Fichte, de filosoof voor het volk
W. van Dooren

De eeuwwende van 1800 betekende ook een wende in Fichtes leven en

werk; hij moest geheel opnieuw beginnen, nadat hij in 1799 zijn
succesvolle carriere in Jena had moeten afsluiten en hij in datzelfde
jaar door Kant in het openbaar was gedesavoueerd. Fichte wisselde
toen zijn werken binnen de universiteit in voor een zeer openbaar en
naar buiten gericht optreden; hij werd van 'Schulphilosoph' tot 'Weltphilosoph' (om Kants uitdrukkingen to gebruiken). Het is daarom zinvol Fichtes leven in twee perioden in to delen, hoewel zijn filosofie
geen werkelijke breuk vertoont. De grondslag blijft gelijk, zij het dat
op deze basis telkens nieuwe versies worden uitgewerkt: het blijft de
'Wissenschaftslehre' in verschillende gedaantes; 'Wissenschaftslehre' als

'leer van het systematische weten' is de benaming die door Fichte
wordt gehanteerd als verduitsing van het woord 'filosofie'. Voordat we
nu inhoudelijk op Fichtes filosofie ingaan, is het nodig in het kort iets
over deze twee periodes to zeggen.

Eerste periode (tot 1799)
Johann Gottlieb Fichte werd geboren in een dorpje Rammenau op 19
mei 1762 en stierf in Berlijn op 29 januari 1814. Hij is een van de

weinige grote filosofen, die uit een zeer armoedig en totaal nietintellectueel milieu afkomstig is, als het ware 'uit de klei getrokken',
maar dan wel geheel op eigen kracht. Zijn leven als koeienjongen
kreeg een wending toen een adellijk heer die hem in de kerk had zien
zitten hem over de preek ondervroeg en onder de indruk raakte van
zijn intelligentie. Deze bekostigde zijn hele opleiding tot en met een
gedeelte van de universitaire studie theologie; na het overlijden van
zijn sponsor maakte Fichte als werkstudent zijn studie af. Toen hi j
gevraagd werd een andere student to 'repeteren' voor diens werk aan
Kant, moest hij zich in Kants filosofie verdiepen en werd hij daardoor
geheel gegrepen. Hij besloot to 'liften' naar Koningsbergen om Kant
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op to zoeken. Om zichzelf bij Kant to introduceren schreef hij een
werkje onder de titel Kritik aller Offenbarung. Na een geslaagde
ontmoeting, waarbij Kant zich positief over dit boek uitliet, vond
Fichte snel een uitgever in Koningsbergen, die het (met opzet?) anoniem publiceerde. Omdat iedereen veronderstelde dat het hier het fang
verwachte boek van Kant over de godsdienst betrof, was het onmiddellijk een bestseller en na de verklaring van Kant, dat niet hij maar
Fichte het had geschreven, was Fichte in een klap beroemd. Korte tijd
later werd hem de leerstoel voor filosofie aan de Universiteit van Jena
aangeboden (1794).

Fichte was zeer democratisch gezind, openhartig en principieel, maar
opereerde niet al to tactisch. Al spoedig had hij zowel de traditionele
studentenclubs als de kerkeraad tegen zich in het harnas gejaagd. Hij
viel namelijk het besloten karakter van de 'Studentenverbindungen' fel
aan en gaf colleges op zondag tegelijk met de kerkdiensten. Niettemin
was zijn positie als gevierd docent onaantastbaar, totdat er door zijn
tegenstanders een toevailige aanleiding kon worden aangegrepen om
hem onmogelijk to maken. Deze kwestie is als de Atheismusstreit de
geschiedenis ingegaan en heeft geleid tot het ontslag van Fichte van de
Universiteit van Jena. De kwestie begon met een artikel van Forberg
over 'Entwickelung des Begriffs der Religion' in het tijdschrift Philosophisches Journal waarvan Fichte redacteur was. Fichte vreesde mogelijk onbegrip en liet dit artikel voorafgaan door een eigen toelichting
Ueber den Grund unsers Glaubens an eine gdttliche Weltregierung. Niet-

