9. Esthetiek en moraal in de Afrikaanse en in de Westerse filosofie

1. De esthetische duiding van de wereld in het Afrikaanse denken

In het denken van de Afrikaanse volkeren bezuiden de Sahara vormt de kunst geen afzonderlijk, op zich te behandelen onderwerp. Daarmee komt overeen dat de kunst in het leven van deze volkeren geen eigen, autonoom deelgebied is, maar door alle gebieden en zonder twijfel ook door de moraal heen werkzaam is. Dit houdt verband met het feit dat in deze maatschappijen, voorzover zij aan hun traditionele leefwijze vasthouden, kunst en andere gebieden van het leven zich niet ten opzichte van elkaar 'uitgedifferentieerd' hebben om een term van Jürgen Habermas te gebruiken.  
	Habermas ziet dit verschijnsel in een evolutionistisch perspectief en zegt, dat deze uitdifferentiëring nog niet plaats heeft gevonden.. J. Habermas: Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt a.M. 1981. Deel 1, hoofdstuk 2: 'Einige Merkmale des mythischen und des modernen Weltverständnisses', p. 72-113. Door het mythische en het moderne wereldbeeld met elkaar te confronteren tracht Habermas, de 'oudere discussie' (tussen L. Lévy-Bruhl, E.E. Evans Pritchard e.a.) te overwinnen, waarin voor het mythische denken in het algemeen eenvoudigere basisbegrippen werden verondersteld. Habermas constateert, dat de uitdifferentiëring in een objectieve, sociaal-culturele en subjectieve relatie tot de wereld nog ontbreekt. De 'rationalisering van het wereldbeeld' in de zin van Max Weber leidt volgens Habermas tot een 'vooruitgang in differentiatie' tussen dingen en personen en binnen de laatstgenoemden tussen sociaal-cultureel en individueel bepaalde gebieden. Langs deze weg zou de animistische duiding van de wereld, waarin alle dingen en personen als levend worden gedacht, overwonnen en de differentiatie mogelijk gemaakt worden. 	Dat er door Habermas een verschil in waarde tussen de wereldbeelden wordt gemaakt en een evolutionistisch denkmodel wordt gehanteerd, wil ik echter voor een dialoog tussen de filosofieën van verschillende culturen uitdrukkelijk vermijden. Het leven in Afrikaanse culturen, voorzover zij door kolonisering en modernisering niet diepgaand veranderd zijn, wat daar steeds zeldzamer aangetroffen wordt, kent inderdaad geen differentiatie tussen kunst en andere gebieden, hoewel uiteraard voor het maken van voorwerpen die wij als kunst zouden aanmerken een specifieke competentie verondersteld is. Dit leven is echter op andere manieren rijk gedifferentieerd (niet minder, maar gewoon anders dan in de moderne wereld): volgens leeftijdsgroepen, beroepsmatige kwalificaties, juridische en politieke instituties, specifieke competenties (naast het maken van voorwerpen voor praktisch gebruik of voor doeleinden van de religieuze cultus) als leiders van de rituëlen, genezers van zieken, bewaarders van esoterische of praktische wijsheidsleren enz. 	In de huidige tijd zijn de Afrikaanse maatschappijen aan een snelle verandering onderhevig. Verstedelijking, industrialisering en commercialisering leiden tot een moderne vormgeving van alle gebieden van het leven. De sociale en politieke problemen die door deze snelle verandering ontstaan, zijn onvoorstelbaar groot. Politieke onenigheid en instabiliteit, corruptie en hoge criminaliteit zijn niet alleen een gevolg van de invloeden van het kolonialisme en neokolonialisme, maar ook van deze maatschappelijke processen. Het is een open vraag, waar ook de dialogen tussen filosofen vaak om draaien, inhoeverre de traditionele waarden en daarmee ook de esthetische bepaling van het leven als geheel in deze processen een rol kunnen blijven spelen.     
	K.C. Anyanwu, een filosoof van de universiteit van Lagos, schrijft in zijn artikel The Idea of Art in African Thought (1987): 'De Afrikaanse wereld kan als een wereld van artistieke expressie of visie worden beschouwd'. Of iets verder in hetzelfde artikel: 'Het Afrikaanse universum is daarom een van esthetische kwaliteiten'.. K.C. Anyanwu: The idea of art in African thought. In: G. Floistad, Contemporary philosophy. Deel 5: African philosophy. Dordrecht/Boston/Lancaster 1987, p. 235-260; zie 246 en 249. Dat wil zeggen: hij wil ook in de huidige situatie, waarvan de genoemde negatieve trekken in Lagos bijzonder duidelijk zijn, aan een esthetische duiding van de wereld en het leven als geheel vasthouden.
	Anyanwu gaat evenals als vele andere Afrikaanse filosofen ervan uit, dat er bij alle verschillen zo iets bestaat als de culturele eenheid van Afrika (bezuiden de Sahara). Hij beschouwt deze eenheid niet als uniformiteit en ook niet als iets dat statisch en onveranderlijk is, maar als een 'eenheid in functie', die de huidige gegevens veronderstelt. In het vervolg van dit hoofdstuk zal dienovereenkomstig van het Afrikaanse denken en de Afrikaanse kunst worden gesproken, zoals dat ook in andere hoofdstukken van dit boek het geval is. Daarnaast zullen hier - zoals in andere hoofdstukken - 'case studies' worden uitgevoerd, die op bepaalde ethnische groepen in Afrika betrekking hebben - zo lang niet iets anders wordt beweerd - alleen voor deze groepen geldig zijn.
