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ERRATUM

Inleiding

Van Kant tot Hegel

1800 is de eeuwwende van de grote revoluties. De politieke revolutie
in Frankrijk, de industriele revolutie in Engeland en de idealistische
revolutie in Duitsland. Over deze laatste revolutie schrijft Richard
Kroner in zijn beroemde boek Von Kant bis Hegel:

Algemene karakteristiek van het tijdvak.
De ontwikkeling van het Duitse idealisme van Kant tot Hegel omvat in
essentie de jaren van 1781 tot 1821, als men die beginnen laat in het ver-
schijningsjaar van de Kritik der reinen Ventunft, en men die als afgesloten
beschouwt met de publikatie van Hegels laatste grote werk, zijn Rechts-
philosophie.
In deze relatief korte tijdsspanne van 40 jaar heeft zich een geestes-
beweging voltrokken, die haar gelijke in de geschiedenis van de mensheid
niet kent.
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Kant
KJ. Schuhmann

Inleiding

Immanuel Kant (1724-1804) hoort ongetwijfeld bij de allergrootsten in
de geschiedenis van de filosofie. Maar hij is niet slechts een figuur uit
het verleden; hij is ook het denken na hem tot op de dag van vandaag
blijven bepalen. Het hele Duitse idealisme dat in deze serie van lezin-
gen besproken gaat worden, is boven alles een reactie op de impulsen
gegeven door Kant, en als deze beweging rond 1850 ten einde loopt,
klinkt de roep: "Terug naar Kant!" (Otto Liebmann). Als gevolg hier-
van wordt in Duitsland vanaf 1870 een halve eeuw Lang het zogenaam-
de Neokantianisme de dominerende stroming. In die tijd worden ook
de Kant-Studien opgericht, het eerste, overigens nog heden ten dage
zeer geziene filosofische tijdschrift gewijd aan 66n enkele filosoof.
Ook vandaag aan de dag nog is Kant een filosoof die in de meest
onderscheiden kampen vruchtbaar geinterpreteerd en verder ontwik-
keld wordt. Kant is de ontmoetingsplaats van zowel de Angelsaksische
als de continentale wi jsbegeerte. Men kan bovendien stellen, dat wat in
de moderne filosofie voor Kant komt, tot het onbetwiste domein van
de historicus behoort. Pas met Kant begint het nu nog levende denken,
de filosofie waarin we zonder moeite onszelf kunnen herkennen. Niet
alleen termen en problemen die in de vakfilosofie nog steeds schering
en inslag zijn zoals het onderscheid tussen synthetische en analytische
oordelen, tussen regulatieve en constitutieve beginselen of tussen
transcendentale en empirische argumenten gaan terug op Kant. Ook
een aantal meer in de algemene taal en cultuur overgenomen gedachten
zoals het recht op kritisch gebruik van de eigen rede, de opvoeding tot
mondige burger en de gedachte van de autonomie van het individu
zijn van hem afkomstig. Verder is ook het idee van een volkenbond
door Kant gelanceerd en in brede kring bekend gemaakt.

Kant was zich er terdege van bewust dat zijn filosofie niets minder
was dan een 'revolutie in het denken' die niet onderdoet voor de Fran-
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se politieke revolutie van 1789. In die zin past Kant in het bruisende
milieu van de Sturm and Drang. Dit staat echter in schril contrast met
Kant's persoon en leven. Geboren to Koningsbergen in 1724, slijt hij
bijna zijn hele leven als burger van deze stad waar hij aan de kleine
universiteit een weinig opvallende loopbaan doormaakt. Als hoogleraar
geeft hij colleges zoals dat toenterijd de gewoonte is, namelijk goed-
deels in de vorm van uitleg bij de voorgeschreven handboeken. Over
zijn eigen filosofie heeft Kant dan ook nooit college gegeven. Zijn
volgelingen werft hij niet onder zijn studenten, maar bij de lezers van
zijn boeken. Lichamelijk is Kant niet al to sterk en zelfs ietwat mis-
vormd. Vooral in zijn latere jaren leidt hij een streng geregeld en
gelijkmatig leven om hoofd en tijd vrij to hebben voor zijn werk. Ook
al is hij in zijn dagelijkse doen en laten een onopvallend burger, in
de vooraanstaande salons van de stad wordt hij gevierd als geestige
causeur en als een man die overal met kennis van zaken mee kan pra-
ten. Beroemd is het geval van een Engelsman die op bezoek kwam bij
Kant waarbij deze een dermate nauwkeurige beschrijving van de
Westminster Brug gaf (die hij slechts uit boeken kende) dat de bezoe-
ker ronduit weigerde Kant's woorden to geloven dat hij de brug nog
nooit gezien had. Ondanks dit alles is Kant's werk het centrum van
zijn leven waar het voor hem allemaal om draait. Dankzij deze con-
centratie op een nieuwe en hopelijk definitieve fundering van met
name de wetenschappen, de zedelijkheid en de esthetica slaagde hij
erin om aan bijna alle filosofische disciplines een vernieuwende bij-
drage to leveren.

Kant's probleemstelling

Als denker is Kant een nazaat van de Verlichting. Hi j deelt het opti-
misme van de 18e eeuw, het geloof in de kenkracht van de rede en in
de vooruitgang van individu en gemeenschap dankzij kennis en weten-
schap. Het bewijs voor de juistheid van deze opvatting zien de Ver-
lichtingsdenkers, en zo ook Kant, in het feit dat men reeds in de Oud-
heid erin geslaagd is de wiskunde en meetkunde als strenge wetenschap
op to zetten, en sinds kort dankzij Newton ook de natuurkunde. Kant
heeft overigens ook een eigen natuurkundige theorie over het ontstaan
van het heelal ontwikkeld die in zijn eigen tijd weliswaar algemeen
over het hoofd werd gezien, maar die in de 19e eeuw (als Kant-
Laplace theorie) de grondslag werd van de toenmalige theoretische
astronomie. Bij deze gang van zaken in de wiskunde en de natuur-
kunde steekt echter de eigenlijke filosofische wetenschap, de meta-
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fysica, ongunstig af. In de Verlichting houdt de metafysica zich vooral
met drie onderwerpen bezig. In een rationele psychologie wil zij be-
wijzen dat de ziel, de grondslag van alle psychische activiteiten, een
enkelvoudige substantie is die niet in bestanddelen opgesplitst kan
worden en daarom onvergankelijk en onsterfelijk is. In een rationele
kosmologie wil zij de eindigheid en toevalligheid van de wereld aan-
tonen. In een rationele theologie gaat het tenslotte erom het bestaan
van God to bewijzen. Tegenover deze opvattingen die vooral in Kant's
omgeving in Duitsland gangbaar zijn, staan echter die van met name
de Franse materialisten die toch evenzeer denkers van de Verlichting
zijn. Zij geloven niet in een ziel, maar beschouwen het menselijk
organisme als het laatste subject van de psychische acten, de wereld is
volgens hen onbegrensd in ruimte en tijd en bestaat noodzakelijk, en
juist daarom kan zoiets als God helemaal niet bestaan.

Hoe het ook zij, het belangrijke punt is volgens Kant dat het gewoon-
weg schandalig is dat de rede in de metafysica op zon ongehoorde
manier met zichzelf op voet van oorlog staat en niet tot eenduidige
oplossingen komt zoals dat in echte wetenschappen als wiskunde en
natuurkunde wel het geval is, terwijl toch de denkers zowel aan de ene
als aan de andere kant van de Rijn hun rede op een correcte manier
lijken to gebruiken. Voeg hierbij een probleem met betrekking tot de
natuurwetenschap dat door de Engelse Verlichtingsdenker David Hume
aan de orde was gesteld. Deze had het begrip causaliteit onder de loep
genomen. Causaliteit, zegt Hume niet ten onrechte, betekent een nood-
zakelijk verband tussen twee dingen of gebeurtenissen waarvan de ene
de oorzaak, de andere het gevolg is. Welnu, als we naar de dingen
kijken, zien we weliswaar dat er tussen bepaalde gebeurtenissen een
regelmatige opeenvolging bestaat, van enige noodzaak zien we echter
niets. Noodzaak betekent een niet anders kunnen. Welnu, waarom zou-
den de dingen niet anders kunnen dan zij in feite doen? We mogen dus
niet zeggen dat het causaliteitsbeginsel aan onze ervaring van de
natuur is ontleend. Het enige wat niet anders kan doen als het doet,
zijn trouwens wijzelf. Wij zijn het immers die, als we een bepaalde
afloop van processen maar dikwijls genoeg hebben zien gebeuren, niet
anders kunnen dan in de vaste verwachting verkeren dat die afloop op
precies dezelfde manier zich ook de volgende keer gaat herhalen. Wij
hebben iedere ochtend de zon zien opgaan en verwachten daarom dat
dit ook morgen weer het geval gaat zijn, alhoewel daar geen keiharde
garantie voor is. Dit betekent dat causaliteit geen kracht is die werk-
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zaam is in de dingen, maar slechts de naam van een verwachtings-
patroon onzerzijds.

Kant had snel door dat deze aanval op de objectieve status van het
causaliteitsbeginsel in feite de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van
de Newtoniaanse natuurwetenschap onderuit haalde die toch bewezen
had in ieder opzicht to werken. De natuurwetten formuleren immers
een objectieve stand van zaken in de natuur en niet slechts een ver-
wachtingspatroon van ons psychisme. Maar deze wetten kunnen, zoals
Hume had aangetoond, blijkbaar niet gelegitimeerd worden door to
verwijzen naar onze waarnemingen. Met welk recht houden we dan
echter nog vast aan de objectieve waarheid van de natuurwetenschap?

Het grandiose van Kant zit hem nu daarin dat hij niet zomaar naar een
oplossing van deze vraag gaat zoeken, maar het probleem van de legi-
tieme mogelijkheid van de natuurwetenschap verbindt met het al eer-
der genoemde vraagstuk van de mogelijkheid van een eenduidige
metafysica. Tenslotte neemt Kant bovendien nog de wiskunde in zijn
vraagstelling op. Hij ziet immers dat voor alle drie de wetenschappen
oordelen van eenzelfde soort constitutief zijn: de zogenaamde syn-
thetische oordelen a priori. Wat wordt daarme bedoeld? Ten eerste, dat
wiskunde, natuurkunde en metafysica niet mogelijk zouden zijn,
indien we niet gerechtigd waren bepaalde oordelen als waar aan to
nemen die niet aan de ervaring zijn ontleend, maar juist daaraan voor-
afgaan. Indien een bepaald getal, gevoegd bi j een bepaald ander getal
als som niet een welbepaald getal oplevert, is wiskunde onmogelijk.
Maar de waarheid van een oordeel als 'twee en twee is vier' stoelt niet
op de ervaring. Regels en oordelen die uit de ervaring voortvloeien,
laten altijd uitzonderingen toe. 'Alle kraaien zijn zwart' is zo'n oordeel
dat gebaseerd is op een vele keren herhaalde observatie van bepaalde
vogels. Welnu, het is niet uitgesloten dat we op een gegeven moment
met uitzonderingen als de beroemde witte raaf geconfronteerd zouden
kunnen worden. Maar we weten op voorhand, dat als we twee appelen
toevoegen aan twee andere appelen we er vier zullen hebben. Om dit
feit to achterhalen is het niet alleen zo dat we geen herhaalde experi-
menten nodig hebben. Sterker nog: we hebben zelfs helemaal geen
ervaring nodig. Het staat immers a priori vast dat twee voorwerpen
gevoegd bij twee andere er samen vier zullen zijn. Hetzelfde geldt
voor het causaliteitsbeginsel in de natuurwetenschap. De fysica komt
niet door herhaalde experimenten tot het resultaat dat er tussen de
dingen der natuur een noodzakelijk verband bestaat, maar zou in
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tegendeel geen enkel geldig experiment kunnen doorvoeren indien ze
niet op voorhand zou mogen aannemen dat er zo'n causaal verband
bestond. De bedoeling van het experiment is slechts na to gaan hoe dit
verband in een gegeven geval uitziet of werkt. Het is tenslotte evident
dat de metafysica voor een antwoord op haar vragen geen beroep kan
doen op de ervaring, want zij houdt zich juist bezig met dingen die
alle ervaring overstijgen. Neem bijvoorbeeld de wijsgerige theologie.
Deze staat en valt met het bestaan van God. Maar of God al dan niet
bestaat, kan niet beslist worden door waarneming, observatie of expe-
riment, zoals dat voor de vraag naar het al dan niet bestaan van kana-
len op Mars wel het geval is. Wiskunde zowel als fysica en metafysica
zijn dus slechts mogelijk indien bepaalde oordelen a priori waar zijn.

Ten tweede zijn de oordelen in kwestie echter ook synthetisch. Dit
betekent dat je, indien je het subject van die oordelen ontleedt, daar
niet het predicaat in ontdekt. In 'twee en twee is vier' is 'twee en twee'
het subject en is vier' het predicaat. Een analyse van het subject levert
echter slechts twee tweedn op en verder in het 'en' de taak die bij
elkaar op to tellen, niet echter het resultaat is vier'. Eveneens levert
een analyse van het begrip oorzaak niet het begrip gevolg op; het
gevolg ligt juist buiten de oorzaak en is iets anders dan de oorzaak. En
de analyse van het begrip God levert misschien op dat hi j oneindig is,
het eerste beginsel van al wat is, oneindig goed en wat dies meer zij,
maar niet dat hij bestaat. Anders gezegd, 'twee en twee is vijf is
misschien onjuist, maar geen begripsmatige contradictie, en voor 'er
bestaat een oorzaak zonder gevolg' en 'God bestaat niet' geldt het-
zelfde. In al deze gevallen is er dus sprake van synthetische oordelen,
dat wil zeggen het predicaat wordt aan het subject toegevoegd. Maar
de vraag is juist hoe men het kan rechtvaardigen om een bepaald pre-
dicaat met deze subjecten to verbinden. Het recht om aan het onder-
werp 'alle kraaien' het gezegde 'zijn zwart' toe to voegen, ligt in de
ervaring die we van kraaien hebben. Maar de a priori oordelen kunnen
hun bestaansrecht en waarheid juist niet aan de ervaring ontlenen.
Echter, zoals gezegd, in het subject van die oordelen ligt het predicaat
evenmin besloten. De vraag van Kant luidt daarom: Wat is de rechts-
grond van de synthetische oordelen a priori die vereist zijn opdat wis-
kunde, natuurkunde en metafysica iiberhaupt mogelijk zijn? Het ant-
woord op deze vraag geeft Kant in de in 1781 voor het eerst gepubli-
ceerde Kritik der reinen Vernunft, een werk dat door Schopenhauer
niet ongegrond het belangrijkste boek genoemd werd dat in Europa
ooit is geschreven.
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Ruimte en tijd als subjectieve mogelijkheidsvoorwaarden voor
de wiskunde

Kant begint met de vraag naar de legitimering van de wiskunde. Deze
is enerzijds getallenleer en berust op ons vermogen om to tellen. Nu is
volgens Kant het tellen slechts mogelijk dankzij een opeenvolging van
de tellende acten in de tijd. De arithmetica stoelt dus in laatste
instantie op de tijd. Verder hebben we de meetkunde. Zij houdt zich,
tenminste als Euclidische meetkunde (en een andere bestaat er in
Kant's tijd nog niet), bezig met figuren van een tot drie dimensies. Dit
betekent, dat de meetkunde de ruimte veronderstelt. Nu toont Kant
dat ruimte en tijd niet op zich bestaan, maar slechts de vormen zijn
van onze waarneming van de dingen. Inderdaad nemen we niet ruimte
en tijd waar, maar slechts ruimtelijke en tijdelijke dingen. Die dingen
zijn de inhoud van ons waarnemen, en ruimte en tijd zijn de nood-
zakelijke vormen waarin dingen opgenomen moeten zijn om to kunnen
worden waargenomen. Ruimte en tijd zijn dus de vormen van ons
waarnemen. Verder zijn zij voor wat hun verhouding tot de dingen
betreft, a priori. Want we kunnen ons een ruimte en tijd voorstellen
zonder dingen daarin, maar nooit dingen die niet in tijd en ruimte
zouden zijn. Ruimte en tijd gaan dus vooraf aan de dingen, en wel zo,
dat zij onze waarneming van dingen mogelijk maken. Een waargeno-
men ding is in feite niets anders dan bepaald gewaarwordingsmateriaal
(zoals gezichts- en tastgewaarwordingen) geordend en tot eenheid ge-
bracht in een vastomlijnd stuk ruimte en een welomschreven deel van
de tijd. Ruimte en tijd als die ordeningsvormen zijn zelf niet datgene
wat geordend wordt. Zij worden over het to ordenen materiaal heen
gelegd. Zij zijn niet afkomstig uit het gewaarwordingsmateriaal, maar
worden door ons eraan toegevoegd. Zij vinden dus hun oorsprong in
feite in ons voorzover wij waarnemende subjecten zijn. Slechts door
middel van deze toevoeging ontstaan er voor onze ogen waargenomen
dingen als tijdruimtelijke eenheden.

Uit deze verklaring van ruimte en tijd als vormen van onze zintuig-
Hike waarneming vloeien drie belangrijke konsekwenties voort. Ten
eerste is hiermee verduidelijkt hoe wiskunde als apriori wetenschap
mogelijk is: ruimte en tijd zijn de rechtsgrond van de wiskundige
oordelen, en zij gaan vooraf aan de waarneming van dingen. Daarom
kunnen we wiskunde bedrijven zonder eerst alle waargenomen dingen
to hoeven meten en tellen. Ten tweede hebben ruimte en tijd, in
Kant's terminologie, een transcendentale functie. Daarmee wordt be-
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doeld dat zij, niettegenstaande hun verankering in het zintuiglijke
kenvermogen van het subject, toch constitutief zijn voor onze waar-
neming van dingen buiten ons. Zij helpen de gewaarwordingen tot
waarnemingen verheffen. En ten derde wordt daarmee het statuut van
de waargenomen dingen bepaald. Een ding is niet een op zich gesloten
entiteit die is zoals die is. De dingen waarmee wij van doen hebben
zijn, in Kant's woorden, geen 'dingen op zichzelf , maar het resultant
van de opname van gewaarwordingen in de subjectieve vormen van
onze zintuiglijkheid. Wat zich aan ons als een ding voordoet, is niet het
ding zoals het op zich en los van ons waarnemen bestaat, maar slechts
het ding als fenomeen, het ding zoals dat aan ons verschijnt dankzij
onze ordeningsvormen ruimte en ti jd.

De categorieen van het verstand als mogelijkheidsvoorwaarden
voor de fysica

Op dezelfde wijze als met betrekking tot de wiskunde opereert Kant
ook met betrekking tot de natuurkunde. Ook deze wetenschap wordt
door hem gelegitimeerd door aan to tonen dat de basisbegrippen die
constitutief zijn voor de fysica, niet uit de ervaring afkomstig zijn,
maar in het subject wortelen. Echter niet in de zintuiglijkheid van het
kennende subject, maar in het verstand. Het verstand is immers ons
vermogen tot conceptie van begrippen. Deze basisbegrippen die fysica
ilberhaupt eerst mogelijk maken, noemt Kant categorieen. Begrippen
als huffs, kraai of mens zijn afhankelijk van onze waarneming en geven
aan wat aan een bepaalde klasse van waargenomen dingen gemeen-
schappelijk is. De categorieen daarentegen gaan aan iedere weten-
schapelijke kennis van dingen vooraf en zijn in die zin zuivere ver-
standsbegrippen. Kant somt een twaalftal categorieen op; laten wij ons
hier beperken tot de beschouwing van de meest interessante, to weten
noodzakelijkheid, oorzaak en gevolg, substantie, en bestaan. Zij alien
zijn niet ontleend aan de waarneming. Voor de categorie van oorzaak
en gevolg en het daarin aanwezige moment van noodzakelijkheid heeft
Hume dit al aangetoond. Maar we kunnen hieraan toevoegen, dat wi j
ook geen substanties waarnemen in de zin van absoluut in zich zelf
berustende entiteiten, maar slechts dingen die een betrekkelijke stabi-
liteit vertonen. Ook het bestaan van dingen wordt niet waargenomen;
immers, bestaan is geen eigenschap als hardheid, kleur of vorm van
het ding. Vandaar trouwens dat er telkens weer twijfels mogelijk zijn
aan het al dan niet bestaan van waargenomen dingen, en daarmee ook
hallucinaties en illusies.
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De categorieen zijn dus niet aan de waarneming ontleend, maar horen
thuis in het verstand. Verder wordt pas dankzij hen, meer bepaald
dankzij de toepassing ervan op de waargenomen dingen natuurweten-
schap mogelijk. De functie van de categorieen bestaat namelijk daarin
dat zij de dingen van onze waarneming verheffen tot objecten van
ervaring, en zo maken ze natuurwetenschap mogelijk. De fysica heeft
het niet over de waarneming van persoon A of B, maar over een
ervaring, beter gezegd over experimentele kennis die in principe
iedereen zich eigen kan maken. En het voorwerp van de fysica is niet
de hier en nu waargenomen steen of hond, maar deze dingen geobjec-
tiveerd tot hetgeen daarin substantieel, noodzakelijk en echt bestaand
is. De natuurwetenschap wil immers niet een beschrijving bieden van
op welke plaatsen de een of andere hond op een bepaalde ochtend
ronddoolt, maar wil inzicht verkrijgen in de noodzakelijke wetten die
de causale verbanden tussen de verschillende materiedelen regelen. De
vraag hoe de synthetische oordelen a priori mogelijk zijn die zoals het
causal iteitsbeginsel voor natuurwetenschap constitutief zijn, kan dus
als volgt beantwoord worden. De oordelen in kwestie berusten op de
categorieen van het verstand en vinden daarin hun oorsprong. Verder
zijn ze a priori, omdat de categorieen aan de objecten van de natuur-
wetenschappelijke ervaring voorafgaan en deze pas mogelijk maken.
Dit betekent, dat de categorieen eveneens transcendentaal zijn. Alhoe-
wel ze subjectief van oorsprong zijn, is slechts dankzij hen zoiets als
objectieve natuurwetenschap mogelijk.