temin veroorzaakten beide artikelen opschudding in het kerkelijke
kamp, doordat God er als niet anders dan als de zedelijke grond van
de wereld werd gedefinieerd. De bal werd aan het rollen gebracht door
een anoniem geschriftje: Schreiben eines Vaters an seinen studierenden
Sohn fiber den Fichtischen and Forbergischen Atheismus. De commotie
die hierna volgde werd niet geringer door het felle verweer van Fichte
zelf, die zijn tegenstanders van atheisme beschuldigde omdat zij in een
kinderlijk beeld van God als een menselijk persoon geloofden. Toen
nu vervolgens de regering van Saksen, waarvandaan de meeste studenten van de Jenase universiteit afkomstig waren, het betreffende tijdschriftnummer verbood, vond de regering van Weimar waaronder Jena
ressorteerde, het moment gekomen om in to grijpen. Uit angst studenten to verliezen probeerde men de zaak met Fichte to regelen. Toen
deze zich hierdoor alleen maar heviger verweerde en schreef, dat hij
niets wenste terug to nemen en dan nog liever ontslag nam, schreef
Goethe namens de regering van Weimar terug, dat het ontslag aanvaard
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was. Fichte had op een grote adhesie van zijn collega's gerekend in een
kwestie die voor hem de vrijheid van meningsuiting op het spel zette,
maar kwam daarin bedrogen uit. Goethe had intussen al zijn verwachtingen afgestemd op de nieuwe ster aan de universiteit: Schelling, en
meende met hem meer to kunnen bereiken dan met de lastige Fichte.

Deze had zo zijn zaak verloren en stond nu alleen. Hem restte niets
anders dan to vertrekken, waarmee zijn Jenase periode ten einde was.

Omstreeks diezelfde tijd werd de pretentie van Fichte als zou hij de
echte voortzetter van Kants filosofie zijn, door Kant zelf in het openbaar weersproken. Deze gaf een verklaring uit, waarin hij onder meer
stelde "dass die Anmaassung, mir die Absicht unterzuschieben, ich habe
bloss eine Propadeutik zur Transzendentalphilosophie, nicht das System

selber liefern wollen, mir unbegreiflich ist". Kant eindigde met de
verzuchting, dat God hem zou mogen bewaren voor zijn vrienden, ter-

wijl hij zelf wel op zijn vijanden zou passen. De verklaring van de
zeer bejaarde Kant heeft overigens niet veel indruk gemaakt; Fichte
reageerde in een persoonlijke brief aan Schelling met de opmerking:
"ich bin allerdings vdllig uberzeugt, dass die Kantische Philosophie,
wenn sie nicht genommen werden Boll, wie wir sie nehmen, totaler
Unsinn ist" en in deze mening stond hij zeker niet alleen.
Tweede periode (1799-1814)

Vrij spoedig na de Jenase affaire vestigde hij zich in Berlijn, waar hij
zeer de aandacht trok door openbare redevoeringen; hij had nu werkeli jk de besloten ruimte van de universiteit verlaten. Vanaf nu zag hi j
het als zijn taak om een groot publiek to bereiken en om filosofisch
inzicht zo ruim mogelijk to verspreiden. Hi j deed dit onder meer door
zeer concreet op de politieke en maatschappelijke vragen van de dag in
to gaan en zijn toehoorders aan to sporen tot bewust leven en zedelijk
handelen. In zijn beroemde Reden an die deutsche Nation droeg hij bij
aan het verzet tegen Napoleons aanvallen en aan de vorming van een
nieuw Duits ri jk. Hi j werkte bovendien mee aan de stichting van de

nieuwe universiteit in Berlijn in 1810; hij werd er hoogleraar en
rector. Bij het verplegen van de gewonden van de laatste napoleontische oorlog liep hij cholera op, waaraan hij overleed.

