een woud van beelden en tekens, geheel
omgevenn door de betovering waar zij haar emotionele werking aan dankt, en die men in
elkk geval in deze vorm niet begrijpt". Die geheime betekenis is hier equivalent aan de
'oorsprong'' van 'emotionele werking', opgevat als een zeek-vermogen, de schematische
tegenhangerr van conceptie. Vervolgens heeft Lévi-Strauss "getracht de verborgen
betekeniss {secrete signification) te veroveren (conquérir)y niet zonder deze te beroven
vann een macht (puissance) en een overduidelijke majesteit die een schok teweeg brengen
bijj degene die haar voor het eerst ontdekt" (CC, 40). Al deze effecten en affecten zijn
kennelijkk toe te schrijven aan die ene verborgen betekenis, de mythe van de mythologie is
kortomm de force die zichzelf het ontdekken van een verborgen, huiveringwekkend naakte
waarheid,, een geheel van logica's, belooft (onzichtbaar voor het blote oog).
Lévi-Strauss'' bijzondere intellectuele inspanning om de macht van de geheime
betekeniss te veroveren, is identiek aan Kants "schematisme van ons verstand ten aanzien
vann de verschijningen", dit vermogen is namelijk ook "een verborgen kunst in de diepten
vann de menselijke ziel" (A 1413 ISO). Lévi-Strauss spreekt van een "primair
schematisme"" (NM, 675).
Evenalss voor Kant zijn er voor Lévi-Strauss oneindig weinig punten die voor het
bewustzijnn toegankelijk zijn. Maar volgens Kant houdt "de verbeelding" er toch van om
"inn het donker te wandelen" (7: 136). Hoe laat het spiegelspel zich interpreteren, tussen
Lévi-Strauss'' woud waarin een verborgen betekenis schuilt en Kants gemoed met zijn
verbolgenn kunst en weinig verlichte plekken? Lévi-Strauss' aanwending van "de kantiaansee notie van schematisme" interpreteer ik als een omwending. En daarom moeten
mythenn ook altijd worden begrepen als de "zichtbare schaduw van een verborgen
logischee structuur" (RC, 339). Susan Shell wijst er op, dat ook voor Kant de gedachte
vann een "grenzeloze verbeelding" een afstotende gedachte was. Kant "wishes to preserve
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himselff from nomadic wanderings through imagination's wasteland".1 Ook voor LéviStrausss is er altijd een "verborgen logica" («we logique secrete) die de relaties tussen de
mythenn regelt (HN, 614), een techniek om zich oneindig te (herontdekken.
Inn zijn "L'échange et la hitte des hommes" heeft Claude Lefort, zoals indertijd
velenn met hem2, Lévi-Strauss beschuldigd van zogenoemd 'reductionisme* (logificering
enn mathematisering van de cultuur), waarmee hij voorbij zou gaan aan de geleefde
subjectievee ervaring. De vermoedelijke angst voor de evident rationalistische
mogelijkhedenn van het strocturalisme heeft menig criticus echter ook verstrikt in autochtonischee kritiek, vanuit de vermeende essentie van de eigen leefwereld. En daarmee
werdenn ook de onmogelijkheden van de structurele logica aan het zicht onttrokken. Het
mythischee denken wordt als het ware voortgedreven door het ontbreken van een a priori
zuiveree rede en het streeft quasi-immanent naar een onmogelijke toestand van voltooiing.
Datt maakt die geheime logica zo absoluut inventief en aporetisch tegelijk. Wij weten
vandaagg de dag dat het structurele schematisme slechts de schijn heeft van een
"autonoomm mechanisme".3 In het volgende hoofdstuk wellicht blijken dat er onophoudelijkk onuitwisbare resten opdoemen. Resten die de voorwaarden zijn van de mogelijkheid
enn de onmogelijkheid van het structurele schematisme.

Effectievee affecten.

Omdatt Lévi-Strauss zo de nadruk legt op het 'intuïtieve gevoel' kon ik in de eerste
paragrafenn van dit hoofdstuk niet anders dan een vergelijking maken met de Kritiek van
hethet oordeelsvermogen. Dit had niet tot doel om te betogen dat de Myihologica's pure
verzinselss zijn - in deze werken ontrolt zich zeker een inventieve mythe. Ik heb reeds
aangegevenn dat de parafrasering van het transcendentale schematisme in de structurele
analysee resulteert in een lacunair schema. De lacunariteit van dit schema is door en door
linguïstisch,, en dat betekent tegelijk dat het een spil vormt van het structurele
schematisme:: dit schematisme werkt evenals dat van Kant retrospectief en prospectief.
Hett gaat om niets minder dan het schematiseren van proleptische en paraleptische
effectenn en affecten, het verhalend verbergen en ontdekken van lees- en schrijfhchtingen.
11