De onmogelijkheid van de metafysica

De categorieen zorgen ervoor dat de dingen die we om ons heen waar-
nemen, objecten worden van natuurwetenschappelijke kennis. Natuur-
wetenschap strekt zich daarmee weliswaar uit over al wat we tegen-
komen op het vlak van de waarneming, maar dan ook geen millimeter
verder. Waar geen vooraf gegeven waarnemingsmateriaal aanwezig is,
waar zich niets aan ons voordoet, kunnen we ook niets tot object van
natuurwetenschappelijk onderzoek maken. Dit betekent, dat de
natuurkunde zonder enige uitzondering geldig is voor de hele fenome-
nale wereld van de ti jdruimteli jke ding en, maar niet voor enige andere
wereld. Een fysica van fictieve werelden zoals bijvoorbeeld die van de
Griekse mythologie, van Doornroosje of van Reintje de Vos, is on-
mogelijk. Daarmee hebben wij zowel de mogelijkheid alsook de gren-
zen van de objectieve kennis aangeduid. We kunnen weliswaar meer
verzinnen dan reeel, dat wil zeggen in tijd en ruimte gegeven is, maar
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we kunnen niet meer kennen. Hoe zit het dan met de metafysica die
juist pretendeert inzicht to geven in dingen die niet in tijd en ruimte
gelocaliseerd zijn, die anders gezegd in geen mogelijke ervaring
gegeven kunnen zijn, zoals de ziel als immateriele substantie, de
wereld als de totaliteit van de natuurobjecten, en God als de aller-
laatste oorsprong van zowel de ziel als de wereld? De metafysica heeft
altijd gepoogd hierover hetzij in positieve hetzij in negatieve zin uit-
spraken to doen. In al deze gevallen past ons kenvermogen volgens
Kant eenzelfde methode toe. Het probeert bij de hele verzameling van
afhankelijke entiteiten iets onafhankelijks en onvoorwaardelijks to
vinden. Het vermogen om op die manier de kennis van het verstand of
to ronden door een laatste niet verder naar iets anders verwijzend ele-
ment in de hele serie van afzonderlijke entiteiten aan to wijzen, noemt
Kant de rede. Deze is dus het metafysisch vermogen bij uitstek. Wat
wordt met dit afronden van onze kennis van het afhankelijke door een
onvoorwaardelijk element in feite bedoeld? Kant licht dit in eerste
instantie toe aan de hand van de rationale psychologie die het bestaan
van een onsterfelijke en enkelvoudige zielssubstantie wil bewijzen. We
komen in ons een groot aantal psychische activiteiten tegen zoals de
acten van denken, willen of voelen. Deze zijn voor hun bestaan alle-
maal afhankelijk van iets anders, namelijk een ik. Alle psychische
acten zijn acten niet van zichzelf, maar van een ik. Terecht zeggen we
daarom ook niet 'het denken denkt' of 'het willen wil', maar 'ik denk',
'ik wil' enz. Denken, willen en voelen treden steeds op als predicates
die slaan op een ik en dit ik is het laatste subject van al wat psychisch
is. Je kunt immers niet zeggen 'het denken is ik', maar slechts 'ik
denk'. Nu gaat de rationele psychologie verder door to stellen: indien
het ik het laatste subject is, dan bestaat het niet zelf weer in iets
anders, zoals het denken slechts in het ik bestaat, maar is het op zijn
beurt onafhankelijk van al de rest. Er is geen denken mogelijk zonder
een ik dat denkt, maar wel een ik zonder denken. Anders gezegd: het
denken is geen voorwaarde voor het bestaan van een ik, maar omge-
keerd is het bestaan van een ik de voorwaarde van het denken. Het ik
is dus onvoorwaardelijk en onafhankelijk, het bestaat niet in iets
anders, maar uitsluitend in zichzelf. Dit betekent dat het ik een sub-
stantie is in de zin van een onvergankelijke entiteit, en dit substantieel
bestaande ik noemen we gewoonlijk de ziel.

Volgens Kant is dit echter een drogredenering. Zolang we van de psy-
chische acten terugredeneren naar een drager ervan, is alles in orde.
Als we dan echter concluderen dat deze drager een immateriele entiteit
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zou zijn, begaan we een redeneerfout. Want hiermee wordt het sub-
stantiebegrip niet langer toegepast op materiaal afkomstig uit de
tijdruimtelijke wereld, maar in zijn pure begripsmatige betekenis
gebruikt. In die betekenis is het echter, zoals we zagen, een categorie,
dat wil zeggen het is slechts een middel om waarnemingsgegevens to
objectiveren, en niet zelf een object. Indien we op een wetenschap-
pelijk zinvolle manier over substanties widen praten, kan dit slechts
voorzover we daarmee het betrekkelijk stabiele materiaal bedoelen
waaruit de dingen van de materiele wereld zijn opgebouwd. Daar-
buiten beschikken we eenvoudigweg over niets waarop we dit begrip
zouden kunnen toepassen. We zijn daarom niet in staat, zoals de ratio-
nele psychologie beweert, vanuit de gegevens die we in de fenomenale
wereld tegenkomen, terug to redeneren naar een wereld daarachter van
niettijdruimtelijke dingen. Het substantiebegrip is slechts toepasbaar
binnen het kader van de reele wereld, en niet op de verhouding tussen
deze gegeven wereld en entiteiten als immateriele zielen die als dingen
op zichzelf daarachter zouden liggen.

Eenzelfde kritiek treft ook de pogingen van de rationele theologie om
het bestaan van God to bewijzen. Ook God is, en zelfs meer nog dan
de ziel, een laatste entiteit die onafhankelijk van al het andere bestaat
en niet welk ander ding dan ook nodig heeft om zelf to kunnen be-
staan. Met God is het hoogste punt van het denken bereikt. De ziel is
de laatste grond van al het psychische, zegt men, maar God is zelfs nog
de grond van de ziel. God is de absoluut laatste voorwaarde die er
moet zijn opdat welk ander ding dan ook kan bestaan. Want al wat is,
is ofwel God zelf ofwel van God afhankelijk. Hierop antwoordt Kant
dat we met de term God duidelijk een wezen bedoelen dat geen deel
uitmaakt van de fenomenale wereld, iets wat we niet kunnen waar-
nemen en daarom ook niet tot object van ervaring respectievelijk
van natuurwetenschappelijk onderzoek kunnen maken. Maar de term
'bestaan' is een categorie, hij dient slechts ter bevestiging van het
objectieve zijnskarakter van de waargenomen dingen als zijnde onaf-
hankelijk van onze waarneming. Van bestaan of niet-bestaan spreken
is alleen zinvol binnen het kader van de wereld van de ti jdruimteli jke
objecten van natuuronderzoek. Ons kennen is inderdaad bij machte
een eenduidige en definitieve beslissing to forceren omtrent vragen als
het bestaan van kanalen op de planeet Mars maar enige poging het
begrip 'bestaan' to koppelen aan het begrip God is volstrekt zinloos.
Men moet zich er overigens terdege van bewust zijn dat Kant met
dergelijke uitspraken niet slechts die metafysici kritiseert die de ziels-
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substantie en het bestaan van God bewezen dachten to hebben, maar
evenzeer hun tegenstanders die het tegendeel ervan dachten to kunnen
aantonen. Beide groepen maken zich schuldig aan de toepassing van
categorieen die alleen met betrekking tot waarnemingsgevens kennis
kunnen produceren, op entiteiten waarvan men van meetaf aan toe-
geeft dat ze op geen enkele manier in de waarneming gegeven kunnen
zijn. Om een uitdrukking van Kant to gebruiken: "de een melkt de bok,
de andere houdt de zeef eronder".

We moeten tenslotte nog een paar woorden toevoegen over de onmoge-
lijkheid ook van de derde tak van de metafysica, de rationele kosmo-
logie. Wij hebben in onze waarneming altijd dingen voor ogen die
evengoed niet zouden kunnen bestaan en voor hun bestaan afhankelijk
zijn van andere dingen als hun oorzaken. Het enige wat in deze hele
reeks van dingen en gebeurtenissen niet weer afhangt van iets anders,
is de wereld zelf als de totaliteit van deze dingen. Bij de poging, niet
slechts over afzonderlijke dingen of groepen van dingen objectieve
uitspraken to doen, maar over de wereld als geheel, komt de rede
echter in problemen die Kant antinomieen noemt. Wij zijn immers
gedwongen tegenstrijdige uitspraken to doen over de wereld als totali-
teit van de dingen. Om hier slechts een voorbeeld van een dergelijke
antinomie to noemen: Enerzijds moeten we beweren dat de natuur-
causaliteit niet toereikend is om de verschijnselen in de wereld to ver-
klaren, maar de we voor een afdoende verklaring een beroep moeten
doen op die vorm van causaliteit die we vrijheid noemen. Indien we
alles willen verklaren als noodzakerlijkerwijs voortgebracht door een
daaraan voorafgaande oorzaak, dan moet een gegeven ding X verklaart
worden vanuit zijn oorzaak F, deze oorzaak vanuit E, deze vanuit D
enz. Voor een integrate verklaring van X volstaat het dus niet terug to
gaan naar E, maar moet de hele reeks van de aan X voorafgaande oor-
zaken in aanmerking worden genomen. Indien nu deze reeks naar het
verleden toe oneindig zou zijn, zou er nooit sprake van kunnen zijn
dat X een voldoende oorzaak zou hebben en dus zou bestaan. Het is
immers een bekend feit dat zonder voldonde oorzaak niets tot existen-
tie kan komen. Omdat X bestaat, moet het dus een voldoende oorzaak
hebben, en dat betekent dat ergens de opsomming van oorzaken voile-
dig en of moet zijn, dat wil zeggen dat er een eerste oorzaak moet zijn
die slechts oorzaak is en niet weer op haar beurt een gevolg is van iets
anders. Welnu, een eerste oorzaak die iets voorbrengt zonder daartoe
door iets anders bepaald to zijn, is een vrije of spontane oorzaak die
uit eigen beweging overgaat tot actie. Dus moeten we als beginpunt
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van de hele keten van oorzaken een vrije oorzaak poneren. Anderzijds
mogen we echter volgens Kant geen enkel ander verklaringsmodel voor
de verschijnselen accepteren dan de natuurcausaliteit. Want stel dat er
een vrije, zichzelf activerende spontane oorzaak zou bestaan: waarom
zou die op een gegeven moment in actie zijn gekomen en niet in: de
daaraan voorafgaande toestand zijn gebleven? Indien zij een voldoende
oorzaak had om to handelen, gaat die oorzaak als de vrije oorzaak
bepalend daaraan vooraf, en is die zogenaamd 'vrije' oorzaak helemaal
niet vrij. En indien zij niet zo'n oorzaak had om in actie to komen, is
er ook geen reden om aan to nemen dat zij ooit in actie zou zijn geko-
men. Dan hebben we echter niets aan het poneren van een dergelijke
eerste oorzaak.

Kant's antwoord op deze antinomie is dat in feite beide stellingen waar
zijn. De bewering dat er niets dan natuurcausaliteit bestaat, slaat ech-
ter niet op een wereld van op zich bestaande dingen, deze wereld ken-
nen we immers helemaal niet en kunnen er niets over zeggen, maar op
de gegeven fenomenale wereld. En hier betekent deze uitspraak niet
dat bij ieder gegeven gevolg X een oneindige daaraan voorafgaande
keten van oorzaken bestaat, maar dat wij, de kennende subjecten, de
taak hebben bij iedere oorzaak van X die we tegenkomen opnieuw een
verder daarachter liggende oorzaak to gaan zoeken. In dit steeds verder
zoeken en onderzoeken bestaat juist de taak en de vooruitgang van de
wetenschap. De bewering daarentegen dat er een zichzelf tot actie
bepalende oorzaak, dat er dus vrijheid moet zijn, geldt niet voor die
fenomenale wereld maar wel voor de wereld voorzover onafhankelijk
van onze kennis en buiten het bereik ervan. In de fenomenale wereld
is er inderdaad geen vrijheid aan to treffen, dat wil zeggen vrijheid is
geen begrip dat de natuurwetenschapper bij zijn verklarend werk zou
mogen of kunnen hanteren. Hij heeft het uitsluitend over causale ver-
banden. Dit neemt echter niet weg dat de wereld van de dingen op
zichzelf zonder probleem zoiets als vrijheid en spontane oorzake-
li jkheid zou kunnen herbergen. Of dit echter al dan niet het geval is,
kan niet met theoretische middelen worden beslist, want het is geen
vraag die binnen de grenzen van hetgeen gekend kan worden thuis-
hoort. Wat dit voor gevolgen heeft, heeft Kant in zijn tweede hoofd-
werk uit het jaar 1788 onderzocht dat gaat over het vrijheidsbegrip
voorzover dit het fundament is voor ieder ethisch handelen. De titel
van dit werk is dan ook zeer toepasselijk Kritik der praktischen Ver-
nun f t.
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De morele wet als categorische imperatief

Kennis van de natuur is de aangelegenheid van de natuurwetenschap.
Filosofie komt er slechts aan to pas voorzover er niet-empirische of a
priori elementen in deze kennis verwoven zijn. Deze stelregel is ook
van toepassing op de wereld van het handelen. Zijn hier bouwstenen in
aanwezig die een filosofische, en niet slechts een psychologische of
sociologische benadering ervan rechtvaardigen? Volgens Kant kan het
zelfs niet anders. Al ons handelen vindt plaats in het kader van de
natuur en de natuurwetten. Daarbinnen is echter voor een beoordeling
van handelingen als moreel goed of onverantwoord geen ruimte. Want
daarvoor moet je de handelingen in kwestie kunnen toerekenen aan
een subject dat er de verantwoordelijkheid voor draagt. Als er echter
slechts oorzaken zouden zijn die op hun beurt het onvermijdelijke
gevolg zijn van andere daaraan voorafgaande oorzaken, dan zou je
iemand niet op zijn daden kunnen aanspreken. Morele handelingen
moeten daarom hun oorsprong vinden in een vermogen dat geen deel
uitmaakt van de wereld van de natuur. Welnu, het enige vermogen van
een dergelijke aard dat we hebben, is onze rede. We zagen reeds dat de
rede als theoretische rede buiten het natuurgebied opereert, alhoewel
zij hier tevergeefs probeert een positief object als ziel, God of wereld
to vinden. Ook de practische rede kan haar object, het goede, slechts
buiten de natuur tegenkomen. De enige vraag die zich hier laat stellen
is, of we inderdaad het bestaan van een rede die het goede tot object
heeft mogen aannemen.

Laat ik beginnen met de vaststelling dat een rede die erop gericht is
het goede to realiseren, een zedelijk willen genoemd mag worden. Van
willen is hierbij sprake, voor zover de rede het goede tot doelobject
heeft. Het goede is wat gedaan moet worden, en het beginpunt van een
doen is een willen. Ten tweede is het willen van het goede een zedelijk
willen. lets willen dat bijvoorbeeld nuttig, aangenaam of plezierig is,
betekent iets willen omwille van een of ander empirisch gegeven iets.
We beoordelen iets steeds als nuttig of aangenaam voor iets, en hetgeen
waarvoor het nuttig of aangenaam is, moet al gegeven zijn, om iets
anders als daarvoor gunstig of bevorderlijk to kunnen beschouwen.
Hier beoordelen we dus telkens middelen naar gelang hun bruikbaar-
heid voor het bereiken van een gegeven doel. Maar op het vlak van de
redelijke wil is het goede het enige dat gegeven is, en het wordt gewild
niet omwille van iets anders, maar omwille van zichzelf. Welnu, indien
men het goede wil niet omdat het ergens voor bruikbaar is, maar een-
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voudigweg omdat het het goede is, indien men dus het goede niet als
middel, maar als doel op zichzelf nastreeft, oefent men een act uit van
zedelijk willen.

Tot zover deze begripsbepaling. En nu terug tot onze vraag: bestaat er
een zedelijk willen? Kant's antwoord is eenvoudig. Het bestaan ervan
kun je natuurlijk niet met wetenschappelijke methodes bewijzen, om-
dat zedelijkheid op dit vlak geen rol speelt. Zedelijkheid is wat gedaan
moet worden. En telkens als je het goede wilt eenvoudigweg omdat het
nu eenmaal het goede is, telkens als je een dergelijke wilsact voltrekt,
bewijs je jezelf de realiteit van de zedelijkheid, en anders kan het ook
niet. Het voorwerp van het kennen is iets dat gegeven is, het voorwerp
van de practische rede het doen van iets dat ons is opgegeven.

De enige vraag die hier rijst, is dan of het goede als doel van de wil
niet evenzeer als een onafhankelijk element buiten de practische rede
staat als de natuur, het voorwerp van de fysica, buiten de kennende
rede. Het belangrijke punt in Kant's moraalfilosofie is nu dat hij
iedere fundering van de moraal buiten de rede zelf afwijst. Of men de
zedelijkheid nu in een sociale context, in de natuur van de mens of in
de wil van God wil funderen, men beschouwt moraliteit daarmee tel-
kens als heteronoom, dat wil zeggen als iets wat ons hoe dan ook van
buiten of is opgelegd. Kant daarentegen verdedigt de absolute auto-
nomie van het willen en de vrijheid van de practische rede om zichzelf
de wet to stellen waaraan zij gehoorzaamt. Het goede omwille van het
goede willen, betekent juist het goede onvoorwaardelijk willen, en de
rede is nu eenmal niets anders dan het vermogen om het onvoorwaar-
delijke to stellen. Dit betekent, dat pas in het morele willen de rede
volledig zichzelf is en slechts hier bij machte is zichzelf to realiseren.

Als men dit alles zo hoort, kan men haast niet anders dan vermoeden
dat de mens van nature het goede zou willen. Immers, waarom zou hij
tegen de natuurlijke geaardheid van zijn eigen rede ingaan? Maar we
weten toch wel allemaal dat dit niet het geval is. De oorzaak hiervoor
is het bekende feit dat het redelijke inzicht voor de mens niet reeds als
dusdanig de enige of tenminste de hoogste drijfveer is van zijn han-
delen. Dit betekent, dat de mens niet alleen bestaat uit zuivere rede,
maar ook andere beginselen van zijn handelen in zich heeft zoals de
zinnelijke begeerte. Het vermogen van de rede om het handelen to
bepalen is beperkt. Als wezen met een eindige rede heeft de mens de
zedelijkheid niet als een onbetwist gegeven in zijn bezit. Maar ander-
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zijds is de zedelijkheid evenmin slechts een eventuele mogelijkheid die
we zouden kunnen nakomen wanneer het ons zo uitkomt. Het zedelijke
handelen is zonder meer een moeten en een plicht. Het willen van het
goede heeft voor de mens daarom de vorm van een imperatief. Nader
bepaald gaat het niet om een imperatief in de vorm van een indien -
dan. Indien je een bepaalde taart wilt bakken, moet je inderdaad be-
paalde ingredienten gebruiken, maar anders hoef je je om meet of
boter niet per se to bekommeren. Het willen van het zedelijke is daar-
entegen een moeten zonder meer. De zedelijke verplichting heeft de
vorm van een absoluut stellende of categorische imperatief. Het zede-
lijke is aan geen enkele voorwaarde gebonden en er is geen enkel ex-
cuus om ooit immoreel to mogen handelen. Wat ons tot zedelijkheid
verplicht, is echter zoals ik zei niet een dreigende straf van God of een
sanctie van de gemeenschap of de staat, maar ons eigen redelijke ver-
mogen zelf. Wij mensen zijn nu eenmaal wezens die de rede bezitten,
en indien we onszelf willen zijn, zit er niets anders op dan redelijk to
zijn. Op het vlak van het handelen betekent dit, dat we als redelijke
subjecten eenvoudigweg het goede moeten doen. Wij zijn dit aan nie-
mand anders dan onszelf als dragers van de rede verplicht.

Maar wat is dan telkens het goede? Is Kant niet typisch de filosoof die
in dermate algemene termen praat dat het concrete individu niet weet
wat hij ermee aan moet? Is het niet zo dat men zich in feite steeds in
een zeer specifieke situatie bevindt waar men dit of dat moet doen, en
niet de buitengewoon algemene keuze heeft het goede als goede at dan
niet to willen? Kant antwoordt hierop door to betogen dat de term
'goed' een formele, en niet een nadere inhoudelijke kwalificatie van
handelingen is. De plicht het moreel goede to doen is gegrondvest in de
rede en niet een zaak waar we pas naar aanleiding van onze waarne-
ming of ervaring achter zouden komen. Het categorische imperatief
dat je overigens kort en krachtig kunt formuleren als 'handel zede-
lijk!', is ten opzichte van de ervaring a priori. Maar juist daarom is het
uitgesloten hieruit a priori bepaalde stelregels of to leiden zodat je op
voorhand zou kunnen uitmaken wat in een feitelijk gegeven situatie at
dan niet de moreel verantwoorde handeling is. Natuurlijk, je weet a
priori dat iedere niet-morele handeling ongeoorloofd is. Dit volgt uit
het categorische imperatief zelf dat slechts de ene kant opwijst, name-
lijk die van het zedelijk handelen. A priori verboden zijn handelingen
als het bedriegen of vermoorden van iemand. Maar wat in een concreet
geval positief gedaan moet worden, is hiermee nog Lang niet vastge-
legd. Hier heeft het individu een waaier van mogelijkheden naar ge-
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Lang zijn eigen beoordeling van de situatie. Van belang is alleen dat de
uiteindelijk gekozen handeling ingebed kan worden in de vorm van
het goede, dat wil zeggen dat men kan aantonen dat de handeling uit-
gevoerd wordt omdat die goed is, en niet met enig ander doel voor
ogen. Moreel is dan een handeling waarin het goede wordt nagestreefd
eenvoudigweg omdat het goed is. Of je op een kruispunt links of
rechts afslaat, hangt of van waar je naartoe wilt en is in die zin moreel
irrelevant. Als je echter de ene weg inslaat om bij je doel aangekomen
daar een handeling to plegen die met de verwezenlijking van het mor-
eel goede onverenigbaar is, dan is ook het feit dat je die ene weg in-
slaat immoreel to noemen.

Voor wie Kant's moraalleer dan nog to abstract vindt, is een herfor-
mulering van het beginsel van zedelijk handelen mogelijk. Moraliteit
betekent het goede als een laatste doel of een doel op zich nastreven.
Het begrip van het onvoorwaardelijk goede is, naar we zagen, ge-
grondvest in het vermogen van het onvoorwaardelijke, in de rede. De
rede bestaat echter niet zo maar als een ding ergens in de wereld, maar
slechts als een vermogen van de mens die daarom zonder meer bepaald
kan worden als de drager van de rede. Omdat het goede steeds als doel
op zich gewild moet worden, betekent dit dus dat de mens als bezitter
van de rede steeds als doel op zich beschouwd moet worden. Moreel
handelen, zegt Kant, respecteert in de mens hetgeen hem tot mens
maakt, namelijk de rede. Een mens mag daarom door ons nooit als een
middel, een pion of een proefkonijn behandeld worden, maar altijd als
een doel. Moraliteit houdt in dat we de redelijkheid zowel in onszelf
als in onze medemens tot doel van het handelen verheffen. Omdat nu
wijzelf en al onze medemensen eenzelfde rede bezitten, kunnen we
verder zeggen dat we steeds op een zodanige manier moeten handelen
dat onze handeling het bijval van de medemens oproept, juist voor
zover die zelf een redelijk wezen is. Hij zou dus in de gegeven situatie
logischerwijs op precies dezelfde manier moeten gaan handelen als wij
dat doen. Iedere handeling waarvan we kunnen vragen dat de andere
die in eenzelfde situatie op eenzelfde manier zou uitvoeren, is moreel
verantwoord, en omgekeerd geldt dat wij niet datgene een ander mo-
gen aandoen, waarvan we zelf niet willen dat de ander het ons zou
aandoen. Op het vlak van de moraliteit heerst een volstrekte reciproci-
teit van het willen. Een handeling die moreel wil zijn, moet in prin-
cipe als handeling niet slechts van mij, maar van eenieder denkbaar
zijn. Als criterium voor een morele handeling mag men dus stellen dat
deze zonder uitzondering universaliseerbaar is. Wat slechts voor mij of
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anders izberhaupt beperkt voor iemand of voor een groep van indivi-
duen (voor een volk, voor een staat, een vereniging enz.) goed zou
zijn, is per definitie niet moreel goed. Moreel handelen en (groeps-)
egolsme gaan dus in geen geval samen.