   	De omvattend esthetische duiding van de wereld in het Afrikaanse denken wordt door Anyanwu als volgt nader uitgewerkt. Zijn vertrekpunt is de door Tempels verdedigde opvatting, dat de begrippen leven en levenskracht voor het Afrikaanse denken fundamenteel zijn. In het Igbo, de taal van zijn volk in het zuidwesten van Nigeria, heet leven 'ndu', welk woord identiek is aan het woord 'ntu', dat in vele Bantu-talen leven en levenskracht betekent. Leven is niet alleen het eerste dat door de goden geschapen is, het is alomtegenwoordig in het hele universum, en is ook in die dingen werkzaam, die door Europeanen 'niet levend' worden genoemd. Daarom kan men zowel van de geesten van het bos of een rivier als ook van de geesten van een berg of een rots spreken. Vandaar is het vanzelfsprekend dat de voorwerpen van kunst en van artistieke expressie niet als trage materie ('inert'), maar als levend worden beschouwd.
	Uit wat hierboven gezegd is, blijkt dat kunst in Afrika nauw verbonden is met religie en met een filosofische duiding van de wereld. Voor de esthetische dimensie van deze wereldduiding, anders dan voor een natuurwetenschappelijk-materialistische, geldt, dat de 'klank' ('sound') het model van alle werkelijkheid vormt. Het begrijpen van de werkelijkheid is daarom een kunnen bevatten van klankstructuren en klanknuancen. Hierbij heeft klank een bezwerende kracht, hij doet de toehoorder meetrillen.. Idem, p. 250 v. In de systematiek van de Afrikaanse kunsten, als zo iets zou bestaan, zou daarom de muziek op de eerste plaats moeten staan: de muziek en haar ritme samen met de dans, waarbij de dans als het ware als een uitdrukking van het meetrillen van de mens met de kosmische muziek opgevat moet worden.    
	Andere kunsten, bij voorbeeld beeldhouwkunst of houtsnijkunst, zijn bepaalde vormgevingen van de klank. De kunstenaar maakt een specifieke en eenmalige klankstructuur, die door de dynamiek van zijn persoonlijke levenskracht bepaald wordt. De Igbo noemen dit 'chi'. Zij zeggen: 'chi awu otu' ('geen chi is gelijk aan een andere'). Pas via de tussenkomst van de taal van de drums wordt de klank tot woord, dat wil zeggen tot de drager van een in wezen discursief of rationeel te begrijpen betekenis. Het verstaan van de boodschappen van de drums is niet afhankelijk van het feit dat de uitsturende en de ontvangende groep dezelfde (discursieve) taal spreken. In veel Afrikaanse talen zijn de betekenissen van de woorden dan ook sterk van de wijze van uitspreken en het leggen van de klemtoon afhankelijk. Poëzie en vertelkunst staan op deze manier aan het einde van onze imaginaire reeks van verschillende kunstvormen.  
	De Afrikaanse kunst heeft evenals alle kunst iets speels; zij ensceneert in het samenwerken van de krachten van het leven als het ware een vrij spel van deze krachten. Maar dit is geen willekeurig of kinderlijk spel, maar een van diepe ernst. Uiteindelijk gaat het om een spel met zuivere klanken en zuivere vormen. De kunstvoorwerpen representeren meer dan vele anderen dynamische elementen in het proces van het samenwerken van de levenskrachten. De ontvanger van de werking van kunst is daarom nooit een passieve toeschouwer of toehoorder. Hij neemt deel aan het gebeuren van kunst en is gelijktijdig handelend en ontvangend. Bij de muziek is dit bijzonder duidelijk. Want pas in het geheugen van de toehoorder worden de afzonderlijke tonen verbonden tot een melodie. Anyanwu benadrukt dat de wijze waarop de samenhang van het wereldgebeuren ervaren wordt, in de kunst tot uitdrukking wordt gebracht. Zij is 'in het Afrikaanse denken model van de ervaren realiteit, dat wil zeggen ... het principe van de creativiteit, intelligibiliteit (begrijpelijkheid) en rationaliteit'.. Idem, p. 255-259 (opmerking tussen haakjes van mij, HK). Op deze manier wordt de specifieke rationaliteit van het Afrikaanse denken als esthetische rationaliteit gekenmerkt.

2. Moraliteit als vervulling van het noodlot

Dat esthetische kwaliteiten op alle gebieden van het leven, dus ook op het gebied van de moraal kunnen worden gevonden, wordt bevestigd door de ethiek van de Akan, een van de grootste verbanden van ethnische groepen in het huidige Ghana, waarover verschillende Afrikaanse auteurs studies hebben gepubliceerd. C.A. Ackah van de universiteit te Cape Coast heeft in een boek over Akan Ethics (Accra 1988) laten zien: Een goede handeling moet tevens ook mooi zijn. Hierbij gaat het zoals wij ook bij Anyanwu hebben gezien om een dynamisch schoonheidsbegrip, het gaat om mooie beweging of de schoonheid van een bewegende gestalte. Ackah begint zijn boek met een analyse van de morele begrippen in het Twi, de taal van de Akan. Als eerste noemt hij 'nokware', dat in het Engels door 'truth, truthfulness, faithfulness, honesty' en/of 'probity' weergegeven kan worden. Reeds op de tweede plaats staat 'ahoöfew' met als Engelse equivalenten: 'beauty, handsomeness, grace, elegance, prettiness'.  
