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I. 
In Phaedrus, het enige werk van Plato waarin 
de f i losofie niet binnen maar bu i ten de stad, 
aan dr oevers van de llisso beoefend w o r d t 
re midden van en overweldigende 'natuurl i jke' 
aanwezigheid (zo natuurl i jk dat ze welhaast 
u i tzonder l i jk l i jkt), w o r d t gesteld dat do stad 
de plaats is waar het weten geoefend w o r d t 
of beter , de u i tverkoren plaats van de vorming 
van het epistèmè 

Waarom zou de stad. waar het verschil en de 
onenigheid heersen, aan de oorsp rong staan van 
een weten dat zichzelf bui ten alle onenigheid 

i juist >or het 
overwinnen van de onenigheid rechtvaardigt? 

rapeutische dimensie van de fi losofie ingebracht 
du' t< luggaic ->p r ' / fh v ^ t > - i -
sche aan het licht is gebracht .De fi losofie vindt 
zijn oo rsp rong in 'de ziekte van de werkel i jk-
heid', dat wi l zeggen in de verlammende waar-
neming van de onbedwingbare veelheid, van de 
herrie en de d ruk te die, zoals Schelling later 
zal zeggen, er toe leidt dat de rede vers tomt 
De fi losofie w o r d t geboren om deze ziekte te 
'genezen', o m orde te scheppen in die veelheid: 
o m de immense zee van verschillen t e herleiden 
t o t de ident i te i t van het ware ding. 
De Staat is een poging verder te gaan dan de 
subl imatie van het verschil en de stad zelf te 
veranderen in een plaats van orde, hiërarchie 
en ident i te i t : in deze offerhandeling wo rden niet 
alleen alle verschil len afgesneden maar o o k het 
vanuit hen gestructureerde ver toog: het tragi-
sche ver toog dat t o t u i tdrukk ing k o m t in de 
g ro te poëzie en de gro te kunst. 
Phaedrus, geschreven na De Staat, v indt zoals 
gezegd plaats bui ten de stad. Maar deze 
opschor t ing van de gebruikeli jke con tex t van 
de fi losofie is o o k de opschor t ing van haar 
gebruikel i jke t i jd en ru imte. He t is de definit ie 
van een 'neutrale' plaats die op ideale wi jze 
v o o r u i t l o o p t op Plato's theoret iser ing van het 
chora in de Timaeus. Zoals de demiurg deze 
ru imte vul t met vo rmen die de zichtbare werke-
l i jkheid van deze were ld t o t stand brengen, zo 
o o k vult het ve r toog van de f i losoof de ru imte 
van Phaedrus eerst met il lusoire vormen - die 
van de logografen en de dichters - en vervolgens 
met de vo rmen van het ware ve r toog en ver-
ander t zo deze andere ru imte in een ideale stad: 
in de plaats van de paideia en de psychogognia,' 
k o r t o m in de plaats van de opvoeding van de 
geest. 

De stad is dus een plaats van verlies en redding, 
van wanorde en orde: het is eer, aardse en 
hemelse stad, mark t en tetnphm in een a f is-

De d o o r Le Gof f naar vo ren gebrachte tegen-
-'.eli ' i ig nissen middeleeuwse sla-; ert i •>:,,-
'bu i ten ' • de woesti jn, de oceaan, het w o u d -
is noo i t zuiver. Zeker, en denken we daarbi| 
aan Dante, de gesloten en d o o r haar muren 
beschermde stad bestaat, maar di t is de ideale 
scad van liet verleden. Vandaag heersen er 
onrust , r i j kdom, handel en ruil die de stad t o t 
wanorde gebracht hebben om haar te veran-

i ' Jus. Ree 
Boccacio zien we een omslag plaatsvinden; de 

j - h - \ ? " u i t -
plaats vinden. Deze ambivalentie l i jk t const i -
tu t ie f te zijn voo r de wijze waarop de mens 
de stedeli jke ervaring heeft beschouwd en 
geleefd. 

