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H.-J. Gawoll, Hegel – Jacobi – Obereit. Konstellationen im deutschen Idealismus. Mit Texten 

Jakob Hermann Obereits im Anhang. Herausgegeben von Helmut Schneider. Hegeliana 21. 

Lang, Frankfurt am Main, 2008, 21 x 15, 150 p., 27,90 €. 

 

Het filosofie-historisch onderzoek van de klassieke Duitse filosofie gebeurt de laatste 

decennia in toenemende mate op basis van de methode van het zogenaamde constellatie-

onderzoek: het richt zich niet meer exclusief op (een aspect van) het denken van een grote 

filosoof uit die periode (Kant, Fichte, Schelling, Hegel), maar plaatst deze denkers in een veel 

bredere ‘constellatie’, waardoor hun wisselwerking met andere, in onze tijd veelal vergeten 

filosofische, theologische en literaire auteurs een meer prominente plaats krijgt. De door 

Dieter Henrich opgezette Konstellationenforschung en de door Walter Jaeschke uitgegeven 

reeks Philosophisch-literarische Streitsachen zijn daar de bekendste voorbeelden van. Het 

boek van Gawoll, een in 2004 overleden medewerker van het Hegel-Archiv, dat door een 

collega van hem postuum is uitgegeven, plaatst het denken van Hegel in relatie tot dat van 

Jacobi en Obereit. Voor een groot deel is dit boek een herwerkte uitgave van artikelen die de 

auteur in de jaren 1998 tot 2000 heeft gepubliceerd.  

 Het eerste deel, dat gewijd is aan de ambivalente relatie tussen Hegel en Jacobi, begint 

met een korte schets van de grondtrekken van Jacobi’s filosofie. Hierin legt de auteur nogal 

eenzijdig de nadruk op de christelijke achtergrond van diens geloofsfilosofie, een zienswijze 

die op grond van recentere studies over Jacobi toch aanzienlijke bijstelling behoeft. Daarna 

bespreekt hij de betekenis van diens denken voor de ontwikkeling van Hegels filosofie. Dat 

deze betekenis niet onderschat mag worden, blijkt alleen al uit de frequentie waarmee hij met 

Jacobi in discussie treedt. Gawoll laat zien dat Hegels houding tegenover Jacobis werk 

evolueert van een gemodificeerde bevestiging (in Hegels vroege geschriften) over een scherpe 

afwijzing (in Glauben und Wissen) tot een kritische integratie in zijn latere geschriften (na de 

publicatie van de Phänomenologie des Geistes). Hoewel Gawolls uiteenzetting in zijn 

algemeenheid een adequaat beeld geeft van de ontwikkeling van de appreciatie van Hegel 

voor Jacobi, wil ik toch voorbehoud maken bij zijn interpretatie van de betekenis van Jacobi 

voor Hegels vroege werk. Hoewel algemeen wordt aangenomen dat Hegel het werk van 

Jacobi reeds zeer vroeg heeft leren kennen, verwijst hij er in de periode van 1785 tot 1800 

slechts één keer naar, en dan nog onrechtstreeks. Ondanks het zeer beperkte tekstuele 

‘bewijsmateriaal’ meent Gawoll in allerlei gedachten van Hegel de invloed van Jacobi te 

kunnen bespeuren. Daartegen kan men echter inbrengen dat deze invloed in een aantal 

gevallen even goed kan teruggaan op andere bronnen. 

Terwijl de discussie met Jacobi aantoonbaar een belangrijke plaats inneemt in Hegels 

werk, weten we over zijn relatie met Obereit alleen met zekerheid dat Hegel een exemplaar 

bezat van diens boek, Der wiederkommende Lebensgeist der verzweifelten Metaphysik (1787). 

Daarin zoekt hij via een kritiek op Kant naar de mogelijkheid van een metafysica die een 

transsubjectief zijn poneert, waarbij de parallel met Jacobis denken meteen in het oog springt. 

Volgens Gawoll zou de invloed van Obereit op Hegel zich in het begin van diens Jenase 

periode situeren, en er in bestaan dat beide stellen dat de mens zich in de intellectuele 

aanschouwing bewust wordt van de absolute identiteit, evenals in de positieve betekenis die 

zij aan het nihilisme toekennen. Vanwege het gebrek aan enige tekstuele bewijsplaats heeft 

deze stelling evenwel een erg speculatief karakter, zodat het nagenoeg onmogelijk is om te 

beoordelen of Gawolls interpretatie hiervan steekhoudend is. 
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