Rond de eeuwwende heeft Fichte aan de Duitse filosofie een beslissende wending gegeven, ook al had hij geen directe leerlingen en heeft

hij op die wijze geen 'school' gevormd. Filosofen als Novalis en
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Schelling ontwikkelden zich vanuit fichteaanse uitgangspunten en in
het algemeen is Fichtes invloed op de voortgang van de filosofie zeer
diepgaand geweest. Zijn Wissenschafislehre heeft het idealisme in een
consequente en extreme vorm doorgevoerd. Typerend is daarbij de
voorliefde van Fichte voor het formuleren van telkens twee tegenstrijdige posities en voor het beschrijven van ontwikkelingen in vijf fasen.
Uitgangspunt van werkelijk filosoferen is steeds de eigen ervaring: we
moeten bij onszelf leren ontdekken wat de werkelijke 'Tatsachen des
Bewusstseins' inhouden. De waarheid vinden we in onszelf en niet
buiten ons; niet iedereen heeft dit onderkend en zolang dit het geval is
blijven er twee soorten mensen bestaan: degenen die dogmatisch ingesteld zijn en zich vastklampen aan een zekerheid buiten zichzelf en de
echte filosofen, die als idealisten de zekerheid in zichzelf vinden. Er
zijn dus maar twee standpunten mogelijk op grond van de eigen gerichtheid van iedereen: dogmatisme en idealisme.
Was fur eine Philosophie man wdhle, hdngt sonach davon ab, was
man fur ein Mensch ist: denn ein philosophisches System ist nicht ein

toter Hausrat, den man ablegen oder annehmen ktnnte, wie es uns
beliebte, sondern es ist beseelt durch die Seele des Menschen, der es
hat. Ein von Natur schlaffer oder durch Geistesknechtschaft, gelehrten
Luxus and Eitelkeit erschlaffter and gekrummter Charakter wird sick
nie zum Idealismus erheben. (Erste Einleitung I, 434).

Het is heel merkwaardig, dat deze uitspraak van Fichte vaak uit het
verband gerukt is en aangehaald wordt om er uitgerekend een relativerend standpunt mee to verwoorden als zou iedereen er zijn eigen filosofie op na kunnen houden. Fichte was juist heel intransigent: je bent
filosoof of niet, iets anders is niet mogelijk. Als je er voor open staat,
kun je jezelf tot de enige echte filosofie optrekken:
Zum Philosophen - wenn der Idealismus rich als die einzige wahre
Philosophie bewahren sollte - zum Philosophen muss man geboren
sein, dazu er-zogen werden, and sich selbst dazu erziehen: aber man
kann durch keine menschliche Kunst dazu gemacht werden.

(t.a.p., blz. 435).

In deze scherpe uitspraak vinden we zowel zijn keuze voor het idealisme alsook zijn opvoedende taak terug. Naast deze twee kenmerken van
zijn filosofie, die in de vorm die Fichte eraan gaf geheel nieuw waren,
is er nog een derde kenmerk, dat in de uitwerking ook volstrekt nieuw
was: zijn maatschappelijk engagement. In het vervolg zullen we deze
drie kanten van Fichtes werk bespreken, uitgaande van zijn idealisme.
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Idealisme

Idealisme betekent voor Fichte: zekerheid en waarheid in onszelf
vinden. Uitgangspunt voor elke echte filosofie is naar zijn opvatting
daarom zelfonderzoek, onderzoek naar wat zich in ons bewustzijn
bevindt en afspeelt. Wanneer we deze 'Tatsachen des Bewusstseins'
beginnen to analyseren, moeten we wel weten wat ons uiteindelijke
doel is. Allereerst moeten we de "absolut-ersten, schlechthin unbedingten Grundsatz alles menschlichen Wissens" opsporen. Een manier om
die to vinden is door in het bewustzijn een uitspraak to ontdekken, die
door iedereen algemeen aanvaard wordt. De Iogica kan ons hierbij helpen: de grondregels daarvan worden immers door iedereen bewust of

onbewust geaccepteerd en gehanteerd. In de eerste plaats betreft dit
het principe van de identiteit: A=A. Dit principe is verder niet to bewijzen, het geldt zonder enige verdere grond. Wie dit zo zegt, kent
zichzelf daarmee het vermogen toe om een geldend principe to poneren. Dit principe houdt niet in, dat A geponeerd wordt, maar dat de
samenhang tussen A en A wordt geponeerd als geldig. Nu wordt deze
samenhang door het Ik geponeerd, het wordt door het Ik aan het Ik

gegeven; zo komen we tot de uitspraak Ik=Ik, die niet alleen de
samenhang tussen de twee Ikken, maar eveneens het bestaan van het Ik

zelf poneert. "Es ist demnach Erkll rungsgrund aller Tatsachen des
empirischen Bewusstseins, dass vor allem Setzen im Ich vorher das Ich
selbst gesetzt sei" (I, 95). Er kan geen enkele instantie zijn, die het Ik
poneert, behalve het Ik zelf, zodat absoluut eerste uitgangspunt moet
zijn: "Das Ich setzt ursprunglich schlechthin sein eignes Sein" (I, 98).