3. 
Maar te rwi j l deze tweevoudigheid - de stad van 
Dis en de hemelse stad - in de middeleeuwen 
en lang daarna nog in evenwicht bl i j f t en de 
'vrede' meer in de stad regeert dan erbuiten, 
zien we in het moderne een radicale omkering. 
De stad bere ik t een zo gro te d ichtheid van 
verschil len dat ze alleen nog aangeduid kan 
wo rden als labyr int . D o o r de stad lopen is voo r 
Baudelair wandelen in een w o u d vol gevaren 
en wi lde beesten; voo r Stirner en Dostojevski 
het afdalen in een gruwel i jk onderaards rijk; voo r 
Flaubert overspoeld worden d o o r de golf van 
het immens nieuwe die van alle kanten op ons 
a fkomt ; voo r Zo la is het geconf ronteerd w o r -
den met het onvoorste lbare en voor Musil de 
waarneming van de ondoordr ingbare dichtheid 
en de afgrondeli jke leegte. 
Waarom heeft de metafoor van de stad deze 
betekenis aangenomen? Waarom is het w o u d 
van overeenkomsten en verschillen dat in het 
verleden in categorieën of tenminste in ideeën 
geordend leek te kunnen worden , verdampt in 
een absolute en schr ikwekkende identi tei t? 
Een opeenstapel ing van waren, van dingen zon-
der ziel, zonder omt rek , kleur of wa rm te schijnt 
de mens te omgeven o m hem op te sluiten in 
een ondoork ru isbare woest i jn waarin het onmo-
gelijk is enig referent iepunt te vinden. Valéry 
bevestigt dat deze gruweli jke onverschil l igheid 
o o k huist in de musea, de tempels van de cul tuur 
en van het geheugen, waar, zoals in het g roots te 
museum van de straat, de perverter ing van 
iedere ruimtel i jke en tempore le verhouding zich 
opdr ingt , zozeer dat de dingen in hun werveling 
ononderscheidbaar worden als w i tg loek j j y j k , 

is 



4. 
Deze tragische waarneming van het onmogel i jke 
van de me t ropoo l is de keerzijde van een 
krachtige poging deze plural i tei t te beschrijven 
in een universum van zin. D i t mechanisme is 
gebaseerd op de doordr ingende kracht van een 
meta foor die van de machine is afgeleid. Hier 
is het begin van het funct ional isme. O o k deze 
omschri jv ing is echter niet sluitend. Di t bl i jkt 
b i jvoorbeeld uit een van de g roo ts te beschrij-
vingen van de me t ropoo l in machine-termen, 
die van Zola die bi jvoorbeeld in Le Ventre de 
Paris veeleer de nostalgie naar het ver loren 
lichaam ve rwoo rd t . Een ander voorbee ld is de 
maniakale woede tegen het 'o rnament ' , het 
'meer ' ten opzichte van de funct ie, dat alleen 
kan overleven in de stylering van de Jugendstil 
of in de doo r Benjamin beschreven interieurs 
die op exot ische panorama's lijken die de d r o o m 
van een elders u i tdrukken die leidt t o t een soor t 
verbazing, misschien ook gewek t d o o r een petit 
fait-divers, de misdaad die de beginnende indu-
str ie van de po l i t ie roman bezighoudt. 
D i t samensmelten van machine en nostalgie 
k o m t op hallucinerende wijze naar voren in een 
zeer recente roman van Ernst Jünger, Aladins 
Problem. Hier in w o r d t de g ro te u top ie voor -
gesteld van het on t t rekken van de dood aan 
de we t t en van de snelle consumpt ie van de 
machine: de necropoo l on t t r okken aan de r i t -
mes die de begraafplaatsen cyclisch on twr i ch ten 
en waarin de 'oude' dood plaats moe t maken 
voor de 'n ieuwe' dood. Maar de g ro te necropool 
w o r d t zelf een machine. De reddingspoging 
verandert in een grandiose illusie die de nieuwe 
Aladin in de waanzin en de afzondering s to r t . 
De stad w o r d t zo buiten haar funct ioneren 
onleesbaar. He t geheugen heeft geen relatie 
meer met het heden, het is immers niet langer 
voorspell ing, het denken dat een weg opent 
voo r wa t komen moet . Het geheugen w o r d t 
een monument dat alleen in schijn tegenover 
de construct ies zonder geheugen staat die 
rondom ons verspreid liggen. In werkel i jkheid 
is het medepl icht ig: d o o r zichzelf voo r te stellen 
als een museumstuk ingekapseld in het aura van 
de esthet iek reproduceer t het in feite dezelfde 
afwezigheid van 'reële' waarde. 