	Ook een van de volgende begrippen heeft duidelijk esthetische implicaties. 'Nyansa' is in het Engels: 'knowledge, learning, wisdom, skill, dexterity, art, artfulness, craft, cunning'. De letterlijke betekenis van 'inya a onnsa', waarvan 'nyansa' een samentrekking is, kan men weergeven als: een bezit dat nooit uitgeput raakt. Creativiteit in de zin van een zichzelf vernieuwende kracht hoort wezenlijk bij dit morele begrip.. Ackah, a.w., p. 25-27. 
	Schoonheid van de beweging vormt het lichaam. In deze vorming zijn mentale en lichamelijke kwaliteiten verenigd. Indien zij in aanleg aanwezig is, kan zij door gewoonte, oefening of nadoen verbeterd en steeds meer geperfectioneerd worden. Wie denkt hier niet meteen weer aan de dans als het doorwerken van de kosmische muziek in de beweging van het menselijke lichaam? Door het oefenen van de mooie beweging ontwikkelt de mens tegelijk een goed karakter. Vorming van het karakter is een belangrijk aspect van de Akan-ethiek. Deze vindt plaats doordat het goede handelen tot gewoonte wordt, doordat het net als de mooie beweging een eigenschap van de geest en het lichaam wordt. Het nadoen van grote voorbeelden speelt hierbij een belangrike rol.
	Voor een uitvoeriger weergave van de Akan-ethiek gebruik ik het boek van J.B. Danquah, een filosoof uit Ghana en minister in het eerste kabinet van Kwame Nkrumah: The Akan doctrine of God (Londen 1986, 2e druk), dat primair vanuit een ethische motivatie geschreven is. Vooral hoofdstuk drie komt hiervoor in aanmerking: 'Ethical canons of the doctrine' (p. 78-103). Het beslissende kader voor de uiteenzetting van deze ethiek wordt gevormd door de betekenis van het begrip 'noodlot'. Dit begrip wordt in het Twi door twee woorden weergegeven, die niet wezenlijk van elkaar verschillen: 'hyebea', dat letterlijk betekent 'op een bepaalde manier gearrangeerd (geordend of ingericht)', en 'ukrabea' met de letterlijke betekenis van 'boodschap van een bepaalde aard'.
	De opvattingen van de Akan over het noodlot gaan ervan uit, dat het leven van de mensen in grote trekken (geboorte, fundamentele karaktereigenschappen, positie in de maatschappij en dood) van tevoren vastgelegd is. Dat betekent echter niet dat het noodlot onveranderlijk is zoals in de Islam. Voor het individu blijft ruimte voor vrije wilsbeslissingen, want alleen het algemene kader is vastgelegd. De concrete, bijzondere beslissingen worden door het individu of de groep (familie, dorp, volk) uit vrije wil genomen. Als een belangrijk aspect van voorbeschikking moet worden vermeld, dat dit niet een alternief betekent zoals in het Christendom: ten goede of ten kwade, met uitzicht op eeeuwige zaligheid of verdoemenis. Het is volgens de opvattingen van de Akan altijd een voorbeschikking ten goede. 
	Het kwaad ontstaat door verkeerde beslissingen van mensen en door de invloed van kwade machten. Deze invloed komt vooral van de geesten van overledenen, wie voor hun dood iets kwaads is aangedaan of aan wie daarna niet voldoende aandacht is gegeven. Het is ook mogelijk dat in het leven van deze mensen het kwaad gewoon oppermachtig is geweest. Ook door een ongeluk, dat niet in het noodlot was vastgelegd, kan een voorbeschikking ten goede als het ware worden bedorven. Het noodlot staat voor een kader dat nader ingevuld, maar ook doorbroken  en in zijn positieve intentie vernietigd kan worden.
	De ethiek speelt inzoverre op het noodlot in, dat iedere goede handeling aan de vervulling ervan iets bijdraagt. 'Ieder streven naar het goede wordt als een verdienste in de ziel ("okra") bewaard en draagt iets bij aan de voortgaande vervulling (van het noodlot) door het individu of door het noodlot van zijn ziel.'. Danquah, a.w., p. 84. Voor dit begrip van de ziel, die het goddelijke in de mens uitmaakt, is beslissend, dat het kwaad daarin helemaal geen ruimte heeft. Het kwaad betreft niet deze binnenste kern van de mens. Het ontstaat pas in het gebied van de geest ('sunsum'), waarin de concrete, bijzondere beslissingen worden genomen. De beslissingen in de 'sunsum' berusten niet alleen op rationele maar ook op emotionele gronden. Hier kan de invloed van kwade machten ingrijpen. De verhouding tussen 'okra' en 'sunsum' kan als twee concentrische kringen voorgesteld worden. De binnenste, sterker gesloten kring van de 'okra' staat voor de blijvende gerichtheid van de persoonlijke wil, terwijl de buitenste kring van de 'sunsum' sterker toegankelijk is voor allerlei invloeden op de mens vanuit zijn natuurlijke en sociale omgeving.  