Het bijzondere nu van dit 'setzen' is, dat het geen feitelijk gegeven,
maar een handeling is. Om het handelingskarakter van het grondleggend principe to benadrukken duidt Fichte het enigszins pleonastisch
aan als 'Tathandlung' (pendant van 'Tatsache'). Hij is hier op een lijn
met Goethe, die zijn Faust laat zeggen: "im Anfang war die Tat", een
zuiver idealistisch principe!

Na de eerste 'Grundsatz' kan de tweede op analoge wijze worden gevonden: in ons bewustzijn is immers ook het logische principe van de
non-contradictie aan to treffen, en wel in de vorm niet-A niet = A.
Met dit principe wordt een tegengestelde geponeerd, namelijk het
niet-identiek zijn. Als uit de identiteitshandeling het Ik kon worden
afgeleid, dan moet nu uit de contradictiehandeling ook het tegengestelde van het Ik worden afgeleid, en wel het Niet-Ik. Hiermee hebben
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we dus de tweede 'Grundsatz' verkregen: "dem Ich wird schlechthin
entgegengesetzt ein Nicht-Ich" (I, 104).

Hiermee is ons zoeken nog niet voltooid, want de twee tegengestelden
moeten worden verenigd om zo mogelijk to maken, dat er een systeem
op kan worden gebouwd. Dit verenigen kan alleen plaats vinden door
een wederzijds inperken, d.w.z. een gedeeltelijk opheffen van de realiteit van de ander. Zo is de derde handeling oftewel de derde 'Grundsatz' gevonden, waardoor "schlechthin das Ich sowohl als das Nicht-Ich
teilbar gesetzt" worden (I, 109).

Vanuit deze drie nu verkregen 'Grunds5tze' kunnen vervolgens 'LehrsAtze' worden afgeleid door bepaalde aspecten uit de Grundslitze to
halen en die dan als uitgangspunt to nemen. In de eerste plaats kunnen
we ons plaatsen in de positie van het Ik, dat (door eigen toedoen) door
het Niet-Ik beperkt wordt: "Das Ich setzt sick selbst als beschrankt

durch das Nicht-Ich" (I, 125) en in de tweede plaats hebben we de
positie van het Ik, dat het Niet-Ik beperkt: "Das Ich setzt das NichtIch als beschrankt durch das Ich", of anders geformuleerd: "das Ich
setzt sich als bestimmend das Nicht-Ich" (I, 127). Waar het Ik beperkt
wordt, vinden we het terrein van de theoretische filosofie. Voor kennis
is het Ik immers aangewezen op wat er zich daarbuiten bevindt (ook is
dit oorspronkelijk in principe door het Ik zelf gecreeerd). Waar het Ik

beperkend optreedt en het Niet-Ik beinvloedt, is het terrein van de
praktische filosofie. Omdat het Ik hier beantwoordt aan zijn eigen
oorspronkelijk poneren, is dit praktisch gebied primair ten opzichte
van het theoretische. Als het Ik handelt, is het vrij, als het kent is het
beperkt. Met deze conclusies onderstreept Fichte Kants stelling van het
primaat van de praktische rede. Het theoretische is ondergeschikt aan

het praktische omdat dankzij het Niet-Ik een gebied bestaat waarop
het Ik kan werken. Het theoretische is de voorwaarde voor het praktische, maar het praktische is de ontplooiing. Fichte formuleert het
aldus: de wereld is het verzintuiglijkt materiaal van de plicht. Het
hoogste wat de mens heeft, zijn plicht, kan alleen worden uitgevoerd
wanneer er een object is om aan to werken. Het is een proces dat nooit
ophoudt, er is een oneindige 'Aufgabe' - altijd weer is er het (zelfgecreeerde) Niet-Ik waarop moet worden ingewerkt. In deze praktische
rede is het Ik volkomen vrij; de eigen Tathandlung is de opperste vorm
van vrijheid. Voorzover ieder mens nu een Ik is, is hij evenzeer vrij;

