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Inleiding

In de geschiedenis van het moderne denken vormt Hegels speculatieve filosofie een opmer-
kelijk fenomeen. Nog geen vijfentwintig jaar nadat Kant in de transcendentale dialectiek
van zijn Kritik der reinen Fernunfi de grenzen van het speculatieve gebruik van de rede
had bepaald en haar alleen nog een regulatief gebruik van haar ideeen had toegestaan,

presenteert Hegel zijn Phanomenologie als het eerste deel van het systeem der wetenschap-
pen, waarin het absolute weten van de ware inhoud zal worden uitgewerkt. Het resultaat
van de kantiaanse filosofie, voor Hegel de moderne leer dat de mens de waarheid niet kan
kennen, wordt door hem resoluut van de hand gewezen. Dit standpunt heeft geen waar-
heid.'   De tijd is aangebroken, zo meldt hij trots in de Forrede van zijn eerste grote werk,
dat de filosofie, de liefde voor en het streven naar het weten, uiteindelijk wetenschap,
werkelijk weten kan worden (3.14).4 Op deze wijze maakt Hegel de intentie van zijn
filosofie van meet af aan onomwonden duidelijk: zij zal de metafysica, het weten van het
absolute, weer in ere herstellen. Bovendien zal zij dit weten presenteren in een systeem,
zoals ook vroeger, het meest consequent door Wolff, de metafysica al als een systeem werd
uitgewerkt. De speculatieve filosofie keert echter niet gewoon terug naar deze metafysica
van het verleden. Zoals voorheen Kant deze metafysica heeft opgeheven, zo zal ook zij
haar opheffen; alleen, en daarin onderscheidt zij zich van Kants kritische filosofie: zij zal
dit doen op een hogere wijze. Het vroeg-moderne denken werd volgens Hegel nog beheerst
door de vorm van het verstand, en daarom door Kant terecht bekritiseerd. Kant echter op
zijn beurt onderscheidde weliswaar de rede van het verstand, maar kwam nog niet tot het
ware begrip van de rede; 'es bleibt nur schlechthin abstraktes Denken, welches hier immer
Vernunf heiBt.' (8.137 P). Pas in de speculatieve wetenschap is dit ware begrip van de
rede tot stand gebracht. Daardoor is zij in staat de vroegere metafysica z6 op te heffen, dat
haar wezen, het weten van het absolute, bewaard blijft. Na de metafysica van het verstand
en bemiddeld door de inzichten van de kritische filosofie, begint met de speculatieve filo-
sofie de metafysica van de rede. Deze wetenschap is volgens Hegel niet slechts een andere

filosofische positie, maar de ware synthese van het moderne denken, dat nu, precies door
deze synthese, een denken van het verleden wordt.

Hegel presenteert aldus zijn filosofie als een denken waarin het werkelijk om iets zeer
belangrijks gaat. om niet minder dan de ware inhoud, de waarheid die verloren dreigt te

1)   In een voetnoot   in de Enzyklopadie brengt Hegel dit standpunt zelfs naar voren   als 'die auBerste

Lasterung.' Deze 'modeme Verzweiflung an der Erkennbarkeit der Wahrheit ist aller spekulativen Philo-
sophie wie alter echten Religiositat fremd.' Met grote instemming en eerbied citeert hij hier Dante, de
kunstenaar die volgens hem kunst, religie en jilosofie in un persoon  verenigde:  'Ein  ebenso  religioser wie
denkender Dichter'.  In de geciteerde strofe brengt Dante zijn overtuiging tot uitdrukking  dat  de  mens  door
zijn inzicht de waarheid kan bereiken, de strofe eindigt:  'Da ja umsonst sonst jegliche Begier.' (10.231  Z).
- Voor de wijze van citeren: zie de literatuurlijst.

2) In de Dilferenz brengt Hegel dit ook al naar voren, hier in een kritische wending tegen Reinhold: 'Der

Angst, ins Wissen hineinzugeraten, bleibt nichts ubrig, als an ihrer Liebe und ihrem Glauben und ihrer
zielenden fixen Tendenz ... sich zu erwarmen.' (2.123).



gaan, en het ware begrip van de rede. Hij weet, dergelijke beweringen zijn 'imponierende
Versicherungen',  die nog zullen moeten worden waargemaakt,  maar,  zo  zegt  hij, ze waren
noodzakelijk, omdat in de moderne tijd, waarin men zo snel is afgeleid omdat men steeds
weer een nieuwe zaak vindt, alleen op deze wijze de aandacht nog voor langere tijd kan
worden vastgehouden    (3.67).    En dit laatste is absoluut noodzakelijk,    want    de    ' in    sich
groBe... Sache'   van de wetenschap kan slechts eigen worden, indien   men  er   lang  bij   stil
blijft staan, zich er lange tijd 'in stiller Beschaftigung' in verdiept (8.38). Welnu, als Hegel

ergens in is geslaagd, dan is het wel om de aandacht op 'zijn zaak', althans: op zijn weten-
schap te vestigen. Over deze wetenschap, haar plaats in de geschiedenis van de filosofie,
haar belang en de werken waarin hij haar heeft uitgewerkt, zijn boekenkasten vol geschre-
ven. Zijn werk is inzet geweest van grote strijd, tussen links- en rechts-hegelianen in de
vorige eeuw, marxistische en Westerse interpretaties in de periode van de Koude Oorlog in
onze eeuw. Naast de extreem dichte begrippelijkheid waarin Hegel zich heeft uitgedrukt,
zijn dergelijke controverses het begrip van zijn filosofie zeker niet ten goede gekomen. In
de   hitte  van de strijd wordt licht de eigen positie voorop geplaatst:   Zo  valt  het  dan  ook
te verklaren dat in de meer recente Hegel-interpretatie nadrukkelijk gepleit wordt voor een
terugkeer naar Hegel. voor een hernieuwd onderzoek naar de werkelijke inhoud van zijn
filosofie. zoals onlangs bijvoorbeeld nog door Peperzak: 'Oberhaupt scheint es mir jetzt
wichtiger, daB wir uns erst einmal einig werden uber dasjenige, was Hegel selbst eigentlich
gesagt, gewollt, gedacht und gesucht   hat.'21   Ook   dit is zeker een opmerkelijk fenomeen.
Na meer dan anderhalve eeuw Hegel-interpretatie is 'de zaak' waar het Hegel om gaat
blijkbaar nog steeds onduidelijk.

In dit verband is een overzichtsartikel van Siep interessant, waarin deze de verandering
benadrukt, die in de Hegel-receptie in Duitsland vanaf de jaren zestig heeft plaatsgevon-
den.3, De jaren zestig zorgden niet alleen voor politieke ontspanning, maar brachten ook
'die Offnung und Entdogmatisierung der verschiedenen Schulen der Idealismusforschung',
het onderzoek naar Kant, Fichte, Schelling, Holderlin en Hegel, hetgeen volgens Siep in
oorzakelijk verband staat met het werk aan de nieuwe historisch-kritische uitgave van
Hegels verzamelde werk vanaf   1968 (Siep, 'Wandlungen',   p.   115).   Het   werk   aan   deze
editie groeide uit tot een studiecentrum, waarin Hegels Jenaer manuscripten (afgezien van
de Logik betrof de editie de eerste vijftien jaar deze periode) aan een nieuw en grondig
onderzoek onderworpen werden.    Deze naar Sieps inschatting

' wirklich erneuernde    For-

1)  Zo gaat volgens Beyer,  om een voorbeeld te noemen  van de doorwerking  van de Koude Oorlog  in  de

omgang met Hegel, aan iedere interpretatie van diens werk steeds al een ideologische keuze vooraf 'Die
gegenwartige Situation an der philosophischen Front wird zutiefst von dem unoberbruckbaren Gegensatz
zwischen materialistischer und idealistischer Philosophie gepragt. ... Der Gewinn des richtigen Heget-
Bildes  ist  die  Entscheidung for  den  materialistischen  oder  idealistischen  Denkansatz.'  ON.  Beyer.  Hegel-
Bilder. Kritik der Hegel-Deutungen, Berlijn, 19672, p. 10). Om de marxistische Hegel-interpretatie meer
ruimte te verschaffen richtte Beyer na de Tweede Wereldoorlog de /nternationale Hegel-Gesellschaft op,
als tegenhanger van de 'Westerse' Internationale Hegel-Vereinigung