5. 
Toch is de stad, geleefd als een plaats van verlies, 
van pulverisering van de ervaring - van Proust 
t o t 8lade-Runner de plaats van de ver loren en 
niet te herroepen t i jd -, de stad is de plaats 
waar beelden overleven die in staat zijn weer-
stand te bieden aan de slijtage van dingen en 
begrippen. Beelden die zich verbergen en zich 
t ran formeren maar die in deze t ransformat ie 
ook een nieuw leven vinden. 
Maar dat is niet het probleem dat ik hier te r 
discussie wi l stellen. Ik zou een definit ie wil len 
wagen, of beter een werkhypothese die onder-
b o u w d zal moeten worden in een aantal opeen-
volgende onderzoeken. De stad is de plaats 
waarin, juist door de onenigheid die haar kenmerkt, 
een bijzondere en specifieke verhouding tot de 
waarheid mogelijk is. Het is de plaats van een 
apate, van een kosmos apatelós1 die, zoals Par-
menides gezegd heeft, de sterfel i jken een toe-
gangsweg t o t het ware zijn biedt.3 Deze toe-
gangsweg opent zich dus in het binnenste van 
de moderne stad, in het hart zelf van de 
met ropo l i ta ine cultuur. 

6. 
Aragon heeft het alleen voorvoe ld : het gekrioel 
van de goden van de nieuwe stedeli jke my-
thologie die de tegenspraken die de abstracte 
metafysica niet kan vatten, ui tspreken en zicht-
baar maken. Vico herhalend stel t Aragon in een 
met ropo l i ta ine con tex t in fei te een 'metafysica 
van het concrete ' voor , dat wi l zeggen een niet 
abstracte en beredeneerde maar gevoelde en 
verbeelde metafysica die funct ioneer t als een 
'geschiedenis', een beweging die ons naar de 
grenzen van het zichtbare voer t t o t aan de 
waarneming van het aan gene zijde. 
Z o schri j f t Leopardi,4 nadat hij gesteld heeft 
dat de moderne steden lelijk zijn omda t ze alle 
ongeveer dezelfde v o r m hebben, in een anno-
tat ie bij Zibaldone dat het l icht gezien in de 
stad zeer aangenaam en stemmig is; in de stad 
waar het l icht met schaduwen doorsneden 
w o r d t , waar het donker met het l icht contra-
steer t , waar het l icht soms geleideli jk afneemt 
als op de daken en waar ons vanuit sommige 
verborgen plaatsen het zicht op de l ichtende 
ster o n t n o m e n w o r d t . De verscheidenheid en de 
onzekerheid dragen aan dit plezier bij, evenals 
het fe i t dat men niet alles kan zien en men 
derhalve vrijelijk met de verbeelding kan ronddolen 
in het niet-zichtbare. 

Mario Sironi, De vrachtwagen 

Giambatt ista Piranesi, Front isp ice van de 
A n t i c h i t a R o m a n e II 
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Laten we bedenken dat Leopard i een van de 
laatste ver tegenwoordigers van de neoplatoni-
sche t rad i t ie is, beter van de neoplatonische 
kenleer. He t 'met de verbeelding kunnen rond-
dolen' betekent dus niet zich openen voor het 
fantastische maar het via het beeld kennen van 
datgene wat afgesneden bl i j f t voo r de ' rat ionele' 
bl ik, voo r de zuivere rede die, zoals Leopardi 
zegt, een bron van onvermijdel i jke waanzin is 
wanneer zij niet gemengd w o r d t met iets anders; 
net zoals het redeneren met de meest verfi jnde 
exactheid over datgene wat slechts zichtbaar 
is 'een voor tdu rende bron van vergissingen is'. 
De verscheidenheid, de onzekerheid en het niet 
alles zien vormen zo dus de mogel i jkheid om 
toegang te kri jgen t o t dat wa t niet zichtbaar 
is. En heel het weten maakt volgens Novalis 
(een van die auteurs die de gro te Stimmungen 
van het Moderne aangekondigd hebben) deel 
ui t van deze verhouding van zichtbaar en 
onzichtbaar; en wel in het vermogen het 
onzichtbare d o o r middel van het z ichtbare te 
bereiken. 