SxisMShQThe Embodiment ofReason,20\.
Voor een meer uitvoerige bespreking van de kritiek van Lefort eaanderoj,zie:EduaidDdnieUe.C£w<fe
Lévi-StraussLévi-Strauss et la phitasophk, Bruxcücs 1989. Het citaat van Lefort «neen ik ook aan deze studi
Maarr zie ook: Jean Pouiüoa "L'oeuvns de Claude Lèvi-Stnuss", 105-109; 122-127.
33
Loeien Scabla,, Lire Lévi-Strauss, Édüons Odüe Jacob, Paris 1998.
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Watt voor een soort weten wordt ons nu door de structurele schematisering
verschaft,, welke aha-eriebnis? Het gaat om schematische inzichten in grensweridngen,
gedomineerdd door de zelfregulatie van wederkerigheid, precies zoals die bijvoorbeeld
ookook in de Kritiek van de zuivere rede worden onderzocht, onder de rubriek van kwaliteit:
realiteit,, negatie en linritatie. In de paragraaf die aan de tweede editie is toegevoegd (§
11),, licht Kant deze driedeling beknopt toe: "de derde categorie ontspringt uh de
verbindingg van de tweede met de eerste. (..) Zo is de inperking niets anders dan realiteit
mett negatie verbonden"( BI 10). Beoogd Lévi-Strauss, in een theoretische praxis van
relationaüteit,, de schema's bloot te leggen van etbisch-esthetische limiteringen en
grenswerkingen?? Van effectieve affecten?
Kantt gebruikt een keer de term 'limftatie' (Limitation), maar in zijn toelichting, en
ookk verder in de gehele eerste Kritiek, komt het woord 'limitatie' niet meer voor en
gebruiktt hij uitsluitend de kennelijke equivalente term "inperking" (Einschrankung).
Onderr invloed van het Angelsaksisch empirisme, met name Hume, begrijpt Kant de relatie
tussenn realiteit en inperking niet meer, zoals zijn rationalistische leermeesters, als zuiver
logisch.. Kant houdt wel de traditionele bepalingen vast - realiteiten zijn affirmerende en
negatiess ontkennende predikaten - maar bij verschuift de grens tussen beide: het begrip
'negatie'' wordt in essentie opgevat als inperking van 'realiteit'. Bij de inperkingen van de
realiteitt van het gevoel, moeten we bij Kant denken aan de invloed van het verstand en de
redee op de verbeelding. Lévi-Strauss vat de werking van mythologische negaties op als
onbewustee regels van de totale sociale realiteit.
Kantt laat zich in het begin van de Kritiek van de zuivere rede summier uit over
dezee categorieën van kwaliteit.1 In de twee boeken van de transcendentale analyse,
waarinn bij respectievelijk het "schematisme" en de "grondwetten van het zuivere
verstand"" behandelt (A 1363 175), licht Kant het aspect van 'kwaliteit' enigszins toe,
voorall in de paragraaf over de "anticipaties van de waarneming" (A 1663 207). De drie
genoemdee oordeelsfuncties blijken hier onder een noemer gebracht te kunnen worden met
gebruikmakingg van de formule 'intensieve grootte'. Kantformuleerthet epistemologische
principee van kwaliteit nu als volgt: "In alle verschijningen heeft het reële, wat een object

11

K t is reeds geconstateerd door Aimclirar Maier. Zij betoogt voorn np overtuigende wijre dat dg H » w
vann kwaliteitscategorieën, waarvan volgens haar de 'intensiteit' het belangrijkste zo niet het enige
kenmedcc is, veeleer thuishoort in de itnoaoenóeBt^cabeéc^'^mnéc Kritiek van de zuivere reek.
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vann de gewaarwording is, intensieve grootte, dat wil zeggen een graad" (A 1663 207).
Kantt heeft deze graduele grenswerkingen ook als volgt geformuleerd:
Hett is echter ook evident, dat hoewel de categorieën in de eerste plaats door de schemata van de
zintuiglijkheidd worden gerealiseerd, de schemata tegelijk ook de categorieën restringeren, dat wil
apggCTT tot de voorwaarden inperken die zich buiten het verstand bevinden (namelijk in de
zinnelijkheid)!! B185-186, mijn curs.).

Dee inwerkingen van iets buiten het verstand, iets zinnelijks, worden door de schema's
gemarkeerd.. Hoe zouden nu de zinnelijke categorieën in de Mythologica's worden
geschematiseerd?? Ook in de structurele schematisering lijkt het vooral te gaan om
effectenn van ver- arweringen, bemiddelingen met iets onuitwisbaars, daarbuiten. Er is ook
lust1.. De realiteit ervan moet nog nader worden bepaald.
Dee vier paragrafen over de "grensbepalingen van de zuivere rede" (§§57- 60) in
dee Prolegomena heeft de limitatie ook het effect van een dubbelwerking de begrenzing is
niett uitsluitend negatief! want "in elke grens is ook iets positiefs" (4: 354). Zuivere lust
kann worden opgevat als tegelijk iets negatiefs en positiefs, equivalent aan het a priori
gevoell van respect. Respect is misschien mets anders dan zuiveringshist.
Lustt en respect vormen de weerzmnige limietwerkingen van voortdurende
grensbepalingg en - verschuiving, continue limitering, continue grensoverschrijding. De
redee is, zoals de lust, ook een rest, een zwervende limitering die nergens is, niet binnen of
buitenn een wereld, maar Lévi-Strauss meent evenals Kant dat het bij het "inzicht in de
grenss hoort, dat het zich louter {blofi) beperkt tot de verhouding van datgene, wat buiten
dee grens ligt tot dat wat er zich binnen bevindt" (4: 361). Waar binnen, waar buiten?
Mythologicaa is het geloof dat op een dag de verschuivende limieten zichzelf limiteren.
Err is geen zuivere lust en geen zuivere rede. A priori moet 'de rede' zich altijd
vann iets anders hebben onderscheiden. Een soort totale herleesrichting domineert de hele
KritiekKritiek van het oordeelsvermogen: de rede moet de realiteit van de lust systematisch in
zichh oprollen. Maar die 'realiteit' is lust noch rede: aheriteit, verstrooiing. Derrida heeft
dee aporetische werking van het transcendentale schematisme kernachtig geformuleerd:
"eenn met-kennis organiseert (organise) het veld van de schoonheid" (VEP, 102; 89-90).
11
Derrida noemt dcre tast, die vooraf gaat aan het onderscheid tussen kennis- en smaakoordeel,
oapkzxerr (archi-plalsir) (VEP, 130; 113).
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Dee hist tot eenwordingtypeertde inwerking van het actieve zen; de gerichte wederkerigheid.. De door de rede systematisch geannexeerde hist houdt ook zeer waarschijnlijk
verbandd met de behoefte tot 'discretie' in morele zin.
Dee kwaliteitslimiet die Kant aanlegt, te weten welbehagen zonder enig belang, is
zekerr niet "anachronistisch" (zoals Guyer meent). De tweede paragraaf van de Kritiek
vanvan het oordeelsvermogen opent als volgt: "welbehagen wordt het belang genoemd, dat
wijj aan de voorstelling van het bestaan (Eastern) van een object hechten" (mijn CUTS.)
Kantt refereert mogelijk aan de heersende opvatting van zijn tijd ('wordt.. genoemd': er
kunnenn Hamann, Herder of Jacobi bedoeld zijn), en meent te moeten beginnen met een
bepalingg van de term 'belang*: welbehagen wordt door sommigen ook wd belang
genoemd.. Kant meent vermoedelijk dat die twee niet hetzelfde zijn, 'belang' is een nog
naderr te bepalen soort welbehagen. Kant gebruikt in dit verband ook de ouderwets
aandoendee term 'streefvennogen'. De openingszin van §2 kan nu als volgt worden
geïnterpreteerd:: welbehagen dient zich wd het eerst aan als het bevredigen van een
eigenbelang,, maar dient ook a priori een algemeen belang (de smaak van ons).1
Uitgaandee van deze koppeling van streven en wdbehagen, introduceert Kant de
categorieënn van 'realiteit' en 'negatie* op een weloverwogen manier. Het welbehagen
overkomtt ons het eerst bij het bevredigen van een behoefte, maar dat wil dus zeker niet
zeggenn dat die twee factoren - welbehagen en directe bevrediging - noodzakelijk
verbondenn zijn. Er is kennelijk ook zoiets als wdbehagen zonder behoeftebevrediging,
eenn puur plezier, min of meer gefixeerd op het uitstellen van bevrediging. Derrida ziet
zelfss een verband met Husserls èpochè en meent dat er sprake is van een "soort transcendentalee reductie, de èpochè van een these van het bestaan waarvan, onder bepaalde
formelee condities, het uitstel het pure gevoel van plezier losmaakt" (VEP, 52; 44). Leidt
dezee 'discretie' of ontbinding - zo lijkt Kant zich af te vragen - niet tot verdwaling en
dromerij?? Verlies, van mijzelf; in het histoerwoud van de geest? Kants antwoord luidt als
volgt:: wanneer de vraag zich aandient of iets mooi is, wil men niet weten of iemand doett er niet toe wie - iets gelegen is aan het bestaan van de zaak (die Eastern der Sache),
maarr "hoe wij die zaak in naakte beschouwing (aanschouwing of reflectie) beoordelen"

