2. Bronnen van traditioneel Afrikaanse filosofie

Een methodologische overweging

Inleiding

De traditioneel Afrikaanse filosofie is alleen gedeeltelijk door schriftelijke documenten overgeleverd. Over de primair schriftelijke bronnen van de Ethiopische filosofie is in Hoofdstuk 1a, paragraaf 2 al iets gezegd. Deze bronnen hebben een grote waarde, die volgens mij ook van de Afrikaanse filosofen zelf meestal niet bij benadering de aandacht krijgen die zij verdienen. De bijzondere waarde van deze bronnen voor de Afrikaanse filosofie ligt er echter niet zo zeer in dat zij schriftelijk gefixeerd zijn, maar veeleer daarin dat zij al van oudsher (vanaf de vijfde eeuw) Westers en Afrikaans denken vanuit de veronderstellingen van een Afrikaanse cultuur amalgameren. Hierdoor kunnen zij voor het huidige Afrikaanse denken, waarin soortgelijke processen op grote schaal plaats vinden, een historisch-propedeutische functie vervullen. 
	De politieke filosofie, die in de tijd van de strijd om onafhankelijkheid en in de eerste fase van de opbouw van onafhankelijke Afrikaanse staten is geproduceerd, en de academische filosofie, die aan de filosofie-afdelingen van de Afrikaanse universiteiten vanaf de jaren 50 van deze eeuw wordt bedreven, zijn op dezelfde manier op schrift gesteld als de teksten in een cultuur met primair schriftelijke vormen van communicatie en overlevering. De verspreiding en toegankelijkheid van deze teksten is weliswaar een groot probleem, omdat zij vaak in bibliotheken buiten Afrika vollediger te vinden zijn dan in de verzamelingen van Afrikaanse instituten en universiteiten.
	Als het echter waar is dat het werk van de 'sages' in de traditioneel Afrikaanse cultuur kenmerkend is voor het specifiek Afrikaanse in de filosofie van dit continent, dat ook doorwerkt in de hierboven genoemde geschreven teksten, mogen wij ervan uitgaan dat belangrijke filosofische elementen in de primair mondelinge overlevering aan te treffen zijn. Want het vertoog van de 'sages', waarvan tegenwoordig alleen maar resten op schrift worden gesteld, moet als een taalhandeling worden gezien die binnen de Afrikaanse talen niet geïsoleerd heeft plaats gevonden, maar ingebed was in een traditie van vertellingen en van raadgeving.   
	Om het zicht op de bronnensituatie van de traditioneel Afrikaanse filosofie vrij te maken, is het van groot belang, dat het verschil tussen primair mondelinge en primair schriftelijke vormen van communicatie en overlevering niet als elkaar uitsluitend en niet als tegenstelling wordt opgevat. Binnen het kader van een denken, dat door de Westerse filosofie wordt bepaald, staat volgens mij de taak voorop, de gangbare tegenstelling van schriftelijk en mondeling te deconstrueren. Het denken in tegenstellingen, zoals die van culturen die al of niet het schrift kennen ('geletterde' en 'ongeletterde' culturen), hoort bij de traditie van het Westers metafysische denken vanaf Plato en Aristoteles. De filosofische systemen van Plato en Aristoteles, de Neoplatonici en de Middeleeuwse denkers, Descartes, Spinoza en Leibniz, Bacon, Hume en Locke, Kant, Fichte, Schelling en Hegel - om alleen maar de meest bekende te noemen - zijn opgebouwd door middel van tegenstellingen: de hemelse en de ondermaanse sfeer, theoria en praxis, het ene en het vele, het goede en het kwade enz. Door aan te tonen dat de tegenstelling tussen geletterde en ongeletterde culturen verkeerd is, wordt tegelijk voor een deel het denken in tegenstellingen als basisprincipe van systematisch filosoferen weerlegd. 
	De Afrikaanse filosofen zijn er zich wel degelijk van bewust, dat de overgang van primair mondelinge naar primair schriftelijke vormen van communicatie en traditie, die voor de situatie van de filosofie vanaf de jaren 50 van deze eeuw kenmerkend is, zowel winst als verlies betekent. Odera Oruka van de universiteit van Nairobi constateert dat met de introductie van het schrift als het primaire medium voor communicatie en overlevering het geheugen verslapt.. H. Odera Oruka: Sagacity in African Philosophy. In: International Philosophical Quarterly 23 (1983),zie p. 391-392. De levenssamenhang waarin primair mondeling gecommuniceerd wordt, sterft in de huidige situatie meer en meer af zodat onder andere veel filosofische wijsheidsleren van een niet te schatten waarde voorgoed verloren gaan.