2)   A.  Peperzak, Hegels praktische Philosophie, Stuttgart,  1991,  p.  16.
3)   L.    Siep, ' Wandlungen der Hegel-Rezeption', in: Zeitschrgi fur phi/osophische Forschung   38   (1984),

p.   1 1 1-1 2 2. Siep presenteert deze veranderingen nadrukkelijk  als een resultaat  van het Duitse onderzoek,
meer in het bijzonder van de onderzoekers die verbonden waren aan het Hegel-archief te Bochum. Het
internationale Hegel-onderzoek heeft  op deze Duitse interpretatievoorstellen gereageerd (ibidem,   115).
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schung' heeft 'ein neues Bild des Jenaer Hegel' opgeleverd (ibidem, p. 111).11 Trots op
dit resultaat schetst Siep in zijn artikel de contouren van dit nieuwe beeld en de oorzaken,
waardoor het kon ontstaan. Een zeer belangrijke oorzaak was de nieuwe datering van de
Jenaer Logik, Metaphysik und Naturphilosophie. de veel te vroege datering van dit werk
heeft een juiste interpretatie van Hegels Jenaer ontwikkeling verhinderd. Voor het Hegel-
onderzoek betekent deze nieuwe datering, tot stand gebracht door Kimmerle,2, daarom 'in
der Tat ein Durchbruch' (ibidem, p. 112).

Het nieuwe beeld van Hegels ontwikkeling in Jena wordt begrond door de these dat er
in deze periode een dubbele breuk in zijn denken kan worden aangewezen. De eerste breuk
kwam tot stand toen hij naar Jena verhuisde en daar ging samenwerken met Schelling. In
deze samenwerking ontstond een project, dat naar de inschatting van Dusing, die volgens
Siep ook in hoge mate aan het nieuwe Hegel-beeld heeft bijgedragen, niet alleen voor deze
beide denkers nieuw was - voorheen gingen beiden ervan uit dat de filosofie het goddelijke
niet kan kennen, Schelling beschouwde de kunst, Hegel in zijn Frankfurter periode de reli-
gie als het hoogste opvatten van het absolute3) -, maar ook voor de hele moderne filosofie:
'Zum  ersten  Mal  in der Geschichte der neuzeitlichen Philosophie wurde im Jahre  1801  das

Programm einer absoluten Metaphysik, d.h. einer Theorie der vollstandigen vernunftigen
Erkenntnis und der systematischen Explikation des Absoluten aufgestellt, das Hegel und
Schelling gemeinsam entwarfen.'4) Kenmerkend  voor dit programma  was  dat door beiden

in deze periode het absolute als substantie werd opgevat. Het tot stand komen van het pro-
gramma stelt Dusing zo voor, dat de conceptie ervan van Hegel uitging, omdat zij vanuit

Schellings ontwikkeling niet valt te verklaren. De bepaling echter van het absolute als sub-

stantie  kwam van Schelling  en  werd door Hegel overgenomen (Dusing,
' Idealistische  Sub-

stanzmetaphysik', p. 30-31). Dit betekent echter niet dat de opvatting van beiden identiek
is. De verdere uitwerking die Dusing hiervan geeft is bijzonder complex. Niet alleen heeft

bij beiden de substantie een andere structuur, maar ook moet hun opvatting worden onder-

scheiden van die van Spinoza. Hegel 'nimmt ... nicht das einfache Sein der Substanz, son-
dern die Substanz als causa sui auf, die er als aktiven SelbsterzeugungsprozeB denkt, in
dem Tb:tigkeit und Passivitat, Sein und Werden vereinigt sind.' (ibidem, p. 38). Maar, hoe
genuanceerd Hegels en Schellings positie ook moet worden opgevat, uiteindelijk zijn zij het

1)  Voor Siep is dit de eerste stap op weg  naar een nieuwe interpretatie van heel Hegels werk.  Het is duide-

lijk wat hem voor ogen staat: door aan de hand van de nieuwe tekstuitgave de ontwikkeling van Hegel
nogmaals volledig mee te voltrekken, zal zijn denken duidelijk worden (het ideaal van Dilthey). Hij ein-

digt daarom zijn artikel met een waarschuwing. Het Hegel-onderzoek moet niet te grote stappen nemen.

Na Jena volgt NOmberg, niet Berlijn: 'Es ist zu hoffen, daB die Hegel-Edition bald auch einen kraftigen
AnstoB zur Erforschung dieser Periode [bedoeld is Numberg HS] gibt - sonst konnte sich die machtig

wiederaufgeflammte Diskussion uber die Berliner Rechtsphilosophie als "Frohstart" erweisen.' (Siep,

'Wandlungen', p. 122).
2) H. Kimmerle, Das Problem der Abgesch/ossenheit des Denkens (Hegel-Studien, Beiheft 8), Bonn, 1970.

In dit boek heeft Kimmerle volgens Siep de 'GrundriB' gegeven van het nieuwe beeld van Hegels ontwik-

keling, die daarna   'in den weiteren Forschungen   seit    1970   auch im wesentlichen tx:statigt worden

[ist HS].' (Siep, 'Wandlungen', p. 112).
3) Aldus Dusing in zijn voorwoord in: D. Henrich u. K. Dusing (hrsg.), Hegel in Jena. Die Entwicklung des

Systems und die Zusammenarbeit mit Schelling. Hegel-Tage Zwettl 1977 (Hege\-Studien, Beihe# 20),

Bonn, 1980, p. 7.

4) K. Dosing, 'idealistische Substanzmetaphysik. Probleme der Systementwicklung bei Schelling und Hegel

in Jena', in: Henrich u. Dusing (hrsg.), Hegel in Jena, p. 15-44, aldaar p. 25.

3



toch overwegend met elkaar eens: zij hebben 'die Substanz als das eine existierende
Unendliche verstanden, das nicht aus sich herausgeht; es ist fOr sie wie schon fur Jacobi
Grundbegriff eines Pantheismus' (ibidem, p. 37).

De tweede breuk komt enkele jaren later tot stand,  in 1804, nadat Schelling Jena verla-
ten heeft. Schelling (en Spinoza) verwijnen nu naar de achtergrond, doordat Hegel erin
slaagt een 'Ober die Substanzmetaphysik hinausgehenden Metaphysik der Subjektivitat'
(ibidem, p. 25) te ontwikkelen. Met name voor de bepaling van deze breuk is de nieuwe
datering van de Jenaer Logik Metaphysik und Naturphilosophie cruciaal. In dit manuscript
ontwerpt Hegel, volgens Dusing voor het eerst, als hoogste moment van de metafysica een
metafysica van de subjectiviteit, waarin de metafysica van de objectiviteit, die de filosofie
van Leibniz en Spinoza bespreekt en bekritiseert, wordt opgeheven. Aldus is Hegel erin
geslaagd zijn overwinning van het substantiedenken, of zoals Siep deze grote verandering
aanduidt: 'diese Wende zur Subjektivitat'   (Siep,