	Het goed-zijn van de ziel kan blijkbaar 'groeien'. Dit gebeurt, zoals eerder beschreven, door gewoonte, oefening of nadoen. Dit leidt in de eerste plaats tot een morele vooruitgang van het individu, dat een sterk karakter ontwikkelt en ten opzichte van de invloed van kwade machten steeds meer immuun wordt. De morele vooruitgang van het individu gaat zich dan voortzetten in de gemeenschap. Hoe groter de rol is die een individu in zijn familie, volk enz. speelt, des te meer zal de groei van zijn goed-zijn ook voor de betreffende gemeenschap van belang zijn. Dit proces eindigt volgens de Akan-ethiek niet bij de gemeenschappen van de directe omgeving. Het gaat door tot in de hele regio en het hele ras; en is uiteindelijk op de hele mensheid gericht. In deze opvatting gaat het niet om een 'morele opvoeding van het mensengeslacht' zoals bij Lessing of bij Schiller, maar om een morele groei van het individu terwille van een verwezenlijking van het goede in de hele mensheid. 
	Het morele handelen is op deze manier met het noodlot verweven. Het gebeurt in het kader van het individuele noodlot en het noodlot van de hele mensheid - met alle tussenstappen. En het vormt een bijdrage aan het plan dat het hoogste wezen ('Onyame') met de mens en met de mensheid heeft. Inzoverre heeft het een duidelijk religieuze dimensie. Niettemin geldt, dat het fundament van de moraliteit niet religieus is, maar een profaan karakter heeft. Een goede handeling is niet goed omdat ze door God of een andere religieuze instantie (een priester, ziener en dergelijke) is geboden. K. Gyekye onderstreept dit aspect van de Akan-ethiek met nadruk.. K. Gyekye: An essay on African philosophical thought. The Akan conceptual scheme. Cambridge 1987, p. 129-146. Verder hecht hij er waarde aan, dat de mens voor zijn handelen volop verantwoordelijk is. De vrijheid van zijn wilsbeslissing is niet in die zin beperkt, dat het kwaad in een gegeven situatie onvermijdelijk zou zijn. De kwade machten die zijn 'sunsum' kunnen beïnvloeden, hebben nooit een absolute macht over hem. 	De plaats waar de gewoonte, oefening enz. van het goede vooral gebeurt, is de familiekring. Bepaalde waarden worden sterker door de vader overgedragen. In het bijzonder de mannelijke deugden (bekwaamheden, moed, rechtvaardigheid enz.) tracht hij aan zijn zonen door te geven. Parallel hieraan poogt de moeder de dochters primair vrouwelijke deugden (schoonheid, gelijke behandeling van allen, ruimhartig denken enz.) bij te brengen. Hierbij spelen het voorbeeld van de ouders en het gebruik van spreekwoorden en verhalen een belangrijke rol. Maar het kan ook zo zijn, dat een minder succesvolle en gewaardeerde vader voor zijn zoon een stimulans is, zelf des te meer tot succes en aanzien te komen. Een beroemd voorbeeld hiervoor is Okonkwo in Ch. Achebe's roman Things fall apart (Londen 1958).
	Ik zal hier een kort voorbeeld geven van de (combinatie van) spreekwoorden en verhalen, die bij de Akan veelal deel uitmaken van de esthetische en morele opvoeding. Daarin speelt Kweku Ananse, een slim en listig wezen, de hoofdrol. ('Kweku' heten bij de Akan de op een woensdag geboren mannelijke kinderen en 'Ananse' is spin.) Hier het verhaal: Een luipaard, die op zoek naar buit in een put gevallen is, kan met de hulp van een rat er weer uit komen. Want de rat bindt een touw aan een boom vast en gooit het andere einde in de put. In plaats van dankbaar te zijn, denkt de luipaard erover de rat te doden opdat niemand hoort dat hij de hulp van een zo veel zwakker nodig had. Terwijl de luipaard en de rat daarover dicussiëren, komt toevallig Kweku Ananse langs. Hij doet alsof hij niet zou weten wat er gebeurd is en brengt de luipaard en de rat zo ver, het geheel te herhalen. Als de luipaard weer in de put zit, zegt Ananse tegen hem: Blijf waar je bent en leer daar beneden, 'dat men het goede niet met het kwade mag vergelden'.. Ackah, a.w., p. 62.  
	Moreel verkeerd gedrag wordt volgens de ethiek van de Akan door God zelf ('Onyame'), de natuurgoden of de geesten van de voorouders gestraft. Deze instanties komen vooral in het spel als de autoriteiten van de gemeenschap geen sanctie of straf hebben opgelegd. Een amulet of talisman kan tegen verkeerde beslissingen beschermen; ook de geesten van de voorouders kunnen ter bescherming worden aangeroepen. Berouw en het streven om een berokkende schade weer goed te maken, kunnen helpen, het kwaad weer uit de geest te verdrijven.
	Zover de case study over de Akan-ethiek. Ook als wij bedenken, dat de grond voor de moraal niet religieus is, blijkt toch, dat het praktisch morele gedrag veelvuldig met religieuze voorstellingen en gebruiken verbonden is. Deze laatsten kunnen daarom een uitgangspunt zijn voor de morele educatie. Inhoudelijk zal het dan in de eerste plaats om de gemeenschapszin, het algemene welzijn en de onderlinge hulp gaan. De deugden die hierbij horen, hebben in het traditionele Afrika de samenleving bepaald, vooral uiteraard de 'extended family'.Als deze sociale structuren in verband met de modernisering opgelost worden, raken de bijbehorend morele waarden niet zonder meer ongeldig. Wel is het een moeilijke vraag, hoe zij in veranderde omstandigheden tot het ontstaan van nieuwe ethisch relevante gedragspatronen kunnen bijdragen. 