	Het is bekend dat verschillende Afrikaanse volkeren (bij voorbeeld in het huidige Liberia, Sierra Leone, Nigeria en Cameroon) schrift in de zin van het optekenen van wat er gezegd is in een bepaalde periode van hun geschiedenis hebben gekend. Omdat het schrift in die zin echter in de communicatie- en overleveringssamenhang van de betreffende volkeren geen duidelijke functie heeft gehad, is het weer in vergetelheid geraakt.. K. Wiredu: Philosophy and an African Culture. Cambridge 1980, p. 40, noot 3.  Tegenwoordig wordt door Afrikaanse filosofen over de betekenis van schriftelijke teksten vergeleken bij primair mondelinge overlevering verschillend geoordeeld. P. Hountondji uit Cotonou in Benin beweert in zijn 'Kritiek van de ethnofilosofie' dat filosofie zonder geschreven teksten niet als zodanig erkend kan worden, terwijl Olabiyi Yai, een landgenoot van Hountondji, die echter in Ibadan in Nigeria is opgeleid en tegenwoordig in Gainesville, FL doceert, de eigen rol en betekenis van mondeling overgeleverd filosfisch gedachtengoed bijzonder hoog in wil schatten. De laatstgenoemde doet hiervoor een beroep op het onderzoek van R. Finnegan, waarin de specifieke betekenis van primair mondeling overgeleverde cultuurgoederen duidelijk is uitgewerkt.. P.J. Hountondji: African Philosophy. Myth and Reality. London 1983, p. 55; O. Yai: Theory and Practice in African Philosophy. The Poverty of Speculative Philosophy. In: Second Order 6, nr 2 (1977); R. Finnegan: Oral Literature in Africa. Oxford 1970. 
	Het is de verdienste van Jacques Derrida dat hij in zijn boek De la grammatologie (Parijs 1967) een begrip van het schrift heeft ontwikkeld, waardoor de tegenstelling van geletterde en ongeletterde culturen komt te vervallen. Dit begrip van het schrift is niet gebaseerd op een tekentheorie, waarbinnen het schrift alleen maar een secundaire rol toekomt: het schrift is een teken van een gesproken woord, dat zelf weer als een teken van een zaak wordt opgevat. Met het oog op de tekentheorie, die hij achter zich laat, benadrukt Derrida - aansluitend op Lacan - dat een laatste betekende er niet is, dat ieder betekende (signifié) weer een betekenaar (signifiant) is en dat dit op deze manier doorgaat in een keten zonder einde. Hierdoor kan het schrift uit zijn secundaire positie worden gehaald. Het schriftbeeld heeft ten opzichte van het klankbeeld het voordeel, dat het telkens opnieuw gelezen en tot onderwerp van nieuwe interpretaties gemaakt kan worden. Een uiteindelijk geldige interpretatie is niet alleen onmogelijk, zij wordt ook niet langer nagestreefd. Dit leidt tot moeilijke vragen met betrekking tot het waarheidsbegrip, waarop in hoofdstuk 2 nog nader zal worden ingegaan. Het heeft met betrekking tot het schriftbegrip tot gevolg, dat het schrift niet langer als een (per definitie secundair) teken wordt opgevat, maar als een 'spoor', dat in een in zichzelf oneindige samenhang van verwijzingen wordt gelezen.