voorzover elk ander een Ik is, moet een mens de vrijheid van die
ander respecteren. De zedelijke bestemming van ieder mens is om
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volkomen Ik to zijn, daarom luidt de kategorische imperatief in de
formulering van Fichte: 'behandel de ander volgens diens zedelijke
bestemming'. Fichte is zich ervan bewust hoezeer dit 'Ik-zijn' aan vele
mensen vreemd is, ook al zijn ze er toe bestemd. Sommige mensen
kunnen zich nog eerder voorstellen, dat ze een stuk lava op de maan
zijn dan een Ik (I, 175).

Met dit Ik-begrip is tweeerlei gewonnen: er is een uitgangspunt, zodat
de begrenzing door een onkenbaar an-sich is opgeheven; in principe is
alles to kennen omdat het uit het ene uitgangspunt stamt. Verder is het
Ik-begrip garant voor de vrijheid en voor het primaat van de ethiek.
Het dogmatisch standpunt is overwonnen en de zedelijke autonomie is

gewaarborgd. Fichtes gehele werkzaamheid is er nu op gericht de
mensen hiervan to overtuigen en ze op hun bestemming to wijzen.
'Word wie je bent!'

Bewustmaking en popularisering
Al in zijn Jenase periode was Fichte erop gericht om, naast zijn strikt
universitaire activiteit ten behoeve van de studenten, ook een groter
publiek to bereiken. Daarom schreef hij niet alleen werken waarin hij
zijn systeem doordacht en ontvouwde, maar eveneens toelichtende en
inleidende werken. Een eerste schitterend voorbeeld daarvan heb ik
zoeven al geciteerd: het betrof een passage uit twee grote artikelen,
in 1797 gepubliceerd in het door Fichte zelf geredigeerde tijdschrift

Philosophisches Journal, die later onder de titels Erste and zweite
Einleitung in die Wissenschaftslehre bekend geworden zijn. De eerste
inleiding is bedoeld voor onbevangen lezers en de tweede voor degenen
die al een filosofisch systeem hebben. Fichte wi jst de weg vanuit het
hier en nu aanwezige naar de uiteindelijke voorwaarde en grond ervan,

om van daaruit weer terug to keren. Het gaat om de weg been en
terug: van a posteriori naar a priori en omgekeerd. Om dit to illustreren geeft Fichte veel vergelijkingen; hij neemt bijvoorbeeld een
getal en begrijpt het als produkt van factoren.

i

Die gegebene Zahl ist die gesamte Erfahrung; die Faktoren sind jenes im Bewusstsein Nachgewiesene and die Gesetze des Denkens;
das Multiplizieren ist das Philosophieren. (1, 447).

De filosofie moet altijd met de ervaring overeenstemmen, want de taak
van de filosofie is juist om de ervaring to verklaren. Hij waarschuwt
uitdrukkelijk voor filosofen die een handje lichten met de ervaring of
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er dogmatisch mee omgaan. Eigenlijk verdienen deze de naam 'filosoof niet, ook al hebben ze een filosofische doctorstitel of zijn ze
leden van een filosofische faculteit. De ware filosoof manipuleert niet,
maar voedt in vrijheid op.
Bildung des ganzen Menschen von seiner fri hesten Jugend an; dies
ist der einzige Weg zur Verbreitung der Philosophie (I, 507).

De 'tweede' inleiding is daarom ook moeilijker to voltrekken dan de
eerste, want wie al in een bepaalde richting is gestuurd is moeilijker
tot een onbevangen oordeel to stimuleren. Fichte probeert aan de hand
van Kants filosofie de lezer voor het idealistische standpunt rijp to
maken.