'
Wandlungen',   p. 120), logisch   vast   te

leggen. Het hoe van deze omslag, of het problemen waren in de metafyica zelf of wellicht
in de filosofie van de geest die Hegel ertoe gebracht hebben, is nog allerminst duidelijk;
daarnaar zal nog veel onderzoek verricht moeten worden. Maar zoveel is nu wel duidelijk,
dat wanneer Hegel in de Forrede van de Phanomenologie zegt, dat het absolute 'als Sub-
stanz und Subjekt' (ibidem) moet worden opgevat, hij daarmee voor de lezer getuigenis
allegt van zijn eigen denkweg (ibidem, p. 118). En ook, zo werkt Siep deze omslag nader
uit, is nu duidelijk geworden, dat Hegel in zijn filosofische ontwikkeling nog nooit zo dicht
heeft gestaan   bij het standpunt van Fichte."   Door de nieuwe datering   van  met  name   het
genoemde manuscript komt 'Rosenkranz' These von der Ruckwendung Hegels zu Fichte in
der Mitte der Jenaer Zeit' (ibidem, p. 120) in een heel nieuw licht te staan. Ondanks 'alle
Differenzen' tussen beider opvatting van de subjectiviteit, vertegenwoordigt de nieuwe
metafysica van de subjectiviteit - waarin Hegel het absolute uitwerkt 'vom theoretischen
uber das praktische Ich zum Geist' - in zijn hele werk 'die positivste Fichte-Rezeption'
(ibidem). Hier, in het midden van zijn Jenaer tijd, heeft Hegel de weg teruggevonden naar
de moderniteit, naar het moderne denken. Hij heeft zijn opvatting van het absolute als de
substantie, waarin alle onderscheiden en dus uiteindelijk ook de subjectiviteit als in de
nacht verdwijnen, overwonnen en sluit weer aan bij het principe van de subjectiviteit, zoals
dit door Kant en Fichte in hun filosofie is uitgewerkt. Aan het 'neuzeitlichen Prinzip der
selbstbewuBten Einzelheit und ihrer nicht-relativierbaren Freiheit' wordt nu in de metafysi-
ca van het systeem en ook in de filosofie van de geest 'ein ganz neues Gewicht' (ibidem)
toegekend.

Dit nieuwe Hegel-beeld, waarvan alleen de details nog verder zouden moeten worden
uitgewerkt, is volgens Siep in hoofdlijnen door het huidige Hegel-onderzoek geaccepteerd:
het gaat hier om 'die heute geltende - bei allen Kontroversen in den Grundzugen unumstrit-

1)  Ook Wildt geeft  aan  dat dit resultaat  van het huidige onderzoek nieuw  is ten opzichte  van het vroegere

Hegel-onderzoek. Op grond van het gegeven (Wildt onderschrijft dit) dat Hegel in zijn late werk Fichte
op nagenoeg dezelfde wijze bekritiseert als al in de DijIerenz, ging men er lange tijd als vanzelfsprekend
van  uit,  dat

'
Hegels Verhaltnis zu Fichte  seit der Differenzschrift im wesentlichen konstant geblieben  ist.'

A. Wildt, Autonomie und Anerkennung. Hegels Moralitatskritik im Lichte seiner Fichte-Rezeption (Deut-
scher Idealismus, 7), Stuttgart,   1982,  p. 371. Volgens Wildt  moet deze overeenkomst echter worden begre-
pen als een terugkeer, beginnend in de Phanomenologie, van de latere Hegel naar zijn vroegere positie.
Hegels relatie tot Fichte stelt het Hegel-onderzoek duidelijk voor grote problemen: zowel door Hegelianen
als door critici van Hegel worden 'geradezu kontrare Interpretationen' (ibidem, p. 287) uitgewerkt.
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tene - Interpretation der Jenaer Schriften' (ibidem, p. 111). Deze weergave van de situatie
is echter wat al te optimistisch, want ook ten aanzien van de beide breuken in Hegels den-
ken, waarop het beeld berust, is de discussie zeker niet verstomd. Zo stelt Jaeschke bijvoor-
beeld dat Hegel  in een fragment  uit een collegedictaat  uit 1801," waarin een gedetailleerd
overzicht gegeven wordt van het speculatieve systeem der wetenschappen, het absolute
allerminst als substantie heeft opgevat. Op grond van het voorheen bekende tekstmateriaal,
met name Dd»renz en Naturrechtsau/satz, zou het nog weI te verdedigen zijn dat in
Hegels denken een 'geradlinige Entwicklung von der Substanz zum Subjekt' heeft plaatsge-
vonden. De vondst van de nieuwe fragmenten echter verstoort dit beeld: 'Gegen die An-
nahme einer solchen Entwicklung sperren sich aber die Fragmente der Introductio-Vorle-
sung. Sie entwerfen ein Bild des Systems, das von dem substanzphilosophischen weitge-
hend   unterschieden   ist.'1  Dit inzicht   dat de opvatting   van het absolute, die Hegel begin
Jena naar voren brengt, in ieder geval niet steeds dezelfde is, acht Jaeschke veel belangrij-
ker dan de vraag of het systeem dat Hegel hier schetst, in tegenstelling tot zijn latere drie-
delige systeem,   uit vier delen bestaat.   Voor  hem   is dat slechts   een ' vieldiskutierte vorder-
grundige Frage'.m Met hem zouden ook wij ervoor willen pleiten de onderscheiden tussen
deze systeemconceptie en Hegels latere systeem zeker niet teveel te benadrukken:  Wat

1)   Met een aantal andere  tot  dan toe onbekende manuscripten  werd dit fragment gevonden  in   1975,  op  het
moment dat in het nieuwe onderzoek naar Hegels manuscripten de consensus rond het nieuwe Hegel-beeld
zich al goeddeels gevormd had. Siep presenteert de vondst van deze nieuwe bronnen als een 'Glocksfall',
omdat  ze het nieuwe beeld zouden bevestigen (Siep, 'Wandlungen',  p. 112- 113). De discussie  rond  deze

manuscripten, die hij aankondigt, heeft overigens nog steeds niet plaats kunnen vinden, omdat band 5 van
het nieuwe verzamelde werk, waarin ze zijn opgenomen, na vele jaren nog steeds niet verschenen is. Wei
wordt in het Hegel-onderzoek uit deze band reeds veelvuldig geciteerd. Een opmerkelijk detail bij deze
vondst is dat Hegels eerste college op hetzelfde papier geschreven blijkt te zijn als de jenaer Logik,

Metaphysik und Naturphilosophie (Vergelijk:  E. Ziehsche,  'Unbekannte Manuskripte aus der Jenaer und
Numberger Zeit im Berliner Hegel-Nachlass', in: Zeitschri# filr philosophische Forschung 29 (1975),
p. 430-444, aldaar p. 435), een gegeven waarmee Kimmerle nog niet bekend was toen hij dit manuscript
in de periode 1804-1805 dateerde.

2)   W.   laeschke,   Die   Vernunft    in   der   Religion.   Studien   zur   Grundlegung   der    Religionsphilosophie   Hegels,
Stuttgart, \986, p. \52. Ook M. Pujita, Philosophie und Religion beim jungen Hegel. Unter besonderer
Berucksichtigung seiner Auseinandersetung mit Schelling (Hegel-Studien, Beiheft 26), Bonn, 1985, brengt
in zijn mede door DOsing begeleide dissertatie een belangrijke nuance aan in het gepresenteerde Hegel-
beeld. Hoewel hij vasthoudt aan de these dat  1801 voor zowel Schelling als Hegel een nieuw begin bete-
kende, wijst hij erop dat eigenlijk alleen in Schellings ontwikkeling een echte breuk kan worden aangewe-
zen, Hegel daarentegen trekt lijnen door die hij reeds in Frankfurt ontwikkelde. Tegenover de veelgehoor-

de stelling dat Hegels denken begin Jena in hoge mate overeenkomt met dat van Schelling, onderstreept
Fujita het verschil: 'Das Gefoge des Absoluten in Schellings identitatsphilosophie erregt nun unser beson-
deres Interesse, denn es enthalt . einen grundlegenden Unterschied von dem in Hegels Dgkrenz-Schrift.'
(p. 146). In zijn conclusie benadrukt hij daarom 'auch Hegels eindeutige Eigenstandigkeit und die Kon-
tinuit:it (neben der Diskontinuittit) seines Denkens.' (p. 175). Dit resultaat sluit goed aan bij de bevinding
die we in deze studie naar voren zullen brengen, dat Hegel in de Forrede van de Phanomenologie niet in
discussie is met Schelling: hij heeft zijn eigen filosofische positie reeds veel eerder ingenomen.

3) Jaeschke, Die Vernunft in der Religion, p. 152. Siep daarentegen benadrukt met POggeler en Kimmerle de
vierdelige systeemconceptie (Siep, 'Wandlungen', p.  113).