'En verder is het zeer aangenaam, en wel om boven-
genoemde redenen', zo vervolgt Leopardi , 'te zien 
hoe een o n t e l b a r e veelheid van bijvoorbeeld sterren of 
personen (...) of> vele manieren, onzeker, v e r w a r d , onre-
g e l m a t i g , ongeordend of in een zachte golving beweegt 
(...) net zoals een massa mensen dat d o e t ' . 
Michel Tournier zegt dat een schri jver vaak een 
pro feet is. Schlegel had reeds gezegd dat denken 
waarzeggeri j is: voor-zeggen wa t mogeli jk is, wa t 
moe t gebeuren en nog niet gebeurd is. Leopardi 
spreekt in het hart van de Italiaanse provincie 
over de toekomst ige kijk op de onberekenbare 
massa's; de massa zoals we haar terugvinden 
bij Zo la en Canet t i en in de gro te contempora ine 
cinema. 

7. 

In zijn Opera k o m t Zo la er zonder het te weten 
toe zijn eigen theoret ische veronderstel l ingen 
(die van de schildering en plein air) te onder-
graven o m in de duistere diepte van het symbool 
vo rm te geven aan een zichtbaarheid van de 
met ropo l i ta ine werkel i jkheid. Met 'He t Slot' 
heeft Kafka ons de groo ts te metropo l i ta ine 
roman van deze eeuw geschonken en wel d o o r 
een weg naar de waarheid te tonen die d o o r 
de schaduw gaat en die derhalve een verschui-
ving van de teofanie van het l icht betekent , een 
teofanie die in onze cul tuur de hele metafor iek 
van de waarheid bepaald. 

De waarheid dwars d o o r de schaduw. De open-
baring van het ware d o o r het l icht is, hoewel 
dominant , niet alt i jd eenstemmig aanvaard 
geweest. Er bestaat ook een teofanie van de 
duisternis en de nacht (die van juan de la Cruz 
en George Bataille). Maar we spreken hier niet 
over de keerzijde van het l icht, over de duisternis 
of de nacht; we spreken hier over de schaduw 
en derhalve over een mengsel van l icht en 
duisternis. Een gro te meta foor bere ik t derhalve 
het punt van t ransformat ie. 

2 7 
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8. 
Wat betekent de metamorfose van een meta-
foor? Volgens Blumenberg bestaan er metaforen 
die naar niets anders verwi jzen dan naar de 
oorspronkel i jke vraag naar de zin van de were ld 
en de verhouding van de mens met de were ld 
die staat aan de oorsprong van de meta foor 
zelf van waarui t zich vervolgens een metafo-
rische en begrippeli jke keten en een serie van 
denksystemen heeft on tw ikke ld . Alleen gro te 
veranderingen leiden derhalve t o t een beteke-
nisverschuiving van een grondmeta foor , t o t haar 
omkering. Het gaat dus niet zomaar o m het 
overwinnen van een hindernis die voor de rede 
onneembaar is, zoals Plato in Phaedo en Phaedrus 
uiteenzette, een overwinnen d o o r middel van 
een beeld dat als brug moe t dienen o m een 
leegte te overkomen waarvan de grenzen 
bepaald en vastgelegd zijn d o o r dezelfde rede. 
Het gaat o m een verandering van de rede zelf. 
Laten we voor wat de stad bet re f t eens beki jken 
welke meta foor haar punt van omker ing bereikt 
heeft. 