Na 1799 kwam het schrijven van zulke 'inleidingen' pas goed op gang.
Al in 1800 publiceerde Fichte zijn boek over de bestemming van de
mens, waarin hij expliciet zegt, dat dit boek niet bedoeld is voor filosofen van professie, maar voor iedereen die kan lezen: "Es sollte ver-

standlich sein jur alle Leser, die uberhaupt ein Buch zu verstehen
vermochten" (II, 167). De opzet van het boek is om de lezer van twi jfel
via weten tot geloof to voeren; 'geloof moet dan niet worden begrepen

in religieuze zin, maar als waste overtuiging, die op onderzoek en
weten is gefundeerd en de zin van het bestaan inziet. Het tweede gedeelte is het meest karakteristiek: het is een dialoog tussen 'der Geist'
en 'Ich'; met de laatste persoon is dan niet Fichte zelf bedoeld, maar

degene van wie Fichte hoopt, dat de lezer zich in hem terugvindt.
Minder misverstand in dit opzicht biedt een volgend geschrift, dat een
dialoog tussen de auteur en de lezer behelst. Deze dialoog is to vinden
in het Sonnenklarer Bericht an das grossere Publikum uber das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie van 1801. Fichte laat zijn lezers
niet los, zoals de ondertitel van dit boek onmiskenbaar laat zien: "Ein
Versuch die Leser zum Verstehen zu zwingen"! Dit Verstehen is het inzicht waarop Fichte steeds doelt en dat hij bij zijn publiek wenst to
bewerkstelligen. Het wordt bereikt door grondig (zelf)onderzoek en het
leidt tot een vaste overtuiging als basis voor zedelijk handelen. Duidelijk is, dat dit alles slechts mogelijk is op grond van een optimistisch
mensbeeld: als de mens zich vrijmaakt van alle vooroordelen en misverstanden is hij in staat tot redelijk-zedelijk handelen. Op de ware
vrijheid wordt een beroep gedaan.

Ondanks verdenkingen van 'atheisme' heeft Fichte steeds een nauwe
verbinding tussen religieus geloof en filosofische overtuiging voor-
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gestaan, maar dan wel in die zin, dat religieus geloof alleen dan waardevol is wanneer het op de hoogte van de filosofie is gekomen: geen
kinderlijk en naief, maar filosofisch doordacht geloof. Misschien zouden we dit standpunt het beste kunnen typeren als 'rationele mystiek'.
Hiervoor heeft Fichte zich steeds meer door het Johannesevangelie
laten inspireren, waarin hij in zijn ti jd overigens niet alleen stond. Het
speculatief-mystieke karakter van dit evangelie was geliefd bij veel
idealistische filosofen. Het duidelijkst spreekt Fichte zich hierover uit
in zijn serie voordrachten, in Berlijn gehouden in het begin van 1806
en in datzelfde jaar als boek gepubliceerd onder de titel Die Anweisung
zum seligen Leben. Zaligheid is het opgaan in de oorspronkelijke eenheid, de terugkeer uit de splitsing en onderscheiding, die de wereld
karakteriseert. Deze eerste eenheid werd aanvankelijk door Fichte als
'Ik' benoemd, maar na zijn Jenase periode gebruikt hij liever andere

termen daarvoor, zoals 'het Absolute', of zoals in dit boek: 'God'.
Fichte wil de mensen bewustmaken van hun afkomst uit dit Absolute

en ze zo hun werkelijke vrijheid laten beseffen van waaruit ze (in
liefde) zedelijk handelen. In verschillende collegeseries schildert Fichte
dan de taak die de 'geleerde' heeft om zowel dit inzicht zelf to verwerven alsook om het door to geven.

Een tegenhanger hiervan vormt het polemische boek tegen Nicolai: het

schildert het beeld van de oppervlakkig-verstandelijke verlichtingsprofessor, die suggereert alles to weten, maar niet in staat is om vanuit
de oppervlakte tot de oorspronkelijke eenheid door to dringen.
Friedrich Nicolais Leben and sonderbare Meinungen (1801) laat Fichtes

schrijversschap van een heel andere karat zien: satirisch, maar meer
genant dan overtuigend. Hij is sterker in zijn positieve oproep tot
bewustwording.