4) De vierdeling van dit vroege systeem werpt zelfs een licht op de indeling van de Enzyklopadie. Hegel
presenteert in dit werk zijn systeem in drie delen, maar zo blijkt uit de inleiding van de filosofie van de
geest, het hadden er ook vier kunnen zijn. De logische idee, het resultaat van de logica, ontwikkelt zich in
de  realiteit  in 'drei unterschiedenen Formen'  ( 10.30 Z): de natuur, de eindige geest  en de absolute geest.
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namelijk in eerste instantie aan deze vroege systeemschets frappeert, is veeleer de grote
gelijkenis met het systeem, zoals dat later in de Jenaer Systementwur# en de Enzyklopadie
verder is uitgewerkt.

Ook de tweede breuk, Hegels wending naar de subjectiviteit, is voor het Hegel-onder-
zoek zeker niet zonder problemen. Hier is het vooral de vraag hoe deze wending geYnter-
preteerd moet worden, hoe Hegel de subjectiviteit begrepen heeft, die nu in de Jenaer
Logik, Metaphysik und Naturphilosophie in het afsluitende deel van de metafysica naar
voren wordt gebracht. Siep presenteert deze wending als een aansluiten van Hegel bij de
subjectiviteitsopvatting van Fichte. Tegelijk echter wijst hij er ook op dat in de laatste

uitwerking van de praktische filosofie in Jena, in de Jenaer   Systementwurfe: 3, slechts in
zeer   beperkte zin gesproken kan worden   van   een ' Ruckkehr Hegels zur idealistischen
Spatphase des neuzeitlichen Naturrechts' (Siep, 'Wandlungen', p. 121). Hij brengt dit naar
voren als kritiek op Riedel, die heeft proberen aan te tonen dat Hegel zich begin Jena in
zijn praktische filosofie orienteerde   aan de Griekse polis   (een

' substantiele' opvatting   van
de zedelijkheid), later dit polis-ideaal prijsgaf en de principes van de rechtsfilosofie van
Kant en Fichte overnam. Siep stelt hier zijn eigen nauwkeurige onderzoek naar Hegels
praktische filosofie in Jena tegenover. De ontwikkeling die Riedel suggereert heeft hierin
geenszins plaatsgevonden (ibidem, p. 122). Integendeel, de continuYteit in de diverse ont-
werpen van deze praktische filosofie acht Siep zo groot, dat de uitwerking ervan in de
Jenaer Systementwurfe: 3 het beste gelezen kan worden als 'die "exemplarische" Fassung
der Jenaer praktischen Philosophie'." En wat Hegels aansluiting bij Fichte betreft: een
analyse van deze praktische filosofie aan de hand van het principe van de Anerkennung lael
zien, dat Hegel zich in de ontwikkeling hiervan in Jena zelfs steeds verder van Fichte ver-
wijderd heeft (Siep, Anerkennung als Prinzip, p. 201). De ontwikkeling van Hegels denken
in de praktische filosofie lijkt dus in een andere richting te wijzen dan in de metafysica.

Dusing, die de metafysica van de subjectiviteit in de Jenaer Logik, Metaphysik und Natur-

De  fi losofie  van de geest bestaat  dus in feite  uit twee delen.  Gaan we ervan  uit dat Hegel   in de verdere
ontwikkeling van de logische idee de ontwikkeling van de eindige geest als een apart systeemdeel be-

schouwt (vergelijk ook de schets van de realisatie van de idee op het einde van de Logik, waarin Hegel de
natuur en de eindige geest tegenover elkaar plaatst als 'reellen und ideellen Endlichkeit' - 6.549), dan zou
dit wellicht de eenvoudige verklaring kunnen zijn van de leer van de drie sluitredes, waarmee hij de Enzy-

klopadie, in een terugblik op het voorafgaande, beeindigt. De tweede sluitrede, 'der SchluB der geistigen
Re#exion in der Idee' (10.394 P), verwijst dan naar dit systeemdeel, waarin de geest nog in de vorm is
van de reflectie-in-zichzelf. Vergelijk voor een overzicht van de vaak zeer ingewikkelde interpretaties van
deze  sluitredes: T. Geraets,  ' Les trois lectures philosophiques  de  l'  encycloptdie  ou la realisation  du  con-

cept de la philosophie chez Hegel: in: Hegel-Studien 10 (1975), p. 231-254.

1) L. Siep, Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie. Untersuchungen zu Hegels Jenaer Philoso-
phie des Geistes, Freiburg,  1979,  p.  198.  De  beslissende  veranderingen  in  Hegels  praktische  filosofie  ko-
men  volgens  Siep  pas  later tot stand (ibidem).  H ij benadrukt de eigenstandigheid  van de praktische filoso-
fie uit de periode Jena tegenover de latere Grund/inien en Enzyklopadie vanuit een systematische interesse
in Hegels denken: het is in dit werk zijn bedoeling aan te tonen dat voor de hedendaagse praktische filo-
sofie de uitwerkingen van Jena veel interessanter zijn, omdat hierin Anerkennung nog als principe wordt

uitgewerkt (ibidem, p. 22). Hier zien we dus in een nieuwe wending weer de oude tegenstelling tussen de
jonge en de oude Hegel terugkeren. Ook in de conceptie van het nieuwe beeld van Hegels ontwikkeling in
Jena heeft volgens Siep de systematische verwachting, dat Hegels denken in Jena de hedendaagse filosofie
veel meer te bieden heeft dan de latere systeemdenker, een grote rol gespeeld, met name in de zestiger
jaren bij Poggeler en Habermas  (Siep,

'
Wandlungen',   p.   114). Het hedendaagse denken verlangde blijk-

baar naar een andere Hegel, en vond die in Jena.
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philosophie in detail bespreekt, wijst er echter op dat we ons in onze interpretatie van deze
leer van het Ich niet moeten laten misleiden door Hegels gebruik van 'Fichtescher Termi-
ni'. Het voorkomen hiervan  in deze metafysica waarin Hegel het begrip   van de absolute
subjectiviteit ontwikkelt 'darf wohl nicht als "Fichtianismus" aufgefaBt werden', zo stelt
Dusing expliciet tegenover Rosenkranz, 'da Hegel hier weder seine Fichtekritik
zurucknimmt    noch    Fichtes   Problemstellung   oder gar dessen Losung    beibehalt."   Hegels
'Wende' naar de subjectiviteit in de tweede helft van zijn verblijf in Jena kan dus niet
zonder meer zoals  Siep deed gernterpreteerd worden  als  een '

Ruckwendung'  naar de filoso-
fie van Fichte,2) of, meer in het algemeen, naar het moderne subjectiviteitsbegrip.

In het onderzoek, waarvan ik in dit werk de resultaten aan de lezer voorleg, heeft steeds
de vraag naar Hegels subjectiviteitsopvatting centraal gestaan, tegen de achtergrond van
zijn stelling dat het ware niet (slechts) als substantie, maar evenzozeer ook als subject moet
worden opgevat en uitgedrukt, en in de overtuiging dat we ons met deze vraag in het cen-
trum van zijn denken begeven, de 'zaak' benaderen, waar het Hegel werkelijk om gaat.
Immers, zo voegt hij in de Forrede van de Phanomenologie aan deze bepaling toe, om dit
inzicht in de eigen aard van het ware draait in de filosofie 'alles' (3.22). Deze vraag naar
de subjectiviteit zullen we niet aan de orde stellen vanuit een ontwikkelingshistorisch per-
spectief.M Veeleer gaan we er op grond van de hiervoor geschetste opvatting van Hegels

ontwikkeling van uit, dat Hegel het fundamentele standpunt van zijn filosofie, zoals hij dat
in de Phdnomenologie verwoordt, in ieder geval in de tweede helft van zijn periode in Jena
bereikt heeft, en vervolgens in zijn gepubliceerde werken en manuscripten heeft uitgewerkt.
In concreto betekent dit dat we Hegels werk zoveel mogelijk als een eenheid zullen bena-
deren, waarin bij alle veranderingen in de details dan fundamenteel begrip wordt uitge-
werkt. Ook de Phanomenologie behoort mijns inziens tot deze eenheid en dus tot Hegels
volwassen werk. Het gegeven dat hij later dit werk heeft aangeduid als een karakteristiek
jeugdwerk betekent nog niet dat hij het daarom ook is gaan beschouwen als een jeugd-

\) K. Dusing, Das Problem der Subjektivitat in Hegels Logik. Systematische und entwicklungsgeschichtliche
Untersuchungen zum Prinzip des /dealismus  und zur Dia/ektik (Hegel-Studien, Beiheft   15),  Bonn,   1976,
p. 192. Hegel bepaalt volgens Dosing in deze metafysica het ik als 'konkrete Allgemeinheit' en grijpt
daarmee volgens hem op het moment dat hij de substantiemetafysica opgeeft terug op gedachten uit zijn
Frankfurter periode: 'Als eine solche Einheit suchte Hegel schon in seiner Frankfurter Zeit die Subjektivi-
tat in seiner Kritik an Kants Ethik zu bestimmen.' (ibidem, p. 190).