Welke f iguur omvat de fragmentarische beelden 
die we t o t nu toe hebben zien opl ichten: het 
onon twarbare woud, de onweerstaanbare en 
golvende beweging, de onbeschri j fel i jke arabesk 
van de existentiële t ra jector ieën en de schaduw 
die dezelfde beelden naar een ander teken keert , 
het teken van een nieuw zienerschap? 
Laten we een hypothese wagen. De figuur die 
al deze beelden omvat is het Labyrint. Boven de 
ingang van de kathedraal van Chartres is een 
labyrint getekend. Alleen via het labyrint van 
de were ld is het mogeli jk toegang te krijgen 
t o t de templum, t o t de afgesloten ru imte waarin 
volgens het E tymon van Heidegger een andere 
tempum heerst, een andere tempora l i te i t . Het 
Labyrint is de plaats van het verlies en alleen 
voorb i j het Labyrint is het mogeli jk verlossing 
te vinden. Maar is het wel mogeli jk het Labyrint 
te verlaten? O f is het lo t dat weggelegd is voo r 
deze onvermi jdel i jke reis het verscheurd worden 
d o o r de minotaurus of het waanzinnig worden , 
het zich vastk lemmen tegen de vervallen en 
glibberige muren die afbrokkelen onder de druk 
van de vingers zonder echter een bres te openen 
naar een aan gene zijde? 

Dante had het Labyrint verlaten voo r 'een 
weerzien met de sterren'. Is een dergeli jke 
u i t komst o o k mogeli jk voo r de mens van de 
metropool? Bestaat er een ru imte die geen 
me t ropoo l is of er niet onmiddel i jk is ingeschre-
ven? 

Benjamin spreekt in zijn berlijnse kroniek van 
een dodel i jk 'en face' met de stad, een con-
f ron ta t ie die een beslissende str i jd o m het eigen 
geheugen w o r d t met de individuele t i jd en de 
col lect ieve t i jd . En het is deze conf ron ta t ie die 
hem in Berlijnse Jeugd t o t de overtu ig ing van 
een wetenschap van het Labyrint brengt, van een 
weten dat zijn oo rsp rong heeft in het Labyrint 
zelf. 
'Zich niet kunnen oriënteren in een stad zegt niet veel. 
Maar verdwalen in een stad zoals men verdwaalt in 
een bos, dat is iets wat men moet leren'. O o k in 
Het Slot van Kafka spreekt men van een dergelijk 
verirren (verdwalen) dat onvermi jdel i jk leidt t o t 
een Irrsinniges, t o t die onzinnige of dwaze 
toestand die de zinneloosheid van de macht 
van het slot u i tmaakt . Wanneer K. verdwaal t 
in het l ichaam van Frieda als in een vreemd land 
waar zelfs de lucht niet de karakter ist ieke 
kenmerken heeft van de lucht die men gewoon 
is in te ademen en waarin men alleen vooru i t 
kan bewegen, voel t K. geen enkele angst maar 
integendeel 'de troostende gewaarwording van een 
mogelijk opkomen van de duisternis', van een moge-
lijk Aufdammern. 

Aldo Rossi, Stadsgezicht ( I 982) 
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M a r i o S i r o n i , S t e d e l i j k l a n d s c h a p ( 1 9 1 9 ) 

Eros is de kracht die K. leidt in zijn eerste 
Verirren. He t is een erot ische gewaarword ing 
die bij de jonge Benjamin de eerste ervaring 
van een verdwaald zijn begeleidt wanneer hij 
- 'laat gebeuren wa t moet gebeuren' - zich 
overgeeft aan het Labyrint van straten en hun 
verleiding: aan de liefde voor de dingen die 
binnen in het labyr int wonen. 
Wanneer hij in het Passagenwerk p robeer t een 
theoret ische definit ie te geven van deze kunst 
of wetenschap van het Labyrint , stel t Benjamin 
ons een beeld voor , het beeld van het on twaken 
waarmee Op zoek naar de verloren tijd van Proust 
aanvangt: de constel lat ie waarin droombeelden 

en de macht van het begrip een verbond sluiten 
o m de dingen vri j te kopen die wegzinken in 
de t i jd van het verlies, o m hen vri j te maken 
in een nieuw landschap waarin zij ons de wa rmte 
en liefde terug kunnen geven waarmee het ons 
gelukt is hen te omgeven. 
Vanuit de amorfe u i tgestrektheid van objecten, 
vanuit de opeenhoping van inerte dingen die 
het slingerende t ra ject van het Labyr int schet-
sen, komen 'dingen' naar boven en met hen, 
zoals Rilke zei, 'de reddende figuur'. 