	Zuiver theoretisch is op deze vraag geen antwoord te geven. Het voortzetten van gedragspatronen van de 'extended family' heeft in veel Afrikaanse landen na de onfhankelijkheid tot voorbeelden van begunstiging geleid, die onder de nieuwe omstandigheden niet te rechtvaardigen waren. Volgens mij bevat de huidige gemengde situatie, waarin traditionele en moderne elementen een rol spelen, zowel negatieve als ook positieve mogelijkheden. De traditionele deugden moeten onder de voorwaarden van het moderniseringsproces het gedrag op een nieuwe manier bepalen. Hoe dat concreet eruit zou moeten zien, kan alleen in de praktijk blijken. Het zou een waardige erfenis aan de door Danquah ontwikkelde perspectieven zijn, indien deze praktijk uiteindelijk op de mensheid en de wereldwijde problemen gericht zou zijn. Op deze manier zou de moraliteit vervulling van het noodlot zijn en blijven. 

3. Het leven als een kunstwerk in Schleiermachers vroege, ethische opvattingen

Als men in het Westerse denken naar posities uitkijkt, waarin een even ver gaande samenhang tussen esthetiek en moraal bestaat als in de Afrikaanse filosofie, zal men niet gauw overtuigende resultaten vinden. Op het gebied van de ethiek neemt Kant een sleutelpositie in. Maar op dit punt zal een confrontatie van Afrikaanse opvattingen met zijn denken niet zeer vruchtbaar zijn. Want de zelfbepaling van de redelijke wil, die zich vrij houdt van de natuurlijke invloeden van de neiging, vormt de kern van zijn formeel ethische filosofie. Hiervoor bestaat echter bij de Igbo noch bij de Akan enig equivalent. Dat de ethiek nauw met de opvoeding wordt verbonden sluit wel aan bij Kants colleges over Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Hier wordt ook bij Kant over karaktervorming door oefening en nadoen gesproken, wat niet op zichzelf moreel relevant is, maar waardoor de mensen op de moraliteit kunnen worden voorbereid. Gernot Böhme, een Duitse filosoof van de Technische Hogeschool te Darmstadt, heeft op basis van een interpretatie van de genoemde colleges van Kant de verbinding tussen ethiek en lichaam uitgewerkt.. G. Böhme: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Darmstädter Vorlesungen. Frankfurt a.M. 1985, p. 113-138.   
	Ook vanuit de tegenbeweging tegen het formalisme van Kants ethiek in de twintigste eeuw, die op de 'materie' van het handelen en van de waardemaatstaven is gericht, is niet makkelijk een relatie naar de Afrikaanse filosofie te leggen. Max Scheler of Nicolai Hartmann spreken weliswaar over gevoelens, die aan het lichaam gebonden zijn zoals sympathie en liefde en die van grote ethische relevantie zijn. Maar de kosmische dimensie van het menselijke handelen wordt op een heel andere manier voorgesteld dan in de Afrikaanse filosofie.. M. Scheler: Die Stellung des Menschen im Kosmos. Frankfurt a.M. 1928; zie ook voor de volgende tekstpassage.  Want voor deze filosofie geldt dat de mens, die meetrilt als toehoorder van de kosmische muziek, in het heelal juist niet een uitzonderlijke positie inneemt als een geestelijk wezen (dat waarden kan waarnemen), maar een van overeenkomst en gelijksoortigheid. De mens verheft zich niet boven zijn natuurlijke omgeving, maar maakt deel uit van de kosmische krachten. De geesten van een bos of een rivier zijn met de mensen in een interactieve relatie. Tussen mens en wereld is er evenmin een principiële breuk als de wereld van de geesten en de goden een andere is dan die van de mensen.
	Dit leidt ons tot de conclusie dat de kantiaanse traditie van de ethiek, die in de Westerse filosofie dominant is, geen duidelijke aanknopingspunten biedt voor een dialoog met esthetisch-ethische opvattingen in de Afrikaanse filosofie. In het volgende hoofdstuk zal blijken dat ten opzichte van de doodsproblematiek een confrontatie tussen Kants theoretische en praktische filosofie en Afrikaanse opvattingen wel nuttig is, omdat langs deze weg twee modellen duidelijk tegen elkaar afgezet kunnen worden. Voor de onderhavige vraagstelling zal het goed zijn naar andere gesprekspartners te zoeken, waar ik minder dominante tradities in de Westerse filosofie bij wil betrekken. 
	Zoals bekend concipieert Schleiermacher zijn hele cultuur- en geschiedfilosofie als een ethiek. Naast de ethiek staat de natuurfilosofie of fysica. Beide trachten hetzelfde kosmische en menselijke gebeuren vanuit tegenovergestelde uitgangspunten in kaart te brengen. De ene keer wordt de rede als handelende instantie aangenomen, die met name door het handelen van mensen de natuur verandert en tot vormen transformeert die steeds meer met de rede overeenstemmen. De andere keer is het de natuur, die zichzelf modificeert tot zij ook in de gestaltes van de rede steeds meer tot uitdrukking komt. Rede en natuur doordringen elkaar wederzijds op een voortschrijdende manier.