	Als het schrift op deze manier als een 'zichtbaar en leesbaar spoor' wordt begrepen, kan men stellen dat het even oud is als de gesproken taal. Voetafdrukken in het zand, een gebroken tak of uitgestrooide steentjes zijn dan op dezelfde manier schrift als krassen in rotsen of kalebassen, als lidtekens ter markering van het bij een familie of geslacht behoren of als krijgsbeschildering van het lichaam en als beeldjes (hieroglyfen), die voor woorden staan, of als de letters van een alfabet. Tussen de verschillende soorten schrift is er evenmin een hierarchie als tussen schrift en gesproken taal. Derrida maakt duidelijk dat in de geschiedenis van de Westerse metafysica een voorrang van de gesproken taal heeft geheerst, vanaf Plato's stelling in zijn Zevende brief, dat men de waarheid niet opschrijven kan, via Rousseau's karakterisering van het schrift als pure geheugensteun voor wat er mondeling is gezegd tot aan Hegels gedachte, dat de gesproken taal wegens haar relatief immateriële karakter dichter bij de idee staat dan welk type schrift dan ook. Volgens Derrida betekent dit, dat de Westerse metafysica niet alleen gekenmerkt wordt door een logocentrisme waarin de 'logos', dat wil zeggen het rationele denken centraal staat, maar ook door een fonocentrisme, dat aan de fonè, de stem of de gesproken taal ten opzichte van het schrift de voorkeur geeft. 
	In de gedachtengang van Derrida, die tot een herwaardering van de verhouding tussen primair mondelinge en primair schriftelijke communicatie en overlevering moet leiden, ontstaat op dit punt een paradoxale wending. Hij trekt een lijn van het logocentrisme via het fonocentrisme naar het ethnocentrisme, en wel op de volgende manier. Het denken van de Westerse metafysica maakt aan de ene kant van het schrift een teken dat secundair is ten opzichte van de gesproken taal; aan de andere kant wordt door ditzelfde denken aan geletterde culturen ten opzichte van ongeletterde waarin mondelinge communicatie voorop staat een duidelijke voorkeur gegeven. Dit is helemaal inconsequent, omdat het Westers metafysische denken in overeenstemming met de hogere waardering van de gesproken taal juist aan die culturen de voorkeur zou moeten geven, waarin mondelinge communicatie en overlevering voorop staan. Dit paradox is daarom niet een fout in de gedachtenontwikkeling van Derrida, maar is aan het Westers metafysische denken inherent. Daaruit blijkt het ethnocentrisme van dit denken. Volgens Derrida treedt dit ethnocentrisme ook nog op bij C. Lévi-Strauß, wanneer hij zijn hoge waardering uitspreekt voor het 'wilde denken' en nogal nostalgische beschrijvingen geeft van de onschuld en de schoonheid van de natuurvolkeren; want hij handhaaft in dit verband de tegenstelling van geletterde en ongeletterde culturen.
	In Derrida's denken wordt de tegenstelling tussen gesproken taal en schrift en elke hierarchische verhouding tussen hen helemaal losgelaten. Zij staan naast elkaar met telkens verschillende functies van de taal. Zij zijn even oorspronkelijk en hebben hun oorsprongsgeschiedenis in het proces van de hominisatie als zodanig. Omdat zij beide functies van de taal zijn, lopen deze functies ook in elkaar over: de mondelinge vormen van communicatie en overlevering bevatten altijd ook elementen van het schrift en in het schrijven zijn altijd ook elementen van de gesproken taal aanwezig. Voor het eerste kan naar vaste formules in de taal worden verwezen en naar het betekenisvolle arrangement dat met bepaalde situaties van spreken verbonden is; men denke aan religieuze of juridische rituelen of ook aan de situatie van het vertellen en luisteren die in Afrikaanse gemeenschappen een grote rol blijkt te spelen. Het tweede, de aanwezigheid van elementen van de mondelinge taal in het schrijven, vindt zijn uitdrukking in bepaalde stijlen en genres, ook als deze niet direct om mondelinge voordracht vragen.  


1. Taal als bron van filosofie	    

Taal is het medium waarin de filosofie werkt. De filosofie put haar vraagstellingen en de mogelijke antwoorden uit de taal. Dat is niet pas sinds de 'lingusitic turn' het geval, waardoor in de geschiedenis van de Westerse filosofie het bewustzijnsparadigma van de idealistische filosofie door het paradigma van de concrete talen is vervangen. Met name bij een aantal grote filosofen uit de Westerse traditie is te zien hoe zij in de taal en door middel van de taal iets uitdrukken, wat tot dan toe niet gezegd kon worden, wat echter wel zeggingskracht bezit, ook al vraagt het soms tijd voordat zulke nieuwe uitdrukkingen geaccepteerd worden. Kants term 'transcendentaal' en de betekenis die hij aan het woord 'kritiek' heeft gegeven, zijn hiervan evenzo sprekende voorbeelden als Hegels 'an sich', 'für sich' en 'an und für sich' of Heideggers 'In-der-Welt-sein' of de tot op de dag van vandaag erg moeilijke formuleringen: 'de taal spreekt', 'het ding dingt'. Aristoteles heeft zijn werkwijze duidelijk aan de taal gerelateerd wanneer hij vanuit het 'legetai' (wat 'men zegt') vertrekt en daarin vervolgens helderheid en precisie poogt aan te brengen. 