9. 
Beginnend bij het zienerschap van de verbeel-
ding waarover Leopardo sprak, een zienerschap 
van het onzichtbare, zijn we via Benjamin, Proust 
en Rilke aangeland bij de t ransformat ie (of de 
transfiguratie) van de meta foor van het Labyrint 
in een landschap. De 'constater ing' van deze 
verandering lezen we misschien in een tekst van 
Dürenmat t . 5 Als de minotaurus noo i t het laby-
r in t verl iet hadden de jongelingen die er bin-
nengevoerd werden naar alle waarschijnl i jkheid 
maar een kleine kans hem te on tmoe ten en nog 
minder o m d o o r hem gedood te worden. In 
de g ro te tu inen waarui t deze labyrint ische 
ru imte ongetwi j fe ld bestond, doo lde de mino-
taurus gelukkig rond, vegetariër, beschermd met 
zijn tweeledige natuur, t o t aan de komst van 
Theseus, dat wi l zeggen de on tmoe t ing met het 
verniet igende geweld van buiten. 



John S o a n e , t e n t o o n s t e l l i n g v a n z i j n w e r k 

( 1 8 5 0 ) 

Het ve r toog van Dürenmat t is duideli jk para-
doxaal. Het is het symp toom van een veran-
derende geestelijke en kennende houding ten 
aanzien van de meta foor van het Labyrint. Als 
we deze paradox volgen en teruggaan naar de 
mentale uitingen, naar de werken en ervaringen 
die deze paradox t racht te verklaren, bevinden 
we ons tegenover de groots te Stimmung van 
de Frühromantik die het hele Moderne reeds 
aankondigt maar die we alleen in de crisis van 
het. getechniseerde model van de late moder -
ni te i t (of pos t -modern i te i t ) geheel kunnen vat-
ten. 

Aeschylus had gezegd dat Zeus aan de ster-
feli jken het lo t toebedeeld had dat het kennen 
het hebben van har ts tochten zou betekenen, 
het hebben van ervaringen. Plato had deze 
uitspraak bestreden maar l iet aan de neopla-
tonisten toch de erfenis na van een kennis die 
een epistèmè ton erotikon is: een erot isch weten 
(of een erot ica van het weten) . De Frühromantik 
bevestigt dat we een ding kennen wanneer we 
het l iefhebben of wanneer het ons l iefheeft: met 
andere woo rde n wanneer we er een complexe 
ervaring van doormaken die rede en gevoel 

aandoet. Die ervaring is alleen mogeli jk wanneer 
we in de kennisakte de complex i te i t niet redu-
ceren, wanneer we, zoals Schlegel zegt, de herrie 
en het gekr ioel van de goden niet het zwijgen 
opleggen. En als, zoals Schelling zegt, de rede 
tegenover d i t gekr ioel vers tomt , dan is het nodig 
f iguren te vinden die het buiten de gebruikel i jke 
codes om begri jpen zonder het te verst ikken. 
Hoe moeten we het wi l lekeurige van het leven 
én de wetenschappel i jke geest, de natuurf i lo-
sofie en de kunst, het voorwaardel i jke en het 
onvoorwaardel i jke, de onmogel i jkheid en de 
noodzaak van een volmaakte communicat ie , 
hoe moeten we hen bijeenhouden? 
Deze absolute anti thesen die het denken tege-
moe t moe t t reden om een weten te produceren, 
betekenen geen verwarr ing maar, zoals Schlegel 
zei, dïe chaos waarui t een nieuwe were ld gebo-
ren kan worden : de chaos van de vormen, van 
hun aff ini tei t en hun diversi tei t , van hun ver-
mogen t o t metamor foseren dat gewonnen kan 
wo rden d o o r de dubbele kracht van de ironie 
in de complexe figuur van de Arabesk. 
'De hoogste schoonheid' - schri j f t Schlegel (een 
schoonheid die hij in een ander f ragment iden-
t i f iceert met 'het ding in zich') - 'beter nog, de 
hoogste orde is juist die van de chaos en precies van 