De doelmatigheid van de organismen

Daarmee hebben we bet domein zowel van de theorie als van de prak-
tijk doorlopen en vastgesteld dat in beide gebieden filosofie mogelijk
is omdat beide gebieden geconstitueerd worden door a priori begrip-
pen. Constitutief voor bet gebied van bet kennen zijn de natuur-
begrippen van bet verstand of de categorieen, constitutief voor bet
gebied van bet willen en handelen is bet vrijheidsbegrip dat zijn oor-
sprong heeft in de rede. Meer dan deze twee domeinen zijn er niet. Al
wat is maakt ofwel deel uit van de wereld der natuur ofwel van de
zedelijke wereld. De mens nu is als enig ons bekend wezen burger van
beide werelden tegelijk. Hierin ontdekt Kant een nieuw probleem. Het
vrijheidsbegrip verklaart niets in bet gebied van de natuur, en omge-
keerd veroorzaakt de natuur niets op bet vlak van de zedelijkheid. De
toepassingsvelden van de twee begrippen natuur en vrijheid staan los
van elkaar. Maar doordat de mens in beide gebieden tegelijk opereert
moet er ook een verbinding tussen hen mogelijk zijn. Vanuit de natuur
nu bestaat er geen weg naar de vrijheid; deze ligt in geen enkel opzicht
in bet verlengde van de natuur. Maar er moet een overgang bestaan
vanuit de vrijheid naar de natuur. Immers, bet is onze taak het moreel
goede niet slechts in de wereld van de vrijheid to willen, maar in bet
kader van de natuur ook to doen. Dit kan echter slechts indien we
gerechtigd zijn de natuur op een zodanige manier to denken dat zij
zich tegen de realiseerbaarheid van bet goede niet principieel zou ver-
zetten. Het moet dus mogelijk zijn, bet willen dat gekenmerkt wordt
door zijn gerichtheid op een doe] en bet kennen dat gekenmerkt wordt
door zijn uitsluitende belangstelling voor causale verbanden, met
elkaar to verzoenen. Dit zou bereikt zijn indien we de dingen der
natuur zouden mogen beoordelen volgens bet in de rede als wil ge-
grondveste begrip doelmatigheid. Daarmee wordt dus niet bedoeld dat
in bet natuurproces zelf doeleinden aanwezig zouden zijn. Kant ver-
werpt bet aloude idee van een in de natuur aanwezige doelmatigheid
of teleologie. In de natuur heerst volgens hem niets dan de blinde
causaliteit. Waar bet echter om gaat is dat we bet recht zouden moeten
hebben om de door middel van bet causaliteitsbeginsel gekende
natuurdingen in een reflectie erop als doelmatig to mogen beoordelen.
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Dit is dus Been kwestie van de natuur, maar van ons recht om to oor-
delen. Kant heeft dit probleem dan ook uit de doeken gedaan in zijn
derde grote werk, de Kritik der Urteilskraft uit 1790.

Het begrip doelmatigheid is niet van belang voor bet kennen van de
natuur, maar maakt bet mogelijk haar op een bepaalde manier to be-
schouwen. Vandaar dat de doelmatigheid volgens Kant tweeledig is.
Enerzijds gaat bet om een subjectieve beschouwingswijze van de
natuurdingen, anderzijds om een beoordeling van een objectief be-
staand iets als doelmatig. Wat bet eerste punt betreft, is de doel-
matigheid in kwestie uitsluitend bet resultant van een toevoeging aan
bet ding van onze zijde. Dit is volgens Kant bet geval bij de esthe-
tische beoordeling van dingen. Het kunstwerk is immers een puur
natuurding met alle predicaten die daarbij horen: bet heeft een zeker
gewicht, afmetingen, ontstaat op een gegeven tijdstip en wordt ouder.
In bet vervaardigen van een kunstwerk wordt dan ook geen enkele stof
gebruikt die niet uit de natuur zou zijn gehaald. Dit ding vervolgens
als mooi beoordelen is een toevoeging van onze zijde. Wij spreken
daarmee een zekere waardering uit van bet ding, namelijk zijn aan-
gepastheid aan en daarmee doelmatigheid voor wat betreft onze waar-
derende vermogens. Wat bet tweede punt betreft is de beoordeling van
een natuurding als zijnde in zichzelf doelmatig volgens Kant een oor-
deel dat slechts mogelijk is met betrekking tot een bepaalde klasse
van natuurdingen, to weten de organismen. We kunnen niet anders dan
hun bouw en functioneren beoordelen als in zichzelf doelmatig. De
kritische vraag van Kant nu is, in hoeverre bet gerechtvaardigd is, om
esthetische oordelen en (zoals hij ze noemt) teleologische oordelen over
de organismen uit to spreken. Volgens Kant is dit geen wetenschappe-
lijke vraag (hetzij uit de kunstwetenschap, hetzij uit de biologie), maar
wel een typisch filosofisch probleem omdat we in beide gevallen bet
doelmatigheidsbegrip niet uit de ervaring putten en daarom als een a
priori moment moeten beschouwen.

Beginnen we met de doelmatigheid van de organismen. We noemen iets
doelmatig als bet aan een bedoeling of een idee beantwoordt. Indien
dingen bijvoorbeeld beantwoorden aan de intenties die wijzelf ermee
hebben, zijn ze doelmatig in de zin van bruikbaar voor onze plannen.
Maar organismen worden doelmatig genoemd niet met bet oog op een
doel of idee dat buiten henzelf en dus in onze rede zou liggen. Het
idee waaraan een organisme al dan niet beantwoordt, ligt in bet leven-
de wezen zelf vervat als zijn eigen bouwplan. In die zin is bier sprake
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van een 'objectieve' doelmatigheid. Kenmerkend voor levende wezens
is juist dat zij zichzelf organiseren voigens een aan henzelf immanent
idee. Bij een organisme groeit juist niet eerst een been, dan een hoofd,
en tenslotte worden dan de delen aan elkaar gelijmd. Nee, alles groeit
tegelijk in een continue ontwikkeling met als doel het volgroeide orga-
nisme. Het levende wezen brengt zichzelf voort in die zin dat de delen
hun ontstaan en wording danken aan het plan van het geheel, en dit
geheel slechts als de harmonische structuur van die delen bestaat. In
die zin zegt Kant dat een organisme tegelijk oorzaak en gevolg is van
zichzelf. Ieder deel staat in dienst van ieder ander deel en omgekeerd
is ieder deel de bestaansreden of het doel voor ieder ander deel. Dit
betekent, dat alle delen tegelijk middel en doel van het organisme zelf
zi jn.

Terwijl in de gewone natuurcausaliteit het gevolg altijd buiten de
oorzaak komt to staan, vallen bij het organisme beiden samen. Het
organisme stuurt en regelt zijn ontwikkeling zelf. Causale verbanden
zoals die elders in de natuur bestaan zijn daarom ontoereikend ter
verklaring van de levende wezens. Kant acht het uitgesloten dat er ooit
een Newton zou komen die ook maar de totstandkoming van een gras-
spriet afdoende op puur causale manier begrijpelijk zou kunnen ma-
ken. We kunnen in dit geval niet anders dan iets niet-natuurlijks, na-
melijk een idee, meer bepaald het idee van het organisme in kwestie,
als grondslag voor ons begrip van iets natuurlijks, van het levende
wezen gebruiken. Het belangrijke punt bij dit alles is echter niet dat
hiermee de biologie als een wetenschap met een apart kengebied gein-
stalleerd wordt waarvoor heel andere wetmatigheden zouden gelden
dan voor de overige natuur. Als onderdeel van de natuur zijn de orga-
nismen ongetwijfeld even mechanisch geproduceerd als ieder ander
natuurding ook. Het punt is echter dat het voor ons eindig verstand
uitgesloten is ooit tot een volledig causaal begrip van de levende
wezens to komen. De beoordeling van de organismen als doelmatig is
niet constitutief voor de organismen zelf, maar wel voor onze kennis
ervan. Het doelmatigheidsbeginsel is inherent aan ons oordelen over de
organismen. Anders dan bij de categorieen die de natuur in haar ge-
heel constitueren, en anders dan bij het vrijheidsbegrip dat de morele
wereld voor ons open doet gaan, wordt door het doelmatigheidsbegrip
daarom geen nieuw veld van objecten geconstitueerd. We hebben ge-
woon geen andere keuze dan de levende wezens to beschouwen alsof er
doelgerichtheid en daarmee een vermogen om hun eigen idee to eonci-
pieren in henzelf aanwezig was. Maar in feite zi jn uitsluitend wi j het
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die kunnen beoordelen in welke mate een levend wezen zijn bouwplan
en doel al dan niet benadert. Het organisme zelf heeft daar geen notie
van. Terecht, want doelmatigheid kennen we tenslotte slechts uit ons-
zelf en uit ons eigen ontwerpen van doeleinden. Niettegenstaande deze
subjectieve oorsprong van het doelmatigheidsbegrip moeten we het
echter als het ware onder het organisme zelf schuiven om op die
manier zijn geslaagdheid ten aanzien van het bouwplan dat het beli-
chaamt to kunnen beoordelen. In die zin is het doelmatigheidsbegrip
dus a priori tegenover het organisme dat we door middel van dit be-
grip beoordelen. Dit begrip is constitutief niet voor het organisme zelf,
maar voor onze beoordeling ervan.

De fundering van de esthetica

Terwijl het organisme met betrekking tot zichzelf als doelgericht moet
worden beschouwd, wordt het kunstvoorwerp al dan niet als doelmatig
in zijn verhouding tot onze psychische vermogens beoordeeld. Immers,
mooi noemen we het kunstwerk niet voorzover het een goed georgani-
seerd geheel is (dan is het slechts harmonisch) maar voorzover het in
staat is in ons (wij die het kunstwerk bekijken) een welbehagen of ge-
nieten op to roepen. Kunstwerken worden gemaakt juist met het doel
een bepaalde werking op onze gevoelens uit to oefenen. Muziekwerken
worden niet geschreven om door niemand gehoord en gewaardeerd,
schilderijen niet gemaakt om door niemand gezien to worden. Het
kunstwerk is altijd gericht op een mogelijke bewonderaar ervan.

Esthetische oordelen zijn smaakoordelen, en over smaak, zegt men,
valt niet to twisten. Zijn ze dan subjectief in de zin van arbitrair of
afhankelijk van de toevallige constitutie van het individu? Eenzelfde
zaak zou dan op verschillende personen verschillend kunnen werken,
en wat de een mooi vindt, beoordeelt de andere als lelijk. Kant nu is
van oordeel dat dit soort toevalligheid op empirisch vlak ongetwijfeld
voorkomt: de een houdt van snoep, de ander daarentegen niet. Maar
dit is niet het geval bi j de esthetische oordelen. Dit betekent overigens
dat deze oordelen niet slechts empirische elementen bevatten. Het is
immers een felt dat ze niettegenstaande hun subjectiviteit toch wel
aanspraak maken op objectieve geldigheid, dat wil zeggen op geldig-
heid voor alle individuen. Wie Rembrandt maar een middelmatige
schilder vindt, bewijst daarmee niet een andere smaak to hebben, maar
dat hij helemaal geen smaak bezit. Wij zijn er dus van overtuigd dat
we van iedereen mogen eisen met een gegeven ding dat we waarnemen
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dezelfde esthetische gevoelens en beoordelingen to verbinden als wij-
zelf. Dit betekent dat de reden om iets mooi to vinden en to noemen
niet in onze individualiteit ligt, maar dat hier een a priori eis neer-
gelegd is waaraan eenieder, wi jzelf overigens inbegrepen, zich moet
conformeren. Verder geldt hier net als bij het teleologische oordeel dat
het begrip 'mooi' niet een apart gebied van objecten constitueert naast
de gewone natuurobjecten. 'Mooi' is geen objectief predicaat, maar
duidt een relatie aan. Het drukt namelijk de verhouding uit tussen een
voorwerp en onze gevoelens ten aanzien daarvan. Daarom kunnen we
overigens niet alleen de met een dergelijke opzet gemaakte producten
van de kunstenaar maar bijvoorbeeld ook een landschap of een zons-
ondergang als mooi ervaren. Mooi is een object niet omdat het op een
welbepaalde wijze is voortgebracht, maar omdat het in ons een reactie
van genot en welbehagen kan oproepen.

Een belangrijk punt bij Kant's bepaling van schoonheid is dat de in-
werking van het voorwerp op ons gevoel zonder bemiddeling van enig
begrip gebeurt. Wie kunsttheorie gestudeerd heeft, kan, maar hoeft
daarom nog niet de betere kunstminnaar of kunstkenner to zijn. Het-
zelfde geldt overigens ook voor de creatieve kunstenaar. Juist zolang
deze nog zijn werken volgens de regels van de kunst moeizaam in
elkaar zet, zijn die werken meestal van lager allooi. Het genie creeert
spontaan en zonder enige aan het scheppingsproces voorafgaande
reflectie. Het schot is meteen raak en er wordt niet vooraf over gespe-
culeerd of het al dan niet zal lukken het kunstgevoel van de potentiele
koper of bewonderaar in gunstige zin to bewerken. Kunst die de in-
druk geeft gewild to zijn, is zeker niet boeiend of bekorend. Bij het
kunstwerk is dus sprake van doelmatigheid zonder dat het doel daarbij
begripsmatig wordt voorgesteld.

Esthetisch welbehagen onstaat slechts als onze gevoelens niet in oproer
zijn, en waar we niet onder druk worden gezet hetzij door de op ons
inwerkende natuur waarin wij ons moeten trachten overeind to hou-
den, hetzij door de strikte eis van een morele plicht die geen uitstel
duldt. Esthetisch genot veronderstelt de volle rust van het gemoed.
Hier zijn wij vrij zowel van het morele moeten als van de dwang van
onweerstaanbare begeerten. We hoeven niet bepaalde belangen to ver-
dedigen of handelend in to grijpen in een gegeven toestand. Vandaar
dat het esthetische genieten zuiver contemplatief is. Het last de zaak
die we als mooi beoordelen voor wat die is en respecteert ten volle de
waardigheid ervan. We gaan dan niet gebukt onder de ernst van de
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zedelijkheid of anderzijds de eisen van de dagelijkse noodzaak aan
onze zinnelijke behoeften to voldoen. De zinnelijke natuur delen we
met de dieren, het zedelijke willen met alle redelijke wezens (gesteld
dat er naast de mens nog andere dergelijke wezens zijn). De eenheid
van het zinnelijke gebied en het vlak van de redelijke ideeen zoals
gerealiseerd in het esthetische beleven, is daarentegen de eenheid van
de twee onderscheiden componenten die uitsluitend in de mens een
eenheid vormen. Men mag daarom stellen dat volgens Kant de mens
zich niet in het wetenschappelijke kennen of door het morele hande-
len, maar slechts in het esthetische beleven ten voile en als mens ont-
plooit en realiseert.
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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 'Welt-
philosoph' (om Kants uitdrukkingen to gebruiken). Het is daarom zin-
vol 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 niet-
intellectueel 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?) ano-
niem publiceerde. Omdat iedereen veronderstelde dat het hier het fang
verwachte boek van Kant over de godsdienst betrof, was het onmid-
dellijk 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 Philo-
sophisches Journal waarvan Fichte redacteur was. Fichte vreesde mo-
gelijk 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 studen-
ten van de Jenase universiteit afkomstig waren, het betreffende tijd-
schriftnummer verbood, vond de regering van Weimar waaronder Jena
ressorteerde, het moment gekomen om in to grijpen. Uit angst studen-
ten 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 verwach-
tingen 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 open-
baar 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 werke-
li 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 napoleon-
tische oorlog liep hij cholera op, waaraan hij overleed.

Rond de eeuwwende heeft Fichte aan de Duitse filosofie een beslis-
sende 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 tegenstrij-
dige 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 inge-
steld 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 ge-
richtheid 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 relative-
rend standpunt mee to verwoorden als zou iedereen er zijn eigen filo-
sofie 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 idealis-
me 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 unbeding-
ten 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 hel-
pen: 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 be-
wijzen, het geldt zonder enige verdere grond. Wie dit zo zegt, kent
zichzelf daarmee het vermogen toe om een geldend principe to pone-
ren. 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 grondleg-
gend 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 ge-
vonden: 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 tegenge-
stelde 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 reali-
teit van de ander. Zo is de derde handeling oftewel de derde 'Grund-
satz' gevonden, waardoor "schlechthin das Ich sowohl als das Nicht-Ich
teilbar gesetzt" worden (I, 109).

Vanuit deze drie nu verkregen 'Grunds5tze' kunnen vervolgens 'Lehr-
sAtze' 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 Nicht-
Ich 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 prak-
tische, 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 (zelf-
gecreeerde) 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 illus-
treren geeft Fichte veel vergelijkingen; hij neemt bijvoorbeeld een
getal en begrijpt het als produkt van factoren.

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

i
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er dogmatisch mee omgaan. Eigenlijk verdienen deze de naam 'filo-
soof 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 filo-
sofen 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 ge-
deelte 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 eigent-
liche 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 in-
zicht 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. Duide-
lijk is, dat dit alles slechts mogelijk is op grond van een optimistisch
mensbeeld: als de mens zich vrijmaakt van alle vooroordelen en mis-
verstanden 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 waar-
devol is wanneer het op de hoogte van de filosofie is gekomen: geen
kinderlijk en naief, maar filosofisch doordacht geloof. Misschien zou-
den 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 een-
heid, 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 verwer-
ven alsook om het door to geven.

Een tegenhanger hiervan vormt het polemische boek tegen Nicolai: het
schildert het beeld van de oppervlakkig-verstandelijke verlichtings-
professor, 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 staats-
constitutie moet kunnen worden gewijzigd, eventueel met geweld, in-
then deze niet meer het doel dient van verwezenlijking van de vrij-
heid. 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 neer-
gelegd: in 1800 verscheen Der geschlossne Handelsstaat, ein philoso-
phischer 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 be-
invloeding 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 handels-
staat'. 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 Zerstreu-
ungssucht 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 be-
schouwingen, getiteld Grundzuge des gegenwdrtigen Zeitalters onder-
scheidt hij namelijk vijf perioden in de wereldgeschiedenis: de situatie
van onschuld, van beginnende zonde, van volledige zonde, van begin-
nende 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 over-
zicht de op zichzelf uiterst belangrijke ontwikkeling van zijn Wissen-
schaftslehre 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 nationa-
listische opstelling spreken ons niet meer aan in onze meer relativeren-
de attitude. Anders ligt het met de filosofische houding die hij ver-
tegenwoordigt. Zijn gedrevenheid en zijn consequente redelijkheid
kunnen ons nog steeds tot voorbeeld zijn. Zijn afwijzen van elke eli-
taire filosofiebeoefening en zijn bestrijding van 'Schwhrmerei', opper-
vlakkige 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 Filoso-
fie, 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 ver-
schijnen 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 overzichts-
werk 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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Schelling
W.E. Ehrhardt

Sie widmen in dieser Vortragsreihe ihre Aufinerksamkeit vorziiglich der
Jahreszahl 1800. Dieses Datum ist auch Or die Schellingforschung ein
aulerordentlich wichtiges Datum, denn als Goethe uberlegte, wen er
wurdigen wolle, mit ihm in die erste Stunde des Neuen Jahrhunderts zu
treten, wdhlte er auler Schiller nur Schelling. Schelling war damals noch
nicht 25 Jahre alt, aber Goethe war nicht der einzige, der ihn als das
neue Gestirn betrachtete, um das sich die philosophische Diskussion
bewegte.

Am 27. Januar 1775 in Leonberg geboren, gehdrt Schelling wohl zu den
markantesten Glucksfallen, in denen ungew6hnliche Begabung dank
vaterlicher Friihausbildung sich ungehemmt vom Bildungssystem entfal-
ten konnte. Seit September 1792 bereits fanden Verdffentlichungen von
Schelling grol3e wissenschaftliche Beachtung, and manche Interpreten
sehen Schelling 1800 bereits auf dem H6hepunkt seines Ruhmes. Aber
Schelling lebte and arbeitete bis er am 20. August 1854 in Bad Ragaz in
der Schweiz starb. Dort lies ihm der Bayerische K6nig 1856 ein schdnes
Grabmal setzen mit der Widmung: Dem Ersten Denker Deutschlands. Des-
wegen macht mir das zweite Datum, das Sie fur den Rahmen dieser Vor-
tragsreihe bestimmten, 1821, grole Probleme, denn ich gehore nicht zu
jenen Interpreten, die den fro hen Schelling vom sp°ten scheiden wollen.
Meine These ist vielmehr: Nur ein Schelling.') Obwohl ich gerade infolge
dieser These es nicht n6tig hitte, auch Texte heranzuziehen, die nach
1821 geschrieben sind, will ich dies trotzdem tun, um verbreitetem Vor-
urteil entgegenzuwirken. Denn noch immer wuchert in sekundarer Phi-
losophiegeschichtsschreibung die Vorstellung, Schelling babe als'genialer
Mitstreiter' Fichtes begonnen, die damaligen Wandlungen der Natur-
wissenschaften rezipiert, dann unter dem Einflul des gerade nach Jena
gekommenen Hegel ein spinozistisches Identitatssystem2) entworfen and
sei dann in Folge von Einflussen von Bbhme, Oettinger and Baader ins
Dunkel von GrS1 a and Verhangnis geraten, wie es ein Jasper'scher Buch-
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titel suggeriert. Nichts ist falscher. - Oder besser: nichts war falscher,
denn durch die Aufarbeitung der Quellen der Tiibinger Studienzeit durch
W.G. Jacobs') and meine eigene Erschlielung der Dokumente des philo-
sophischen Gesprdchs von Maximilian II. and Schelling°) ist sicher, daB
Schelling sowohl von Anfang an als eigenst'ndiger Philosoph betrachtet
werden muB, als such bis ins hdchste Alter der rationales Darstellung
seines Prinzips gewidmet blieb. Dies bezeugen auch die inzwischen vor-
liegenden ersten Bande der historisch-kritischen Ausgabe der Werke5) and
der ji ngst durch Sandkuhlers Edition des Tagebuchs 18486) gewonnene
Einblick in die Arbeitsweise Schellings. Das Modell vom epigonenhaften
Anfang bei der Wissenschaftslehre, der durch naturphilosophische
Schwhrmerei und'dunkle Gefi hle' zum systematischen Scheitern fi hrt7),
dieses Modell, das ja auch Richard Kroner nooh benutzte, ist von der
quellenorientierten Forschung einfach i berholt. Man kann fiber seine
Berechtigung nicht mehr disputieren, hf chstens noch dari ber, wie seine
Entstehung sich historisch erklaren lasse. Dies letztere kann allerdings
eine sinnvolle Aufgabe sein, zumal fast alle Vorwurfe gegen Schelling
schon zu dessen Lebzeiten vorgebracht wurden. Seltsam mutet es an, daB
gegen Schelling der Vorwurf des Sansculottentums, des Materialismus and
Atheismus and auch der des Idealismus and katholisierender, reaktionarer
Gesinnung erhoben wurde, ja, daB an ihm kritisiert wurde, er sei "nur
Wissenschaft and sonst gar nichts" and auch, er sei von "esoterischem
Mystizismus" geprligt von Jugend auf. Ich kann these divergierenden
Urteile in der bier gebotenen Ki rze nur nennen - nicht bewerten. Aber
traut man ihnen uberhaupt zu, ein fundamentum in re zu haben, so bietet
sich ein hi bsches Argument dar, um zur These Nur ein Schelling zuruck-
zuleiten. Schelling selbst benutzte es einmal, um die Divergenz der Be-
richte uber Sokrates zu erklaren: daB eben "Sokrates der Mann war, gro/
genug, um die ganze Distanz der Xenophontischen and Platonischen Dar-
stellung auszujullen." (XIV, 325) (Ein anderes Argument, das Schelling
zur Rechtfertigung von Widerspri chen im Werke Platos selbst einfi hrte,
- jemand, den man seit 2000 Jahren den 'Gbttlichen' nenne, di rfe man
auch zutrauen, sich selbst zu widersprechen, - mSchte ich allerdings nicht
auf Schelling selbst zuruckwenden, denn 'g6ttlich' hat Schelling noch
niemand genannt.)9)

Das grole Prinzip, das der Philosophie Schellings Einheit gibt, heist
Freiheit. "Das A and O der Philosophie ist Freiheit," schreibt Schelling am
4.2.95 an Hegel and nie ist Schelling davon abgewichen, dal Freiheit
unser Hochstes sei. Aber was ist Freiheit? Schelling war, wie Sandki hler
schreibt, "Zeitzeuge des gesamten europaischen revolutionaren and gegen-
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revolution) ren Prozesses".10) Ihm war also der Mil3brauch, der mit dem
Namen der Freiheit getrieben werden kann, doch schon ebenso bewuft,
wie uns heute. Das A and O der Philosophie ist Freiheit? - Hatte nicht
Kant gerade erst den ganzen Streit um die Thesen: es gibt Freiheit oder
alles in der Welt geschieht lediglich nach Gesetzen der Natur, in den
Abgrund der unbeweisbaren Antinomien geworfen?" ) Als "frisch von
Kant hergekommener", wie Schelling sich einmal nannte, kann Schelling
unmoglich die Philsophie an das Prinzip einer seienden Freiheit gebunden
haben. Ob Freiheit ist oder nicht ist, kann reine Vernunft niemals ent-
scheiden, wohl aber, daB sie sein soll. Allein die deontische Wende, die
durch Kant's Entdeckung des 'Kategorischen Imperativs', - des Factums
eines Sittengesetzes aus refiner Vernunft, eingeleitet wurde, erlaubt zu
sagen, daB Freiheit uberall das Prinzip sein soll. Das "BewuJtsein der
Freiheit", Kant wtrtlich, "ist uns nicht vorher gegeben".12) Schellings For-
mulierung, 'das A and O der Philosophie ist Freiheit', nennt also eine
Forderung, ein Postulat: 'ist' oder 'sein soil' (XIII, 247) gilt hier gleich, -
etwa so, wie wir sagen, die H6chstgeschwindigkeit auf Autobahnen ist
120 and meinen:'soll 120 km/h sein. Wenn das A and O der Philosophie
Freiheit sein soll, geht es in der Wissenschaft darum, die Wirklichkeit der
Freiheit uberall zur Darstellung zu bringen." ) Diese Aufgabe, die Fichte
nur fur die Wissenschaftslehre ergriffen hatte, trugt Schelling in. alle
Gegenstandsgebiete: z.B. in das Reich der Natur. Wenn durch Kant im
sittlichen Bereich die Autonomie als Voraussetzung allgemein verbind-
licher Gesetze erwiesen wurde, wenn nach Fichte das Wissen uberhaupt
nur in seinem Streben nach Unbedingtheit dem Vergehen in der Par-
teilichkeit and subjektiven Meinung widersteht, dann kann die alles
umfassende Natur nicht etwas sein, was uberall keine Freiheit zulaf3t. Ein
Dualismus, - wie etwa: im Geist gibt es Freiheit in der Natur aber nicht -
oder, wie Schelling es Fichte vorwarf, ein "Hinwegschelteni14) der Natur
zu einem nicht zu wollenden Gegensatz der Freiheit kommt for Schelling
nicht in Betracht. Fur ihn gilt vielmehr: "Welcher Gegenstand Objekt der
Philosophie sein loll, derselbe mu.3 auch als schlechthin unbedingt ange-
sehen werden." (III, 11.) Freiheit soll uberall sein.