	Zo gezien is het werk van Placide Tempels en de andere ethnofilosofen, die uit de taal van een Afrikaans volk een filosofie trachten af te lezen, originair filosofische arbeid. Taal wordt daarbij breed opgevat: het gaat zowel om de grammaticale strukturen als ook om de betekenis van woorden en woordverbindingen; en ook de mythes, de poëzie en de vertellingen, de gezegdes en spreekwoorden spelen een belangrijke rol. Blijkbaar maakt het voor het resultaat niet zo veel uit, dat een Belgische missionaris het denken van een Bantu-volk, de Luba, in kaart tracht te brengen, mits hij de taal van dat volk goed spreekt. Want de Rwandese theoloog en filosoof Alexis Kagame bevestigt door uitgebreid taalonderzoek de stellingen van de Belg Tempels, die überhaupt - ondanks de aanvankelijk felle kritiek, waarover in het vorige hoofdstuk iets is gezegd -  in het onderzoek naar en het onderwijs in de Afrikaanse filosofie op brede schaal zijn doorgedrongen.
	De ethnofilosofen staan op deze manier precies op het overgangspunt van primair mondelinge naar primair schriftelijke uitingsvormen in de Afrikaanse filosofie. Het is een misvatting dat zij het collectieve denken van een volk, dat in zijn taal tot uitdrukking komt, als filosofie zouden presenteren, zoals vooral  Hountondji kritisch heeft opgemerkt.. P.J. Hountondji, a.w., deel 1 hoofdstuk 1 en 2.  Zij zijn individuen, filosofische auteurs, die verhelderen en preciseren wat aan filosofische gedachten in de taal aanwezig is. Men kan het ook zo uitdrukken - en daarmee sluit ik bij een formulering van S.B. Oluwole uit Lagos aan - dat door de ethnofilosofen wordt uitgewerkt op welke manier de gezegdes en spreekwoorden, bepaalde ideeen en idealen en verder de mythes, de poëzie en de vertellingen het 'filosofische substratum van het denken van een volk' uitmaken.. S.B. Oluwole: Witchcraft, Reïncarnation and the God-Head. Lagos 1992, p. 56-60; zie ook voor het volgende. Dat hierbij een grote interpreterende inspanning nodig zijn kan, maakt Oluwole aan de hand van een Yoruba-spreekwoord duidelijk: 'Let the eyes see, but keep the mouth shut', waarin de ethische aanwijzing schuilt: 'It is not ALL things your eyes see that your mouth should report'. De vraag is dan juist, waar zien en zwijgen samen moeten gaan.   
	Een filosofische arbeid in de taal en aan de taal kan ook uitgevoerd worden zonder dat er geschreven teksten bij ontstaan. De 'sages' (wijsheidsleraren en -leraressen) formuleren hun advies over moeilijke levenspraktische vragen en over de raadsels van het universum en van het menselijke leven in een gesprek, dat vaak uitloopt op een gezegde of een spreekwoord. Zij bedienen zich op een specifieke manier van spreekwoorden en zij zijn dikwijls zelf de 'uitvinders' van spreekwoorden met een filosofisch gehalte. Hun advies of hun verhaal levert niet alleen een aanwijzing op hoe in een bepaalde situatie het beste gehandeld kan worden. Het spreekwoord is algemener geformuleerd en vraagt om een duiding, waardoor de concrete aanwijzing pas naar voren komt. Maar het advies kan ook beter worden onthouden, als het in een gezegde of spreekwoord kernachtig is samengevat. 	