dïe chaos die slechts wacht op het contact met de 
liefde om zich te ontvouwen in een harmonische 
wereld' waarin het mogeli jk is het ding te over-
denken 'op een gevoelige en geestelijke manier'. 
Schelling en Leopardi hebben kostbare aanwij-
zingen gegeven hoe een dergeli jk denken zich 
zou kunnen vormen. Zoals Schelling zegt gaat 
het daarbij niet om een zwak denken maar om 
een sterke filosofie die "in staat is zich te meten 
met het leven en die verre van zich onmachtig te voelen 
tegenover het leven en haar wonderbaarlijke werke-
lijkheid en zich alleen bezig te houden met trieste 
aangelegenheden en eenvoudige ontkenningen en ver-
woestingen, integendeel uit de werkelijkheid zelf haar 
kracht put en die derhalve ook, opnieuw, iets werk-
zaams en consistents produceert". 
Met deze teks t van Schelling zijn we terugge-
keerd naar de product ie van het nieuwe, in 
zekere zin naar een sterke f i losofie van het 
on twe rp . 

10. 
Wanneer Valéry zich beklaagt over het einde 
van de archi tectuur beklaagt hij zich in feite 
het einde van d i t pro ject : te weten het einde 
van het vermogen een plaats te ontwerpen waarin 
diversiteit en pluraliteit als zodanig een horizon 
van zin kunnen vinden. 
Als de stad het idee van het labyr int heeft 
gegenereerd en tevens de t ransformat ie ervan 
van plaats van verlies t o t plaats van kennis; als 
het denken, zelfs als dat t o t nu toe in zijn meest 
marginale zones was, erin geslaagd is die andere 
ervaring van de stad te denken, wa t kan in deze 
con tex t dan de actie of de act iv i te i t van de 
archi tect zijn? In een soor t ontzagl i jk en mon-
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strueus museum verzamelen wat een eigen heeft 
die als historisch gedefinieerd kan worden en 
heel de rest verloren laat gaan in de indifferentie 
van delen van een machine? Betekent dat niet 
een 'geschiedenis' voorstellen, een grote fictie 
die, zoals Eisenman zegt, de klassieke fictie 
bloot legt, er het metafysisch en naturalistisch 
fundament van deconstrueert en zich opent naar 
het geheugen van wat geweest is en naar de 
verwachting van wat moet komen? 
Die 'geschiedenis' heeft niet alleen een decon-
structieve waarde (dat is de grens van de 
Amerikaanse theoretiseringen die Derrida het 
dichts naderen) en niet slechts een temporele 
waarde. Deze grote fictie, deze fabel zou, als 
Schlegeliaanse arabesk, inderdaad de mogelijk-
heid moeten hebben vormen te herhalen om 
er juist via de herhaling, in de spelingen en 
afwijkingen, een realiteit te ontsluieren die t o t 
nu toe steeds verduisterd is geweest. 
De functionalistische logica w o r d t met zijn 
waarden schaak gezet door di t proces. Deze 
logica houdt van de herhaling maar niet van de 
recursiviteit: het komen en gaan van de vormen, 
het verzinken en weer boven komen van de 
zin. 

Dit schaak zetten van de functionalistische 
logica door middel van de labyrintische figuur 
van de recursiviteit beantwoordt ook zelf aan 
een preciese romantische Stimmung. Het is 
Novalis die zegt dat er een genot van het 
produceren bestaat en dat derhalve - vanwege 
het erotische plezier dat ermee verbonden is 
- 'iedere productie een polemisch werk is': het is dus 
polemos, conflict. En als, zoals Novalis zegt, 'de 
filosofie in strenge zin nostalgie is, verlangen om zich 
overal thuis te voelen', dan weten we dat d i t huis, 
plaats van eros en polemos, de stad is, een plaats 
die, om Novalis nogmaals te parafraseren, 'in 
het brandpunt staat van onze tijd'. 
Denken en ontwerpen zijn precies dit zich 
richten op het brandpunt van onze t i jd, op het 
r i tme en pulseren van de dingen die de grenzen 
trekken van onze actuele ervaring en die nieuwe 
ervaringen mogelijk maken. 
Die reis is een avontuur dat een van de vele 
wegen schetst die de mensen afleggen. In haar 
zien we zich vreemde figuren vormen die het 
verblindende licht van de metafysica ons ver-
hinderd had te ontdekken: de figuren van de 
schaduw, van het labyrint waaraan een nieuwe 
schoonheid w o r d t toegekend die zich alleen 
openbaart door onze woorden en onze tekens: 
dat zou men moeten voorstellen als het doel 
van onze reis, van een avontuur van de kennis. 