'Ookk op dit pont lom Kant begrepen worden als aanhanger van de eooooom Adam Smith: de oatuor van
dee mens werkt zodanig dat hij net allereerst en vooral zijn eigenbelang nastreeft. De 'eigenhefile' moet
doorr oTe onzichtbare hand van de znhoepniM^
tott redelijke eigenliefde (zie: S: 73).
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(KU,, 40-41). De existentie doet er niet toe: "die Sache ist schön" (KU, 50). Wij moeten
"volstrektt indifferent" (gleichgültigf zijn om "in zaken wat de smaak betreft de rechter
tee kunnen spelen" (KU, 41). Deze zuivere indifferentie moet voorkómen dat onze
gevoeligee publieke zaak te vol en te drukbezet wordt, niet exclusief bezeten. Geen enkel
oordeell is ooit belangeloos geweest: ongerichte gevoelens zijn er om gereguleerd te
worden.. Bezitterige of opdringerige, bandeloze gevoelens moeten aan één zaak worden
gebonden.. Er is niet één zaak, de zaak is onze openbare eenheid. En daar ligt een taak en
eenn zaak voor de rechters van de Gemeinsmn. Gereguleerd door de redelijke censor die
opp grond van zijn redelijke wetgeving oordeelt, wordt onze Ursache toch nog een mooie
Sache.Sache. Negatie is de weg tot onze (nood)zaak.
Omdatt de negatie in de analyse van het schoonheidsgevoel zo'n significante rol
speelt,, concludeert Derrida terecht: "Het is het zander dat telt voor de schoonheid"
(VEP,, 101; 89). Wat Derrida vooral met betrekking tot het derde aspect van
doelmatigheidd uitwerkt in La vérité en peinture in het hoofdstuk Le sans de kt coupure
pure,pure, geldt voor de gehele analyse van schoonheid: "het spoor van het zonder", dat wil
zeggen,, de zich herhalende negaties, "het spoor van de afwezigheid van niets", is "de
oorsprongg van schoonheid (..). De censor wordt nooit an sich waargenomen, "niet in de
totaliteitt en niet erbuiten: het zonder is niet zichtbaar, aanschouwelijk, waarneembaar, het
bestaatt niet. En toch is er iets.... Het geeft (ca dorme) de schoonheid" (VEP, 103; 91).
Hett eerste aspect van publieke 'kwaliteit' wordt gedefinieerd als 'zonder enig
belang',, vervolgens geldt voor het tweede aspect van 'kwantiteit' dat het hier

algemeengeldigheidalgemeengeldigheidbetreftbetreft 'zonder begrip', voorts wordt het derde asp
gedachtt als doelmatigheid 'zonder doel', en tenslotte valt onder het vierde aspect van
'modaliteit'' de notie van noodzakelijkheid 'zonder begrip' (het zij wellicht ten overvloede
opgemerktt dat voor Kant het 'zonder begrip' dubbel teh). In de transcendentaalfilosofie,
evenalss in de structurele analyse, functioneert de lacune van het 'zonder', als methodisch
gebrek.. Onze innerlijke en uiterlijke openbare ruimte wordt gezuiverd door een zich
systematischh verbergende jungle-macht.