2)  Vergelijk ook W. Bonsiepen, Der Begriff der Negativitat in den ./enaer Schrlften Hegels (Hegel-Studien,
Beiheft 16), Bonn, 1977, p. 118-119.

3) De koppeling van het onderzoek aan de nieuwe chronologische uitgave van Hegels verzamelde werk, door
Siep aangeprezen, gaat ervan uit dat in Hegels denkontwikkeling voortdurend ingrijpende veranderingen
hebben plaatsgevonden, een aanname die in feite erg on-hegeliaans is: hier ontstaat een 'totaliteit' van
geschriften, die niet gedragen wordt door een funderend begrip. De uitgave van het verzamelde werk is
inmiddels  toe  aan de bewaard gebleven dictaten van Hegels colleges. De komende jaren zullen  er  vele  van

verschijnen en zullen we zijn ontwikkeling van semester tot semester kunnen volgen. Hoe welkom deze
uitgaven op zichzelf ook zijn, ze bergen tevens het gevaar in zich dat het zicht op de eenheid in Hegels
werk verloren gaat (een autoruit met teveel breukjes wordt ondoorzichtig), en het kan daarom geen kwaad
hier te herinneren aan deze opmerking van Heyde:   ' Het is trouwens ons vermoeden  dat  - hoe interessant

en nuttig deze en andere niet officiele versies van de rechtsfilosofie ook mogen zijn - de wezenlijke in-
houd  en de fundamentele problemen van Hegels fi losofie   van de objectieve geest er nauwelijks anders
komen door te liggen.' L. Heyde, De verwerkelijking van de vrijheid. Een inleiding in Hegels Rechtsfilo-
sofie, Leuven,  1987, p.  12.  Hij  laat vervolgens zien dat het zeer wei mogelijk  is deze wezenlijke inhoud te

presenteren op grond van de gepubliceerde tekst.
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zonde:  Verder kiezen we ook niet het perspectief van de zogeheten Idealismus®rschung,
waarin de vraag naar Hegels opvattingen behandeld wordt in samenhang met de opvattin-
gen van de andere idealistische filosofen, met name (de jonge en latere) Schelling en
Fichte, en gevraagd wordt naar hun wederzijdse of eenzijdige beinvloeding. Het gaat ons
hier primair om Hegels opvatting en om de wijze waarop hij die in zijn werk naar voren
brengt. De relatie tot de andere idealisten is niet alleen van secundair, historisch belang,
maar plaatst de filosofie van Hegel bovendien in een te beperkt kader, maakt haar tot 66n
van de bijzondere posities die binnen een idealistische denkwijze kunnen worden ingeno-
men. Hegel daarentegen brengt 'zijn' speculatieve filosofie in verband met de hele geschie-
denis van de filosofie, met de geschiedenis uberhaupt, en kent haar bovendien een absoluut
karakter toe. De karakterisering van zijn filosofie als een idealistische positie betekent bij
voorbaat een relativering en dus in feite een afwijzing van haar absoluutheidsaanspraak.2,

Kenmerkend voor de subjectiviteit, zoals Hegel haar begrijpt in zijn speculatieve filoso-
fie, is haar dynamische karakter. Het subject is niet op onmiddellijke, onveranderlijke wijze
al wat het moet zijn, het is geen statische entiteit, waarover men in een uitwendige kenrela-
tie iets zou kunnen uitzeggen, maar het is slechts (in deze emfatische zin waarin we van
iets zeggen dat het werkel#k is), doordat het wordt wat het naar zijn innerlijke wezen, zijn
begrip, altijd al is.4 De filosofie kan het daarom alleen begrijpen door het te volgen in
zijn zelfontwikkeling, zijn proces van zelfrealisatie waarin het steeds werkelijker wordt. In
deze ontwikkeling onderscheidt Hegel drie momenten. Het subject is eerst in zijn onmid-
dellijke vorm, waarin het wel al reeel, maar nog niet werkelijk is, omdat zijn onmiddellijke
realiteit nog niet de realisatie is van zijn begrip. Het trekt zich daarom uit deze realiteit
terug, reflecteert in zich, en bereikt zo zijn tweede vorm, waarin het zich als in-zich-gere-
flecteerde vorm eenzijdig tegenover zijn vroegere realiteit plaatst. Tenslotte heft het in zijn
derde, ware vorm zijn reflectievorm op en bereikt het zijn waarheid: het verenigt zich met
de realiteit waarin het zijn begrip verwerkelijkt. Aldus kent Hegel in dit proces van zelfrea-
lisatie aan de reflectievorm van de subjectiviteit een sleutelpositie toe. Het subject moet

1)  De  Phanomenologie is zeker Hegels mooiste werk,  en mede daardoor erg boeiend,  maar  het  is  ook  6dn
van zijn moeilijkste werken. In de interpretatie ervan is veel gediscussieerd over de coherentie in de op-
bouw en gedachtengang van dit werk zelf, alsook over de samenhang met het latere werk, en veelvuldig
worden  in deze beide gevallen breuken geconstateerd. Het lijkt mij daarentegen mogelijk op grond  van  de
hier gegeven interpretatie van Hegels subjectiviteitsopvatting in beide gevallen vast te houden aan de een-

heid in zijn werk.
2) De beide genoemde perspectieven verbindt Dosing. Hij geeft van Hegels filosofie een 'entwicklungs-

geschichtliche Interpretation ... durch die Betrachtung der Logik-Ansatze Hegels im Kontext des deutschen

Idealismus' (Dusing, Das Problem der Subjektivitat, p. 36) Hegels uiteindelijke speculatieve Logik be-
schouwt  hij  als  6tn  van de mogelijke oplossingen  van  de

' idealistische Begrundungsproblematik',  die zich
op een bijzondere wijze onderscheidt van de diverse concurrerende oplossingen - 'differierende Losungs-
moglichkeiten derselben idealistischen Grundlegungsproblematik' - van Fichte en Schelling: 'Die Beson-
derheit der Losung des spaten Hegel besteht darin, daB er die Subjektivitat selbst als das Absolute expli-
ziert, und zwar als methodisches Prinzip der Grundlegungswissenschaft, namlich der Logik' (ibidem,
p. 335-336). Nadat op deze wijze de diverse idealistische ontwerpen naast elkaar zijn gezet kan de strijd
ontbranden welke denker de meest consistente of volmaakte idealistische theorie heeft opgesteld (vergelijk:
ibidem, p. 343, voetnoot 174).

3) Hegel gebruikt in de Phanomeno/ogie ter illustratie van deze ontwikkeling het beeld van de cirkel, van de
volmaakte totaliteit die uit een punt ontstaat, dat begin- en eindpunt in 6dn is: 'Es [das Wahre HS] ist das
Werden seiner selbst, der Kreis, der sein Ende als seinen Zweck voraussetzt und zum Anfange hat und nur
durch die Ausfithrung und sein Ende wirklich ist.' (3.23).
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deze vorm, het moment van de scheiding, doormaken, want alleen zo verkrijgt het de ruim-
te die het nodig heeft om zich uiteindelijk in zijn hoogste vorm met zijn werkelijke realiteit
te kunnen verenigen. Door deze vereniging overwint het echter tegelijkertijd zijn scheiding.
In de overgang naar de ware vorm geeft het zijn eenzijdige, abstracte vrijheid, waarin het
tegenover de realiteit staat en dus aan 'het andere' zijn grens heeft, op en bereikt het zijn
absolute vrijheid, die Hegel bepaalt als in-het-andere-bij-zich-zijn: het vindt in zijn ware
realiteit zichzelf, de verwerkelijking van zijn eigen begrip.

