
Van de Franse auteur Maurice Blanchot (1907-

2003) kan men met recht zeggen dat hij zijn

leven en zijn werken aan de literatuur heeft

gewijd. Zijn lezen, denken en schrijven resulteer-

den in een groot aantal teksten: essays met lite-

raire kritiek, artikelen over filosofie en (moder-

ne) kunst, romans en verhalen. Filosofen die

voor hem belangrijk waren, zijn Nietzsche,

Hegel, Heidegger; en auteurs aan wie hij zijn

belangrijkste commentaren wijdde, zijn

Hölderlin, Mallarmé, Rilke, Char en Kafka. Op

zijn beurt had hij veel invloed op denkers van

zijn tijd. Hij was bevriend met Bataille en met

Levinas. Van de filosofen van een latere generatie

zijn het met name Foucault, Deleuze, Derrida en

Nancy geweest die hun schatplichtigheid aan

zijn denken onder woorden hebben gebracht.

Blanchot leefde teruggetrokken. Een biografie,

geschreven door Christophe Bident, heeft de

treffende titel: Maurice Blanchot – Partenaire

invisible, ‘de onzichtbare gespreksgenoot’. Dat hij

contact met de openbaarheid meed, wil niet zeg-

gen dat hij geen engagement, geen betrekking tot

de wereld zou hebben gehad. In zijn denken spe-

len politiek en ook de relatie tussen kunst en

wereld juist een belangrijke rol. In de jaren der-

tig was hij een tijd politiek commentator en ver-

woordde hij een rechts engagement. In 1961, tij-

dens het hoogtepunt van de Algerijnse bevrij-

dingsoorlog, was hij de auteur van het Manifest

van de 121. In dat pamflet werd het recht tot bur-

gerlijke ongehoorzaamheid opgeëist. In de jaren

zestig koos hij de kant van de protesterende stu-

denten. Na de tweede wereldoorlog staat zijn

denken onder het gesternte (of beter: het onge-

sternte; ‘désastre’ is het woord dat hij zelf

gebruikt) van de holocaust. De wereld waarin en

waarvoor Blanchot schrijft, is geen wereld die

heel en harmonieus is. Het is de wereld van de

moderniteit, waaruit, zoals Hölderlin schrijft, de

goden zich hebben teruggetrokken. Toch is hij

op zoek naar een denken om het in die wereld

uit te houden, en schreef hij teksten over de

vriendschap (L’Amitié uit 1971) en de gemeen-

schap (La Communauté inavouable uit 1983).

In de laatste jaren is ook in Nederland de belang-

stelling voor Blanchot op gang gekomen. Veel

van zijn teksten zijn vertaald. Sommige zijn

gepubliceerd in literaire tijdschriften zoals Yang

en NieuwZuid, andere zijn gebundeld en van

inleidingen, commentaren en een literatuurlijst

voorzien in Het wakende woord, onder redactie

van Annelies Schulte Nordholt, Laurens ten Kate

en Frank Vande Veire.

Het essay Ars nova verscheen in 1963 in het tijd-

schrift La Nouvelle Revue Française en werd

opgenomen in de bundel L’Entretien infini

(1969). De opbouw van dit boek is typisch voor

Blanchot: essays en aforismen lossen elkaar af en

vormen een fragmentarisch geheel. De titel Ars

nova is dubbelzinnig, betekent ‘nieuwe kunst’

maar verwijst ook naar een bij uitstek geschre-

ven muziekstijl. De ars nova realiseerde zich

immers zowel in zijn middeleeuwse als in zijn

twintigste-eeuwse gedaante in complexe,

geschreven partituren die juist ook vanwege dat

geschreven karakter de kritiek te verduren kre-

gen onnatuurlijk en gekunsteld te zijn. Het

schrijven, voor Blanchot “de meest onschuldige

en tegelijk gevaarlijke activiteit”, is in het wester-

se denken altijd een steen des aanstoots geweest.

Het begin van de filosofie valt zelfs samen met de

verdachtmaking van het schrift. Plato behandelt

het schrift in de Phaidros (Blanchot licht dit toe

in La Bête de Lascaux, een tekst over Char). In

deze dialoog noemt Sokrates het schrift een

groot gevaar omdat het onbetrouwbaar is en een

eigen leven kan gaan leiden. Wanneer niet een

levend mens, een auteur, garant staat voor de

uitleg van een tekst, kan iedereen erin lezen wat

hij wil, en kan zo’n tekst alle kanten op. Hetzelfde

gevaar kleeft volgens Sokrates trouwens aan
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voortbrengselen van de beeldende kunst. Ook

die lijken te leven zoals ze daar staan. Maar vraag

je ze wat, dan bewaren ze een plechtig stilzwij-

gen. Met het geschrevene en met de kunst is

daarom geen dialoog mogelijk. Dit motief van

het schrift dat zijn eigen leven gaat lijden, iets dat

door mensenhand aan het papier is toever-

trouwd, maar eenmaal los van die hand ver-

wordt tot iets onpersoonlijks, technisch en daar-

door gevaarlijks, vinden we terug in Ars nova.