Hett verbergen en ontdekken van schema's.
Lévi-Strausss (re)construeert met behulp van de Enciclopédia Boróro de vermoedelijke
structuurr van de Bororo gemeenschap. Om een voorstelling van die gemeenschap te
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maken,, kan een "gesimplificeerd roodeï" dienen, maar mj hecht minstens zoveel waarde
aann de historische en demografische geschiedenis van "een bijzonder dorp". Deze
uitersten,, het gesimplificeerde mathematische model en de singuliere historiciteit, voegt
hijj vervolgens samen in een "syncretisch model" ofwel een "uniek schema (un scheme
uraquéfuraquéf (CC, 48). Hierin volgt hij de Enciclopédia Boróro, maar hij distantieert zich er
ookk van, omdat de auteurs de indruk wekken "een enkele en absolute waarheid na te
jagenn die, wat betreft de Bororo, waarschijnlijk nooit heeft bestaan" (RC, 42). LéviStrausss schetst dus een uniek schema van een leefgemeenschap en leidt uit allerlei
etnografischee bronnen af dat "de realiteit van de Bororo niet monolitisch is geweest"
(RC,, 42). De structuur van de Bororo-gemeenschap is vermoedelijk dualistisch geweest,
bestaandee uit twee exogame groepen bewoners, de Tugare en de Cera, elk met vier
dans.. Het principe van wederkerigheid, dat vermoedelijk de sociale realiteit van
verwantschapsrelatiess tussen de Tugare en de Cera heeft bepaald, geldt nu eveneens als
principee van de transformaties van hun mythen.
Dee referentiemythe Mi moet toegeschreven worden aan de Tugare. Nadat de
namenn van personages, planten en dieren zijn toegelicht, en tevens duidelijk wordt dat de
mythee verwijst naar het ornament (de peniskoker) en de gebruiken rondom het
inwijdingsritueell van jongemannen, wordt de tweede mythe geïntroduceerd. Kennelijk
kann er pas iets structureels worden gezegd over Mi als M2 er aan wordt gerelateerd. In
diee zin is niet Mi het centrum, maar vormen "deze twee mythen de centrale positie in de
filosofiefilosofie van de Bororo" (CC, 58; RC, 50). De mythologische werkelijkheid heeft een
leegg centrum, dat tegelijk de grens vormt tussen Mi en M2.
Ikk zal een poging doen om een paar belangrijke verhaallijnen weer te geven. Het
iss evident dat in beide mythen de hoofdpersoon geassocieerd wordt met incest. In de
eerstee mythe betreft het een oningewijde jongeling, Gerguiguiatugo genaamd, die zijn
moederr verkracht. In de tweede mythe is een jongeling getuige van de verkrachting van
zijnn moeder door haar 'broer' - geen broer van geboorte, maar omdat hij tot dezelfde
groepp behoort is hij wel als broer verwant aan haar. In beide mythen speelt wraak een
belangrijkee rol. In het eerste geval tracht de vader zijn zoon te vermoorden door middel
vann levensgevaarlijke opdrachten: hij stuurt hem naar het 'nest' van de zielen (of de
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waterwereldd van de dode zielen) om rammelaars1 te stelen. Dit nest bevindt zich hoog in
off op een rots, het gaat in elk geval om een positie die in verticaal opzicht de tegenpool
iss van de wereld van de aardse gemeenschap. De jongen overleeft de intrige van de vader,
enn deze stuurt hem vervolgens naar een andere gevaarlijke hoogte met als opdracht jacht
tee maken opp ara's. Eenmaal naar boven geklommen haak de vader de ladder weg en laat
dee jongen eenzaam achter. De held komt in zijn isolement bijna om van honger en dorst,
maarr vindt na verloop van tijd de pijl en boog uit, waarmee hij op reptielen gaat jagen.
Gierenn bedreigen hem, maar helpen hem ook om terug te keren naar zijn dorp. Hij
ondergaatt allerlei metamorfosen die gepaard gaan met een storm die alle vuren in het
dorpp dooft, behalve het vuur van zijn grootmoeder. Teruggekeerd naar zijn dorp herkent
zijnn grootmoeder hem, die zijn vader waarschuwt. De vader verwelkomt hem alsof er
nietss is gebeurd. Maar de zoon zint op wraak. Hij verandert zich in een hert, spiest zijn
vaderr aan zijn gewei en gooit hem in een meer (of moeras), waar hij opgegeten wordt
doorr Buigoé-geesten (waarschijnlijk piranha's). Daarna keert hij terug naar zijn dorp en
wreektt zich op zijn eigen moeder en tevens op de andere vrouwen van zijn vader.
Inn de tweede mythe (M2) vermoordt de echtgenoot metterdaad de verkrachter
(zijnn 'zwager') maar ook zijn eigen vrouw. In reactie hierop zint zijn zoon op wraak die,
evenalss in Mi, gericht is op de vaderfiguur. Door toedoen van de moederloze zoon, die in
dee hoedanigheid van een vogel de vader met uitwerpselen verjaagt, wordt de vader een
invalidee woudreus. De naam van deze hoofdpersoon, Baitogogo, betekent 'de
uitgestotene'' of 'uitgestotene'tffeconfine, CC, 63).
Hett is glashelder hoe deze twee mythen het gespleten centrum vormen, hoe zij
"elkaarr reflecteren" (TVA, 108). In de eerste mythe is de zoon 'de held', in de tweede de
vader.. In beide mythen treft de straf van de mythe niet de incestpleger. Lévi-Strauss
benadruktt herhaaldelijk dat zowel in Mi als in M2, de incestpleger minder schuldig blijkt
dann de wreker (RC, 48, 55). In beide gevallen is het de wraakneming en niet de
incestplegingg waardoor bovennatuurlijke sancties worden opgeroepen. Het begin van de
MythologicalMythological

kan dus begrepen worden als een omkering van de probleemstelling va

11
Aan het einde van het volgende hoofdstuk zal duidelijk worden om wat voor een soort rituele
muziekinstrumentenn het hier vermoedelijk gaat Nu is vooral van belang dat deze instrumenten
geassocieerdd zijn aan de 'dode zielen' en dat het leven van de jongen dus op het spel staat als hij ze met
'muziek'' wekt Dit kennelijke verbod in Mi om de goden te wekken moet in relatie worden gezien tot
eenn « v w gebod om de goden op te roepen, en is dus slechts een aspect van het complexe mediatiesystcemm twsse" **et nat^mriijke en hetbovennatonriijke. mythe en rite, etc.
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DeDe elementaire structuren van verwantschap: daar werd het incestverbod als uitganspunt
gepresenteerd,, hier is de mythe van ongestrafte incest het uitgangspunt. Voorafgaand aan
dee samenvatting van M 2 moet er nog op het volgende worden gewezen:

Hett aanvankelijke gegeven van dercferentiemytheis de incest met de moeder, gepleegd door de
held.. Echter, zijn 'schuld' lijkt voornamelijk in de geest van de vader te bestaan, die de dood van
zijnn zoon verlangt en daartoe ook initiatieven neemt De mythe zelf veroordeelt hem echter niet,
wantt de held vraagt zijn grootmoeder om hulp en zij geeft hem die, dankzij welke hij de
beproevingenn doorstaat. Tenslotte gaat de vader voor wehnl*%* door schuldig omdat bij zich heeft
willenn wreken. En hij is het dk gedood wordt. Deze eigenaardige onverschilligheid (curieux
detachement)detachement)tenaanzien van incest komt ook in andere mythen voor." (CC, 56")