Aan de hand van deze overgang van de eenzijdige, in-zich-gereflecteerde naar de ware,
absolute subjectiviteit v  die  aan de objectiviteit geen grens meer heeft, voltrekt Hegel  veel
van de belangrijke overgangen in zijn Enzyklopadie. Zo komt in de subjectieve logica van
het begrip de overgang naar de idee tot stand doordat in de ontwikkeling van de teleologie
(het subject dat zich in de vorm van de uitwendige doelmatigheid tegenover de anorgani-
sche, door mechanische en chemische wetten beheerste natuur plaatst) 'die einseitige Sub-
jektivitat und der Schein der gegen sie vorhandenen objektiven Selbstiindigkeit aufgehoben
wird.' (8.366 P).4 Vervolgens herhaalt Hegel deze beweging, op een hoger niveau, in de
ontwikkeling van de idee: de overgang naar de absolute idee wordt uiteindelijk voltrokken
doorde opheffing vanhet willen, de eenzijdige praktische subjectiviteit, die aan het goede

slechts haar doel maar niet haar werkelijkheid heeft, zodat het goede 'nur als ein SoUen

fixiert ist.' (8.386 P). Aldus wordt Kants praktische rede naar voren gebracht als de laatste
eenzijdige subjectiviteit die nog moet worden opgeheven opdat het begrip van de subjectie-
ve   logica tot absolute  idee kan worden, waardoor  het   ' in seiner Realitat  nur  mit sich selbst
zusammengeht' (6.549). Hegel duidt deze overgang (in een aan zijn Frankfurter ontwerpen
herinnerende terminologie) aan als 'die Ruckkehr zum Leben' (ibidem), en verstaat daar-
onder niet een terugkeer van het eerder in de ontwikkeling van de idee besproken natuur-
lijke, organische leven, maar de verwerkelijking van het leven dat op grond van haar
begrip uitsluitend voorbehouden is aan de vrije subjectiviteit (ibidem).

Ook in de filosofie van de geest worden veel belangrijke overgangen op deze wijze
voltrokken. In de filosofie van de subjectieve geest bepaalt Hegel het bewustzi/n tegenover
de ziel, die in de onmiddellijk voorgegeven realiteit bij zichzelf is, als 'die subjektive
Reftexion-in-sich, auf diese Substantialitat [van de ziel HS] als auf das Negative seiner,
ihm Jenseitiges und Dunkles bezogen.' (10.201 P). Hier reflecteert de subjectieve geest in
zich en ontstaat het abstracte ik, dat 'nur GewiBheit ist' (10.203 P), maar geen waarheid
heeft. Het doel van de ontwikkeling van het bewustzijn is de bevrijding van deze eenzijdi-
ge subjectiviteit, de verheffing van 'die Gewdtheit seiner selbst zur Wahrheit' (ibidem), een
doel dat pas in de derde vorm van de subjectieve geest, de geest als zodanig, gerealiseerd
wordt. Hier heeft de geest aan de objectiviteit geen grens meer, maar realiseert hij zich als
'wissende Wahrheit' (10.229 P). Verder ontwikkelt Hegel ook de overgang naar de absolu-
te geest als een bevrijding van de eindige subjectiviteit, doordat deze zich in de eerste twee
delen van de filosofie van de geest, de subjectieve en de objectieve geest, verheft tot het

1) In de Ermyktopadie verbindt Hegel het begrip van de absolute subjectiviteit met het christendom: in deze

religie wordt 'Gott selbst als die absolute Subjektivit:it gewuBt' (8.291 Z).
2)    Deze  opheffing   is  volgens   Hegel   in  de   fi losofie   van   Kant   gerealiseerd:   'Mit   dem   Begriffe von innerer

Zweckma[jigkeit hat Kant die Idee Oberhaupt und insbesondere die des Lebens wieder erweckt. Die Be-
stimmung des Aristoteles vom Leben enthalt schon die innere ZweckmaBigkeit und steht daher unendlich

weit Ober dem Begriffe modemer Teleologie, welche nur die endliche. die auBere ZweckmtiBigkeit vor
sich hatte.' (8.360 A).
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weten van de waarheid (10.34 P; ook: 10.366 P). Vervolgens ontwikkelt zich dit weten van
de waarheid in het proces van de absolute geest tot zijn hoogste vorm, de speculatieve
./Uosofie. De kenmerkende vorm van dit denken grenst Hegel in een Anmerkung, voordat
hij  met zijn bespreking ervan begint, scherp af van de eenzijdige, inhoudloze subjectiviteit,
die   hij hier bepaalt   als   ' das nur formelle,   sich   in   sich als absolut wissende SelbstbewuBt-
sein, die Ironie, welche allen objektiven Gehalt sich zunichte, zu einem eitlen zu machen
weiB, somit selbst die Gehaltlosigkeit und Eitelkeit ist, die sich aus sich und damit einen
zufiilligen und beliebigen Inhalt zur Bestimmung gibt' (10.377 A). Alleen wanneer het
denkende subject zich bevrijdt van deze negatieve subjectiviteit, waarin het in dubbele zin,
naar zijn inhoud en naar zijn vorm, ijdel is, verheft het zich tot 'das freie Denken' van de
speculatieve filosofie,   dat   in   de absolute inhoud volledig bij zichzelf  is.    ' Das Denken   ist
insofern selbst   nur das Formelle des absoluten Inhalts.' (10.378  A).u Dit waarlijk vrije
denken leeft enkel voor de ware inhoud en wil niet ook nog iets bijzonders voor zichzelf
zijn.

Met deze verwijzing naar de ironie herinnert Hegel aan een overgang die reeds eerder in
de ontwikkeling van de geest tot stand gekomen is: de overgang van moraliteit naar zede-
lijkheid in de objectieve geest.2, In de ontwikkeling van de objectieve geest vertegenwoor-
digt de moraliteit het moment  van de in-zich-gereflecteerde subjectiviteit.   De  wil  is  hier   ' in
sich reflectiert, als subjektive Einzelheit bestimmt gegen das AUgemeine' (7.87 P). In de
ontwikkeling van deze vorm komt deze eenzijdige praktische subjectiviteit steeds meer op
de voorgrond te staan, met name in het afsluitende deel van de moraliteit, Das Gute und
das Gewissen, waarin Hegel de Duitse moraalfilosofie van zijn eigen tijd behandelt. Als
geweten - het subjectieve principe dat noodzakelijk is voor de bepaling en realisatie van het
goede, de abstracte algemeenheid die zonder zelf-beweging en dus zonder eigen bepaald-
heid is - is het subject maximaal in-zichzelf-gereflecteerd, 'die abstrakte Selbstbestimmung
und reine GewiBheit nur ihrer selbst' (7.259 P). In verband met dit geweten behandelt

Hegel in de Grundlinien de problematiek van het kwaad. Het geweten staat als bijzondere,
formele subjectiviteit tegenover het algemene. Het kan er daarom ook voor kiezen aan zijn

1) In de Differenz bepaalt Hegel ook al op deze wijze de eigen aard van het speculatieve denken, in onder-

scheid tot de kunst en tot het bewustzijn dat zich als macht tegenover het object plaatst. Anders dan de
kunst,   die het absolute   meer  als een statische objectiviteit   voor zich heeft,   ' in   der   Form des absoluten