Schelling schuf daher einen neuen Begriff der Natur, der die Natur nicht
mehr nur natura naturata, sondern natura naturans sein liel3. ... Nach
allgemeiner Ubereinstimmung ist die Natur selbst nichts anderes als der
Inbegri f f alles Seins; es ware daher unmoglich die Natur als ein Un-
bedingtes anzusehen, wenn nicht im Begri f f des Seins selbst die verbor-
gene Spur der Freiheit entdeckbar ware. Darum behaupten wir: Alles Ein-
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Philipp Otto Runge (1777-1810), Der Morgen, 1808.
Oel auf Leinwand, 109 85,5 cm - Photo: Kleinhempel, Hamburg.
Hamburger Kunsthalle/Freunde der Kunsthalle E.V.
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zelne (in der Natur) sei nur eine Form des Seins selbst, das Sein selbst
aber = absoluter Tatigkeit. (111, 13).

Der anschaulichste Begriff for die sich selbst bedingende Produktivitat
ist for Schelling der Organismus, denn dieser bezeichne "eine Sukzession,
die innerhalb gewisser Grenzen eingeschlossen, in sich selbst zuruckflieJt."
(II, 349).

Mit der These des allgemeinen Organismus in der Natur tritt Schelling
dem 'alten Wahn' entgegen, daB Organisation and Leben, aus Naturprin-
zipien unerklarbar seien. Ja, Schelling stand nicht ab, these Erklarungsart
auch for das Denken als Teil der Natur for mdglich zu halten, denn,
schreibt er, "da alles Denken zuletzt auf ein Produzieren and Reproduzie-
ren zuruckkommt, so ist nichts Unmogliches in dem Gedanken, daf3 die
selbe Tatigkeit, durch die die Natur in jedem Moment sich neu reprodu-
ziert im Denken nur durch das Mittelglied des Organismus reproduktiv
sei." (111, 274).

Ohne mich auf veraltete Terminologien aus der Naturwissenschaft ein-
zulassen, kann ich Schellings Deutung der Natur als eines tatigen Pro-
zesses am einfachsten anschaulich machen, indem ich ein einziges Ge-
malde, durch Schellingzitate erlautere. Es ist Philipp Otto Runges Kleiner
Morgen von 1808. Runge war durch Steffens and Perthes sehr for
Schelling gewonnen and teilte diesem sogar brieflich seine "Uberein-
stimmung" mit: "Sie werden these Ubereinstimmung der Vorstellungen mit
Jhnen gewiJ nicht fur anma, end von meiner Seite halten, and sich schon
denken konnen, wie ich dieses verstehe", schrieb er an Schelling am
1.10.181025) In dem Kleinen Morgen von 1808 gibt es zwei Aussage-
formen: die des Rahmens and die des inneren Bildes. Die des Rahmens
kann man in der von Schelling exakt eingefohrten Begrifflichkeit (V,
407) allegorisch nennen: d.h. das Besondere, Dargestellte verweist auf ein
Allgemeines. Die Aussageform des inneren Bildes dagegen ist symbolisch
zu nennen, weil Besonderes and Allgemeines hier in vdlliger Indifferenz
erscheinen. Gemaf Schellings Naturphilosophie ist unten im Rahmen das
erste Existierende als Indifferenz von Licht and Schwere abgebildet. Sie
ist der Grund der bestimmten Verhaltnisse der Materie, wo Ad- and
Kohasionskrafte Grund bestimmter Raumlichkeit werden. Daher sind
als nachste Allegorie Mineralien abgebildet, die aber ihrerseits als Grund
der Existenz pflanzlicher Selbstheit in das Dunkel zurocktreten. Dal hier
tatige Verhaltnisse gemeint sind, deuten die verbindenden Putten an,
polar sich als Geschlechter trennend. Die im Licht sich zuerst zeigende
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Freiheit, sich seinem Grunde entgegenzusetzen, tritt im Pflanzenreich
noch in relativer Gebundenheit hervor. "Es muffle", schreibt Schelling,
"ein solcher Moment kommen, wo die im Innern, im Prinzip der Materie
selbst durch die hohere Potenz erregten Bewegungen zum freien Spiel
wurden. Dieser Moment konnte nur der der organischen Natur sein." (X,
379). "In den ersten freiwilligen Bewegungen des Tieres of fenbart sich das
... eigentliche Geheimnis des Vorgangs, in welchem das Leben entsteht....
Nicht meter, wie die Sterne, einer unablassigen Bewegung hingegeben,
sondern dieses Prinzip unablf ssiger Bewegung in sich besiegt enthaltend,
sind die Tiere nichts anderes, als das vollig iiberwundene Gestirn." (X,
384). Der Blutkreislauf ahme zwar noch den astralen Stiftekreislauf der
Pflanzen nach, schreibt Schelling, and es mag dem entsprechen, dal
Runge das Rot einer Amaryllisblute als den allegorischen Grund des
Leibes wahlte. Noch weniger an seinen Grund gefesselt, freier, tritt der
Geist im Menschen hervor, allegorisch: die sich aus dem Kopf windende,
fast kaum noch mit ihm als Grund verbundene Lilie. Schelling: "Wie die
Pflanze in der Blute sick schlieft, so die ganze Erde im Gehirn des
Menschen, welches die hochste Bliite der ganzen organischen Meta-
morphose ist." (IV, 210f). Die rich frei bewegende Form des Geistes ist
der Gedanke, allegorisch: der Engel, neigt rich, noch durch Wolken and
Nebel getrennt, vor der Klarheit ewiger Wahrheiten, die hier bildlich als
mathematisch regelmABig geordneter Chor der denkenden KSpfe erschei-
nen. Die allegorische Anspielung auf die Mathematik ist durch die Kreise
and Sinuswellen betont. Das Ideal Mathematik, allegorisch: die bildliche
Scheidung der Klarheit von den Gedankenwolken and Nebeln, ist gera-
dezu ein Beispiel, mit dem uns Schelling immer wieder das freie Verhalt-
nis des Existierenden zu seinem dunklen Grunde 'menschlich nahezu-
bringen' versucht, etwa, wenn er sagt: "So wie im Menschen in die dunkle
Sehnsucht, etwas zu schaffen, dadurch ans Licht tritt, daft in dem chaoti-
schen Gemenge der Gedanken, die alle zusammenhangen, jeder aber den
anderen hindert hervorzutreten, die Gedanken sich scheiden and nun die
im Grunde verborgen liegende, alle unter sich befassende Einheit sich er-
hebt." (VII, 361).

In der inneren, nach der oben gegebenen Definition Schellings symbolisch
zu nennenden Dimension des Bildes ist es gar nicht mehr notig, die In-
differenz des Lichtes and der Schwere blof3 zu allegorisieren. Sie ist in
der Natur wirklich. Der Morgenstern ist these Indifferenz selbst. Vor dem
Lichte des Morgens tritt die Schwere in die Nacht zuruck. An die Stelle
des allegorisch angedeuteten Mineralreiches, als dem bestimmten VerhAlt-
nis der Krdite, treten wirkliche Felsen and Meere, and inmitten der
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pflanzlichen Natur symbolisiert das Menschenkind selbst als hochste Stufe
der Indifferenz des Lichtes and des dunklen Grundes den Ort, auf den
alle geistigen Erscheinungen bezogen sind. Aber die Deutung der schwe-
benden Gestalten des inneren Bildes wurde den gegenwartig intendierten
Zusammenhang verlassen. Es ging nur darum, an der bildlichen Dar-
stellung anschaulich mitparaphrasierenden Schelling-Zitaten darzustellen,
dal Schellings Naturphilosophie aufgebaut ist als eine Stufenfolge der
immer neu rich stellenden Alternative des relativ dunklen Grundes and
des Lichtblicks der Freiheit.

Mit der These des allgemeinen Organismus hat Schelling die Begeis-
terung, mit der sich die Jugend der Romantik um 1800 dem Studium der
Natur zuwandte, entscheidend befliigelt. Wer hatte es in jener Zeit ertra-
gen, mit der Erforschung der Gesetze der Natur zugleich an der Ver-
nichtung der eigenen Freiheit zu arbeiten? In der Kunst schien die Nach-
ahmung der Natur nur dann eine mit der Freiheit vertragliche Forderung,
wenn sie als Nachahmung der freien Produktivitat der Natur verstanden
wurde, and eben dies lehrte Schelling.16)

Schelling hat sogar versucht, den enzyklophdischen Zusammenhang der
Wissenschaften selbst als eine Darstellung der Wirklichkeit der Freiheit
zu begreifen. In den Vorlesungen uber die Methode (Lehrart) des akade-
mischen Studiums zeigt Schelling den Weg, wie auf einer Universitat
gelehrt werden kann, ohne dal der Studierende mit der Erwerbung seiner
Spezialkenntnisse zugleich das Gefiihl erhalt, an der Vernichtung der
eigenen Freiheit zu arbeiten. Aus diesen Vorlesungen hat Wilhelm von
Humboldt sein Konzept einer autonomen Universitat gewonnen.l'n

Schelling sagte in diesen Vorlesungen, (die mit meiner Einleitung and
Kommentierung gerade in der zweiten Auflage wieder erschienen sind):
"Die Universitdten, da sie nur Verbindungen fur die Wissenschaften sind,
brauchen auJer dem, was der Staat freiwillig and seines eigenen Vorteils
wegen fur ihre au, ere Existenz tun muf, keine andern Veranstaltungen fur
das Reale, als welche aus der Idee selbst fliefien.a18) Ihre Autonomie zu
sichern, sei das Einzige, was der Staat tun kdnne. "Lerne nur um selbst
zu schaf fen!i19 ist die zentrale Stud ienempfehlung Schellings, and in ihrer
Produktivitat erscheint ihm die Kunst als das wahre Organon der Wissen-
schaft and Philosophie.

Auch dem realen Begriff der Freiheit, "da,6 sie ein Vermogen des Guten
and Men" sei, wandte sich Schelling in einer Schrift zu. Sie trhgt den
Titel: Vom Wesen der menschlichen Freiheit, - aber auch dies ist ihm nur
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ein Gegenstandsbereich, in dem sich die Wirklichkeit der Freiheit dar-
stellt. Diese Schrift IABt, um die Freiheit als Hochstes zu retten, die Ver-
antwortlichkeit der Persbnlichkeit eines Menschen, bereits beginnen in
der "anfdnglichen Handlung, durch welche er dieser and kein anderer ist".
(VII, 389) "Wollen ist Ursein" wird hier formuliert (VII, 350), wobei na-
tiirlich nicht, wie in der mit Schopenhauer verbundenen Entwicklung oft
geschehen, vergessen werden darf, dal das Sein selbst von Schelling als
Freiheit bestimmt wurde. Spinoza, nicht Schelling, kann vorgehalten
werden, er behandle "auch den Willen als eine Sache" (VII, 349).

Am schwierigsten ist es aber, das Prinzip, das A and O sei Freiheit, auch
im Gebiet der Religion darzustellen, scheint doch alles, von den friihe-
sten Kultstatten bis zu den letzten Domen, eher auf Abh5ngigkeit zu
verweisen als auf Freiheit. Dieses Thema hat Schelling lebenslang nicht
ruhen lassen. Er war durch friihe Kenntnis orientalischer Sprachen and
alter Literatur, wie niemand je, fur these Aufgabe in der Philosophie
geriistet. Aber das Gebiet ist so umfangreich and wohl auch die Edition
seiner Werke in diesem Bereiche so irref0hrend, dal ich fast das Gefiihl
habe, Neues zu behaupten, wenn ich Ihnen nun vortrage, wie Schelling
auch in der Religion, in Mythologie and Offenbarung, die Darstellung
der Wirklichkeit der Freiheit gesucht habe and dal meine These von der
Einheit der Philosophie Schellings auch fur diesen Bereich in Anspruch
genommen werden darf.

Wenn Freiheit unser HSchstes sein soll, wenn das A and O der Philoso-
phie Freiheit ist, dann muff in bezug auf die Religion Freiheit auch
Gottheit genannt werden kdnnen. In der Tat findet sich bei Schelling die
Formulierung: "Freiheit ist unser Hbchstes, unsere Gottheit, these wollen
wir als hochste Ursache aller Dinge." (XIII, 256).
Es ist keineswegs nur eine gelegenheitliche Formulierung Schellings. Er
hat sie vielmehr wiederholt benutzt, normativ verwandt and dazu noch
mit der rhetorischen Anspielung auf Anselmus Versehen, dal dieser
"Gedanke erst alle Gefd,6e unseres Denkens and Erkennens so ausdehnt,
daf3 wir fuhlen, wir rind nun bei dem Hochsten, wir haben dasjenige er-
reicht, woruber nichts Hoheres gedacht werden kann". (ebd.). Damit sind
wir also mindestens experimentell berechtigt den Ausspruch "Freiheit ist
unsere Gottheit" einmal nicht metaphorisch zu lesen, sondern ganz wSrt-
lich zu verstehen. Schelling hat die seine Zeit beherrschende Religion
selbst eine Religion der Freiheit genannt. Auch dieses wurde uns berech-
tigen, den Versuch zu wagen, Freiheit einmal nicht anders zu denken als
andere Gotter: 'Freiheit ist unsere Gottheit'.
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Schellings Methode verlangt ja, i berall die Wirklichkeit der Freiheit zur
Darstellung zu bringen. In Schellings Methode kommt es i berhaupt nicht
in Betracht, Religion in die Abhfingigkeit von logischen, psychologischen,
gesellschaftlichen oder sonstigen Beziigen zu stellen: Religion soil i berall
nur durch Religion bestimmt sein and i bt auf das Denken so nur eine
Autoritat aus, wie jeder Gegenstand, der denkend betrachtet werden soil
(vgl. XIII, 139). Das Erfassen z.B. der Autonomie des Gegensatzes von
Mythologie and Offenbarung ist in dieser Methode geradezu die Gewahr,
daf3 ein Student der Theologie sich gegenuber seiner Wissenschaft als ein
Freier fi hlen kann, and nicht, (wie Schelling sagte), durch sein Studium
an seiner eigenen Vernichtung" arbeitet (vgl. V, 213 and I, 339). Aber

nicht nur der grof3e Gegensatz der symbolischen and allegorischen Reli-
gionsform, der antiken and der christlichen Welt, soil als ein autonomer
begriffen werden, sondern fur alle Stufen der Evolution der Mythologie
and Offenbarung weist Schelling nach, da13 ein Gott nur durch einen
Gott begrenzt wird. Das Material der Mythographen and auch die
Quellenkenntnis der Offenbarung ist seit Schellings Arbeiten erheblich
angewachsen. Eine kritische Edition der Philosophie der Mythologie and
der Philosophie der Offenbarung wird nicht weniger historische Quellen-
kommentare benbtigen als die Edition der Naturphilosophie. Fur meine
hier vertretene These ist es aber ganz irrelevant, zu fragen, inwieweit es
Schelling im einzelnen gelungen ist, zu zeigen, daf Glitter nur durch
Gbtter bestimmt werden and gar welche durch welche. Fur meine bier
vertretene These geniigt es, daf3 Schellings Methode die Aufgabe stellt,
Gottheiten ausschlieflich durch ihr Verhaltnis zueinander zu charakteri-
sieren. Mein Ziel ist hier nur, die Moglichkeit zu zeigen, die von
Schelling konstruierte Evolution von Mythologie and Offenbarung auf
neue Gottheiten zu erweitern: Freiheit ist unsere Gottheit.

Die Mythologie bietet, da GStter als Gdtter autonom sein miissen, fur
den Ubergang von einem zum anderen einzig das Verhaltnis der Zeugung
an (vgl. XIII, 312 and V, 405). Dionysos, der z.B. verschiedenen Stufen
Grenzen setzt, wird daher gleich dreimal gezeugt, Christus nati rlich nur
einmal. Sogleich erhebt sich fur uns die Frage nach Herkunft der Frei-
heit. Die Antwort ist einfach, denn das Ereignis ist noch nahe genug: so
nahe, daJ3 wir uns scheuen, in mythologiegemaf3er Bildlichkeit davon zu
reden: Die Freiheit, die Gottheit genannt wird, ist im Kaschubenland20)
geboren, Konigsberg, dort stand ihre Wiege. Und wenn die verkurzende
Bildlichkeit doch einer Rechtfertigung bedarf, so weise ich darauf hin,
da13 auch Schelling nicht abstand, die Wanne, in der Dionysos lag, mit der
Krippe in Bethlehem zu vergleichen (vgl. XIII, 518).
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Im Schote der praktischen Vernunft oder genauer: als refine Vernunft
selbst ein Sollen setzte, fist die Gottheit Freiheit erzeugt worden; denn das
Bewuf3tsein der Freiheit, so sagte ja Kant, "ist uns nicht vorher gegeben"
(Kpr. V., S. 56).21)

Keine Schwierigkeit sehe ich, historisch zu belegen, data auch die zeu-
gende Vernunft selbst schon Gottheit genannt wurde. Sie wurde als
Gottheit gezeugt, als der Gott der Gnade rich auf das Gebet einlief, so
zu sein, wie wir ihn denken: das, uber dem Grbt eres nicht gedacht wer-
den kann, was er freilich, ohne ins Hypothetische zu geraten, in einer
Religion tun konnte, in der er bereits mit dem Pfingstwunder als Heiliger
Geist in das subjektive Bewul3tsein der Gemeinde getreten war. DaB ein
neuer Gott sich zur Herrschaft erhoben hatte im ego cogito, der substan-
tia causa sui oder in dem, was notwendig existiert, wenn seine Existenz
moglich ist, - ein neuer Gott, der nicht mehr dem Willen des Gottes
Abrahams, Isaaks usw. untersteht, das wurde ja splitestens von Pascal
geahnt (vgl. Memorial v. 23/24. Nov. 1654). Als die 'grof3machtigen'
Prinzipe der Vernunft eine ht here Ewigkeit beanspruchten, als der Wille
Gottes, war es unvermeidlich, daB reine Vernunft den existierenden Gott
der Gnade in den Tartaros der Unbeweisbarkeit stiet3 and selbst alles
Sein an rich zog. Vdlker and Staaten gibt es erst mit ihren Gottheiten,
and so fehlte auch nicht der Versuch, ein Volk in seinem Wesen mit der
Gottheit Vernunft zu verkniipfen. Auch auf die von Herder aus Jena
berichtete Prognose Fichtes, daB die Herrschaft der Vernunft spatestens
in 5 Jahren alle Kirchen i berflussig machen werde, kann verwiesen wer-
den, wenn es gilt, historisch zu belegen, daf Freiheit als Gottheit von
einer anderen Gottheit gezeugt wurde, die Vernunft heist. (vgl. XI,
266f).

Die Konigsberger Geburt der Gottheit Freiheit gibt dieser aber ein be-
sonderes Geprfige: mag es sein, daf3 die Gottheit Vernunft sich als Seien-
des zeigt, uber dem HSheres nicht gedacht werden kann, - mag es sein,
daB ein aufklarerischer Streit moglich ist, ob die Vernunft Gottheit oder
ob Gott unmittelbar ist: die Gottheit Freiheit gerat in solche Alternativen
dank ihrer Herkunft prinzipiell nicht. Ob Freiheit oder Vernunft das
hbchste Seiende ist, kann niemals Streit sein, denn eine seiende Freiheit
als gSttliches Kind hatte die Gottheit Vernunft langst in Antinomien
zermalmt and verschlungen wie Kronos seine Kinder.
Allein die List der praktischen Vernunft rettete. Ihr Interesse fuhrt den
Primat. Mythologiegemat gesprochen, ist sie das Bewu(tsein der Ver-
nunft and miif3te in Schellingscher Begrifflichkeit die relativ-weiblich
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gewordene Gottheit (vgl. XIII, 411) genannt werden. Sie, die praktische
Vernunft, schutzt die Freiheit, entzieht sie der Alternative von Sein and
Nichtsein.
Die Freiheit, in K6nigsberg geboren, ist ein deontisches Prinzip. Sie ist
nicht, sondern sie soil sein. Wenn i berhaupt reine Vernunft sich auf ein
Sollen einlaft, Normen setzt, wird als Seinsollendes Freiheit gezeugt.''')
Freiheit wollen wir als letzte Ursache aller Dinge. Als die gewollte
Gottheit ist Freiheit von Anfang an nicht eine Seiende, wie alle von
Uranos bis Zeus, vom Gesetzgeber Israels bis zur Vernunft es waren.