	Gezegdes en spreekwoorden zijn op deze manier elementen van schriftelijkheid in een mondelinge overlevering. K. Gyekye noemt uitdrukkelijk de 'sages' als mogelijke uitvinders van spreekwoorden.. K. Gyekye: An Essay on African Philosophical Thought. The Akan Conceptual Scheme. Cambridge 1987, p. 19. Ook al is de individuele oorsprong van een spreekwoord niet aantoonbaar, is het toch weliswaar één keer voor het eerst gebruikt. Het verwijst naar een auctor ('originator'), een auteur. Yacouba Konaté uit Ivoorkust onderstreept dat het belangrijk is, in de situatie van een primair mondelinge overlevering de band tussen de spreekwoorden en hun auteurs duidelijk te maken. Volgens hem is een spreekwoord weliswaar verbonden met een ethnische groep of een volk, maar zijn oorsprong is geen 'production collective'. Het eerste gebruik is altijd individueel en persoonlijk. Doordat een bepaalde formulering in een gemeenschap een brede echo vindt, wordt zij in het algemene gebruik opgenomen en op den duur gesedimenteerd in het collectieve geheugen.. Y. Konaté: Le syndrome Hampaté Bâ ou Comment naissent les proverbes. In: Quest. An International African Journal of Philosophy 8, nr 2 (1994), p. 23-44; zie 40-43. Uiteraard hebben niet alle spreekwoorden een filosofisch gehalte. Voorzover filosofie primair in het medium van de gesproken taal plaats vindt, is er echter een speciale relatie tussen spreekwoorden en filosofie.

2. Spreekwoorden en filosofie

Sommige Afrikaanse filosofen die gedeeltelijk een ethnofilosofische werkwijze toepassen, doen in het bijzonder beroep op de spreekwoorden van hun taal. Dit geldt voor W.E. Abraham uit Ghana, die al geruime tijd in Californië leeft, J.S. Mbiti uit Kenia, die aan de Makerere universiteit in Uganda doceerde en tegenwoordig bij der Wereldraad van de Kerken te Geneve werkt,  K. Wiredu uit Ghana, tegenwoordig aan de universiteit van Zuidflorida in Tampa en K. Gyekye, eveneens uit Ghana en vooralsnog tijdelijk in Washington, DC.. W.E. Abraham: The Mind of Africa. Chicago 1962; J.S. Mbiti: African Religions and Philosophy. Londen 1969; K. Wiredu, a.w. (in noot 2); K. Gyekye, a.w. (in noot 6).  De laatsgenoemde geeft een overzicht over de bronnen van traditioneel Afrikaanse filosofie en beredeneert de bijzondere betekenis van spreekwoorden. Als zulke bronnen worden vermeld: 'Spreekwoorden, mythes en sprookjes, volksliederen, rituelen, onderwerpen van het geloof, gebruiken en tradities van het volk, zijn artistieke symbolen en zijn sociaal-politieke instituties en praktijken'. Na een verwijzing naar de filosofische impact van het 'symbolische karakter' van de Afrikaanse kunst gaat Gyekye op een aantal argumenten in voor de specifiek filosofische betekenis van spreekwoorden, die hij in het boek van Mbiti vindt. Zij zijn volgens Mbiti 'bewaar- en vindplaatsen (repositories) van traditionele onderwerpen van geloof, ideeën, wijsheid en gevoelens'.  Hun filosofische gehalte 'is hoofdzakelijk aan de situatie gebonden (situational)'.. Gyekye, a.w., p. 13-15; zie voor het volgende 16-23.
	De Akan drukken de gebondenheid van de spreekwoorden aan bepaalde situaties zelf weer in een spreekwoord uit: 'Als de gelegenheid (situatie) er niet is, komt het spreekwoord niet.' Daarom kan het nodig zijn, de plaatselijke gegevens te kennen, die bij een spreekwoord horen. Als de Akan zeggen: 'Men verkoopt zijn kip niet zonder rede' is in dit voorbeeld een situatie verondersteld waarin iedereen weet dat een kip een kostbaar bezit is. Bij de Akan zijn spreekwoorden vaak ook conclusies uit een verhaal of een fabel. Nadat verteld is hoe egoïstisch gedrag voor iemand pijnlijke gevolgen heeft gehad, concludeert Ananse, een spin die veelal slimme oplossingen in moeilijke situaties aandraagt: 'Als je je buurman geen negen gunt, zal je zelf geen tien hebben.'