Onverschilligheidd ten aanzien van incest en het ontbreken van straf op incest maken Mi
duss niet uniek, maar benadrukken slechts dat deze twee aspecten spiegelbeeldig
samenhangenn (Lévi-Strauss wijst nog een keer op deze "opmerkelijke onverschilligheid"
(CC,, 89; RC, 81 1 ): betekenis überhaupt (van transgressie, lustbevrediging, incest, moord
opp de eigen moeder) manifesteert zich in de mythenjungle altijd indirect.
Dee analogica speelt zich ook op meta-mythisch niveau af'm De naakte mens stelt
Lévi-Strausss dat Mi "van alle beschikbare Amerikaanse mythen'* zich heeft wgflri;ttnd
"voordatt ik de reden (la reason) ervan wist" (HN. 458). Deze lacune is binnen de context
vann de structurele analyse zeer functioneel: de reden ontbreekt inderdaad altijd a priori,
omm a posteriori om te slaan in bepaalde effectieve relaties tussen imperatieve inperkingen
enn overschrijdingen, affecten met een zowel esthetische als ethische effectiviteit
Lévi-Strausss sluit zich aan bij Colbaccbjni (een van de auteurs van de

EnciclopédiaEnciclopédia Boróro) die de twee mythen typeert als "etiologische verhalen" (RC, 50):
zee vertellen beide iets over het oorsprong. De anonieme stem verklaart hoe water is
ontstaan.. Aan het einde van elke mythe wordt de uitgestoten hoofdpersoon geassocieerd
metmet het ontstaan van 'schadelijk' hemelwater (storm in Mi) of met de inversie ervan,
'heilzaam'' aards water (rivieren en meren in M 2 ). Een belangrijk verschil is dat in M 2 de
11
Levi-Söanss gebruikt eerst "detachement" en later "indiffirence". In zijn vertaling van de Kritiek van
hethet oordeelsvermogen heeft Louis Guilknnit voor "gtrichgnhig" -indiffirence" (188). "Gkichgutag"
kann ook met "demchement" worden vertaald. De termen ^letachemenf' en "üKKfBfrence'* die ik hier
beidee heb vertaald met onverschilligheid z ^ equiva^
inn Kants esthetische betekenis van het woord. Met bcbeldang tot 1^ volgt hieruit, dat de jaguar, zoals
KaialKtzoozeggent"ganzglcichgnltigT,tf(KU§2). .
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uitgestotenn vader, nadat hij meren en rivieren heeft doen ontstaan, gezelschap krijgt van
eenn andere man: beide ontpoppen zich als de schenkers van ornamenten. Alleen in deze
mythee wordt dus aan de schepping van water de schepping van ornamenten gekoppeld.
Bijj de term 'ornament' moet men in de eerste plaats denken aan de &4 de peniskoker, het
eerstee ornament dat het ingewijde mannenlichaam markeert, waaraan vervolgens ook
allerleii andere toevoegingen, versieringen, huidbeschilderingen etc, geassocieerd zijn. In
Mii blijkt dit ornament ook een rol te spelen, maar niet aan het einde als 'conclusie' van
dee mythe (zoals bij M2), maar meteen in het begin als 'premisse'. Reeds aan het begin van
dee eerste mythe, na thuiskomst uit het woud alwaar een vrouw bladeren voor de
peniskokerr van haar zoon heeft verzameld, wordt zij door haar echtgenoot gewantrouwd:
eenn paar veren1, die aan haarriemzijn blijven vastzitten, verraden in de ogen van de man
datt zij contact heeft gehad met het andere geslacht (wat ten strengste verboden is tijdens
dezee rituele activiteit). Dit spoor leidt regelrecht naar de incestpleger: de zoon van de
wantrouwigee echtgenoot.
Tallozee significante transformaties tussen Mi en M2 zijn relevant voor de
structurelee schematisering. Het begin van Mi wordt bijvoorbeeld ook nog gemarkeerd
doorr andere vogels en veren (kolibrie, duit gier). Nadat in M2 de vader zijn eigen vrouw
enn de incestpleger heeft vermoord, verandert de zoon in een vogel, die vervolgens zijn
vaderr Baitogogo door middel van zijn uitwerpselen verjaagt en doet veranderen in een
grotee boom (als inversie van de hoge rots in Mi), waarna hij, invalide, in het woud
verblijftt en meren en rivieren maakt. De vader Baitogogo wordt, zoals gezegd, daarna
begeleidd door het plaatsvervangende opperhoofd (dat wil zeggen, het uitgestoten
opperhoofdd wordt verdubbeld in de helden Bakororo en Ituboré), en tenslotte keren
beidenn soms naar hun dorp terug om ornamenten, sieraden en muziekinstrumenten te
schenkenn {faire don). Ten aanzien van de relatie tussen de ornamenten en de uitsluiting
reflecterenn dus Mi en M2 elkaar ook: in het begin van Mi leiden de veren tot de
identificatiee van de incestpleger (tevens hoofdpersoon) en tenslotte tot zijn uitsluiting; aan
hett einde van M2 keert het voormalig uitgesloten opperhoofd als verdubbelde held terug
naarr zijn dorp om zelfgemaakte ornamenten te schenken.