Das Experiment, die Rede von Freiheit als Gottheit nicht metaphorisch,
sondern w6rtlich zu nehmen, and die Religion der Freiheit in den Kon-
text der Religionen zu stellen, kann aber fiber die Geburt der Freiheit
hinausgefi hrt werden, denn Freiheit als Gottheit zu wollen, dehnt die
Gefhfe unseres Denkens so aus (s.o.), daB sie die ganze Evolution von
Mythologie and Offenbarung umfassen, wie sie Schelling beschreibt.
Freiheit ist das eigentlich gewollte in alien Stufen des Prozesses. Kurzzi)
skizziert: 'als Gottheit von Gottheit gezeugt, reicht eine Gottheit in den
Anfang, wie spat sie such erscheint' (vgl. z.B. XIII, 383).20)
Nicht anders die Freiheit. Schellings gewaltiger Versuch, die ungeheure
Masse an Dokumenten der religi6sen Entwicklung der Menschheit nicht
als einen zusammenhanglosen Haufen zufalliger Abhangigkeiten liegen
zu lassen, sondern als einen ebenso autonomen and in alien seinen Teilen
notwendigen Zusammenhang zu beschreiben, als es die Natur ist, - dieser
gewaltige Versuch erweist Freiheit als Anfang and Ende. Was wir wollen
vor allem Seienden ist Freiheit, sein K6nnen, das des Seins Machtige.
Dieses ist aber als Seiendes nicht zu wollen, weil Freiheit eben vor allem
Seienden gewollt sein soil. Nicht was ist, sondern was sein soll, wird
gewollt. Freiheit kann nur umschreibend Reinseiendes genannt werden,
wenn sie als h6chste Ursache aller Dinge gewollt sein soll. Aber auch
davon, da( sie Freiheit bleiben mu(, soll Freiheit frei sein (vgl. XIII,
305). Sie ist seinsollende Gottheit, - das, was sie sein will. Als Freiheit zu
sein, als Seinsollendes zu sein, bedarf es der Tat), der Schopfung, die
auf den Menschen angelegt ist, auf das Bewuf3tsein, das Freiheit, Sein-
sollendes, als H6chstes will and somit gottsetzendes Bewuf3tsein genannt
werden kann (vgl. XII, 118). Der Mensch, der eine Mensch, der in uns
alien fortlebt (vgl. XIII, 352) reicht somit in den Anfang der Sch6pfung
der Gottheit Freiheit; denn "der Mensch ist nur in dem Male Mensch, als
er eines uber seine Einzelheit hinausgehenden, allgemeinen Bewuj3tseins
fl hig ist" (XI, 114). Diese Stellung des Menschen, der, Freiheit als H6ch-
stes zu wollen, g6ttlich umhegt war (vgl. XIII, 348), birgt aber die M6g-
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lichkeit der Katastrophe, eben der Tat des Menschen, die anderes als
Hbchstes setzt. Mit dieser Katastrophe, dem Siindenfall, den Schelling in
der Mythologie nicht weniger belegen kann als in der Offenbarung, be-
ginnt der Theogonie erzeugende ProzeB. WAhrend im mythologischen
ProzeB Seiendes als Hbchstes genommen wird, ringt die Offenbarung
damit, den seienden Willen des Gottes als Hbchstes zu nehmen. Von der
Stufe des Zabismus, die unbestimmtes Seiendes verehrt, befreit Dionysos,
den Schelling, durch Herodot gestiitzt (vgl. XIII, 391), gleich am Anfang
als befreiendes Prinzip in der Mythologie erkennt. Die erste Befreiung
vom unbestimmt-realen Gott ist die Verehrung bestimmter Sterner dann
die der zerreil3baren Gottheiten, der Agyptische Typhon z.B. oder die der
sich wandelnden Gottheiten, wie der phbnizische Melkarth oder Hera-
kles. Im Polytheismus der griechischen Mythologie triumphiert der be-
freiende Gott, der in den Mysterien sogar von diesem Polytheismus durch
einen Ausblick auf einen zukiinftigen Dionysos befreit, der freilich ge-
heim bleiben multe: "Nirgends," schreibt Schelling, "war weniger reli-
gidser Zwang als in Griechenland. Frei auf3erte sich der Grieche fiber die
Verhaltnisse, fiber die Eigenschaften, besonders die moralischen seiner
Gotter; niemand ist zu den Mysterien gendtigt ... und nichts wehrt selbst
deco den Mysterien Abgeneigten these Abneigung zu l ufiern und, wenn nur
das eigentliche Geheimnis nicht entweiht wird, fiber die bekannten Einzel-
heiten derselben sogar zu spotten. Nur im Angesicht der noch waltenden
und gegenwlrtigen Gotter durfte die zukfinftige absolut befreiende Reli-
gion nicht ausgesprochen, nicht gegeniiber vom d f fentlichen Leben berfihrt
oder geltend gemacht werden; denn dieses und mit ihm die ganze Existenz
des Staates beruhte auf der fur die Gegenwart unantastbaren Realitat der
angenommenen Cotter. Aus diesem Grunde wurde die Verdffenilichung
des Mysteriengeheimnisses als ein Angriff auf den Staat selbst an-
gesehen." (XIII, 512).
Freiheit ist unsere Gottheit. - Niemand unter Schellings Horern konnte
denken, dal die bffentliche Rede von der Ankunft dieses Gottes nicht
auch von dem Staat als Angriff empfunden werde, dessen Thron formell
noch der Gott der Gnade stbtzte, real aber in den konstitutionellen Re-
formen bereits bei der Gottheit Vernunft eine Begriindung suchte.

Der mythologische ProzeI3, der in der Mysterienlehre mit dem Ausblick
auf einen zukiinftigen Gott sich von den herrschenden Gbttern befreite,
war nur das Wiedergewinnen der Freiheit als Hbchstem, soweit dieses von
seiten des menschlichen Bewuf3tseins in der Verehrung real seiender
Gottheiten mbglich ist (vgl. XIII, 378). Die wahre Mbglichkeit erbffnet
rich daher erst mit einer neuen gbttlichen Tat in der Geschichte der
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Offenbarung. Diese Tat findet als wesentliches Ereignis in einer zu-
falligen Welt statt, die nicht weniger unter die Aulerlichkeit des seienden
Gesetzes sich gebeugt f0hlt als das Heidentum unter die reale Macht
seiner Glitter (vgl. XIV, 89). Mit der Erscheinung Christi enden Heiden-
und Judentum. Christus ist als vollkommener Mensch das, was in der
Schopfung sein sollte. Der selbst sein Leben zu verlieren and es wieder
zu nehmen Macht habende, will den Willen des Vaters, will eben die
Gottheit als Freiheit and erlt st so von der in Mythologie and Judentum
nachgewiesenen Katastrophe, anderem als Gottheit zu verfallen. "Das
Evangelium ... ist das vollkommene Gesetz der Freiheit ... In Christo starb
die ganze kosmische Religion." (XIV, 239). Das Christentum nennt
Schelling eine Sache (vgl. X, 197). Eine Sache bleibt, wie immer die
Lehre sich wandelt (vgl. XII, 648). Mit dem Christentum, der Sache die
Christus zum Inhalt hat, ist dem Menschen wieder die Freiheit erworben,
die Moglichkeit eines unmittelbaren Bezugs zu der Gottheit, die rein soll
(vgl. XIV, 205): Freiheit; aber eben nur die Moglichkeit, die in die Welt
tritt and in den Stufen der Kirchengeschichte existiert, als deren Ziel
Schelling angibt, die "Zeit, wo das Christentum Gegenstand allgemeiner
Erkenntnis geworden, wo es ... nicht als Staatsreligion, ..., sondern als
Religion des Menschengeschlechts [ist], das in ihm zugleich die hochste
Wissenschaft besitzt (XIV, 328). "Anders", schreibt Schelling, "anders als
so kann das Christentum nicht mehr des Deutschen sein...wir konnen es nur
so oder gar nicht mehr als unser achten." (ebda.). Das ist ein eindeutiger
Ausblick auf gewollte wissenschaftliche Religion, die nicht existiert, aber
sein soll. Trotzdem spricht Schelling am Ende der Philosophie der Offen-
barung konsequent nur von Johanneischer Kirche, eben weil die nach-
geschichtliche Kirche nur als Zukunft in den Aon fallt, den die Philoso-
phie der Offenbarung zu begreifen hat. (vgl. XIV, 298 and 321). Aber
wie die Philosophie der Mythologie die Geburt des befreienden Gottes,
des dritten Dionysos, als Zukunft in den Mysterien nachweist, ist in der
Philosophie der Offenbarung der Gott zukiinftig, der in einem Sollen
gesetzt ist, das nur allgemeines sein kann: "Freiheit ist unser Hochstes,
unsere Gottheit, these wollen wir als letzte Ursache aller Dinge", also auch
als Ursache der Mythologie and der Offenbarung (vgl. XI, 260). Keine
andere Gottheit kann gemeint sein, wenn Schelling am 30. Dez. 1849 an
Maximilian 11. von Bayern schreibt: "Nicht: die Republik - oder: die kon-
stitutionelle Monarchie - sondern - Dein Reich komme! ist das Gebet des
Deutschen".'b)
Wenn Schelling die Religion seiner Epoche schon eine Religion der Frei-
heit nennt, ist ihm das allein durch den wissenschaftlich-allgemeingulti-
gen Nachweis gestiitzt, da( die von ihm historisch nachgewiesene Evolu-
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tion von Mythologie and Offenbarung, Freiheit, die seinsollende
Gottheit, als Anfang and Ende verbiirgt. Die positive Philosophie, die das
gewollte Hdchste per posterius erweist, umgreift insofern Mythologie and
Offenbarung, will Freiheit als Anfang and Ende.

Schellings Sohn hat es zu verantworten, dat noch immer viele27) lesen'das
Christentum ist die freie Religion, die Religion des Geistes', wo Schelling
den historischen Proze8 betonend schrieb, "aber auch nur vermittelt ist
durch das Christentum die freie Religion, nicht unmittelbar durch dasselbe
gesetzt." Durch these Verwechselung haben Vorstellungen, die anderes als
Freiheit mit dem Namen Gottes verbanden and ein Christentum, das "so
alt als die Welt" ist (XIII, 136), nicht denken wollten, schismatische Pro-
bleme in der Schellinginterpretation geschaffen. Am Ende einer Tradi-
tion, die gewohnt war, nur an seiendes oder allenfalls noch nicht seiendes
Absolutes bei dem Wort Gott zu denken, - am Ende einer allegorische
Epoche -28) war die Versuchung freilich grot, den Satz: "Freiheit ist unser
Hochstes, unsere Gottheit", nur als eine Metapher zu lesen. Gemeint ist
von Schelling aber eindeutig die "freie Religion, die Religion des Geistes,
die, weil es ihre Natur ist nur mit Freiheit gesucht and mil Freiheit gefun-
den zu werden, nur als philosophische sich vollkommen verwirklichen
kann." (vgl. XIII, Einl., S. XI and XI, 258, 255, auch XIII, 194). Freiheit,
unsere Gottheit, wird also nicht nur durch ihre Zeugung aus reiner Ver-
nunft gerechtfertigt, sondern auch dadurch, data sie alle fr0heren
Gottheiten in ihre historische Stelle weist. "Freiheit ist unser and der
Gottheit Hochstes," heist es in der Urfassung, die ich in Kiirze heraus-
geben werde.29) Freiheit ist die deontische Materie, die erlaubt, den realen
historischen Erscheinungen der Religion Einheit zu geben, zusammenzu-
fassen - eben die neue Gottheit, die sein soil, 'Existenz' wdre hier wohl
ein zu geringes Pr$dikat. 1830, in der Einleitung in die Philosophie, for-
mulierte Schelling: "Ich bin, der ich sein will, kann nur der sagen, der auch
von seiner Gottheit frei ist." Zum Erschrecken seiner Zuhorer30), setzte
Schelling hinzu: "In dem zuerst angenommenen Sein, ist nun Gott freilich
nicht als Gott; indessen konnen wir dennoch auch nicht sagen er ist nicht
in dernselben, so ist auch Brutus, in der Verstellung, gegen die Tyrannen
seines Vaterlandes, freilich nicht als Brutus.i32). Nichtsosehr das blasphe-
mische dieses durch Bezug auf Freiheit reizvollen Vergleichs, als viel-
mehr die These verwunderte wohl, daf Gott im Prozef von Mythologie
and Offenbarung per contrarium erscheint, denn Schelling betonte in der
folgenden Vorlesung ausdriicklich: "Dieser Gedanke ist der einzig wahr-
haft erkldrende" (S. 113). Er erklart aber wohl nur, wenn Freiheit als
Gottheit gewollt ist. Auch der L bergang in die positive Philosophie, das
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Ziel einer philosophischen Religion, huldigt also der aufrichtigen Ju-
gendthese Schellings: Das A and O aller Philosophie ist Freiheit - dem
neuen a est et . "Gottes Werke", sagt Schelling in der zitierten Urfassung,
"sind in ihrer Intention and in ihrer ersten Anlage nicht von der Art, daft
er ihrer vergessen konnte. Was Gott im Anfange wollte, will er auch am
Ende," 33> and in dieser Hinsicht ware wohl auch Schelling 'gdttlich' zu
nennen.

Abschlielend mdchte ich Worte von Thorbecke hinzufugen, deren
Kenntnis ich Ihrer freundlichen Einladung and der Aufmerksamkeit von
Wim van Dooren verdanke. Fur Thorbecke war die von mir eingangs
ignorierte Jahreszahl 1821 wohl ein sehr wichtiges Datum, denn er no-
tierte im August 1821: "De dag van heden heeft mij en genot gegeven, als
weinige. Heden morgen leerde ik Schelling kennen. Dit is genoeg ge-
zegd ."3a>
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20. Die im deutschsprachigen Raum wohl unvermeidliche Assoziation zu
Werner Bergengruen's Gedicht Kaschubisches Weihnachtslied bietet Ge-
legenheit, die Distanz des mit Kant beginnenden von alien biirgerlichen
Freiheitsvorstellungen zu betonen. Eine Philosophie, die Freiheit als
Hochstes will, kann nicht von beschrankenden Definitionen der Frei-
heit ausgehen, z.B. republikanischen. Schelling betont: "bis zur Ent-
deckung des Idealismus fehlt der eigentliche Begriff der Freiheit in alien
neuern Systemen, im Leibnizischen so gut wie im Spinozischen; and eine
Freiheit, wie sie viele unter uns gedacht haben, die sich noch dazu des
lebendigsten Gefiihls derselben ruhmen, wonach sie ndmlich in der blo-
Ben Herrschaft des intelligenten Prinzips uber das sinnliche and die
Begierden besteht, eine solche Freiheit liele rich, ..., auch aus dem
Spinoza noch herleiten." (VII, 345).

21. Ob das Tatsachliche der Pflicht oder die rich als urspri nglich gesetz-
gebend ankiindigende Vernunft die Geburt einleitete, mag bezogen auf
Kant offen bleiben. L ber die Akzentuierung in der mit Fichte einsetzen-
den Tradition, die Schelling als Revolution (vgl. I, 400) empfand, besteht
indes kein Zweifel. Wie sehr das Ereignis der Freiheit von Kbnigsberg
and Paris identifiziert werden konnte, hat J. Manninen sehr
liberzeugend an der Rezeption in Schweden dokumentiert.

22. Daher "liegt in dem Idealismus selbst etwas Weltveranderndes" (XI,
466), - ein Sachverhalt, den Schelling der Logik and alien negativen oder
regressiven Ansdtzen abspricht (vgl. X, 153 and XIII, 26). Zu dem
postulativen des Prinzips ist such an I, 448f zu erinnern.

23. Ausf0hrliche Skizzen gibt Xavier Tilliette, La mythologie comprise,
Napoli 1984. Vgl. auch Schellingiana Bd. 2, S. 34ff. (1.cAnm. 4), wo ein
von Schelling selbst revidiertes Resumme seiner Philosophie ver6ffent-
licht wurde.

24. Die wichtige Frage nach der zeitlichen Reihenfolge oder Trennbarkeit
von Vernunft and Freiheit, beantwortet rich hier schon dadurch, dag fur
den theogonischen ProzeR iiberall die Aufgabe besteht, die Ewigkeit der
Gottheiten mit ihrer Reihenfolge zusammenzudenken. Auch for die
Offenbarung betont Schelling das Hinaufreichen des Sohnes in den An-
fang (vgl. XIV, 48).

25. " ... der Gott einer wahrhaft geschichtlichen and positiven Philosophie
bewegt sich nicht, er handelt." (XIII, 125).

26. Schellingiana Bd. 2, S.86. (1.cAnm.4). Vgl. a. XI, 260.
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Tagliche Mystik:
Schopenhauers Metaphysik aus Erfahrung
W. Schirmacher

Philosophieren im Horizont Kants

Arthur Schopenhauer, 1788 in Danzig geboren and 1860 in Frankfurt
am Main gestorben, ist bis zum heutigen Tag der meistgelesene
Philosoph in Deutschland. WAhrend seine Zeitgenossen Kant, Fichte,
Schelling and Hegel lediglich von Fachphilosophen rezipiert werden,
wird Schopenhauer in immer neuen Taschenbuch-Gesamtausgaben auf
den Markt geworfen and findet noch mit seinem 'Handschrift-
lichen Nachla8' Zehntausende von Lesern. Der 'Anschauungsdenker'
Schopenhauer scheint offenbar mit unverminderter Deutlichkeit zu
sehen, was such wir feststellen, wenn wir tapfer genug sind, die Wahr-
heit fiber die menschliche Existenz auszuhalten. Mit Schopenhauer
dfirfe man endlich laut aussprechen, hatte der Komponist Richard
Wagner erleichtert vermerkt, da13 die Welt schlecht sei. Diese un-
verblfimte Ehrlichkeit war Schopenhauers Markenzeichen. Ganz anders
die 'Herren vom philosophischen Gewerbe', dem zweitaltesten der
Welt. Die Philosophieprofessoren waren nach Schopenhauers Urteil "zu
arm, um redlich and ehrenhaft"') zu sein and mul ten ihre Cberzeu-
gungen verleugnen, um ihre Auftraggeber in Staat and Gesellschaft
zufriedenzustellen. Die "Maske der Unverstandlichkeit" leistete dabei
den "Scheinphilosophen" and "Unsinnsschmierer",2) so Schopenhauers
berfihmte Kollegenschelte, hervorragende Dienste. Von Fichte einge-
ffihrt, von Schelling vervollkommnet, habe these Unverst5ndlichkeit in
Hegel ihren einsamen Hdhepunkt erreicht, and nichts sei "leichter, als
so zu schreiben, daJ kein Mensch es versteht".') Schopenhauer wollte
kein "Taschenspieler mil Begriffen" (Volker Spierling) sein, sondern
zur "allein lebendigen Quelle der Anschauung"") zurfickkehren, ohne
jedoch einem naiven Empirismus zu verfallen. Schopenhauer gehdrte
zur nachkantischen Philosophie and dachte im Horizont ihrer Pro-
bleme. Trotz aller erklarten Abgrenzung hat seine Philosophie im ihren
Ort im Deutschen Idealismus and der 'erbarmliche Scharlatan' Hegel
ist blol3 Schopenhauers feindlicher Bruder, ihm in der Negation eng
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verbunden. Wahrend Hegel den gesellschaftlichen Fortschritt mit
seinen Widerspruchen auf den konstruktiven Begriff brachte, begriin-
dete Schopenhauer die Tradition einer radikalen Fortschrittskritik, die
fiber Nietzsche and Freud bis in die Postmoderne reicht. Hegels von
der industriellen Griinderzeit geteilte Oberzeugung von einem "Fort-
schritt im Bewuftsein der Freiheit"' wurde von Schopenhauer mit
dem ernilchternden Satz kommentiert: "Das fortwahrende Dasein des
Menschengeschlechts ist bloA der Beweis der Geilheit desselben".6) Von
"Vernunft in der Geschichte" zu sprechen, kam Schopenhauer wie eine
schamlose Verhdhnung der Leidenden vor.

Mit der nachkantischen Philosophie verbindet Schopenhauers Haupt-
gedanke von einer "Welt als Wille and Vorstellung", daB Wirklichkeit,
wie wir sie scheinbar urspri nglich in der Anschauung erfahren, in
Wahrheit das Resultat eines Erkenntnisprozesses ist. Es ist nicht zu
bestreiten, daB das 'ich denke' alle meine Vorstellungen begleiten muB.
Die Welt ist ein "Gehirnphl nomen",'t and hinter Kants Kritik der reinen
Vernunft will Schopenhauer keinesfalls zuruckgehen. Denn der Mensch
kennt "keine Sonne and keine Erde; sondern immer nur ein Auge, das
eine Sonne sieht, eine Hand, die eine Erde fuhlt". Kants Kritik habe
dem Menschen iiberzeugend dargelegt, "daf3 die Welt, welche ihn um-
gibt, nur als Vorstellung da ist, d.h. durchweg nur in Beziehung auf ein
anderes, das Vorstellende, das er selbst ist".8) Aber wie die anderen
nachkantischen Denker des Deutschen Idealismus ist Schopenhauer
weder mit Kants Ethik noch mit seiner Metaphysik and Anthropologie
zufrieden. Das 'innere Wesen der Natur', das als Ding an sich der
Erkenntnis auf ewig verschlossen ist, mag auf anderen Wegen fur den
Menschen durchaus zuganglich sein. Das 'metaphysische Bedi rfnis'
verschwindet nicht, sondern wird durch das Bewultsein des Todes
wachgehalten. Die Schwache der Vernunft, die unsere Erfahrung
beschrankt, ist kein Freibrief fur Bildungsphilister, die rich fi rchten,
im Oberschreiten von Erfahrungen ihr bequemes Leben aufs Spiel zu
setzen. Fur Schopenhauer ist die Ethik zentral, aber er lehnt - ebenso
wie Hegel - eine Sollensethik ab, die das Gute predigen muf3 and so
eher fur 'schone Seelen' als fair die rauhe Wirklichkeit geeignet ist.

Aber damit erschdpfen sich auch die Gemeinsamkeiten Schopenhauers
mit den nachkantischen Philosophen, denn seine Lehre ist keineswegs
eine Variation des Deutschen Idealismus, die in ihrer Subtilitat das
Entzucken der Phi losophieprofessoren hervorruft. Das Gegenteil ist
der Fall. Schopenhauers Philosophie, die einem Hauptgedanken in
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immer neuen Anlaufen verfolgt, wurde lange Zeit von der Fachphilo-
sophie als zu einfach konstruiert and als zu verstdndlich geschrieben
abgelehnt. Schriftsteller and Kiinstler jedoch hat Schopenhauers Stil
gerade magnetisch angezogen and philosophische Aulenseiter von
Wittgenstein bis Horkheimer fanden sich ermutigt. Was ist neu an
Schopenhauer, worin besteht seine Originalitat? Drei Hinsichten lassen
sich herausheben. Zum ersten, brachte Schopenhauer in die deutsche
Philosophie das indische Denken ein and verband es mit der abend-
landischen Mystik. Schopenhauers Pessimismus ist daher kein Zynis-
mus, sondern eine Metaphysik aus der inneren Erfahrung der Nichtig-
keit des Daseins, wie sie die Upanischaden ausdriicken.9) Von hier
aus dffnet sich das Tor zu einem gewandelten Verstandnis von Ethik
als intuitiver Praxis. Zum zweiten, Schopenhauer entdeckt den Willen
als das wahre Wesen der Welt and entwirft eine deskriptive Anthropo-
logie, die den Menschen erstmals als "konkreten Geschlechtstriebr10)
anerkennt and das Primatsverhaltnis zwischen Geist and Kdrper um-
kehrt. Diese leibliche Anthropologie wird zur realistischen Basis einer
Mitleidsethik and nimmt die psychoanalytische Lehre vom Unbewul -
ten vorweg. Und drittens schlagt Schopenhauers Denken am Ende in
eine ungeschriebene Lehre um, die ihn zum 'Erzieher' Nietzsches
werden lies and als 'ti gliche Mystik' Asthetisch zu leben ist.