	Aan de hand van dit laatste spreekwoord heb ik in mijn eerste Afrika-boek voorgesteld, niet alleen de situatie, waarin een spreekwoord gebruikt wordt, bij de duiding ervan te betrekken, maar ook de situatie waarin het ontstaan is. Deze situatie zou veelal uit het spreekwoord zelf geëxtrapoleerd moeten worden. In het onderhavige voorbeeld is het ontstaan van een situatie verondersteld waarin vreedzame buren in een dorp bij elkaar wonen. Daartegen zou men kunnen afzetten, dat mensen rondtrekken of solitair wonen, dat wil zeggen een levensvorm, waarin deze situatie niet of nog niet bestaat. De sedentaire leefwijze brengt echter alleen voordelen met zich mee, als de vrede tussen de buren gehandhaafd blijft, als concurrentie en afgunst niet overheersen. Op deze manier laat zich dit spreekwoord niet alleen duiden als een 'afwijzing van ethisch egosme', zoals in het boek van Gyekye gebeurt, maar de duiding krijgt een dimensie erbij waarbinnen de veronderstelde sociale situatie, zoals die in een cultuurhistorische context is ingebed, als betekenisvol moet worden beschouwd.. H. Kimmerle: Philosophie in Afrika - afrikanische Philosophie. Frankfurt a.M. 1991, p. 46 en 123.    
	De speciale relatie tussen spreekwoorden en filosofie bij de Akan berust volgens Gyekye op de affiniteit tussen een spreekwoord en een palmboom, die etymologisch aangetoond kan worden: spreekwoord heet in het Twi, de taal van de Akan: 'ebe', palmboom heet: 'abe'. De producten van de palmboom: palm-olie, palm-wijn, palm-zeep e.a. worden gewonnen door een proces van distillatie. Het lijkt soms verrassend dat deze producten uit een palmboom kunnen worden gehaald. Er moet heel wat gebeuren om tot de producten te komen. Op dezelfde manier zijn uit de gebruikstaal spreekwoorden gedistilleerd. Zij vormen kernachtige, gecomprimeerde formuleringen; en vaak genoeg zijn zij ook raadselachtig of hebben een elliptisch of zelfs een kryptisch karakter. Dit geldt in het bijzonder voor spreekwoorden met een duidelijk filosofisch gehalte. Als voorbeelden noem ik een uitspraak over het noodlot, waaraan men moeilijk kan ontkomen: 'Unless you die of God, let living man kill you, and you will not perish' en een over Afrikaanse logica, die vaak door een beeldspraak wordt uitgedrukt: 'There are no crossroads in the ear'. Het laatste wordt door Gyekye als een Akan formulering van het principe van de verboden tegenspraak geïnterpreteerd.     
	Deze karakteristiek van Akan-spreekwoorden laat zich direct vergelijken met Hegels uiteenzetting over het proces van het filosoferen. Hegel benadrukt vooral de dichtheid van de filosofische begrippen. Het is volgens hem een moeizaam proces dat tot deze dichtheid moet leiden, hij spreekt van de 'inspanning van het begrip' of ook van de taak dat in de taal iets 'op begrip' moet worden gebracht. In de 'Vorrede' van zijn Grundlinien der Philosophie des Rechts (Berlijn 1821) staat de beroemde formulering: 'Philosophie ist ihre Zeit in Gedanken erfaßt'. B. Russell beschrijft dit karakter van de filosofie, dat blijkbaar parallel ligt aan spreekwoorden en hun ontstaansproces,  in het 'Voorwoord' van zijn History of Western Philosophy (Londen 1946) iets gedetailleerder, hoewel hij filosofie en taal niet in de hier veronderstelde nauwe relatie met elkaar laat zien: 'I have tried ... to exhibit each philosopher as ... a man in whom were crystallized and concentrated thoughts and feelings which, in a vague and diffused form, were common to a community of which he was a part.'

3. Hoe systematisch behoort filosofie te zijn?

Ter vergelijking met Afrikaanse spreekwoorden haalt Gyekye voorbeelden aan uit Westerse en  Oosterse filosofieën, die als aforismen geformuleerd zijn. Daarmee wil hij aantonen dat de Akan-spreekwoorden die hij noemt en interpreteert aan deze voorbeelden gelijkwaardig zijn. Zo staat het Akan-spreekwoord 'Elk noodlot is niet gelijk aan een ander' naast Sokrates' uitspraken 'Deugd is weten' of 'Niemand doet bewust iets kwaads' en naast Confucius' aforisme 'Wie leert, maar niet denkt is verloren, en wie denkt, maar niet leert is in gevaar.' Verder wordt naar de fragmenten van de Voorsocratici verwezen, waarin eveneens in enkele korte zinnen belangrijke filosofische opvattingen zijn samengevat. Maar Gyekye is met de filosofie in spreekwoorden niet tevreden. Aan de ene kant beschouwt hij bepaalde spreekwoorden als volwaardige filosofie, aan de andere kant wil hij meer: hij wil het filosofische systeem van de Akan uiteen zetten. In dit verband zijn spreekwoorden  'bronnen' voor dit systeem. 