Ook de seriële muziek lijdt volgens haar critici

aan het euvel bedacht en inhumaan te zijn.

Alleen: Blanchot neemt het Platoonse humanis-

me met zijn censuur en controle niet over, hij

affirmeert het schrift als een neutrale en onper-

soonlijke kracht en waakt tegen de humanise-

ring ervan die elke tekst tot zijn auteur wil her-

leiden.

Dat Blanchot in zijn oeuvre slechts één enkel

essay aan muziek heeft gewijd, mag niet worden

uitgelegd als een gebrek aan belangstelling voor

muziek. Volgens bovengenoemde biografie

hield hij, net als zijn zuster, die beroepsmusicus

was, van klassieke muziek, met name van

Schumann, en stond hij open voor de moder-

nen, met name Schönberg en Boulez. Hij noem-

de de muziek zelfs de kunst par excellence en

speelde opmerkelijk goed piano. Er is trouwens,

verspreid over andere essays, meer over muziek

te vinden, zoals in L’Espace littéraire, waar hij in

een paragraaf over het lezen, “Le lire”, twee

soorten kunstreceptie onderscheidt. Voor de ene

soort is een bepaald genieten van muziek illus-

tratief. Hiervoor moet men begaafd zijn, een

gave hebben waardoor men een ‘natuurlijke’

toegang tot muziek heeft. Die gave krijgt men

door te luisteren, en wie dat privilege mist of

afwijst, blijft buiten. Maar er bestaat ook een

andere kunstervaring, en daar zijn lezen en

schrijven exemplarisch voor. Lezen en schrijven

vereisen in Blanchots visie geen gave, of het

moest de begaafdheid zijn om zijn gaven te ver-

geten. Deze ervaring rekent af met elke toe-

vlucht tot een natuurlijk privilege:

“(...) een kunstwerk lezen, zien en horen ver-

eist meer onwetendheid dan weten, vereist een

weten bekleed met een immense onwetendheid

en een gave die niet al van te voren gegeven is,

die men steeds opnieuw moet ontvangen, ver-

werven en verliezen in het vergeten van zichzelf.”

Deze omgang met de kunst, met name met

moderne kunst, is dus ook mogelijk tijdens het

horen van een kunstwerk, tijdens het luisteren

naar muziek.

Eén van de onderwerpen van Ars nova is de aard

van nieuwe kunst, en hoe men kan omgaan met

die nieuwe kunst, die ons immers zo vaak als

vreemd en onmenselijk treft. Het essay heeft zijn

plaats in een context van denken en dichten die

ik hierboven met het noemen van enkele namen

heb geprobeerd te kenschetsen. Blanchot stelt in

zijn werk heel veel vragen, waarvan er in Ars

nova slechts enkele worden aangestipt. Een van

die vragen wordt, helemaal aan het eind van het

essay, benoemd met de woorden l’absence de

livre. Deze zelfde titel, de afwezigheid van het

boek, is zo belangrijk dat hij ook de titel is van de

sectie van L’Entretien infini, waarin Ars nova

staat. Blanchot doelt met die afwezigheid niet op

technische ontwikkelingen die het boek ooit zul-

len verdringen omdat het achterhaald of niet

meer nodig is. Voor hem is het wezen van het

boek de orde van de Eenheid die er heerst, een

orde die bewaakt wordt doordat een denken het

woord controleert en het woord zich schikt naar

het denken. Deze ordelievendheid hebben we

hierboven bij Sokrates aan het werk gezien. Het

schrijven in de zin van Blanchot zou dan precies

die activiteit zijn die zich aan de orde onttrekt,

die zich niet in dienst van “de Waarheid, God,

het Ik, het Boek of het Werk” stelt. Met andere

woorden: een schrijven zonder een boek als doel.

Zo’n schrijven zoekt naar de grens van het boek

en naar een andere ruimte, een eigen ruimte

(L’Espace littéraire). De woorden, de teksten en

andere kunstwerken waarmee dat gebeurt, zijn

autonoom en anarchistisch. Ze onttrekken zich

niet aan het gesprek, maar vereisen een ander

gesprek dan een dialoog in Plato’s geest, dat hen

tot de orde roept. Zo’n gesprek heeft de naam:

oneindig onderhoud, Entretien infini.

(Gerard Broers studeerde muziekwetenschap en

filosofie en is werkzaam als bibliothecaris bij het

documentatiecentrum voor hedendaagse muziek

van Gaudeamus.)
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