Schopenhauers Wege zur gelebten Ethik

Pessimismus and indisches Denken
Schopenhauers immense and bis heute unverminderte Wirkung kann
nicht einfach damit erklart werden, daB er recht gehabt hat. Zwar
wird die gegenwartige Welt einer Hdlle immer Ahnlicher, wie es
Schopenhauer als Preis des Fortschritts vorausgesagt hat. Zwar ist die
6kologische Krise - die viel beredet, aber nicht in ihren Wurzeln
angegangen wird - ein schlagender Beweis fur die Dummheit and
Kurzsichtigkeit unserer von kurzfristigen Bedurfnissen gesteuerten
Gattung. Zwar ist das Leben Or die Menschen der Dritten Welt wie
fur die Obdachlosen der ersten Welt tagtaglich "ein Geschaft, das seine
Kosten nicht deckt", wie der Kaufmannssohn Schopenhauer kalt fest-
stellte. Aber all dies ist keine iiberzeugende Erkahrung fur die anhal-
tende Faszination, die von Schopenhauers Philosophie ausgeht. Ihn als
Philosophen des pubertdren Weltschmerzes abzutun, konnte auch nur
Fachkollegen einfallen, deren Biicher kein Mensch lesen will. Die
Rechthaberei eines Schwarzsehers war noch nie sehr attraktiv, and als
Kassandras Bruder wiirde uns Schopenhauer heute kaum Eindruck
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machen. Denn dal das Leben Leiden bedeutet, die Mitmenschen zu
jeder Schandtat fahig sind, der Fortschritt ein Betrug, haben wir langst
akzeptiert and mit verrohter Gelassenheit hingenommen. Serienmtrder
erregen unsere morbide Neugier. Wen auf3er einem Vegetarier trifft
nosh Schopenhauers grimmige Feststellung, das "jedes lebende Wesen,
alien voran der fleischfressende Mensch, ein lebendiges Grab tausend
anderer and seine Selbsterhaltung eine Kette von Martertoden" ist?"
Wir "aktive Nihilisten" (Nietzsche) haben buchstablich alles schon
im Horrorfilm gesehen and feiern - ganz postmodern - das HaBliche
neben dem Grausamen. Pessimismus hat for uns eine blot asthetische
Qualitat, keine ethische, ruft uns zum Genul3, nicht zur Veranderung
unseres Handelns.

Aber ist these Entgegensetzung von Ethik and Asthetik iiberhaupt
haltbar? Aus dem Begriff des Pessimismus folgt keine Wahrheit, sehr
wohl aber aus der Anschauung des unaufh6rlichen Leidens, dessen
Opfer and zugleich Verursacher wir Bind. Schopenhauer ist kein Pessi-
mist im Sinne eines Dogmas, denn er glaubt durchaus nicht, these un-
sere Welt sei die schlechteste alter Welten. Der schwarze Schopenhauer
beschreibt, was er sieht, and weigert sich beharrlich, die Augen vor
dem alltaglichen Morden zu verschlief3en. Aber seine Phanomenologie
des Leidens entdeckt auch die Bruchstelle, an der sich 'der Wille
wendet' and eine 'ganz andere Welt' sichtbar wird. Am Ende des
Hauptwerkes Die Well als Wille and Vorstellung, im ersten Band des
Dreif3igjahrigen ebenso wie im zweiten Band des Fiinfundfiinzigjah-
rigen, fallt die Maske des Pessimisten. Mit heiterer Gelassenheit
verabschiedet Schopenhauer "die Well fur uns" and schweigt beredt
fiber unsere wahre Heimat, die "Welt an sich". Ober these Welt, auf die
wir uns in der asketischen Vernunft and mit einer Ethik des Heiligen
vorbereiten, kann man - wie der Schopenhauer-Freund Wittgenstein so
pragnant sagte - nicht sprechen. Jede "intellektuale Anschauung", die
das Absolute ergrunden will, wie Schelling sie erhoffte, ist nach
Schopenhauer Scharlatanerie. Aber "von innen" zu leben ist durchaus,
was "von aufen" nicht begri ndet werden kann, and wo "alle Erkenntnis
notwendig aufhdrt'.'Z)

Schopenhauers Lehre nimmt einen "negatives Charakter" an, sobald sie
auf "ihrem Gipfelpunki" angelangt ist, aber dieses "Nichts" ist "nur ein
relatives".") Im indischen Denken wie in der abendlandischen Mystik,
in der islamischen Gnosis der Sufi wie in der negativen Theologie
Plotins findet Schopenhauer Lebensformen vor, die in dem Bewu(tsein
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schwelgen, eins mit dem "Kern der Welt" and der "Quelle alien Daseins"
zu sein.14) Alle "europdischen Systeme" mit der Ausnahme seiner Lehre,
so erklart Schopenhauer, hatten die "Reprdsentanten" dieser "Denkungs-
art" fur "Betruger oder Verruckte" gehalten and sich damit gegen die
"dltesten and zahlreichsten" Vtilker der Erde gestellt. Fur Schopenhauer
jedoch ist die Ubereinstimmung seiner Philosophie mit den indischen
Lehren des Brahamanismus and Buddhaismus, das er als erster auf
einem denkerischen Niveau rezipierte, ein Beweis for die Wahrheit
seines Entwurfes.'5)

Quietismus and Asketismus, das "Aufheben des Wollens" and das "Erto-
ten des Eigenwillens", fiihren zum "Bewujitsein der Identitdt des
eigenen Wesens mit dem alter Dinge".16) Schopenhauers Pessmismus
druckt die Nichtigkeit des Daseins in philosophischen Begriffen aus
and begriindet das Wesen der Welt and die ethische Notwendigkeit
einer Abkehr. In dieser diskursiven Perspektive stellt sich das Leben
"als ein Lduterungsprozej3 dar, dessen reinigende Lauge der Schmerz
ist". Aber ist "der Prozej3 vollbracht ... trill Nichts ein"") and Sffnet uns
das Tor zu einer intuitiven Praxis. Von dieser Praxis, die keiner ge-
schriebenen Lehre bedarf, handelt des 'schwarzen' Schopenhauers so
9weife' Schlufpassage des ersten Bandes der Well als Wille and Vor-
stellung:

Vor uns bleibt allerdings nur das Nichts ... Wenden wir aber den
Blick von unserer eigenen Durftigkeit and Befangenheit auf Dieje-
nigen, welche die Welt iiberwanden, ... so zeigt sich uns, statt des
rastlosen Dranges and Treibens, ... statt der nie befriedigten and nie
ersterbenden Hoffnung, ... jener Friede, der hther ist als alle Ver-
nunft, jene gdnzliche Meeresstille des Gemuts, jene tiefe Ruhe, uner-
schiitterliche Zuversicht and Heiterkeit, deren blof3er Abglanz im
Antlitz, wie ihn Raphael and Correggi dargestellt haben, ein games
and sicheres Evangelium ist: nur die Erkenntnis ist geblieben, der
Wille ist verschwunden.18)

Leben als Leiden schlieft die Fiille des Nichts nicht aus, 'das Leben
ist schlecht' ist durchaus nicht das letzte Wort. Der Tod kann die
Farbe Schwarz oder Weil3 annehmen, Abbruch oder "Gebirg des Seins"
(Heidegger) ankundigen. Einen Schlussel zum Verstandnis Schopen-
hauers erhalt man, wenn man die oberflachlichste Deutung, seinen
Pessimismus, mit dem verborgensten Sinn seiner Philosophie verbindet.
Hinter der Maske des Erzpessimisten war Schopenhauer der bedeu-
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tendste Mystiker des 19. Jahrhundert, and wir haben zu beginnen, wo
er aufhorte, um seinem Denken gerecht zu werden.

Wille zum Leben and das Primat des Leibes
Der Wille zum Leben ist der "Grundton" aller lebendigen Kreatur.
Schopenhauer erklart nicht den Menschen aus der Welt, sondern die
"Welt aus dem Menschen".") Der Kopf erfahrt die Welt als Vorstellung,
der Leib die Welt als einen in sich zerstrittenen Willen, als ewigen
Kampf ums Uberleben. Die Sexualitat ist der "unsichtbare Mittelpunkt
alles Tuns and Treibens",20) and durch die Genitalien hhngt das In-
dividuum mit der Gattung zusammen.21) Unser Intellekt ist blofles
Werkzeug dieses blinden LJberlebenswillens, and wir erfahren dies
jedes Mal erneut, wenn wir das Richtige erkennen and doch das
Falsche tun. Unser Versagen vor den Trieben and die Steuerung durch
das Unbewufte eine allzuvertraute Tatsache der menschlichen Exis-
tenz, die manche allerdings verdrangen mussen. Das Ich war nie Herr
im eigenen Haus, sondern leistet dem Willen Sklavendienste. "DaJ.I wir
Uberhaupt wollen ist unser Ungluck, auf das was wir wollen kommt es
garnicht an. Denn das Wollen "kann We befriedigt werden; daher horen
wir nie auf zu wollen and das Leben ist ein dauernder Jammer".22)

Kant hatte in seiner Kritik der reinen Vernunft gerade auch die
Grenzen dieser Vernunft bestimmt, and Schopenhauer folgt ihm darin,
aber das Primat des Geistes nicht angetastet. Erst Schopenhauers
Willensmetaphysik durchbrach die anthropologische Selbstli ge vom
'homo sapiens', dem denkenden Wesen, das in Autonomie rich seine
Vernunftgesetze gibt. Zwar war auch Or Kant der Mensch "aus
krummen Holz geschnitzt", aber du sollst, also kannst du such, hief
seine ethische Devise, and Hegel zweifelte bei allem Realismus niemals
an dem ontologischen Primat des Geistes. In der radikalen Selbst-
auslegung, die als deskriptive Anthropologie durchgefi hrt wird, fand
Schopenhauer einen Weg, Kants kategorischen Hinweis, das Ding an
sich sei unerkennbar, zu beachten and zugleich zu umgehen.

Schopenhauer wunderte sich, and im Zeitalter von AIDS and Krebs
klingt uns dies doch wohl vertraut:

Man sehe das starre Entsetzen, mit welchem ein Todesurteil ver-
nommen wird, das tiefe Grausen, mit welchem wir die Anstalten zu
dessen Vollziehung erblicken, and das herzzerreif3ende Mitleid,
welches uns bei dieser (Vollziehung, W.S.) selbst ergreift.
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Da sollte man glauben, daf es sich um etwas ganz anderes handelte,
als blot um einige Jahre weniger einer leeren, traurigen, durch Plagen
jeder Art verbitterten and stets ungewil3en Existent ... ')

Was handelt, ist unser Leib, dem Willen unterworfen and diesen aus-
druckend, auch and gerade dann, wenn er nicht Objekt unserer Vor-
stellung ist. Wo finden wir die "intimste Erkenntnis jenes inneren
Wesens der Welt, jenes Dinges an sich, das ich den Willen zum Leben
genannt habe, ... wo tritt es am deutlichsten ins Bewuftsein", fragte
Schopenhauer and antwortete: "In der Wohllust im Akt der Kopula-
tion".'") Der Mensch ist "konkreter Geschlechtstrieb, da seine Entstehung
ein Kopulationsakt and der Wunsch seiner Wunsche ein Kopulationsakt
ist".'1)

Uns kann heute solch eine Feststellung nicht mehr erschuttern, denn
wir leben im Horizont dieses neuen and realistischen Menschenbildes,
das Schopenhauer zu entwerfen begann. Sein Leibdenken bleibt jedoch
in zweierlei Hinsicht ein Stachel fur die philosophische Anthropologie
dieses Jahrhunderts. Zum einen weigert sich Schopenhauer, aus der
ontologischen Zweitrangigkeit des Intellekts eine ethische Gleich-
gultigkeit gegeniiber den Forderungen der Vernunft abzuleiten. Ganz
im Gegenteil, "beim Eintritt der Vernunft" kommt der Wille "zum ersten
Mal zur Besinnung: steht zum ersten Mal mil Bewuj3tsein dem Tod ge-
genuber, and neben der Endlichkeit alles Dasein auch die Vergeblichkeit
alles Strebens".) Und der Wille ekelt sich vor sich selbst in jedem
Menschen, dem das universale Leiden unertraglich mit Vernunft un-
vereinbar and inhuman vorkommt. In der Verneinung des Willens zum
Leben, in den ethischen Phanomenen des Mitleids and der Menschen-
wie der Tierliebe, verneint sich der Wille durch uns hindurch selbst,
will seine Wende. Mit solcher "Metaphysik aus innerer Erfahrung"
wollte Arnold Gehlen, einer der Begriinder der modernen Philosophi-
schen Anthropologie, nichts zu tun haben. Der Wille kehrt sich des-
halb such nicht im Wissenschaftler, sondern im Philosophen, im
Kiinstler and im Heiligen.

Zum anderen bleibt Schopenhauer ein Argernis, weil er "mit dem
wirklichen Handeln des Menschen and nichl mit einem apriorischen
Kartenhauserbau"m rechnet and daher ohne Verbrhmung den Egoismus
als die "stets bereite, ursprungliche and lebendige Norm aller Willens-
akte"e identifiziert. Nicht genug damit, erkldrt Schopenhauer doch
einzig Mitleid als Kraft, diesen Egoismus zu uberwinden, and Mitleid
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sei "etwas, wovon die diskursive Vernunft keine unmittelbare Rechen-
schaft geben kann".') Worauf soll man da eine Diskursethik grunden
oder rationale Anthropologie betreiben?

Schopenhauer sah es jedoch als entscheidenden Vorzug seiner Mit-
leidssethik an, im Leib zu grunden and in der Lage zu sein, jedes
Rationalisieren mit einem Schlag zu Das Phanomen des
Mitleidens and der Menschenliebe taucht plbtzlich and ungerufen auf,
Mt uns keine Wahl. Noch der hartherzigste Mensch kann niemals
sicher sein, dal ihn nicht Mitleid iiberfhllt. Schopenhauers Mitleid
zerreilt den Schleier der Maja, wie das indische Denken sagt, d.h. den
Schein der Vielfalt der Erscheinungswelt. Das Gaukelbild, das uns
vormacht, wir seien vom Leiden aller Kreatur durch Individualitht ge-
schutzt, zerbricht and Opfer and Titer erkennen sich als dieselben:
TAT TVAM ASI - Das bist du. Die Mitleidshandlung ist ethisch
bedeutsam, gerade weil sie nicht auf die einzelne Situation zielt,
sondern mit dem "ganzen Dasein der Well and dem Lose der Mensch-
heiti30) verbunden ist, was die "Rechee der Tiere" nach Schopenhauer
einschlieBt 31> Schopenhauers Willensmetaphysik, die seine Ethik trhgt,
ist keine absolute Wahrheit, die man nach Hause tragen kbnnte, son-
dern ein "Lichtstrahl", der auf Vas Dunkel unseres Daseins" MR.
Unser Leib, dem wir die unmittelbare Bekanntschaft mit dem Wollen
verdanken, biirgt fur den im Mitleiden erbffneten Ausweg aus der
Welt von Vorstellung UND Wille, die eine Welt des Leidens ist. Im
intuitiven Handeln, im negativen Denken and im "willenlosen An-
schaueni32) der Kunstwerke, allen voran in der Musik, sprechen wir
von einer "ganz anderen Welt" - die Theorie davon mag so abstrus sein
wie sie wolle.

Asthetische Erfahrung and thgliche Mystik
Schopenhauer ist kein Fatalist, denn "der Willensakt, aus welchem die
Welt entspringt, ist unser eigener." "Er ist frei ...", heist es in den
Schlulzeilen des 2. Bandes der Well als Wille and Vorstellung.
Schopenhauer letztes Wort ist der Anfang einer gelebten Ethik: Wir
klinnen "anders wollen".33) Nur unserem BewuBtsein stellt sich das Ding
an sich als Wille zum Leben dar. In der "mystischen Intuition"
(Nietzsche), in der willenlosen hsthetischen Erfahrung, im Mitleid als
unmittelbarer Leiberfahrung wird "im Falschen auf das Andere ver-
wiesen".34) Ober dieses ganz Andere zu reden hat keinen Sinn, es
muB im Schweigen gehiitet werden and kommt allein im Handeln zum

70



Vorschein. In der Kunst hat Schopenhauer einen Ort gesehen, an dem
these ganz andere Welt fur Augenblicke von uns gelebt wird, vom
schaffenden Kiinstler wie vom nachschaffenden Betrachter, vom
Autor wie vom verstlindigen Leser. Aus Schopenhauers "gnostisch
getdnter Asthetik der Weltlosigkeit", wie sie in seiner Kunstphilosophie
vorliegt, wird beim Ubergang zur Ethik eine "Asthetik der Lebendig-
keit , die in der "Erfahrung der Andersheit" die Stagnation der ge-
gebenen Welt uberwindet.) Aber auch im "reinen Erkennen", im Werk
des philosophischen Genies, kSnnen wir zum "hellen Spiegel des
Wesens der Welt"36) werden. Im Mitleiden schliellich haben wir die
Aufhebung des Willens praktisch eingeldst.

Das philosophische Erkennen, die tisthetische Erfahrung and die Mit-
leidsethik gipfeln in der mystischen Praxis, deren Theorie nur negativ
sein kann, was jedoch deren Wirksamkeit erhSht and nicht vermindert.
In der vortechnischen Welt waren Mystiker nicht lebensflihig and
muften in beschiltzenden Gemeinschaften vor dem Tod bewahrt wer-
den. Denn wem der Wille zum Uberleben abging, wurde unweigerlich
zum Opfer. Schopenhauers grofe Leistung besteht darin, am Beginn
der industriellen Revolution die Konsequenzen der heraufziehenden
technischen Welt fur ein humanes Leben vorausgesehen zu haben.
Schopenhauer erkannte dabei, daf eine Fortschrittsideologie unsere
Lage lediglich "verschlimmbessern", so seine Wortschopfung, and das
Leiden in der Welt extrem verstarken wurde. Aber zugleich begriff
Schopenhauer intuitiv, daf mit der Technik der Kampf ums [ ber-
leben, der Krieg gegen die Natur, obsolet geworden ist, and sich damit
Or alle Menschen erstmals die Mtglichkeit erbffnet, zum Frieden im
Kosmos beizutragen. Was einst nur wenige Menschen vermochten, die
oft genug dafiir mit ihrem Leben zahlten, kann nun fur die Mensch-
heit zur einzigen humanen Lebensform werden: die "tligliche Mystik".
In der r kologischen Krise lernen wir heute auf die harte Weise, daf
Schopenhauers philosophische Intuition, nichts sei fur die Gattung
Mensch so gefahrlich wie der Wille zum Uberleben, den Kern unserer
Schwierigkeiten trifft. Es ist an uns, Schopenhauers Ausweg, die
Verneinung des Willens zum Leben als tgglicher Mystik aufzunehmen
and an der Schwelle zum 21. Jahrhundert in gelebte Ethik zu uber-
setzen.
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Hegel en de eeuwwende 1800
Voltooiing van een revolutie?

L. Heyde

Ik ga met u terug naar het jaar 1806, meer precies 13 oktober 1806. De
Franse Revolutie is 17 jaar oud. Haar beginselen blijken meer en meer
bezit to nemen van Europa. Er ontstaat een nieuwe sociale en politieke
orde. Ook Duitsland lijkt zich niet aan haar macht to kunnen onttrek-
ken. Had het op filosofisch gebied (Kant) en op artistiek vlak (Goethe)
grote revoluties meegemaakt, politiek en sociaal gezien was het een van
de meest achterlijke gebieden in Europa. Daaraan lijkt nu een einde to
komen. Op maandag 13 oktober 1806 valt Jena in de handen van
Napoleons krijgsmacht. Hegel is net klaar met de tekst van een boek
dat volgens sommigen het grootste filosofische werk van de l9de eeuw
is, nl. Phanomenologie des Geistes.

In de beroemd geworden Vorrede van het werk schrijft Hegel:

Het is overigens niet moeilijk om to zien, dat onze tijd er een is van
geboorte en overgang naar een nieuwe periode. De geest heeft gebro-
ken met de wereld, die tot nu toe zijn bestaan uitmaakte en zijn voor-
stellingen vormde; hij staat op het punt deze wereld in het verleden to
doen zinken en werkt aan zijn eigen omvorming ...; de lichtzinnigheid,
net als de verveling die in de bestaande wereld binnendringen, en het
onbepaalde voorgevoel van iets onbekends, zijn er voorboden van dat
er iets anders in aantocht is.

Deze tekst is slechts een van de vele passages uit Hegels werk waaruit
het pathos spreekt dat diens gehele oeuvre doortrekt, nt. de overtuiging
in een tijdsgewricht to leven waarin zich iets nieuws, iets groots en iets
beslissends aan het voltrekken is.

Opvallend hierbij is de radicaliteit en de macroscopie waarmee Hegel
dit standpunt denkt en in zijn werk op velerlei wijzen uitwerkt. Het
gaat niet om een verandering op een of ander gebied, zoals bv. de
politiek of de kunst of de filosofie, maar om een wending die op de
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totaliteit van de werkelijkheid en haar diverse aspecten en gebieden
betrekking heeft. De 'wende' is niet alleen allesomvattend, maar ze is
daarenboven van beslissende aard. Hegel beschouwt zijn filosofie bij-
voorbeeld niet alleen als een kritische voltooiing van wat met Kants
Kritik der reinen Vernunft begonnen was, maar als het tot waarheid
brengen van de gehele geschiedenis van het Westerse denken. Hij
beschouwt bijvoorbeeld de moderne staat die hij in zijn laatste grote
publikatie van 1821, de Grundlinien der Philosophie des Rechts, tot
begrip brengt, niet zomaar als een adequate moderne politieke vorm,
maar als voltooiing van de wereldgeschiedenis, als telos van een proces
dat de gehele mensheidsgeschiedenis uitmaakt. Het is dan ook niet zo
verwonderlijk dat Francis Fukuyama, geinspireerd door een bepaalde
Hegel-lezing (nl. die van Alexander Kojeve), zijn geruchtmakend
artikel met verwijzing naar Hegel publiceerde onder de titel The End
of History.

Inleiden in een denken dat dergelijke strekking heeft is geen lichte
opgave. Tot veel meer dan een eerste en beperkte verkenning van ons
onderwerp zullen we vanavond niet komen. Zoals gevraagd, zal ik
mijn inleiding toespitsen op de eeuwwende-thematiek.
In welke mate weerspiegelt Hegels werk belangrijke gebeurtenissen die
de eeuwwende 1800 uitmaken? Hoe worden ze door Hegel kritisch tot
begrip gebracht? Wat betekent het dat Hegel zijn eigen filosofie als
een beslissende wending in de geschiedenis van het Westerse denken
verstaat?
Met deze vragen is de structuur van mijn betoog aangeduid.