	Deze algemene conceptie van een ethiek en een fysica die betrekking op elkaar hebben, is bij de vroege Schleiermacher (tot ca 1806), die met Friedrich Schlegel en andere romantici regelmatig van gedachten wisselt, met een esthetische wereldbeschouwing verbonden. In deze periode blijft het evolutionistische aspect van zijn conceptie meer op de achtergrond. In zijn Reden über die Religion (1799) gaat het om één alles omvattende handelingsinstantie (het universum), die ook in het menselijke handelen aan het werk is en waaruit langs deze weg de vormen van de menselijke wereld voortkomen. Die meest fundamentele krachten van het universum zijn het algemene en het bijzondere, die op steeds wisselende manier tot individule vormen met elkaar worden verbonden. En deze individuele vormen hebben direct een esthetische kwaliteit. 'Het grootste kunstwerk is datgene, waar de mensheid de stof van is en dat door het universum onmiddellijk wordt gevormd', zegt Schleiermacher in de derde 'Rede', die over de 'Vorming tot religie' gaat.. F.D.E. Schleiermacher: Kritische Gesamtausgabe (KGA). I, 2: Schriften aus der Berliner Zeit. 1796-1799. Ed. G. Meckenstock. Berlijn/New York 1984, p. 264.  Het grote kunstwerk van de mensheid zet zich voort in het handelen van ieder individuele mens, die van zijn leven een kunstwerk poogt te maken. Men kan dit volgens Schleiermacher ook omgekeerd zeggen: het kunstwerk van de mensheid ontstaat uit het esthetisch-ethisch bepaalde handelen van de individuele mensen. 
	In de Monologen (1800) worden deze gedachten verder gepreciseerd. Schleiermacher maakt uitdrukkelijk een verschil tussen het specifieke handelen van een kunstenaar en zijn eigen handelen dat niet direct op esthetische productie is gericht. Tegelijk is er een structurele overeenstemming tussen beide. Want de mens streeft er in zijn niet direct artistieke handelen naar, alles voor zijn individuele vorming te gebruiken. Hij poogt, in zichzelf een modificatie van (de meest fundamentele krachten van) het universum uit te beelden. Hiertegenover schept de kunstenaar uiterlijke objecten waarin hij dit streven naar vereniging van het algemene en bijzondere aanschouwelijk maakt. Grote kunstwerken drukken meer de mensheid uit, die daarin een individuele gestalte aanneemt, dan de persoon en de intenties van de kunstenaar. Ook op dit punt is er een parallel met de individuele vorming, die aan de ene kant de stempel van een handelelnde persoon draagt en aan de andere kant zo veel mogelijk uit het oneindige gebied van de mensheid in zich tracht op te nemen. Daaruit is af te leiden dat niet ieder mens een kunstenaar is in de nauwe zin van het woord, dat echter wel ieder handelen esthetische kwaliteiten bezit en dat daarom in een bredere zin 'alle mensen kunstenaars zijn'.. Schleiermacher, KGA, I, 3: Schriften aus der Berliner Zeit. 1800-1802. Ed. G. Meckenstock. Berlijn/New York 1988, p. 19-21; zie ook H. Patsch: Alle Menschen sind Künstler. Berlijn/New York 1986. (Schleiermacher-Archiv. Deel 2.)
	Deze conceptie laat zich concreter beschrijven waar het de taal betreft. 'Zij is de zuiverste spiegel van de tijd, een kunstwerk waarin zijn geest zich te kennen geeft.' Vorming van de taal is een zaak van een individu, maar meer nog van de taal zelf. En de dichter is degene die taal op een bijzonder directe en effectieve manier weet te vormen. Hij schept voor zichzelf en voor de taal die hij gebruikt nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden. Daaraan doen ook anderen mee, omdat zij eveneens een uitbreiding van de uitdrukkingsmogelijkheden teweeg brengen. De ethische imperatief die hierin geïmpliceerd is, luidt, dat iedereen naar zijn vermogen aan de vorming van de taal moet meewerken.. Schleiermacher, a.w., I, 3, p. 37.
	Net als in het Afrikaanse denken, zoals Anyanwu het beschrijft, maken de mensen ook bij de vroege Schleiermacher deel uit van een universeel-kosmisch scheppingsgebeuren, waarin zij als personen een individualiserende instantie vormen. De esthetisch-ethische dimensie van hun handelen houdt in, dat zij op een adekwate manier aan dit gebeuren moeten meewerken.  
	Dit omvattende estheticisme van zijn vroege teksten heeft Schleiermacher later, toen hij zijn System der Sittenlehre (vanaf 1806) ging uitwerken, niet volgehouden. De kunst wordt in dit systeem geautonomiseerd en geregionaliseerd, dat wil zeggen zij krijgt een zelfstandige, maar beperkte plaats binnen het handelen van de rede die via het menselijke handelen de natuur verandert. Zij maakt deel uit van de symboliserende functie van de rede en staat, omdat zij meer van het gevoel uitgaat dan van het begrippelijke denken, dichter bij de religie dan bij de wetenschap. Er wordt echter wel - ook bij de latere Schleiermacher - een affiniteit met de Afrikaanse opvattingen over esthetiek duidelijk, voorzover muziek en mimiek als de meest onmiddellijke kunstvormen gelden, waarbij in de laatste de trillingen ('die Erregungen') van de eerste zich voortzetten. Voorzover de fantasie niet aan een blijvende, vaste uitdrukking gebonden wordt, zijn dit de eerste, maar ook de laagste kunstvormen. In de schilderkunst en de poëzie is het blijvende, identieke naar verhouding sterker aanwezig, het 'vrije spel van de voorstellingen' is sterker gebonden aan de aard van het gebruikte materiaal.                	   