	Ook Gerald J. Wanjohi uit Nairobi werkt aan de uiteenzetting van een Afrikaanse filosofie, in dit geval de filosofie van de Gikuyu, op basis van spreekwoorden. Er is geen twijfel dat de eerste vraag luidt: Welke spreekwoorden hebben een filosofisch gehalte en komen als bron voor filosofie in aanmerking? Gyekye en Wanjohi beschikken over omvangrijke verzamelingen van spreekwoorden in het Twi resp. in de taal van de Gikuyu.. J.G. Christaller: A Collection of 3.600 Twi Proverbs. Basel 1879; R.S. Rattray: Ashanti Proverbs. Oxford 1916; G. Barra: 1.000 Gikuyu Proverbs. Londen 1960; N. Njururi: Gikuyu Proverbs. Londen 1969.  Uit dit materiaal en uit andere bronnen kunnen zij filosofisch relevante spreekwoorden selecteren. Verder is het zaak, de spreekwoorden onder bepaalde thema's te rubriceren. Een thematische ordening vindt ook op andere gebieden van het onderzoek naar spreekwoorden plaats, buiten de filosofie. Gyekye streeft dan naar de constructie van een systeem, waarin het geheel van de Akan-filosofie tot uitdrukking komt. De spreekwoorden zijn daarvoor één van de voornaamste bronnen. Daarnaast zijn andere bronnen van belang; en het is noodzakelijk met de 'sages' in de dorpen over hun filosofische opvattingen te spreken. Wanjohi volgt bij de ordening van het materiaal de systematische indeling van de filosofie zoals die in Westerse tradities is uitgewerkt. In 1990 publiceert hij een bijdrage tot de kennistheorie van de Gikuyu, waarin tegelijk de epistemologische status van de gebruikte spreekwoorden als 'filosofisch' wordt aangetoond.. G.J. Wanjohi: The Philosophy of Gikuyu Proverbs. An Epistemological Contribution. In: H. Oosterling/F. de Jong (red), Denken unterwegs. Philosophie im Kräftefeld sozialen und politische Engagements. Festschrift für Heinz Kimmerle zu seinem 60. Geburtstag. Amsterdam 1990, p. 383-394. Vervolgens werkt hij aan bijdragen tot metafysica en godsdientfilosofie, ethiek en politieke filosofie en andere systematische disciplines van de Gikuyu-filosofie.
	De werkwijze van beide Afrikaanse collega's roept bij mij de vraag op: hoe systematisch behoort filosofie te zijn? Zij staan met hun werkwijze zeker niet alleen: Charels S. Bird en Ivan Karp zijn de 'General Editors' van een boekenreeks, die in Bloomington/Indianapolis onder de titel verschijnt: African Systems of Thought. Is het streven naar een min of meer volledige sytematiek niet ingegeven door het voorbeeld van de grote systemen van de Westerse filosofie: ik noem maar Arsitoteles, Thomas, Descartes, Spinoza, Hegel, Whitehead en heel recent de Duitse filosoof Hermann Schmitz? Ik begrijp dat dit streven ook gemotiveerd is door en verzet tegen beweringen uit de tijd van het kolonialisme, namelijk dat 'de Afrikanen' niet in staat zouden zijn, logisch en systematisch te denken. Het had erop kunnen lijken dat Afrikaanse filosofieën alleen gelijkwaardig aan Westerse zijn als zij vooral systematisch zijn opgebouwd.