Ik blijf vooreerst stilstaan bij een specifiek filosofische wending:
Hegels 'afwending' van de 'vader' van het Duitse idealisme: Kant. Dit
biedt de gelegenheid de genese van Hegels eigen idealisme beknopt toe
to lichten.
Vervolgens ga ik naar Hegels doordenking van de belangrijkste politie-
ke wending, nl. de Franse Revolutie en de daarmee samenhangende
economische wending van de Industriele Revolutie.
Tot slot ga ik in op Hegels visie op de geschiedenis en de plaats die hij
daarin aan zijn eigen denken toekent: de "wending van alle wendingen"
(het einde van het klassieke filosofische discours).
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Hegel en Kant: de wending tot het idealisme en de dialectiek

Ik ga nu terug naar een ander jaartal: 1801. Een beslissende wending in
Hegels filosofische ontwikkeling. Hij publiceert zijn eerste filosofische
artikel Differenz des Fichteschen and Schellingschen Systems der
Philosophie. Hegel is dertig jaar oud, zonder baan en in de wereld van
de filosofie nauwelijks bekend. Na zijn studie van de filosofie en de
theologie to Tiibingen, was hij verschillende jaren huisleraar to Bern
en to Frankfurt. In 1799 komt zijn vader to overlijden. Hegel ontvangt
een bescheiden erfenis, geeft zijn baan op en zal zich nu geheel aan de
studie van de filosofie wijden. Hij doet dat to Jena, waar zijn vriend
Schelling Fichte als hoogleraar in de filosofie opgevolgd was.

Schelling, het vroegrijpe genie, Hegels studiegenoot uit de Tiibinger-
tijd, was al snel een beroemdheid geworden. Hegel werkt aanvankelijk
in diens schaduw. Samen geven ze een tijdschrift uit Kritisches Journal
der Philosophie. Daarin verschijnt Hegels studie over de filosofie van
Fichte en Schelling, het zogenaamde Di f jerenz-Schri ft.

Onmiddellijke aanleiding tot de publikatie was een boek van Karl
Leonhard Reinhold, waarin betoogd wordt dat Schellings filosofie uit-
eindelijk herleid kon worden tot die van Fichte. Schelling zou Been
wezenlijk nieuwe inzichten gebracht hebben.
Hegel is het daarmee niet eens. Er zijn fundamentele verschillen, van-
daar het Di f jerenz-Schri ft. Het belangrijkste betreft wat men het
laatste beginsel van alle werkelijkheid, de grondslag van al wat is, zou
kunnen beschouwen: het absolute. Voor Fichte is dat het absolute ik.
Fichte doet niets anders dan Kants filosofie radicaliseren. Daarmee is
hij representant van een slechts subjectief idealisme en biedt hij een
denken dat evenals bij Kant verstrikt is geraakt in dualismen en
onverzoenbare tegenspraken. Het Differenz-Schrift is met name
interessant en in Hegels ontwikkeling als expressie van een centrale
wending to beschouwen, omdat Hegel het artikel opent met een inlei-
ding waarin hij een soort eigen filosofische programmaverklaring geeft
en aanduidt wat voorwerp en taak van de filosofie is.

Ik bespreek kort Hegels project van een filosofie, zoals dat in het
Di f jerenz-Schri ft tot uitdrukking komt, en laat dan vervolgens zien
dat dit in huge mate kan begrepen worden als resultante van een
kritiek op Kant en op de Verlichting. In deze kritiek voltrekt zich een
essentiele wending in Hegels filosofische ontwikkeling.
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"Wenn die Macht der Vereinigung aus dem Leben der Menschen
verschwindet ... entsteht das Bedurfniss der Philosophie" en verder
"Solche festgewordene Gegensatze aufzuheben, ist das einzige Interesse
der Vernunft". Volgens Hegel beantwoordt de filosofie aan een behoef-
te die ontstaat wanneer het leven, wanneer een bepaalde cultuur in
versplintering uiteen dreigt to vallen en wanneer de onderscheiden
aspecten en gebieden van de werkelijkheid (de differenties) vast-
gelopen zijn in onoverwinbare opposities. Het werk van de filosofische
rede bestaat er dan in de verloren gegane eenheid to herstellen en wat
vastgelopen is to dynamiseren. Men zou hier kunnen denken aan de
woorden waarmee P.J. Labarriere ooit Hegels 'absolute weten' geka-
rakteriseerd heeft: "taak van de filosofische rede is een eenheid
stichtend woord to riskeren dat zin geeft aan wat ons overkomt in het
onverwachte van de dingen". De taak van de filosofie bestaat er volgens
Hegel in het absolute to denken, datgene wat niet meer relatief is ten
aanzien van iets anders. Het voorwerp van de filosofie is niet een of
ander'stuk' van de werkelijkheid, zoals de materie, de ziel, de samen-
leving, een kunstwerk, enz... . Ook niet een of ander 'perspectief op
de werkelijkheid, zoals bijvoorbeeld de kwantiteit of kwaliteit. Elk
stuk of elk perspectief is immers partieel en relatief ten aanzien van
alle andere. Op zich genomen kan het niet echt afdoende begrepen
worden. Dit gebeurt slechts als we de samenhang van alle stukken of
perspectieven verstaan, als we inzien dat ze vanuit zichzelf op elkaar
aangewezen zijn. Dit is het absolute, begrepen als de levende totaliteit
van alle differenties. Deze totaliteit is tevens gevat als de uiteindelijke
en laatste bestaansgrond van de differenties. Zelf is ze niet meer rela-
tief ten aanzien van iets anders, maar datgene waartegenover alles
relatief is. Deze totaliteit is daarom het waarlijk absolute. Hegel zal het
later in een beroemd geworden uitdrukking formuleren: Vas Wahre is
das Ganze".

Deze taakstelling van de filosofie is niet willekeurig. Ze is geworteld in
datgene waar het de filosofie om gaat, namelijk to begrijpen wat is. Ze
is geworteld in de orientatie op rationaliteit en op werkelijkheid. Wil
men het bestaande begrijpen dan kan men niet blijven staan bij delen,
gebieden, perspectieven of opzichten. Het bestaande is immers con-
creel, levende en veranderende eenheid van tegengestelden, van een-
heid en veelheid, van identiteit en verschil. Dit filosofisch programma
kan op negatieve wijze verder verduidelijkt worden als de poging om
de hegemonie van het verstand to breken. Het is een kritiek op het
denken van Kant en op de gehele cultuur van de Verlichting. De revo-
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lutie van het Duitse Idealisme tussen 1781 en 1821 (Kritik der reinen
Vernunjt, Grundlinien der Philosophie des Rechts) kan begrepen wor-
den als de wending van het Verstand naar de Vernunft. Ik blijf daar
wat langer bi j stilstaan.

Als student groeit Hegel op in de geest van de Verlichting. Nu is de
Verlichting een zeer complexe beweging in Europa die zich globaal
gezien afspeelt van het einde van de 17de eeuw tot het einde van de
l8de eeuw. Het is onmogelijk ze hier in al haar facetten (en ook
tegenstrijdige karakteristieken) to schetsen. Centraal in ieder geval
staat er het geloof in de kracht van het kritisch denken en de daarop
gebaseerde autonomie op theoretisch en praktisch vlak. Z61f denken,
zelf durven denken en zelf beslissen, zijn de dominante waarden. Dat
Hegel als 'Aufklarer' start blijkt onder andere uit zijn eerste, niet-
gepubliceerde teksten over het verschijnsel godsdienst. Mede onder
invloed van Kant en Rousseau behandelt Hegel bijvoorbeeld de vraag
of het christendom wel een godsdienst kan zijn die past bij een vrij
volk. Aan welke eisen zou een godsdienst die samenhangt met rede-
lijkheid en vrijheid moeten beantwoorden? Hegel kritiseert in dit
verband een louter positieve godsdienst. Dit is een godsdienst die
berust op een vreemde autoriteit. lets wat de mens to nemen of to laten
heeft, iets uitwendigs, iets wat niet van binnenuit vrij en redelijk
beaamd kan worden. Geloven mag de mens niet onvrij maken of in-
gaan tegen het Verlichtingsideaal van zelf denken en zelf beslissen,
vindt Hegel.

Bij dat alles speelt de filosofie van Kant natuurlijk een centrale rol.
Kant is de filosofische autoriteit. Kant is in Hegels ogen grondslag en
uitgangspunt van de nieuwe Duitse filosofie. De copernicaanse revolu-
tie die Kant in de filosofie doorvoerde door de menselijke subjectivi-
teit zowel theoretisch als praktisch in het centrum to plaatsen, is vol-
gens Hegel een beslissende verworvenheid van de moderne tijd.
Al snel echter zal Kants denken Hegel niet echt kunnen bevredigen,
evenmin als de rationaliteitsconceptie die in de Verlichting dominant
is. Hegel staat daarin niet alleen. Ook Htilderlin, Schelling en vele
anderen zijn van oordeel dat Kants filosofie, hoe beslissend de inzich-
ten zijn die erin worden vertolkt, toch in een of andere zin moet over-
schreden worden.
De belangrijkste reden daarvoor is volgens Hegel de eenzijdige over-
heersing van de macht van het verstand in Kants denken. Onder ver-
stand verstaat Hegel het vermogen tot analyseren, scheiden, abstrahe-
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ren, het opstellen van vaste bepaaldheden. Het verstand legt uiteen in
een veelheid van gebieden, aspecten, dimensies wat in de werkelijk-
heid op de wijze van een concrete eenheid gegeven is. Het verstand is
iets zeer belangrijks. Zonder verstand is er niets to begrijpen en kan er
ook niet rationeel gehandeld worden. Alleen, men mag het niet verab-
soluteren. Dit is het geval bij Kant. Kants denken kan niet bevredigen
omdat het datgene wat samenhoort en samen is, zowel in het denken
als in het bestaan, uit elkaar rukt. Het scheidt wat samenhoort en
fixeert de bepalingen die uit deze scheidende activiteit voortkomen.

Nemen we bijvoorbeeld Kants praktische filosofie. Centraal staat
daarin het beginsel van autonomie. De mens wordt bevrijd van de
horigheid aan een buiten hemzelf gestelde wet. Moreel zijn is zelfwet-
geving: vrij zijn. Maar, is die autonomie bij Kant wel consequent
gedacht, vraagt Hegel zich af? Maakt Kant de mens niet vrij van
uitwendige normen en wetten om hem tenslotte in zichzelf to
verdelen? Hegel gaat mee met Schiller die Kant verwijt de heer-
knecht verhouding niet geelimineerd to hebben, maar wel geinterna-
liseerd. De ethische plicht die in het geweten spreekt staat haaks op de
spontane neigingen en begeerten. Het goede is niet iets waarop ik van
nature georienteerd ben, maar wel iets dat ik mezelf permanent moet
afdwingen. Kant splitst de mens in: neiging-plicht, geluk-deugd,
natuur-zedewet. Ook in Kants theoretische filosofie heerst de macht
van het verstand en domineren vaste opposities. Ons kennen wordt
afgeschermd van de werkelijkheid. We kennen slechts wat aan ons ver-
schijnt, niet wat is. We kennen alleen wat we begrippelijk mee-
construeren. Wat de dingen zelf zijn, blijft ontoegankelijk voor ons:
een onbekende x. Fenomenaal staat tegenover noumenaal, de begrip-
pen van het verstand (de categorieen) tegenover de ervaring, het
intelligibele tegenover het sensibele, wat verschijnt tegenover het
Ding-an-sich.

En wat doet Kant met de metafysica, met alle pogingen uit de traditie
om middels een alles verbindende rede de eenheid to denken van wat
het verstand weet?
Hij waarschuwt ons voornamelijk tegen de pretenties van de metafy-
sica. Het 'ik', de 'wereld', 'God', de 'vrijheid', deze grote metafysische
ideeen leveren ons geen geldige theoretische kennis. Ze brengen ons
niet bij een werkelijkheid die we zouden kennen. Het zijn slechts
regulatieve beginselen: methodische concepten waarmee we het vele
verstandelijk materiaal ordenen. AIs we toch toegeven aan de
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verleiding ons to verheffen boven wat de sensibele ervaring ons biedt,
vervallen we in tegenspraken, antinomieen, schijnkennis.

Deze hegemonie van het verstand kan Hegel niet bevredigen. Dit is
niet alleen het gevolg van de algemene oppositie tegen de Verlichting
in de Europese cultuur op het einde van de l8de eeuw, van een
romantische hang naar schone harmonie en heel-zijn. De onvrede heeft
ook begrippelijk-filosofische motieven. Scheiding en tegenspraak
kunnen niet als Iaatste instanties gedacht worden. Immers, om een
tegenspraak Ms tegenspraak to kunnen vatten moeten we toch enige
notie hebben van een oorspronkelijke eenheid waarbinnen pas dingen
of begrippen aan elkaar tegengesteld kunnen zijn. En, als de wer-
kelijkheid een vat vol tegenspraken en tegenstellingen zou zijn, zou ze
dan niet uiteenvallen, zouden de samenstellende delen elkaar dan niet
vernietigen? Hegel besluit daaruit dat het absolute, begrepen als
totaliteit, als uiteindelijke samenhang moet zijn, zowel als kengrond
van de tegengestelden als zijnsgrond.

Ik benadruk 'moet' zijn, want aanvankelijk ziet Hegel niet in hoe dit
absolute begrippelijk kan gevat worden. Hi j ziet nog niet in hoe op
filosofische wijze de hegemonie van het verstand to breken. Hij meent
aanvankelijk dat de gehele theoretisch filosofische activiteit gebonden
blijft aan het scheidende en fixerende verstand. De filosofie is gebon-
den aan de eindige reflectie. Elke gedachte roept weer een andere op,
die zelf weer naar nog een andere verwijst ... en zo tot in het onein-
dige. Alle gedachten hebben elkaar nodig en ontkennen tevens elkaar.
Elk begrip waarmee we die samenhang zouden willen denken, die to-
taliteit, dit absolute, zit zelf gevangen in die eindeloze keten. Filosofie
is het werk van de eindige reflectie "een voortgedreven worden zonder
rustpunt". Het absolute lijkt ze niet to kunnen denken. Ze heeft eerder
een sceptische, uitzuiverende taak: het denken ontdoen van zijn aan-
spraken op absoluutheid, op het 'veroneindigen' van wat slechts eindig
is, beperkt en begrensd. In positieve zin is het absolute een zaak van
de religie. In de gelovige verhouding wordt het absolute voorgesteld en
gevoeld. Het wordt niet gedacht. De macht van het verstand wordt dus
aanvankelijk gebroken in de religieuze verhouding. In het geloof wordt
het eindige leven verheven tot het oneindige, tot het alle veelheid in
zich sluitende goddelijke leven. Deze opvatting hangt samen met
Hegels interpretatie van de oorspronkelijke geest van de christelijke
religie. Dit is een geest van Iiefde en verzoening. De wet, die de
opposities waaraan het leven li jdt handhaaft, wordt er overwonnen.
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Hegel zal deze positie al vrij snel corrigeren. Het Differenz-Schrift is
daarvan een belangrijke uitdrukking. In zijn begintijd to Jena voltrekt
zich een wending naar bet dialectisch idealisme. Op de motieven die
daartoe geleid hebben kan ik bier nauwelijks ingaan. Bepalend zal in
ieder geval een verdiepte reflectie op de verhouding van filosofie en
religie geweest zijn. Wil de religie aanspraak maken op een vatten van
bet absolute en van een levenseenheid die verenigt en verzoent wat een
verstandscultuur uiteenrukt, dan kan de filosofie daar niet buiten
liggen. Wat de religie voorstelt en aanvoelt zal filosofisch gedacht
moeten kunnen worden, zodat bet verstand op eigen terrein, door bet
begrippelijk werk van de filosofie, aangepakt kan worden. Met deze
overtuiging betreedt Hegel de filosofische scene to Jena en schrijft hij
zijn programma in bet Differenz-Schrift.
De filosofische overwinning op bet verstands-denken voltrekt zich
door geheel in to gaan in de tegenstellende activiteit van de eindige
reflectie. De speculatie ontspringt niet door van bet verstand weg to
lopen. Om dat to ervaren moet je Hegels teksten zelf lezen. Ik kan dit
bier alleen slechts op een uitwendige wijze kort aanduiden.

Als we op consequente wijze tegenstellingen proberen to denken, als
we ons 'riicksichtlos' pogen to realiseren wat ze allemaal inhouden, dan
doen we de ervaring op meegetrokken to worden in een beweging. Een
beweging waarin alles samenhangt, bet ene bet andere afstoot en
tevens oproept om zelf to kunnen zijn. We ervaren altijd al in de
totaliteit to zijn en altijd al in de totaliteit to denken. Deze beweging is
bet absolute. Dit is geen ver Jenseits, geen oneindigheid buiten bet
eindige, maar bet meest aanwezige, bet meest werkelijke. Het absolute
is geen starre identiteit van A = A, maar een identiteit die in zichzelf
gedifferentieerd is, differenties draagt, laat ontstaan en daarin precies
haar identiteit voortdurend verwerft. Deze beweging van bet absolute
toont zich - voor wie zich radicaal door de logica van bet denken laat
bepalen - als de beweging van bet denken zelf. Het absolute is niet
met een pistooischot, dit wil zeggen in een keer, onmiddellijk, to vat-
ten. Het is en bet wordt slechts gevat in de tegenstellingen. Deze cloven
niet uit in bet aanschijn van bet absolute. Integendeel, in bet absolute
kunnen ze zich vrij ontplooien. Ter illustratie van deze logica een
voorbeeld uit de gevoelssfeer: mensen die elkaar liefhebben verliezen
hun identiteit niet, worden niet zwakker of minder 'zelf , en toch hef-
fen ze hun geisoleerdheid op. Ze zijn bij zichzelf in bet andere. Dit
absolute is geen starre substantie, maar geest: bij zichzelf zijn in bet
andere.
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Vanuit dit perspectief zal Hegel de volgende jaren werken. Hi j zal dit
leidend beginsel op concrete wijze proberen uit to werken. Het kille en
enge verstand van de Verlichting wordt opgenomen tot moment in een
'raison elargie': een verbrede rede waar ook plaats is voor het gevoel,
de subjectieve innerlijkheid, het verlangen naar harmonie, de ervaring
van het tragische in de geschiedenis, het uitzien naar een ideaal van
absolute schoonheid, de kunst, enz. Deze concrete uitwerking is
essentieel, want slechts dan, niet in het principe op zich, blijkt de
waarheid ervan. Deze uitwerking zal Hegel het systeem van de weten-
schap noemen. Het heeft betrekking op de werkelijkheid in al haar
dimensies: het denken zelf en zijn geschiedenis, de natuur, het bonte
culturele materiaal dat de mensheid voortgebracht heeft (wetenschap-
pen, recht, politiek, economie, kunst, geschiedenis, enz.). Deze revo-
lutie in het denken die ons binnenvoert in de 19de eeuw, wordt door
Hegel niet gevat als een louter subjectieve aangelegenheid die exclusief
op conto van het individu G.W.F. Hegel to schrijven is.
Hegel voltrekt er slechts mee wat aan de tijd is. De filosofische wen-
ding heeft haar wortels in de hele geschiedenis van de filosofie en deze
zelf staat niet los van de wereldgeschiedenis. De filosoof 'vindt niets
uit'! Over de geschiedenis van de filosofie straks meer. We richten onze
aandacht vooreerst naar de wereldgeschiedenis, met name de grote po-
litieke en economisch-sociale revoluties van de eeuwwende: de Franse
Revolutie en de Industriele Revolutie. Als geen ander gebeuren zijn ze
in Hegels denken present. Hegel zal ze proberen to denken, dit wil
zeggen to komen tot een kritisch begrip ervan.

Franse Revolutie en moderne sociaal-economische orde: de wen-
ding tot de vri heid sverwerkel U king

In 1789 stort een wereld in elkaar. Met de Revolutie wordt de grond-
slag gelegd van de moderne politieke orde. Als ze uitbreekt studeert
Hegel to Tiibingen. Het enthousiasme bij Hegel en zi jn vrienden
Hblderlin en Schelling is groot. Er wordt verteld dat er in 1781 een
vrijheidsboom geplant wordt. Maar het blijkt slechts een legende to
zijn. Hegel is wellicht lid geweest van een politieke discussieclub die
zich rond de vrijheidsidealen van de Franse Revolutie in het 'Stift'
vormde. Het enthousiasme is begrijpelijk, niet alleen omwille van de
zaak van de Revolutie zelf, maar ook tegen de achtergrond van de po-
litieke situatie in Duitsland. Duitsland was bij het uitbreken van de
Revolutie, mede als gevolg van de Dertigjarige Oorlog, uiteengevallen
in een veelheid van staten en staatjes (sommigen vermelden het getal
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314), meestal conservatief van aard met een quasi-absolute heerschap-
pij van de adel. De democratische idealen van de Revolutie dienen
zich aan als oplossing voor de politieke kwaal van Hegels tijd, nl. de
volstrekte oppositie van particulier en universeel. Hierdoor was de
politieke orde een zaak van enkelen, geenszins de algemene zaak
(respublica). Er bestonden geen door waarlijke universaliteit geken-
merkte sociale verbanden.

De Franse Revolutie neemt in Hegels filosofie een essentiele plaats in.
Ze wordt door Hegel niet begrepen als een enigzins toevallige politieke
gebeurtenis naast vele anderen. Ze is daarenboven meer dan de beslis-
sende revolutie van de eeuwwende 1800. Voor Hegel is de Revolutie
een unieke en beslissende gebeurtenis in de context van de wereld-
geschiedenis. De eeuwwende 1800 is politiek van wereld- en tijdom-
vattende betekenis.
De Franse Revolutie wordt door Hegel geinterpreteerd als doorbraak
van de in de geschiedenis werkzame idee van de vrijheid in de sfeer
van de uitwendige politieke en maatschappelijke verhoudingen. Hi j
heeft ze ooit begroet als een 'heerlijke zonsopgang' en het verhaal doet
de ronde dat hij elk jaar op 14 juli een fles Franse wijn ontkurkte.
Zijn positieve appreciatie is niet het gevolg van een ]outer ideologische
keuze. Hegels lectuur van de Revolutie is niet die van een historicus.
Het is geen empirisch verslag van de gebeurtenissen en evenmin een
poging alle determinanten van het gebeuren in kaart to brengen. Hegel
probeert de Revolutie to denken, dat wil zeggen to komen tot een kri-
tisch begrip van de betekenis, de zin en de draagwijdte van het gebeu-
ren. Dit doet hij doordat hij het leidend beginsel ervan verbindt met
datgene wat in de geschiedenis, in het individuele leven, in tal van
culturele gebeurtenissen en in Hegels speculatief idealisme zelf het
beslissende, het werkelijke in de zin van het werkdadige is: de geest
die zijn eigen wezen zoekt to realiseren. Wie geest zegt, zegt vrijheid
en subjectiviteit. De Revolutie wordt filosofisch gedacht en naar haar
waarheid begrepen door ze in de totaliteit van de werkelijkheid to
plaatsen. Ik probeer deze these in enkele woorden to verduidelijken.