Seins', begrijpt de speculatie het absolute 'als ein in seiner unendlichen Anschauung sich selbst Erzeugen-
des'  Maar dit absolute, dat zo verschijnt als een dynamische, zich veranderende entiteit, wordt daarmee

geen veranderlijk zijnde. Het blijft natuurlijk ook voor het speculatieve denken wei degelijk het absolute

object, het wordt 'zugleich als das ursprungliche absolute Sein gesetzt, das nur werden kann, insofern es
ist.' De speculatie blijft verenigd met de absolute inhoud, ze 'weiB sich auf diese Art das Obergewicht,
welches das BewuBtsein in ihr hat, selbst zu nehmen, - ein Obergewicht, das ohnehin ein AuBer-

wesentliches ist.' (2.113).
2) Vergelijk voor een bespreking van deze overgang en van Hegels begrip van de moderne ironie, die hij

onderscheidt van het ironie-begrip van de Grieken: L. Heyde, 'Gebroken zedelijkheid', in: Ti/bchrift voor
jilosojie, 58ste  jaargang,   nr   1   (maart   1996),   p.  62-83;   aldaar  p.  69-72.   Dosing,   'Idealistische   Substanz-
metaphysik', p. 39, verwijst naar een passage in de herondekte manuscripten uit Jena, waar Hegel aan de
ironie die de Griekse goden in zich hebben op grond van hun bepaaldheid refereert, en concludeert dat

Hegel hier het ironie-begrip van Schlegel 'akzeptiert und nicht wie spater kritisiert'. Hij ziet echter het
fundamentele onderscheid tussen het Griekse en moderne ironie-begrip over het hoofd: de Griekse goden
ironiseren datgene wat in zichzelf niet absoluut is, namelijk hun bepaaidheid, de moderne ironie daarente-
gen stelt zich ook tegenover iedere ware inhoud.
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eigen bijzonderheid  vast te houden, waardoor het slecht wordt.   ' Das Gewissen  ist  als  for-
melle Subjektivitat schlechthin dies, auf dem Sprunge zu sein, ins Bose umzuschlagen'
(7.261 A). Van deze slechte subjectiviteit is volgens Hegel de moderne ironie de meest
extreme modificatie. Het ironische subject is niet enkel an sich oftewel fur uns, in de filo-
sofische doordenking, slecht, maar /iir sich. In zijn 'absolute SelbstgefUlligkeit' weet het
dat het aan alle werkelijk objectieve inhoud een einde maakt, maar deze wetenschap sterkt
het slechts in zijn eigen ijdelheid: het weet 'in diesem Wissen sich als das Absolute'
(7.279 A). Dit extreme subjectivisme van het morele subject verwijt Hegel de filosofie van
zijn tijd, of beter: de vermeende filosofie, want dit 'denken' is volgens hem een 'Seichtig-
keit des Gedankens' (7.265 A), die met de speculatieve filosofie enkel de naam gemeen
heeft.v

In de Enzyklopadie kondigt Hegel deze slechte subjectiviteit aan als het keerpunt in de

filosofie van de geest. Verder zal het subject zich onmogelijk in zichzelf kunnen terugtrek-

ken; ijdeter kan het niet worden. In de ontwikkeling van de geest is deze ijdelheid zijn
'hochste Vertiefung in seine Subjektivitat und innerster Widerspruch und damit Wende-

punkt,... das Bose' (10.35 A). De overgang naar de zedelijkheid betekent daarom voor de
geest niet zomaar een overgang, maar de grote ommekeer, de bevrijding van zijn eenzijdige
in-zich-gereflecteerde   subjectiviteit.'    Door deze overgang slaagt de geest   erin   het    ' Ver-

nichtigen des Nichtigen, das Vereitlen des Eitlen in sich selbst zu vollbringen' (ibidem).
Alleen door deze bevrijding wordt het subject in zijn werkelijkheid vrij. Het verenigt zich
volledig met zijn zedelijke werkelijkheid. De zedelijke verhoudingen waarin het zich nu zal
gaan bewegen, hebben voor dit waarlijk vrije subject alle andersheid verloren, ze zijn 'dem
Subjekte nicht ein Fremdes, sondern es gibt das Zeugnis des Geistes von ihnen als von
seinem eigenen Wesen, ... - ein Verhaltnis, das unmittelbar noch identischer als selbst Glau-
ben und Zutrauen ist.' (7.295 P). Aldus onderstreept Hegel dat door de zedelijkheid de

subject-object-scheiding, die kenmerkend is voor het standpunt van de moraliteit, wordt
overwonnen. in de speculatieve filosofie het denken in zijn inhoud volledig bijM Zoa s

1) In de Vorrede van de Grundlinien behandelt hij als de 'Heerfohrer' van deze oppervlakkige onbenullig-

heid die zich filosofie noemt J.F. Fries: hier lost de door de speculatieve filosofie ontwikkelde totaliteit
van de zedelijkheid op in de 'Brei des "Herzens, der Freundschaft und Begeisterung"' (7.18-19).

2) Bij de indeling van de Grundlinien onderstreept Hegel het wezenlijke verschil in zijn gebruik van deze
beide begrippen: ' Moralitat und Sittlichkeit, die gewohnlich etwa als gleichbedeutend gelten, sind hier in
wesentlich (mijn cursivering) verschiedenem Sinne genommen. Inzwischen scheint auch die Vorstellung
sie m unterscheiden; der Kantische Sprachgebrauch bedient sich vorzugsweise des Ausdrucks Moralitat,
wie denn die praktischen Prinzipien dieser Philosophie sich durchaus auf diesen Begriff beschranken, den

Standpunkt der Sittlichkeit sogar unmoglich machen, ja selbst sie ausdrocklich  zernichten   und  emporen.'
(7.88 A). In de DifIerenz legt Hegel dit in zijn kritiek op Fichte alsvolgt uit. De mens die trouw is aan
zijn innerlijke natuur is een levend, geen atomistisch individu. Wordt zo'n mens geplaatst in een ver-
standsstaat, zoals Fichte  doet  in  zijn  leer  van het natuurrecht, dan verliest hij daarmee  nog  niet zijn leven.

Tegenover deze vreemde macht behoudt hij 'seine innere Obereinstimmung'. Wordt echter  van zo iemand

gevraagd, zoals Fichte doet in zijn ethiek, om moreel te worden, zijn 'eigener Herr und Knecht zu sein',
dan   wordt   hem in feite gevraagd zijn innerlijke eenheid  op te geven:   ' Wenn   ...   in der Sittenlehre  das
Gebietende in den Menschen selbst verlegt und in ihm ein Gebietendes [de plicht HS] und ein BotmKBiges
[de natuurlijke mens HS] absolut entgegengesetzt ist, so ist die innere Harmonie zerstort: Uneinigkeit und
absolute Entzweiung machen das Wesen des Menschen aus.' (2.88).

3) De zedelijke subjectiviteit is de hoogste vorm van de objectieve geest. Als praktische subjectiviteit blijft
hij betrokken op een wereld die altijd ook, hoezeer het subject zich er ook mee identificeert, een empiri-
sche buitenwereld zal blijven. Daarom kan de geest pas in de absolute geest, als hij uitstijgt boven zijn
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zichzelf is, slechts vorm is aan de absolute inhoud, zo is ook het zedelijke subject in de
zedelijke substantie geheel bij zich, 'die absolute Form und die existierende Wirklichkeit
der Substanz' (7.303 P). Het bereikt in zijn zedelijkheid een vrijheid die veel hoger is dan
de abstracte vrijheid die gewoonlijk in het modeme Europa, zowel in het Franse Verlich-
tingsdenken als in het (voor Hegel) hedendaagse Duitse denken, als vrijheid wordt aange-
duid. Immers, 'die subjektive oder moralische Freiheit ist es vornehmlich, welche im
europaischen Sinne Freiheit heiBt.' (10.312 A).