	Binnen de Westerse filosofieën is echter de voorrang van het systematische filosoferen niet langer geldig. In de romantiek bestond een voorliefde voor epigrammen en het hele filosofische programma van deze periode is alleen maar fragmentarisch uitgewerkt. In het werk van Nietzsche vindt een doorbraak plaats van de aforistische filosofie als 'grote' filosofie. Heidegger komt in Sein und Zeit (Tübingen 1927) tot het project van een destructie van de metafysische systemen in de Westerse geschiedenis en Derrida houdt zich met de deconstructie van deze systemen bezig. Wittgenstein kiest in zijn vroege werk voor reeksen stellingen die weliswaar een zekere systematische opbouw te kennen geven, in zijn latere werk gaat hij echter duidelijk aforistisch te werk. Het idee van 'taalspelen' dat daarin centraal staat, is ook kenmerkend voor zijn eigen manier van schrijven. Adorno bekritiseert in de Negative Dialektik (Frankfurt a.M. 1966) uitgebreid en op een indringende manier het systematische filosoferen en pleit ervoor in plaats daarvan modellen te ontwikkelen, die aan bepaalde concrete situaties gerelateerd zijn, en constellaties zichtbaar te maken, die al naar gelang hoe de historische context eruit ziet, kunnen veranderen. Tegelijk met de kritiek op de systematische filosofie en het afbreken daarvan, gebeurt het bij de genoemde auteurs, dat de kunst in en voor hun filosofie een nieuwe, belangrijke functie krijgt.
	In het latere werk van Heidegger wordt het verband tussen filosofie (denken) en taal in een geheel nieuwe dimensie geplaatst. Na alles wat er gebeurd is in de geschiedenis van de Westerse filosofie, na een gigantische opeenstapeling van tradities en een steeds verder stijgende vloed van geschreven literatuur, blijkt het een ontzettend zware taak te zijn, terug te keren naar het eenvoudige spreken, zonder dat er een niveau-verlies mee verbonden is. In dit verband tracht Heidegger te achterhalen wat in bepaalde woorden gedacht is, door hun etymologieën na te trekken. Basiswoorden voor het denken probeert hij uit de eigen taal te lichten, zoals de Griekse filosofen in de oudheid dit ook hebben gedaan. Op deze manier werkt hij aan de taak, een 'andere aanvang' voor de filosofie (hij zelf zegt: het denken) te vinden. Hij ervaart bij de uitvoering dit werk dat tussen denken en dichten een nauwe verwantschap bestaat, dat zij 'buren zijn van elkaar'. Op hoge leeftijd gaat hij de Chinese taal bestuderen om Lao tse in de originele tekst te kunnen lezen. 
	Hoe dit ook moge zijn, het gaat mij niet erom, de voorrang van de systematische filosofie te vervangen door de voorrang van aforistische of anderszins niet-systematische filosofieën. Tot op zekere hoogte zal filosofie systematisch zijn en blijven; dit is al door de betekenis van het argumenteren in en voor elke filosofie gegeven. Het systematische filosoferen, ook in de gestalte van het werken met 'open systemen', is echter alleen maar één type filosofie, waarnaast aforistische, epigrammatische, fragmentarische en andere vormen van filosofie hun eigen recht en waarde hebben. Dat schept ruimte voor een veelvuldig gebruik van spreekwoorden als filosofie en als bronnen van filosofie. Aan de ene kant is een verzameling van spreekwoorden geen filosofisch boek. De filosofisch relevante spreekwoorden moeten als zodanig onderkend, geselecteerd en thematisch geordend worden, voordat zij als filosofie een rol kunnen spelen. Aan de andere kant is ook hier de waarschuwing van J.C. Thomas op haar plaats, die in zijn inleiding tot C.A. Ackah's boek over Akan Ethics (Accra 1988, p. 20) schrijft, dat men 'de verleiding uit de weg moet gaan, systeem en ordening op te leggen aan iets dat niet systematisch gepresenteerd is'.  
	Het is niet aan mij te beslissen of en in welke mate Afrikaanse filosofieën systematisch moeten zijn. Gezien de betekenis van spreekwoorden voor de filosofie en de bijzondere betekenis die zij hebben in een primair mondelinge overlevering stel ik ook met betrekking tot de Afrikaanse filosofie de vraag: Hoe systematisch behoort deze filosofie te zijn? Een antwoord op deze vraag kunnen en zullen, wat Afrika betreft, alleen Afrikaanse filosofen geven. Van dit antwoord hangt af hoe zij met spreekwoorden en andere niet primair schriftelijke bronnen in hun filosofische arbeid om zullen gaan.     