  
4. Conclusies ten opzichte van een tijdsdiagnose

Als ik Anyanwu goed begrijp, wil hij zeggen, dat de Afrikanen hun esthetisch wereldbeeld uit de traditionele leefwijze hebben meegenomen naar het proces van modernisering, dat hen door de koloniale mogendheden werd opgelegd en dat zij nu ook uit vrije wil voortzetten. Deze vrije wil is echter betrekkelijk daar zij niet de keuze hebben dit proces niet voort te zetten. Ten opzichte van de manier waarop zij op deze weg verder moesten gaan, bestond volgens Gbadegesin de mogelijkheid, bewust aan te sluiten bij de overwegend agrarische economie van Afrika en te beginnen met 'agro-based industries' op kleine schaal. Nadat deze mogelijkheid verspeeld is en de socialistische weg is afgesneden rest hen slechts, zich 'de sociale structuren en politieke systemen van het kapitalistische Westen' eigen te maken. Vandaar de grote moeilijkheid eigen traditioneel Afrikaanse elementen in deze ontwikkeling in te brengen.. S. Gbadegesin: African philosophy. Traditional Yoruba philosophy and contemporary African realities. New York e.a. 1991, p. 257.
	Ten opzichte van ethische vragen weten wij dat in de traditioneel Afrikaanse maatschappijen hoge, morele standaards aanwezig waren, waar de esthetische wereldduiding deel van uitmaakte. Hiertegenover zijn in de grote steden, waar het moderniseringsproces het meest is gevorderd, de zeden dramatisch verslechterd. De criminaliteit is schrikwekkend hoog; met name ook in Lagos, waar Anyanwu doceert, zijn berovingen, oplichterij en bedrog aan de orde van de dag. Vooral veel jonge mensen, die de traditionele levenssamenhang verlaten en in de stad willen leven, raken ontworteld en in moreel opzicht zonder houvast. Is het mogelijk, in deze situatie de traditionele waarden verder aanwezig te achten of te reactiveren? Zou niet een heel nieuwe, op de politieke economie van Westerse stijl toegesneden ethiek moeten worden gevonden of van het Westen overgenomen? Of zou het mogelijk zijn, beide te combineren: vanuit de traditionele waarden aan een ethiek van de politiek-economische ontwikkeling werken? Het laatsgenoemde komt overeen met wat vele Afrikanen willen.
	Welke rol kan in deze samenhang de esthetische kwaliteit van het morele handelen spelen? Hoe kan zij helpen, dit handelen opnieuw in een onmiddellijke, aan het lichaam gebonden leefwijze te verankeren? De impuls, waarden te leren door een praktisch voorbeeld te geven, is veelvuldig aanwezig. Maar de ontwikkelingswetten van de moderne, industriële maatschappij lijkt hiervoor weinig ruimte te laten. Het esthetische als het omvattende kader voor de moraal wordt gemarginaliseerd. Het lijkt een te fragiele structuur te hebben om in het moderniseringsproces een doorslaggevende rol te spelen. Het geluid van motoren, auto's en vliegtuigen overstemt als het ware de klanken van kosmische muziek, zo dat deze nauwelijks nog hoorbaar lijkt te zijn. 
	Misschien is het een mogelijkheid, dat in deze situatie de kunst zich als protest gaat uiten, als een schreeuw tegen onderdrukking en marginalisering. Dit perspectief lijkt echter vanuit Westerse ervaringen ingegeven te zijn. En het is maar zeer de vraag wat op deze manier bereikt zou kunnen worden. Sinds H. Marcuse weten wij maar al te goed, dat een dergelijk protest van de 'voortgeschreden industriemaatschappij' ingekapseld kan worden. Tegelijk kan dit protest als uitlaatklep dienen zodat het op de een of andere manier voor het heersende systeem onschadelijk wordt gemaakt. De kunst is ondanks wilde protesten niet in staat deze 'verlamming van de kritiek' te doorbreken.. H. Marcuse: Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft. Neuwied/Berlijn 1967, p. 11-20. 
	Daarmee zijn wij bij de stand van zaken zoals die zich in Westerse landen voordoet. Opvallend genoeg wordt de esthetisering van het leven en van de moraal op brede schaal bediscussieerd. Gedachten van de vroege Schleiermacher herleven, waarbij meestal meer in het algemeen aan de vroege romantiek gerefereerd wordt. In feite gaat het verband tussen esthetiek en moraal al op de antieke oudheid terug. In de Griekse filosofie was het ideaal van de 'kalokagathia' ('schoongoedheid') van grote betekenis. In de loop van de Westerse filosofiegeschiedenis is dit verband echter altijd alleen maar een onderstroom geweest. Dat het in de vroege romantiek opnieuw naar voren is gekomen - in een denkrichting die niet verder is gekomen dan eerste aanzetten van haar theoretisch programma uit te werken - is daarom niet toevallig. Hegel heeft de 'romantische kunst' zo bepaald, dat zij haar ideaal van de eenheid van het schone en het goede alleen in het medium van het verlangen ('Sehnsucht') bezit. De kunst in de Westerse geschiedenis na de oude Grieken wordt dan, gezien haar cultuurbepalende betekenis, als 'romantisch' gekenmerkt.. G.W.F. Hegel: Ästhetik. Ed. F. Bassenge. Berlijn 1985. Deel 1, p. 498-509. Dit is weliswaar kunsthistorisch een niet zeer gebruikelijke periodisering, maar zij geeft op een juiste manier aan, dat men de betekenis van de kunst voor de moraal en voor de hele cultuur in de Westerse geschiedenis als marginaal beschouwen moet.