Politiek engagement
Vanaf zijn eerste optreden was Fichte politiek bewust en actief. Zoals
de meeste progressieve Duitsers in zijn tijd was hij gefascineerd door
de Franse revolutie, omdat deze de belofte inhield van een nieuwe
maatschappelijke orde, ook in Duitsland. Al in 1793 publiceerde hij
anoniem een Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Publikums uber
die franzdsische Revolution. Hij verdedigde erin, dat elke staatsconstitutie moet kunnen worden gewijzigd, eventueel met geweld, inthen deze niet meer het doel dient van verwezenlijking van de vrijheid. In een ander anoniem geschriftje in hetzelfde jaar verschenen,
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bepleitte hij concreet deze vrijheid ook in Duitsland: "Zuruckforderung
der Denkfreiheit von den Fursten Europas, die sie bisher unterdriickten.

Eine Rede. Heliopolis, im letzten Jahr der alten Finsternis". Helaas
kwam uit de Franse revolutie de dictator Napoleon voort, die deze
denkvrijheid pas goed onmogelijk maakte. Dit maakte dat Fichte zijn
sympathie voor Frankrijk verloor en zich in 1806 vierkant achter
Pruisen opstelde toen de oorlog uitbrak. Pruisen was voor hem bet
land, dat de vrijheidsidee zou kunnen verwerkelijken in een nieuw
verenigd Duits rijk. Hoewel bet hem niet werd toegestaan met bet
leger als redenaar mee to trekken, nam hij na afloop van de korte
oorlog in 1807 zijn kans om in een aantal voordrachten zijn idee van
dit toekomstige Duitse rijk uiteen to zetten. Het waren de beroemde
Reden an die deutsche Nation waarin hij een nationale opvoeding en
herleving bepleitte.

Inmiddels had Fichte zijn ideeen over de ideale staat in een boek neergelegd: in 1800 verscheen Der geschlossne Handelsstaat, ein philosophischer Entwurf als Anhang zur Rechtslehre and Probe einer kunftig
zu liefernden Politik. In een voorwoord is hij sceptisch of zijn ideaal

ooit kan worden gerealiseerd, maar in elk geval wil hij de mensen
hierover aan bet denken zetten. Zijn overwegingen kunnen immers
minstens bet resultaat hebben, dat men gaat inzien, dat een verhouding
van Europa ten opzichte van de overige wereld, die niet op recht ge-

baseerd is, niet altijd kan blijven bestaan. In bet model van de staat
dat hij ontwerpt, ontkomt hij niet aan de utopische paradox, dat de
vrijheid voor alien zozeer moet worden veiliggesteld door regels en
wetten, dat ieders eigen individuele vrijheid daarmee to niet gedaan
wordt. Ook al voert Fichte als argument nog aan, dat bet juist niet om
de individuele vrijheid gaat, maar om de vrijheid in absolute zin, bij
bet lezen van bet boek komt ons eerder bet beeld van de voorbije
DDR voor ogen dan van een land dat iets meer vrijheid biedt. Fichte
wil namelijk een staat, die zich volledig van alle buitenlandse beinvloeding afsluit om zo intern alles optimaal to kunnen regelen.
Voorzover economisch noodzakelijk, moet er handel gedreven worden,
maar dan alleen van staatswege: dit bedoelt hij met 'gesloten handelsstaat'. Reizen naar bet buitenland worden voorbehouden aan een elite

van geleerden en kunstenaars, die kennelijk niet bedorven kunnen
worden. Geen massatoerisme: "der mussigen Neugier and Zerstreuungssucht soll es nicht lknger erlaubt werden, ihre Langeweile durch
alle Under herumzutragen." (111, 506). Het staatsmodel heeft zeker een
socialistische inslag, want de regering moet zorgen voor ieders welzijn
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en garanderen dat ieder werk en eigendom heeft. Eigendomsrecht is
overigens geen recht op zaken, maar is ingeperkt tot recht op vrije
handelingen. Grond kan niet in eigendom zijn, maar kan uitsluitend
exclusief worden gebruikt. De definitie van eigendom is: "Recht der
Ausschliessung jremder Tatigkeit" (111, 444).

