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Stefan Schick, Vermittelte Unmittelbarkeit. Jacobi's ‚Salto mortale’ als Konzept zur Aufhebung des 

Gegensatzes von Glaube und Spekulation in der intellektuellen Anschauung der Vernunft (Epistema. 

Würzburger wissenschaftliche Schriften, Reihe Philosophie, Band 423). Würzburg, Königshausen & 

Neumann, 2006, 23,5 x 15, 320 p., 48 €. 

 

In deze tot een boek herwerkte MA-thesis stelt de auteur een interpretatie voor van een kernbegrip uit 

Jacobi's filosofie, de salto mortale. Jacobi ziet deze sprong als de enige mogelijkheid om zich uit de 

dominantie van de Verlichtingsfilosofie, die hij als een logisch enthousiasme typeert, te bevrijden en 

een nieuwe bodem te bereiken, die hij aanvankelijk als geloof, later als (substantieve) rede bepaalt. 

Nadat de auteur in de inleiding de diverse bestaande Jacobi-studies kritisch heeft besproken, stelt hij 

zijn eigen interpretatie voor: hij wil in het werk van Jacobi, dat bewust een niet-systematisch karakter 

heeft, een samenhangend systeem ontdekken. De kern daarvan is de bemiddelde onmiddellijkheid, 

zoals die in het christelijk geloof gestalte krijgt. Dit geloof, de intellectuele aanschouwing van het 

goddelijke, heeft de bemiddeling opgeheven in zijn eigen, hoogste vorm van onmiddellijkheid. Vanuit 

dit perspectief interpreteert de auteur de belangrijkste thema's van Jacobi's denken, zoals de 

speculatieve filosofie, het onbereflecteerde geloof, de begrensdheid van het weten en de sprong, het 

religieuze geloof en de intellectuele aanschouwing. 

In zijn algemeenheid biedt dit boek een betrouwbaar overzicht van de filosofie van Jacobi aan 

de hand van een wezenlijk probleemcomplex. Men kan zich alleen de vraag stellen of de auteur 

hiermee werkelijk een nieuw paradigma in het Jacobi-onderzoek heeft geïntroduceerd, zoals hij nogal 

pretentieus stelt. In de eerste plaats onderscheidt Jacobi immers zijn eigen filosofische geloof 

uitdrukkelijk van de christelijke religie, en in de tweede plaats brengt het centraal-stellen van de idee 

van bemiddelde onmiddellijkheid Jacobi's denken wel erg dicht in de buurt van Hegels filosofie, 

terwijl Jacobi zijn sprong juist expliciet onderscheidt van Hegels theorie van de bemiddeling. 

 

Peter Jonkers  

 