	Mijn indruk is dat deze situatie niet wezenlijk veranderd is. Door het herleven in de huidige tijd van de betekenis van de esthetiek, onder andere voor de moraal, wordt de marginale positie van de kunst niet veranderd. Ook de discussies over de samenhang van ethiek en esthetiek blijven in de marges van de filosofie.. G. Gamm/G. Kimmerle (red): Ethik und Ästhetik. Nachmetaphysische Perspektiven. Tübingen 1990. Het wil niet lukken, voor de uitwerking van de esthetische dimensie van het leven en van het handelen de nodige aandacht te vinden. Dat heeft zijn oorzaak volgens mij in het feit, dat door de nadruk op de samenhang tussen esthetiek en moraal tegenkrachten tegen industrialisering en technisering als de uiteindelijk alles bepalende instanties van de moderne tijd gesignaleerd worden. Deze stand van zaken maakt het echter juist nodig, dat de filosofen deze (tegen)krachten versterken, hoe weinig dat in de praktijk ook zal uithalen.
	Ten opzichte van Afrika geeft deze situatie aanleiding tot de volgende vragen. Er zou een solidariteit kunnen ontstaan tussen de esthetische wereldduiding die in het huidige Afrikaanse denken doorwerkt ondanks alle problemen die door het moderniseringsproces worden opgeroepen aan de ene kant, en de perspectieven op het hernemen van de samenhang tussen esthetiek en moraal in bepaalde, zij het ook marginale, stromingen van de tegenwoordige Westerse filosofie aan de andere kant. Gezien de mogelijkheid, dat hierdoor gemarginaliseerde krachten aan beide kanten elkaar kunnen versterken, ligt in deze solidariteit een strategische kans, concrete veranderingen te bereiken, ook al zijn daar geen onmiddellijke vooruitzichten op. 
	Esthetisering van de leefwereld en daarmee ook van de moraal, betekent niet, dat de morele maatstaven als minder stringent worden beschouwd. Het ethische rigorisme, dat in de nakantiaans Westerse traditie bepalend is, blijkt geen adekwate weg naar een (meer) morele realiteit. Dit ethische rigorisme staat veeleer juist ook in de Westerse wereld in een schril contrast met onverwachte en onverklaarbaar lijkende uitbarstingen van wreedheid en barbarij. De geleefde realiteit valt veelal in een heel andere kategorie dan de morele aanspraak, zodat deze laatste vaak alleen nog een los staande voorgevel lijkt zonder een gebouw erachter. Deze stand van zaken wordt dan op een manier gerechtvaardigd, die Kant als de 'dialektiek van de uitzondering' heeft beschreven. De rigoreus morele aanspraak wordt wel erkend, maar ten opzichte van de gegeven situatie wordt naar specifieke voorwaarden verwezen, waarom men deze aanspraak niet hoeft na te komen.
	Binnen het raam van deze dialektiek is het niet zo zeer de vraag, of de morele maatstaven door hun samenhang met de esthetiek aan stringentie verliezen, maar veeleer hoe deze maatstaven langs deze weg op de werkelijkheid van het leven betrokken kunnen worden. Met betrekking tot deze vraag heeft ooit  F. Schiller de esthetische dimensie al tegen het Kantische rigorisme in de ethiek in het spel gebracht. De vroege romantici en met hen Schleiermacher hebben deze lijn voortgezet. De afwijzing van een constitutieve samenhang tussen ethetiek en ethiek was en is echter sterker. Het esthetische wordt gedomesticeerd en gemarginaliseerd, opdat - zo heet het dan - de ethische fundering van het handelen in haar stringente vorm gewaarborgd blijft. Ik durf niet te voorspellen, dat deze situatie zal veranderen. Niettemin is de denkende voorbereiding van deze verandering een taak van kritische filosofen. Een versterking van de zwakke positie, waarin de filosofen in dit opzicht zowel in het Westen als in Afrika verkeren, is mogelijk doordat zij hun solidariteit ontdekken en concreet beginnen samen te werken. Voorzover in deze samenwerking gemeenschappelijke en van elkaar verschillende aspecten duidelijk worden, gaat er nog iets anders gebeuren. Er ontstaat onder de kritische filosofen van verschillende culturen een 'wij', dat hen verbindt ondanks de voortbestaande culturele verschillen. Dit 'wij' staat voor een filosofische cultuur die kritische filosofen gemeenschappelijk hebben, als het ware dwars ten opzichte van de cultuur-verschillen op andere gebieden van het leven. Daarmee wordt een concrete stap gezet op de weg naar het planetaire denken, dat wil zeggen naar een denken, dat de concrete algemeenheid van de heden levende mensheid als uitgangspunt neemt.
          