De Revolutie wordt gezien als staande in een veel omvattender gebeu-
ren. Dit gebeuren is de realisering van het beginsel van de subjecti-
viteit, van de vrijheid en de zelfstandigheid. Vanuit dit leesperspectief
krijgt de geschiedenis een eenheid, wordt ze intelligibel en houdt ze op
een chaotische verzameling van pure toevallige feiten to zijn. Wat voor
ons vandaag evident geworden is, nl. dat elke mens als een vrij en
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zelfstandig wezen moet beschouwd worden en dat we in die principiele
autonomie allen gelijk zi jn, is volgens Hegel het resultaat van een
lange, soms tragische geschiedenis die vol tegenstellingen is. De idee
van de vrijheid zoekt als het ware op vele wijzen haar wezen to
verwerkelijken. Oorspronkelijk was vrijheid slechts de eigenschap van
een. Hegel verwijst bier naar de Oosterse wereld en zijn despotieen. In
de Grieks-Romeinse cultuur wordt de vrijheid tot bezit van enkelen:
de vrije burgers. Pas met het christendom breekt de overtuiging door
van de universele geldigheid van het subjectiviteitsbegrip: allen zijn
gelijkelijk vrije zelfstandige wezens. Let wel, dit is nog niet meteen
een sociale realiteit of de grondslag van een politieke ordening. Het
beginsel van subjectiviteit blijft aanvankelijk beperkt tot de sfeer van
de innerlijkheid en de verhouding met God. Jezus was geen politieke
revolutionair en het christendom voerde niet tot een onmiddellijke
verandering van de maatschappelijke verhoudingen. Het beginsel van
de subjectiviteit houdt de overtuiging in dat elke mens telt, een
onaantastbare waarde vertegenwoordigt, en geroepen is tot vrijheid en
gewetensvolle verantwoordelijkheid. In de moderne tijd wordt dit
beginsel tot een wereldhistorische kracht en breekt het door in diverse
levenssferen, waarin het telkens onderscheiden gestalten aanneemt. In
de Reformatie breekt het door in de sfeer van de godsdienst. De sub-
jectieve innerlijkheid van de religieuze beleving staat er centraal en
wordt geopponeerd aan uitwendige en institutionele vormen van het
christendom. In de sfeer van het gevoel zet het subjectiviteitsbeginsel
zich door in de Romantiek die onder andere leidt tot een verhevigde
gevoeligheid voor en beleving van de eigen individualiteit. Ook in de
sfeer van de behoeftenbevrediging is het subjectiviteitsbeginsel aan het
werk. Het is zichtbaar in de moderne economie waarin maximale indi-
viduele behoeftenbevrediging en vrije markt bepalend zijn. Op politiek
vlak manifesteert het zich in de Franse Revolutie, wat onder andere in
de beginselen vrijheid en gelijkheid wordt uitgedrukt. De Revolutie is
een emancipatorisch gebeuren. Ze bevrijdt de mens uit ' traditionele
sociale en politieke banden. Het is een proces waarin de mens zich de
sociale realiteit opnieuw wil toeeigenen, dat wil zeggen realiseren als
iets wat zijn legitimiteitsgrond enkel heeft in de eigen wil. Wat de
Franse filosoof J.J. Rousseau heeft gedacht als grondslag van een legi-
tieme maatschappelijke orde, namelijk de autonome wil van de bur-
gers, zet zich feitelijk door in de Revolutie. In die zin is de Revolutie
een beslissende gebeurtenis in de wereldgeschiedenis in het algemeen
en in de moderne tijd in het bijzonder. Sindsdien is haar leidend
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beginsel tot een kracht geworden die wel bedreigd, verduisterd of
tegengesproken kan worden, maar niet meer vernietigd.

Dat Hegel de Revolutie wi jsgerig tot begrip wil brengen blijkt niet
alleen uit de verbinding die hij legt met bet universeel werkzame sub-
jectiviteitsbeginsel, maar ook uit zijn kritiek op de Revolutie. Is Hegel
enthousiast verdediger van de Revolutie, hij is evenzeer een van haar
felste critici. Deze kritiek slaat m.n. op de met de Revolutie samen-
hangende terreur. Het feit kritiek to geven op de Revolutie en de
terreur waarin ze ontaardt, getuigt op zich nog niet van een wi jsgerige
omgang met dit gebeuren. Velen hadden onvrede met de wijze waarop
de Revolutie zich ontwikkelde. Het wi jsgerig gehalte van Hegels kri-
tiek ligt hierin dat verduidelijkt wordt dat de specifieke wijze waarop
bet beginsel van de vrije subjectiviteit aanvankelijk in de Revolutie
opgevat werd, noodzakelijk moest uitlopen op de terreur. De terreur is
dus niet toevallig, maar als bet ware ingeschreven in bet wezen van de
in de Revolutie heersende vrijheidsconceptie en de daarmee samen-
hangende democratie-opvatting.

Een beroemd geworden uitwerking van die gedachte vinden we in bet
onderdeel van de Phanomenologie des Geistes dat getiteld is Die
absolute Freiheit and der Schrecken. De grond van de omslag in terreur
ligt in bet abstracte karakter dat eigen is aan de absolute vrijheid
waarin bet subjectiviteitsbeginsel zich in de Revolutie aanvankelijk
manifesteert. Dit betekent dat men een onmiddellijke eenheid wil van
bet individuele en bet algemene, of anders gezegd dat algemeenheid en
individualiteit enkel als absoluut tegenover elkaar worden gesteld,
zonder enige vorm van bemiddeling. Deze vrijheid is in haar abso-
luutheid abstract, dat wil zeggen ze negeert elke verbijzondering of
verschil. Ze vergeet (of beter: weet nog niet) dat vrijheidsverwer-
kelijking slechts tot een werkelijk bestaande wereld kan leiden via
verbijzondering, door bet vestigen van een orde die bet particuliere in
zichzelf toelaat. De absolute, abstracte vrijheid sluit elke deling van de
machten uit. Ze biedt geen plaats voor vormen van verbijzondering
van bet algemene in onderscheiden instituties van politieke, sociale en
economische aard. Het individuele moet onmiddellijk bet algemene
zijn! Elk bijzonder bestaan waarin bet zich zou voordoen is een
bedreiging voor zijn zuivere universaliteit. Maar hoe komt zo'n
abstracte vrijheid dan tot bestaan? Hoe kan ze bewijzen dat ze wer-
kelijk en werkzaam is? Alleen door de vernietiging van elke parti-
culariteit, door de negatie van elk verschil, elke institutie, elke
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wettelijke orde. Elke binding, elke orde en de particulariteit die
daarmee samenhangt worden ervaren als een bedreiging van deze ab-
stracte vrijheid. Enkel in bet vernietigen heeft die vrijheid bet gevoel
iets to zijn. Ze is dus tot niets positiefs in staat. Elke positieve
maatschappelijke orde, regel, institutie, of activiteit is precies als
realiteit door bijzonderheid gekenmerkt. Deze vrijheid gaat aan bet
onvermogen van haar abstractie ten onder. Dit onvermogen ligt uitein-
delijk hierin dat men gelijkheid en verschil, vrijheid en binding niet
kan samendenken. Elk verschil is een bedreiging, elke orde is repres-
sief. In de terreur van de guillotine blijkt dit alles daadwerkelijk: bet
enige wat deze abstracte vrijheid tot stand brengt is bet rollen van de
koppen, iets louter negatiefs. Hierin schuilt volgens Hegel een leer-
proces: de abstracte vrijheid en de daarmee samenhangende directe
democratie vernietigen zichzelf. Daarin wordt ervaren dat de onmid-
dellijke eenheid van individueel en algemeen een illusie is, tot niets
positiefs bestaand kan leiden.
Ware vrijheid zal slechts tot bestaan kunnen komen in een maatschap-
pelijke context waarin individueel en algemeen met elkaar bemiddeld
zijn via een systeem van wetten en instituties. In dit geval worden
verschillen niet geelimineerd maar wel rechtmatig georganiseerd. Het
individu geeft bet fantasma op zich direct en volledig in bet algemene
to herkennen. Volgens Hegel voert dit 'leerproces' tot de moderne staat
waarin de vrijheid op een reele wi jze tot bestaan komt. Hi j is van oor-
deel dat in de Europese staten van na de Revolutie de beginselen van
deze moderne staat werkzaam zijn.

Deze wending die ongeveer met de eeuwwende 1800 samenvalt heeft
een klassieke uitdrukking gekregen in Hegels laatste grote publikatie
Grundlinien der Philosophie des Rechts. Hegel poogt daar de funda-
mentele structuur en de principes to denken van de moderne staat als
verwerkelijking (in de sfeer van de sociaal-politieke en economische
verhoudingen) van de vrijheid (waar de hele geschiedenis op georien-
teerd is). Ik kan dat bier uiteraard niet uitwerken. Ik beperk me tot
een citaat, waarin bet beginsel van de moderne staat geformuleerd
wordt en vervolgens blijf ik stilstaan bij Hegels visie op de econo-
mische sfeer binnen die staatsorde. Blijken zal immers dat Hegel
daarin de andere grote revolutie van de eeuwwende nl. de Industriele,
tot begrip brengt.
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In § 260 geeft Hegel aan wat een staat als moderne staat karakteriseert.
Het is de werkelijkheid van de concrete vrijheid. Dit wordt als volgt
omschreven:

De concrete vrijheid echter bestaat daarin dat de persoonlijke indivi-
dualiteit met haar bijzondere belangen daarin haar volledige ontplooi-
ing vindt en erkenning van haar recht (dit in de systemen van de fa-
milie en de burgerlijke maatschappij) en tevens dat deze individua-
liteit overgaat, vanuit zichzelf, in het algemeen belang en dit algemene
erkent als iets wat van haarzelf is, als substantiele geest van de indi-
viduen, die wetens en willens dit algemene beogen en er actief voor
zijn als voor hun eigen einddoel.

Een staat is modern indien hij in het teken staat van de bemiddeling
van algemeen en bijzonder. Dit wil zeggen indien het algemene gerea-
liseerd wordt en geldt via de bi jzondere individuen en tevens indien
deze individuen niet louter prive-personen zijn, niet louter meer op
eigen doelstellingen gericht, maar tevens het algemene gewild en
bewust mee voltrekken. Waar in een staat naar platonisch model het
algemene niet is via het bi jzondere maar van boven af, als het ware
extern, het bijzondere tot het algemene dwingt en waar in een extreem
liberate staat het algemene niets anders is dan instrument voor het
individu en zijn bijzonder belang, ligt de kracht van de moderne staat
in de bemiddeling van algemeen en bijzonder. Hun eenheid is daarom
geen fusie.
Dit alles wordt onder andere geillustreerd door de wijze waarop Hegel
aan het economisch leven binnen die staat gestalte geeft. Vooral zijn
theorie over de verhouding tussen burgerlijke maatschappij en staat is
hier van belang. Zoals Hegel de filosofische revolutie van Kant en de
politieke Franse Revolutie opneemt en kritisch verder denkt, zo ook
poogt hij de wijsgerige betekenis aan to geven van de opkomende
industriele en kapitalistische economische revolutie. Hi j poogt ook
deze revolutie to denken in relatie tot het leidend beginsel van de vrij-
he idsverwerkeli jking.
In vele teksten analyseert Hegel het l8de eeuwse economische leven,
vooral zoals dat in Engeland vorm kreeg. Hi j bestudeert de grote eco-
nomen zoals Ferguson, Stewart, A. Smith, J.B. Say en D. Ricardo. Zijn
informatie is van een verbluffende breedte en concreetheid. Hegel was
een verwoed krantenlezer. In een van zijn aforismen noemt hij het
krantenlezen het ochtendgebed van de moderne mens.
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Ik kan aan Hegels interpretatie van de economie nu nauwelijks recht
doen, en moet mij beperken tot enkele essentiele elementen van Hegels
theorie.

Hegels benadering is zoals reeds gezegd van filosofische, niet van eco-
nomische aard. Hij poogt bet wezen van de moderne economie to vat-
ten, met name de verhouding van de stoat. En dit impliceert uiteraard
de betekenis ervan voor de menselijke vrijheidsverwerkelijking. De
burgerlijke maatschappij verschijnt in Hegels betoog als een ambigue
werkelijkheid. Enerzijds vertegenwoordigt ze iets essentieels: bet recht
van bet individu op eigen wijze gestalte to geven aan arbeid en
behoeftebevrediging, vrij van enige vorm van politiek paternalisme.
Ze is de sfeer waarin de bijzonderheid en bet egoisme zich vrij
kunnen uitleven, waarin bet recht dit bijzonder individu to zijn niet
alleen met de mond beleden wordt maar tot in de materiele consequen-
ties daarvan blijkt. Ze moet daarom relatief zelfstandig blijven
tegenover de staat (wat een concrete illustratie is van de niet
onmiddellijke eenheid van bijzonder en algemeen). Anderzijds is de
burgerlijke maatschappij gekenmerkt door even essentiele tekorten en
kan ze niet de volle zin van de vrijheidsverwerkelijking present
stellen. Aan zichzelf overgelaten, los van de politieke orde (de staat)
leidt ze eerder tot een verlies van werkelijke vrijheid, een verlies van
zedelijkheid. Ik wil dit slechts op een punt nader illustreren, een
onderdeel van Hegels analyse van de moderne arbeidswijze en arbeids-
verhoudingen.

In enkele paragrafen wijst Hegel op een probleem dat met name de
19de eeuw ten volle zal bezig houden, namelijk de groeiende oppositie
van arbeid en kapitaal. Naarmate de burgerlijke maatschappij verder
expandeert ontstaat er kapitaalsconcentratie en verdergaande arbeids-
verdeling. Hiermee verbonden ontstaat er een sociale klasse die geheel
aan deze abstracte arbeid gebonden is en materieel en cultureel nood-
lijdend is. Er doet zich een dialectisch samengaan voor van kapitaals-
concentratie en toename van armoede. Een grote massa zakt onder bet
bestaans minimum. Met deze materiele marginalisering gaat een geeste-
lijke ontworteling gepaard. Mensen verliezen erdoor hun gevoel voor
recht en hun zelfrespect. De rechtsorde van de burgerlijke maat-
schappij verliest haar betekenis: ze wordt een vreemde orde die bet
individu niet draagt en beschermt.

i
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Hegel analyseert uitvoerig deze groeiende oppositie en de voor die
oppositie typische sociale 'klasse' die Marx later met de term proleta-
riaat zal aanduiden. De oppositie arbeid-kapitaal verscheurt de eenheid
van de burgerlijke maatschappij, ze vormt een bedreiging voor haar
bestaan en een ontkenning van haar beginselen.
De sociale problematiek die eruit ontstaat wijst op het contradictoire
karakter van een louter aan zichzelf overgelaten economische orde. In
deze orde staat het recht van de bijzondere subjectiviteit centraal en
tegelijk slaagt de burgerlijke maatschappij er niet in dat recht voor
allen op reele wijze to garanderen. Ze roept daarom een hogere sfeer
op, de slaat. Deze zal, geleid door andere beginselen, de incoherentie
van het economisch leven moeten corrigeren.
De Industriele Revolutie wordt in die zin tot een kritisch begrip
gebracht, doordat met behoud van de positieve elementen ervan haar
eenzijdigheid in het licht wordt gesteld en de noodzaak tot een onder-
schikking aan de sfeer van de politiek. Ware vrijheid op consequente
wijze denken betekent met andere woorden de begrensde en proble-
matische vrijheidsverwerkelijking van de burgerlijke maatschappij
opnemen in de staat: 'aufheben', bewaren op een veranderde wijze.

Hegel en het probleem van de geschiedenis: het idealisme als de
definitieve wending?

Veel tijd resteert ons niet meer om in to gaan op het meest problema-
tische en wellicht meest uitdagende van Hegels filosofie: haar plaats in
het geheel van de moderne geschiedenis en het moderne denken. Tot
veel meer dan een hopelijk pertinente probleemstelling zullen we niet
kunnen komen. Over welk probleem gaat het?

We hebben gezien dat Hegel zijn filosofie begrijpt als voltooiing van
de grote filosofische revolutie van het Duitse Idealisme die zich
afspeelt van 1791 tot 1821. Tevens wordt in zijn denken gepoogd de
betekenis en in de zin van de twee andere grote revoluties van de
eeuwwende, de Franse Revolutie en de Industriele Revolutie, to
denken. Welnu, Hegels filosofie heeft een draagwijdte en een strekking
die verder gaat dan deze beperkte bereiken.
Hij begrijpt zijn filosofie als een beslissende wending in de geschie-
denis van het Westerse denken zonder meer. Waaruit bestaat die wen-
ding?
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Hegel is van oordeel dat zijn filosofie geen filosofie is naast alle
andere vormen van filosofisch denken die in de geschiedenis voor-
komen. Ze staat niet op een rij naast alle andere, maar is kwalitatief
van hen verschillend. Dat betekent niet dat ze al die andere filosofieen
zonder meer verdringt, van de historische scene wegduwt of tot
'onwaar' verklaart.

De verhouding is gesofisticeerder. Hegels filosofie is tegelijk de
bevestiging en de ontkenning van alle vorige filosofieen, het behoud
ervan en de verwerping. In die zin is ze de voltooiing van de geschie-
denis van de filosofie (althans zo ziet Hegel zijn filosofie). Met een
technische term van Hegel uitgedrukt: zijn filosofie is de Aufhebung
van de vele filosofieen voor hem, wat betekent dat ze overstegen
worden en bewaard blijven. Hoe moeten we dat begrijpen? Hegel zegt
ergens dat wie de studie van de geschiedenis van de filosofie aanvangt,
bij een eerste benadering de indruk kan krijgen dat deze geschiedenis
alle mogelijke waarheidsaanspraken van de filosofie weerlegt. Het lijkt
een geschiedenis van elkaar slechts tegensprekende systemen en opvat-
tingen. Elk claimt voor zich de waarheid die ze aan de andere ontzegt.
De geschiedenis van de filosofie lijkt een 'voorraad van meningen' to
zijn die allen even waar menen to zijn en daarom allen even onwaar
zijn. Hegel wijst deze benadering of als oppervlakkig. Hij probeert to
laten zien dat in de grote filosofieen altijd essentiele dingen gedacht
zijn, dat ze dus een wezenlijke waarheidswaarde hebben. Het tekort
dat aan hen kleeft ligt in de eenzijdigheid van de uitwerking of de
verabsolutering van het leidend principe. Kant legt bijvoorbeeld te-
recht het voile gewicht op de constitutieve rol van de subjectiviteit,
maar z6 eenzijdig dat in zijn filosofie de objectiviteit en de zelfstan-
digheid van de werkelijkheid dreigen verloren to gaan. Plato legt
terecht het accent op de objectieve geldigheid van de ideeen, maar
dreigt de zelfstandige subjectiviteit daarmee to vernietigen. Het
zijnsbegrip van Parmenides is groots, maar dreigt de werkelijkheid
haar dynamiek to ontnemen.
Hegel nu brengt in zijn filosofie de vorige filosofieen tot hun waar-
heid, doordat hij de leidende gedachten ervan hun absoluutheid ont-
neemt en maakt tot momenten van een omvattende systematische waar-
heid. Wat in de geschiedenis van het denken naast elkaar bestond
wordt nu gevat als moment van het systeem van de filosofie. Wat Kant,
Spinoza, Aristoteles, enz. gedacht hebben wordt niet weggedacht door
Hegel, maar 'op zijn plaats gezet'.
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Ik geef daarvan een voorbeeld dat onmiddellijk aansluit bij mijn
vorige punt. In de geschiedenis van de politieke filosofie wordt de
waarheid van het politieke de ene keer in de monarchie, de andere
keer in de aristocratie, dan weer in de democratie gelegd. Het ene
beginsel sluit daarbij het andere uit. In Hegels filosofie van de
objective geest worden deze politieke vormen 'opgeheven' tot momen-
ten. Dit wil zeggen dat de moderne staat de eenheid is van een
monarchisch (laatste eenheidspunt van een politieke gemeenschap), een
aristocratisch (een corps van kundige ambtenaren en een politieke
klasse) en een democratisch moment (de wetgevende vergadering).
De vele filosofieen zijn to beschouwen als pogingen van de mensheid
tot begrip to komen van zichzelf en de werkelijkheid. Ze leveren
beperkte resultaten op die in Hegels systeem tot waarheid worden
gebracht. lets is waar als we er de plaats van vatten in het geheel van
de zijnden en de gedachten. De geschiedenis is geen overbodige luxe,
want in Hegels opvatting is de waarheid het resultaat van een lang-
zaam, moeizaam proces van, zoeken, gissen, vinden, zich vergissen.
Waarheid is nooit onmiddellijk gegeven, als in een pistoolschot, maar
vergt tijd, moeizaame arbeid van de geest om to komen tot inzicht in
wat hij is (ken uzelf!).

Hiermee is alleen het principe van de verhouding van Hegels filosofie
tot de geschiedenis geformuleerd. De waarheid of de onwaarheid (of
de beperkte waarheid?) kan uiteraard slechts blijken uit een concrete
analyse van Hegels oeuvre zelf. Hoe betwistbaar Hegels these ook
moge zijn, filosofisch aantrekkelijk is dat ze de geschiedenis van het
denken ten volle valoriseert zonder ze historisch to verabsoluteren. Het
grote a priori van deze visie is dat de geschiedenis niet zonder rede is
(Hegel: "de rede beheerst de wereld"), niet zonder zin of telos. Dit a
priori is voor de filosoof, die gepassioneerd is door de wil om to
begrijpen, op zijn minst verleidelijk to noemen. Of de rede hiermee
haar grenzen to buiten gaat - om in Kants stijl to spreken - is een
kritische vraag die diezelfde filosoof alti jd weer aan die verleiding
moet voorhouden.

Dit alles kan de vraag oproepen of Hegels filosofie hiermee moet
beschouwd worden als het einde van de geschiedenis van de filosofie.
Alhoewel deze kwestie op zich voldoende stof biedt voor vele lezingen,
wil ik er tot slot nog enkele woorden aan wijden. Het zou natuurlijk
dwaas zijn to stellen dat er na Hegel niet meer gefilosofeerd is of dat
Hegel dat zou bedoeld hebben. Filosofen hebben niet gewacht op de
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uitkomst van Hegels geschiedenisfilosofie om het werk van de kri-
tische reflectie verder to zetten. Wel is het opvallend dat het grootste
deel van de filosofiegeschiedenis na Hegel in het teken staat van de
kritiek, kritiek niet alleen op Hegels filosofie, maar op het type filo-
sofie waarvan hij misschien de meest markante representant is, nl. het
grote metafysisch discours waarin gepoogd wordt to komen tot een
systematisch en omvattend weten van al wat is. Denk hierbij aan
Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud, Carnap, Wittgenstein, Heidegger,
Derrida.

Is er met Hegel dan toch iets ten einde? En is deze these dan wel meer
dan een variant op Heideggers interpretatie van het einde van de Wes-
terse metafysica? Zijn we met de tweede helft van de 19de eeuw in
een tijdperk zonder metafysica aanbeland? Een tijdperk waarin waar-
heid herleid wordt tot wat, analytisch consistent of empirisch veri-
fieerbaar is?

Ik formuleer al deze 'gedachten' in vraagvorm. De ti jd van mi jn inlei-
ding is immers om, zodat het niet mogelijk is nu deze kwestie op
genuanceerde wijze to behandelen. Einde van de geschiedenis van de
filosofie als geschiedenis van de metafysica? Zijn dan alle mogelijke
posities door Hegel principieel verwoord? Of moet dit geproblemati-
seerd worden vanuit bijvoorbeeld het denken van E. Levinas dat pre-
tendeert een metafysica to brengen die niet de uitwerking is van de
grote allesomvattende rede die in Hegels filosofie aan het werk is?
Dit zou onderwerp van een andere lezing zijn. Over een andere
'wende'?
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