11
Dergelijke veren, vennoedeüjk veren van de ara, wenden veelal door jongelingen als versiering
gebruikt t
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Naa deze synopsis kan opgemerkt worden, dat Kants definitie van de pijnlijke
relatiee tussen de kortwiekende smaakrecbter en het incest-zuchtige genie, een verstrekkendd mythologisch gegeven lijkt zijn. Het spiegelspel lijkt reeds afgelopen. De cirkel is
rond.. Hoe en wat moet de structurele analyse nu (nog) verder onthullen?
Niett geheel toevallig besluit de tweede mythe met een episode die Lévi-Strauss
"opp het eerste gezicht raadselachtig" noemt: "Hij vermoordde niet degenen die hem veel
brachten,, maar hij vermoordde degenen die hem weinig brachten" (CC, 58; RC, 50). Elk
raadsell wordt opgevat als een relatief hiaat in ons (ge)weten. Een oplossing wordt
gezochtt in een derde mythe, van de Cera, de andere helft van de Bororo-gemeenschap. Zn
dezee mythe (M3) laat de zon, na de zondvloed door middel van een valstrik de
hoofdpersoonn Akaruio Bokodori, als enige van een geheel dorp, overleven. Deze
hoofdpersoonn wekt vervolgens groepen mensen tot leven, die van hem een naam krijgen.
Vann al deze weergekeerde groepen neemt hij alleen diegenen in de nieuwe gemeenschap
op,, die hem bekoorlijke geschenken geven, de anderen vermoordt hij.
Inn deze Cera-mythe dienen zich tal van overeenkomsten en inversies aan ten
opzichtee van M,.2 waarvan ik er slechts één bespreek. Het is eigenlijk een keten van
schematischh geweld. Ornamenten worden gelieerd aan een selectie van uitverkoren
personen:: "Versieringen en ornamenten dienden aldus ter introductie van differentiële
leemtess (des écarts chfférentiels) in de samenleving" (CC, 60), In de mythe hangt het 'tot
levenn wekken', de naamgeving en het ontvangen van bekoorlijke ornamenten (ook de
ba),ba), als wederkerige elementen, onderling samen met de macht die het individu al dan
niett erkent (of door hem erkend). Dit is ook het antwoord op het raadselachtige slot van
M2,, want deze laatste mythe neemt zo een bemiddelend niveau (un niveau intermediaire)
tussenn de twee andere in, waarbij op elk niveau een vorm van discontinuïteit wordt
bereikt:: enerzijds duiden de mythen op verschillen tussen individuen in een groep (Mi),
anderzijdss op verschillen tussen groepen (Ma), en M2 zou, daar tussen in, de sociale
verschillenn tussen subgroepen binnen een groep aanduiden (gemarkeerd door de held als
dubbell opperhoofd). Lévi-Strauss is bepaald niet blind voor het geweld in sociologische
zin:: "de mensen moesten minder talrijk worden opdat de fysiek meest aanverwante typen
opp heldere wijze konden worden onderscheiden (ckarement discermblesf (CC, 60).
Zowell Kants zuiverende categorie van limitatie als Lévi-Strauss' semio-logische spatiènngg lijken resten van oer-geweld: "Op elk gebied geldt dat een netwerk van significa-
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tiesties alleen kan worden opgebouwd als men uitgaat van discrete kwantiteit (la quantité

discrete)"discrete)" (CC, 60)}
Err kan worden geconstateerd dat een discreet systeem (un système discret) in al
dee besproken gevallen direct verband houdt met de destructie (destruction)
elementen,, of met de onttrekking (soustractkm)

van

van elementen uit een oorspronkelijk

geheell (ensemble primitij) (CC, 60). Daarom is bijvoorbeeld een lichamelijk gebrek hetgeenn voor de westerse common sense

geldt als invaliditeit - juist voor het

mythologischee denken dikwijls een verrijking. Lévi-Strauss zegt het zo:

Mythologischeefigurendie blind of lam zijn, eenogig of eenarmig, komen over de hek wereld voor,
enn wij vinden ze verontrustend omdat hun toestand ons voorkomt als een gebrek (une carence).
Maarr zoals, door middel van het onttrekken van elementen, een netwerk discreet wordt gemaakt en
hett daardoor in logisch opzicht rijker (logiquement plus riche) wordt - al is het numeriek armer zoo kennen de mythen aan de invaliden en zieken vaak een positieve significatie toe: ze belichamen
dee modi van bemiddeling" (CC, 61).

11
Lévi-Strauss bedoelt vermoedelijk een zowel wiskundige als morek betetan* van discretie. Het Engels
beschiktt over een subtiel gemarkeerd onderscheid tussen "discrete" en "discreet". "Discrete" heeft
betrekkingg op de ™ti«m*ti«>h«> en algebraïsche betekenis: het onderscheiden van verzamelingen
volgenss een topologie. "Discreet" heeft een morele betekenis, waarvoor in bet Nederlands meestal ook
hett woord 'discretie' woidt gebruikt, verband houdend met tact, temghonctendheid en geheimhonding (in
hoofdstukk 6 kom ik nog uitvoerig te spreken over Kants begrip van discretie als sensus moraïis van de
morelee vriendschap). De Engelse vertalers merken in een voetnoot op: "the author is no doubt playing on
thee double meaning of discret, "discrete" and "discreet" (RC, 50). Lévi-Stiauss speelt inderdaad een
taalspel.. Maar bet is de vraag of in het Franse taalgebruik het ooderscheid exact hetzelffe is als in het
Engelsee taalgebruik, zijn "discreet" en "discrete" gewoon gelijk aaa het Franserespectievelijk"discret"
enn "discrete"? In bet Frans is het verschil onuitwisbaar genvukeerd door derelationelecategorie
niamtehjk-vrouweüjkk Dat speelt in het Engels veraioedeHjk geen (bewuste)rol.Dat verklaart w e l ^
eigenaardigee todi<*«™g van de vertalers. Om Lévi-Strauss' keuze voor "discret" (discreet) - in deze
paragraaff - te rechtvaardigen, beroepen ze zich op het onderscheid letterlijk-figuurlijk: "However, the
literall meaning requires 'discrete' in English" (ibid). Willende vertalen ecm zeggen, <lat^
discretie,, in het Engels, een "letterlijke betekenis" heeft, en de morele discretie altijd een figuurlijke?
Geldtt morele discretie nooit en nergens letterlijk? Dat is misschien wd veelzeggend voor de Engelse
sensussensus moralts, maar het geldt niet als structureel criterium: derelationelecategorie letterüjk-figuurlijk
iss in Lévi-Strauss' vocabulaire gerelativeerd, evenals die van manncilijk-vroowelijk. De kritische intentie
vann Lévi-Strauss, zo dunkt mij, is juisttewijzen op de interferentie van twee (schrift)vonnen van discretie.tie. Lévi-Strauss lijkt, van meet af aan, zoiets te bedoelen als een moreel-wiskundige denkfigmir van
mannelijkee en vrouwelijke discretie. Hij observeert inored-gecakaüecrde en in beginsel gewelddadige
topologieen.. Detoposwerkt vooral in het Frans, omdat in dk taal het grammaticale verschil manndijkvrouwelijkk zo dominant is. Voor het Engels geldt dat minder, het Nederlands kent zelfs maar één
schrijfwijzee van discreet Lévi-Strauss' kritische taalspel wordt door de opmerking van de vertalers
geneutraliseerd. .
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Zoalss gezegd, de lacune is de grond van de structurele schematisering, en die leegte is
eenn litteken van een gecalculeerde wond die ooit is toegebracht om het sociale zelf te
creëren.. De eerste sporen van logische" rijkdom tekenen zich nu reeds af. Het schematismetisme van bet a priori hiaat heeft volgens een verborgen logica het effect van a posteriori
waarneembaree Imitaties en relaties waardoor ook transformaties, uitwisselingen en
vereffeningenn denkbaar worden (te interpreteren als sporen van een streven naar herstel
vann een "oorspronkelijk geheel", of als tekens van het willen inlossen of vereffenen van
schuld).. De relaties zijn analoog aan die van respectievelijkk het incestverbod (de kloof) en
dee uitwisseling (het huwelijk).
Eenn bijzonder probleem is de interpretatie van de naam van de held van M2,
Baitogogoo (soms ook Birimoddo genoemd), het verstoten en tegelijkertijd machtige
individuu bij uitstek. Lévi-Strauss ziet af van een vergelijking met synonieme bijnamen van
heldenn in Noord-Amerikaanse mythen, hetgeen hij waarschijnlijk in dit stadium van de
analysee een te grote sprong acht en uitstelt tot De naakte mens (CC, 63; RC, SS). Uit
dezee anticipatie - in Kants optiek een vertaling van Epicures' begrip prolepsis1 (A 1 6 6 3
208)) - blijkt reeds echter dat Lévi-Strauss opereert vanuit een zeker overzicht over al het
if&cnaaïvMAfythologica's,if&cnaaïvMAfythologica's,