Ook al ziet Fichte zijn staatsmodel in de nabije toekomst niet voor
verwezenlijking vatbaar, niettemin heeft hij een optimistische kijk
op de loop der geschiedenis. In zijn beschouwingen over de actuele
politiek van 1806 constateert hij dat we op dit moment in het diepste
dal zijn en daarom de weg omhoog nu kan beginnen. In deze beschouwingen, getiteld Grundzuge des gegenwdrtigen Zeitalters onderscheidt hij namelijk vijf perioden in de wereldgeschiedenis: de situatie
van onschuld, van beginnende zonde, van volledige zonde, van beginnende rechtvaardiging en van volledige heiliging. De weg gaat door de
eliende heen naar meer bewustzijn en vrijheid. Naieve onschuld wordt
opgeheven om tot redelijk inzicht to kunnen komen.

Korte evaluatie tot slot
Het is natuurlijk ondoenlijk om in dit korte bestek alle aspecten van
Fichtes filosofie zelfs maar aan to duiden. Weggelaten is in dit overzicht de op zichzelf uiterst belangrijke ontwikkeling van zijn Wissenschaftslehre in de verschillende fasen. In een onlangs verschenen

artikel over Vrijheid en natuur bij Fichte ben ik er wel enigszins
op ingegaan (zie de Iiteratuuropgave). Hier heb ik me beperkt tot het
aangeven van de meest typerende kenmerken van zijn filosofie in het
algemeen: zijn idealisme en zijn opvoedende en politieke optreden. Uit
de gegeven schets mag blijken, dat inhoudelijk gezien zijn filosofie als
achterhaald mag worden beschouwd. Zowel zijn absolute aanspraken
op theoretisch gebied alsook zijn conservatieve, onmiskenbaar nationalistische opstelling spreken ons niet meer aan in onze meer relativerende attitude. Anders ligt het met de filosofische houding die hij vertegenwoordigt. Zijn gedrevenheid en zijn consequente redelijkheid
kunnen ons nog steeds tot voorbeeld zijn. Zijn afwijzen van elke elitaire filosofiebeoefening en zijn bestrijding van 'Schwhrmerei', oppervlakkige mystiek en irrationaliteit zijn (helaas) nog steeds relevant.
Zijn meeslepende stijl mag ouderwets aandoen, maar blijft boeien. Als
filosoof voor het volk is hij een unieke persoonlijkheid geweest.
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Enige literatuur
Een zeer recent overzicht van Fichte-literatuur, zowel wat betreft uitgaven als
ook secundaire literatuur is to vinden in het (Belgische) 7ijdschrift voor Filosofie, 53e jg., 1991, pp. 338-347, geschreven door L. de Vos.
De 175" sterfdag is aangegrepen om een Johann Gottlieb Fichte Gesellschaft
op to richten (gevestigd to Wuppertal). In opdracht van deze vereniging verschijnen de Fichte-Studien (Rodopi, Amsterdam), waarvan dit jaar al het derde
deel is uitgebracht.

Fichtes verzameld werk was oorspronkelijk uitgegeven door zijn zoon, I.H.

Fichte, in de jaren 1834/'35 en 1845/'46. Tot voor kort was dit de enige
beschikbare uitgave (gedeeltelijk heruitgegeven door F. Medicus [1910-1912] en

in 1962 herdrukt, Darmstadt) zodat steeds daaruit geciteerd is. Gemakshalve
heb ik dit in het bovenstaande artikel ook gedaan. Inmiddels is een geheel
nieuwe Gesamtausgabe vanaf 1962 van start gegaan, die al voor een groot deel
is klaargekomen (R. Lauth en H. Jacob, Stuttgart).
In het Nederlands is er behalve mijn genoemde artikel ('Vrijheid en natuur bij
Fichte' in Wijsgerig Perspectief Me jg., 1990/1991, pp. 7-10) en korte passages in
overzichtswerken over de geschiedenis van de filosofie niets aanwezig, zelfs
geen vertaling van enig werk. We zijn daarom aangewezen op buitenlandse
literatuur, zoals een nog steeds zeer leesbare inleiding door F. Medicus, J.G.
Fichte, dreizehn Vorlesungen, Halle, 1905) en het onlangs verschenen overzichtswerk door P. Baumanns, J.G. Fichte, Kritische Gesamtdarstellung seiner

Philosophie (Miinchen, 1990). In Frankrijk is ook steeds veel belangstelling
geweest voor Fichtes filosofie; een recent bewijs daarvan vinden we in: A.
Philonenko, Loeuvre de Fichte (Parijs, 1984).
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