V e r t a l i n g : Frans S t u r k e n b o o m 

Mass imo Scolari , W i n t e r r e i s e ( I 984) 

0. Franco Rella doceer t l i teratuur aan de universi tei t van Venetië. Hij schreef verschil-
lende fi losofische werken waarvan de meest recente "La battaglia delta verita" en 
"attraversa l'ombra". Daarnaast schreef hij een roman. O p het moment we rk t hij 
samen met Manfredo Tafuri aan het Ins t i tu to Universi tar io di Arch i te t tu ra di Vene-
zia. 
De crisis van het westerse denken inzoverre di t zich als een zelfsluitende en autarki-
sche vo rm van weten heeft opgeworpen (als synthet iserende dialectiek of als teofa-
nie van het l icht) vo rm t een van de terugkerende thema's, zo niet de leidraad, van 
zijn denken. N e t als Heidegger t reed t hij deze crisis tegemoet d o o r de grens (de lijn 
die de rede t r e k t om zichzelf de ident i te i t van de waarheid te verschaffen) niet als 
sluit ing te zien maar als opening naar een andere vo rm van waarheid. Deze opening 
leest hij graag in de gro te schrijvers van de modern i te i t , van Baudelair t o t Kafka. 
Rella r icht zich in zijn geschri f ten niet zozeer op de fi losofie in de enge zin van het 
w o o r d als wel op een algemene cu l tuurkr i t iek . Welk thema hij ook aansnijdt, of dat 
nu de melancholie, de nostalgie of de schaduw is, steeds vo rmt een lezing van de 
moderne l i teratuur de rode draad van zijn betoog. 

In het onderl iggende essay, de neerslag van een lezing die hij hield op de conferent ie 
"The city: Form and Meaning" (Trent 1985) analyseert hij de stad als een meta foor 
van het weten en de geschiedenis van deze meta foor . Deze tekst verscheen eerder 
in Casabella 524 (1986) en in een ui tgebreide versie als v o o r w o o r d bij 'La Fine del 
Classico e altri scritti', een Italiaanse vertal ing van de belangrijkste geschriften van 
Eisenman (Cluva e.d. Venezia 1987). Onze vertal ing is gebaseerd op de Casabella-
versie. 

Franco Rella is in Neder land niet erg bekend. Recenteli jk verscheen een vertal ing van 
zijn art ikel "La vert igine della mescolanza" onder de t i te l "Duize l ingwekkend Amal-
gaam, de str i jd van de verzamelaar tegen de t i j d " in het Museumjournaal (nummer 
5&6, 1987). 

1. paideia (gr.): opvoeding: psychogognia (Gr.): ons taan/ontw ikke l ing van de psyche. 
( N o o t van de vert.) 

2. apate (Gr.): bedrog: kosmos apatelós (Gr.): bedriegli jke were ld /were ldo rde . ( N o o t 
van de vert.) 

3. Z ie h iervoor : Franco Rella, "La battaglia della verita"-, Milaan 1986. 
4. G iacomo Leopardi (1798-1837): lyrisch d ichter en prozaschri jver wiens pessimisti-

sche levensvisie in zijn gedichten sterk t o t u i tdrukk ing komt . Van zijn prozawerken 
zijn de Pensieri in het nederlands vertaald. Amsterdam 1977. ( N o o t van de vert.) 

5. Friedrich Dürenmat t , "Dramaturgie des Labyrinths"; in "Der Winterkrieg in Tibet", 
boek I; Zur ich 1981. ( N o o t van de vert.) 
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