Hij wil evenwel, in dit voor de lezer premature

lezerr loopt structureel achter en is tamelijk blind), de betekenis van de naam slechts
verhelderenn met behulp van een "paradigmatisch geheeT waarin "de Bororo een
tegenhangerr vormden van de Karaja" (CC, 64; RC, 56, M4, daarna M J6 en Mi»).
Wanneerr we deze lokale verhaallijn en de daarbij mogelijke locale logica van inversies
gehoorzaamm volgen, zullen we gaandeweg misschien w d inzien dat het mythische denken
-- zoals Kant reeds de metafysica typeerde - "anticipeert op een toekomstige staat van een
wetenschap"(7'Ifctf/irfurr d'une science, CC, 247; RC, 240).
M 22 kan als volgt worden samengevat. De moord op de incestueuze vrouw,
waardoorr de zoon wordt beroofd van zijn moeder, is een excessieve handeling, en dit
11
De Random Home Dictionary heeft, bij het lemma prolepsir. ^afimiameBïBi coaocp6<mm assamf^
inn Epicureanism or Stoicism arising spontaneously in the mind without conscious reflection; thought
provokedd by sense perception*". Ten aanzien van net men-tale bewustzijn en het intuïtieve (taaI)gevoel
vann Levi-Strauss zou van schijnbare prolepsis flwqwftf kunnen worden, quasi-spontaan, waarbij
sommigee relaties enreflexiesbewust worden weggelaten Meestal helpt hc;Fiau-spom^an-een hanaje
meee (zie ook de vorige noot). Op deze wijze Kpct Lévi-Strauss ook te willen zeggen dat de mentale
'regel** altijd inwerkt in en tegetijk door het voorbijgaan aan het zintuiglijke. Hier geldt een soort
formule:formule: als een regd ergens werkelijk effectief is, wijst dk feit op dieregeLAl lezende, en dus in het
vooibygaan,, speelt dfeftramk; als geua^
enn textuurvan éskfythologica's.
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excessievee karakter wordt nog eens versterkt door een ontheiligende begrafenis van de
vrouww (namelijk in de (eigen) grond, en niet in water, dat voor de Bororo heilig is en als
voorwaardee geldt voor reïncarnatie). Deze transgressie heeft een disjunctie tot gevolg,
eenn bipolaritett van de hemel (de jongen wordt een wrekende vogel) en de aarde (de
vaderr wordt een invalide woudreus). Nadat hij is uitgesloten, herstelt de held het contact
tussenn hemel en aarde door aards water te creëren. En nadat hij zich heeft verdubbeld
hersteltt hij ook het contact tussen de doden en de levenden (door middel van
geschenken).. Bahogogo is een invalide bemiddelaar (een mediatieve term bij uitstek).
Nadatt M2 en Ms als eikaars spiegelbeeld zijn begrepen, vooral wat de mediatieve
termenn betreft (oorsprong van versiering - kleding - en ziekten), kan Lévi-Strauss het
schemaa {Ie schema, CC, 71; RC, 63) van de verzameling M M als volgt samenvatten:

Eenn excessief denkbeeld vanfemüiairerelaties leidt tot de disjunctie van elementen die normaliter
verbondenn zijn. De conjunctie is hersteld dankzij de introductie van een mediatieve term, ten
aanzienn waarvan de mythe zich ten dod stelt de oorsprong (l'originé) te herleiden: het water
(tussenn hemel en aaide); de lichamelijke sieraden (tussen natuur en cultuur); de begrafenisrituelen
(tussenn levenden en doden); de ziektes (tussen leven en dood)" (ibid.)
Opp allerlei finesses van de verdere bewijsvoering, subtiele inversies en analogieën,
gedetailleerdee sluitingen van cirkels van geweld, kan ik hier niet verder ingegaan, maar op
basiss van mijn samenvatting, blijken misschien toch "bepaalde gemeenschappelijke
kenmerkenn {traits)" die op "syncretische wijze zijn gereconstrueerd" (CC, 72). Het "uniekee schema" van het dorp vormt als het ware de logische tegenhanger van de matrix van
hett mythologisch schematisme. Hier ligt een duidelijk verband met Kants begrip "schema"" als "zintuiglijk begrip" (A1463 186). Er bestaan twee lacunes in dit schema.1 In Ms
ontbreektt incest en in Mi ontbreekt een mediatieve term. Wat betreft M5 weet LéviStrausss op ingenieuze wijze aan te tonen dat M5 de inversie is van M2, waarbij de incesthandelingenn "diametraal tegengesteld*' zijn (RC, 64) en dus symmetrisch equivalent.
Daarmeee is de lacune van Ms uitgewist of ingevuld. Rest nog het antwoord op de cruciale
vraagg naar de in- aanvulling van het andere hiaat: waar is de mediatieve term van Mi? Het
schemaa wordt gemarkeerd door één vraagteken (RC, 64):
11

In eenft~Vrberoemd schema geeft Lévi-Strauss de Oidipus-mythe weer, zie hoofitetuk XI van

StructureleStructurele antropologie.
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Zodraa de held van Mi weer is teruggekeerd in zijn dorp, wordt het haardvuur (en
kookvuur)) van alle dorpelingen door een storm gedoofd, behalve het vuur van zijn
grootmoeder.. Het doel van de structurele analyse is nu te demonstreren, dat Mi deel
uitmaaktt van een omvattende groep mythen die de oorsprong van het koken van voedsel
verklarenn - een vorm van mediatie volgens het "inheemse denken" - hoewel in Mt "dit
motieff overduidelijk ontbreekt {absent}" (CC, 72). De interpretatie van dit verborgen en
ontbrekendee motief levert de hypothese voor het verdere verloop van de lacunaire
schematisering:: dit motief blijft in de Bororo-mythe verborgen 'omdat' deze mythe een
"inversiee of reversie blijkt te zijn van mythen van naburige gemeenschappen, die culinaire
operatiess opvatten als mediatieve activiteiten tussen hemd en aarde, leven en dood,
natuurr en samenleving"(RC, 64-65, mijn CUTS.).
Inn Mi ontbreekt de straf op incest: de incestpleger is zelfs de held die,
getransformeerdd als hert, zijn hele familie, behalve zijn grootmoeder, uitmoordt. Op
grondd van de relationele categorie incest-straf zou de mediörende term van Mi zich in
geïnverteerdee vorm elders kunnen bevinden, in een andere groep mythen, van een
andereandere gemeenschap. In een ethisch-esthetisch vocabulaire zou de schuld elders en op
eenn andere wijze worden vereffend. Dh gedachte-experiment kan alleen worden
gedemonstreerdd als, volgens een metonymisch principe, bij die andere groep de gehele
code11 als diametrale inversie wordt geïnterpreteerd. En dus volgt hieruit, dat de incestthematiekk een ondergeschikt onderdeel moet gaan vormen binnen een terminologisch
anderee dominante code. Het mythische denken is listig, want de cruciale term voor deze
spiegelbeeldigee code is in de M M groep reeds gemarkeerd. In "de vermomming (travesti)
vann een mythe over de oorsprong van water" (CC, 196; RC, 188). De referentiemythe
wass dus (eigenlijk) een mythe over de oorsprong van het kookvuur: de smeulende sintels

11
Aan het begin van het vierde deel van Rauw en gekookt (RC, 199) geen Levi-Strauss een definitie van
dee belangrijkste begrippen die hij gebruikt Armatuur, een aantal eigenschappen die onveranderd blijven
inn twee of meer mythen; code: het systeem van de functies die door dke mythe «fcyndatijk aan dk
dgeiMchappcnwoidmm toegeschreven; de mededeling: de inhoud van een individuele mythe.
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vann het kookvuur van de grootmoeder, waar de held van Mx Gerguiguiatugo na zijn
verbanningg beschutting zocht. De smeulende sintels zijn vuurtekens die na de regenstorm
zijnn overgebleven. De referentiemythe selecteert aldus indirect de meester van het
kookvuur1. .
Omm een mythe te kunnen begrijpen, zoekt de structurele analyse naar een
oplossingg of invulling van bepaalde, relatieve lacunes. De benodigde elementen lijken zich
altijdd in geïnverteerde vorm in een andere mythe te bevinden. Het unieke schema van de
Bororo-mythenn houdt verband met een lokale lacune, dat wil zeggen met een mytheem
aann de andere kant van de (taal)grens. Door de mytho-Iogische reconstructie van de
symmetrischh contraire lacunes, moeten de limieten en grenzen en daarmee ook de
wisselwerkingenn tussen (taalgemeenschappen in beeld komen. De mogelijkheid tot de
reconstructiee van deze effectieve en affectieve grenzen vormt de noodzakelijke
voorwaardee voor de structurele reflexie.
Zonderr dat de lezer echt het spoor bijster raakt moet een uiteindelijk doel worden
bereikt,, een kosmologische vereffening van een (bijna) oneindige reeks lacunaire affecteffecten.. Of kortweg: de overweldigende storm van schuldgevoelens) moet ooit gaan
liggen.. De opmerking in het voorwoord van Van honing tot as - "de wereld van de
mythologiee is rond" - lijkt gericht tot een wanhopig naar zin zoekende lezer, die vooral
dee moed om verder te lezen niet moet opgeven.
Dee volgende uitspraak kan ook nog als gedachtebepaling dienen: "We weten dat
eenn concrete samenleving nooit gereduceerd kan worden tot baar structuur, of beter,
haarr structuren (want er zijn er zoveel, gelokaliseerd op verschillende niveaus, en deze
verschillendee structuren zijn zelf, tenminste gedeeltelijk (partiellement au moins),
geïntegreerdd in een structuur). Zoals ik in 1949 schreef; toen ik de rudimentaire versie
vann structuralisme, het zogenoemde functionalisme, bekritiseerde: 'Te zeggen dat een
samenlevingg functioneert is een gemeenplaats, maar te zeggen dat alles in een
samenlevingg functioneert is een absurditeit"' (AS, 357; SA1, 327-328, mijn curs.). In
dezee reflectie op een eerdere uitspraak wijst Lévi-Strauss op een raadselachtige verzameling:: structuren van een samenleving wordt niet gelijk gesteld aan een structuur, maar
aann een samnestelling van verschillende structuren, die kennelijk toch niet onder één
noemerr gebracht kunnen worden, ze zijn namelijk slechts "gedeeltelijk geïntegreerd".
11

Ook in Freuds tekst over de 'verovering van het vuur' vormen water en vuur eikaars logische tegendeel.
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Hierr resoneert ecu ander ded, een onuitwisbare contingentie: er moet iets gedeeltelijk wd
enn niet geïntegreerd zijn. Vanuit wdk fantastisch perspectief zou er nog sprake kunnen
zijnn van hyper-fantastische resten die "nooit gereduceerd" kunnen worden binnen het
symmetrischee spiegelspel? Resterende omntergreerbaarhetd kan door Lévi-Strauss niet
wordenn (h)erkend als een even noodzakelijke interventie (dont I 'intervention nous semble

résiduelle).résiduelle). De conclusie van dit hoofdstuk is een variant op die van het vorige
hoofdstuk:: het genealogische schematisme is de dominante force, en vanuit dit perspectieff is de overweldigende schuld equivalent aan de lust tot zuivere vereffening.
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