Met het slotdeel van de moraliteit in de objectieve geest, Das Gute und das Gewissen,
herneemt Hegel een ontwikkeling die hij eerder al in de Phanomenologie uitwerkte. In de
Grundlinien verwijst hij hier expliciet naar en wijst hij erop dat bij een vergelijking van
beide   werken   vooral   ook   gekeken   moet   worden   naar   ' Abschnitt   c) das Gewissen', omdat
hij ook in de Phanomenologie  aan  de  hand  van het geweten de overgang  'in  eine  -  dort
ubrigens anders bestimmte - hohere Stufe' tot stand heeft gebracht (7.280 A). In de
Phanomenologie behandelt Hegel het geweten als het sluitstuk van de hele Europese ge-
schiedenis. In deze geschiedenis is de geest uit de wereld van de zedelijkheid, de Griekse
en Romeinse wereld, eerst overgegaan naar Frankrijk, het 'Land der Bildung', en vervol-
gens, na de Franse Revolutie, naar Duitsland, 'das Land des moralischen Bewl:Btseins'
(3.362). Uit de ontwikkeling van deze 'moralische Weltanschauung' (3.327) ontstaat het
geweten, ook hier weer door Hegel beschreven als de formele subjectiviteit, waarin iedere
ware zedelijke en religieuze inhoud verloren gaat. Het subject is hier als zelfbewustzijn, dat
'das Wesen als wirkliches Selbst erfallt, seine Welt und ihren Grund nicht mehr aus sich

heraussetzt, sondern alles in sich verglimmen tallt und als Gewissen der seiner selbst ge-
wisse Geist ist.' (ibidem).

In de systematiek van de Phanomenologie, die Hegel aan het begin van het hoofdstuk
Die Religion schetst    (3.498),    plaatst   hij   aldus   het   geweten   tevens   aan   het   einde   van   de
eerste grote ontwikkeling    van de geest.    Als ' Geist in seiner Welt' (ibidem), waarin   de

voorafgaande drie momenten: Bew:Btsein, Selbstbew:Btsein en Fernunfi reeds als in hun
grond en wezen waren opgeheven (3.326), ontwikkelde de geest zich nog in de vorm van
het bewustzijn. In de Religion daarentegen zal hij zich verder ontwikkelen in zijn andere
vorm, als zelfbewustzijn. In de vorige beweging was de geest nog slechts de ' zusammen-

gefaBle Totalitat' van de voorafgaande momenten, nu echter, in de Religion, is hij gewor-
den tot 'die einfache Totalitat  oder   das  absolute   Selbst   derselben.'   (3.498).v   In   deze   nieu-
we beweging herneemt Hegel zijn bespreking   van de geschiedenis,   maar nu behandelt   hij
deze niet meer als Europese geschiedenis, maar als wereldgeschiedenis, en bovendien van-
uit het perspectief van de religie, zoals deze zich daarin ontwikkeld heeft. Als resultaat van

praktische vorm, zijn absolute waarheid bereiken, waarin hij 'in an undfur sich seiender und ewig sich
hervorbringender Einheit der Objectivit:it des Geistes und seiner Idealitat oder seines Begriffs [ist]'
(10.32 P).

1) Vergelijk ook Devos: 'In the Phenomenology. therefore, we have two major developments: the conscious-
ness of the spirit versus the spirit in its self-consciousness. As such, the Religion section is a totalisation
that runs parallel to and is equivalent to the spirit in its consciousness.' R. Devos, 'The significance of
manifest religion   in the phenomenology'.   in: A. Wylleman (ed.), Hegel  on the ethical  life.   religion,   and

philosophy (1793-1807), Leuven,   1989,   p.  195-229,   aldaar  p.  224.   O.  Poggeler,   'Die  Komposition  der
Phanomenologie des Geistes', in: H.J. Gadamer (hrsg.), Hegel-Tage   Royalimont    1964.   Beitrage  zur   Deu-

tung der Phanomenologie des Geistes (Hegel-Studien, Beiheft 3), Bonn, 1966, p. 27-74; aldaar p. 49,
geeft deze indeling als 66n van de indelingen die Hegel naast andere heeft voorgesteld.
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deze ontwikkeling, voortgekomen uit de orientaalse religies, de religies van het bewustzijn,
waarin het absolute als substantie wordt geweten, en bemiddeld door de Griekse kunst-
religie, de religie van het zelfbewustzijn, waarin de 'Menschwerdung des gr;ttlichen
Wesens' (3.545) een aanvang nam, ontstaat als de absolute religie het christendom, de
religie van de rede, waarin het absolute niet langer als substantie, maar als subject, als
geest geweten wordt. De 'Menschwerdung des gottlichen Wesens, oder daB es wesentlich
und   unmittelbar'  die Gestalt des SelbstbewuBtseins   hat,   ist der einfache Inhalt   der   abso-
luten Religion.' (3.552).

Uit deze beide momenten, de totaliteit van het bewustzijn en de totaliteit van het zelf-
bewustzijn, ontwikkelt Hegel in de Phanomenologie het absolute weten van de speculatieve
filosofie. In het eerste moment is het geweten ontstaan, het subject in zijn meest extreme
vorm, waarin het aan zijn eigen zelf vasthoudt tegenover iedere objectiviteit. An sich echter
is deze vorm niet onderscheiden van het absolute weten. Niet 'die in sich gehende
Reflexion, das Erkennen Oberhaupt' is slecht, net zomin   als   ' die Natur als solche',   maar
alleen de reflectie  die  zich  in  haar tegenstelling vasthoudt,   'fur  sich  das  B8se  ist.'   (7.261-
262 A). In het tweede moment ontwikkelt zich, nog los van deze vorm,2, de absolute in-
houd van de hoogste religie, maar wel nog in de vorm van de voorstelling. In het absolute
weten worden de hoogste resultaten van de beide momenten, vorm en inhoud, met elkaar
verenigd, waardoor hun eenzijdigheid wordt opgeheven. Het subject, in de morele wereld-
beschouwing van de moderne Duitse filosofie in de vorm van de reflectie, bevrijdt zich van
zijn formele eenzijdigheid. Het verheft zich in en door de vereniging met de absolute in-
houd tot de absolute vorm van het speculatieve weten, het denken dat in zijn objectieve
inhoud volledig bij zichzelf is. Ook de voorstelling van de inhoud van het christendom

1) Waarschijnlijk betrekt Hegel zich hier op het begin van het Johannes-evangelie. In Der Geist des Chris-
tentums geeft hij hierop een uitgebreid commentaar, waarin hij aangeeft dat in deze tekst op twee manie-
ren over de logos gesproken wordt: 'Von den zwei Extremen, den Eingang des Johannes aufzufassen, ist
die objektivste Art, den Logos als ein Wirkliches, ein Individuum, die subjektivste Art, ihn als Vernunft
zu nehmen; dort als ein Besonderes, hier als die Allgemeinheit; dort die eigenste, ausschlieBenste Wirk-
lichkeit, hier das bloBe Gedachtsein.' (1.373). Even verderop geeft hij aan waar deze overgang plaatsvindt:
' Bisher  war  nur  von der Wahrheit selbst  und dem Menschen im Allgemeinen gesprochen;  V. 14 erscheint

der  Logos  auch  in  der  Modifikation  als  Individuum'  (1.375).  In de Enzyktopadie ontwikkelt hij de voor-
stelling van het christendom in drie sluitredes. In het eerste moment van de derde sluitrede is Christus de
verwerkelijking van de eeuwige zoon uit de eerste sluitrede, de ontwikkeling in het abstracte moment van
het  wezen: 'jenen Sohn der ewigen Sphlire in die Zeitlichkeit versetzt, und in ihm das Bose als an sich

aufgehoben' (10.376  P).   - Deze dubbele aanwezigheid   van de logos maakt   ook   dat   de fi losofie  en   het

eenvoudige geloof elkaar in het christendom volledig vrij kunnen laten: beiden hebben hun eigen toegang
tot de absolute inhoud, die desondanks in beide gevallen dezelfde en voor beiden de absolute waarheid is.

2) Daardoor komt de overgang van Der Geist naar Die Religion erg abrupt over. Devos bespreekt in zijn
artikel een aantal interpretaties van de Phanomenologie, waarin betoogd wordt dat voor de constitutie van
het absolute weten de religie niet van essentieel belang is. Hegel zou het hoofdstuk over de religie later
hebben toegevoegd, bedoeld hebben ter illustratie, een excursie hebben gemaakt. Devos wijst deze inter-

pretaties af en benadrukt zeer terecht de noodzakelijke rol van de religie (Devos, 'The significance of
manifest religion', p. 221-223). De strijd, begonnen door links- en rechts-Hegelianen, rond het theologi-
sche karakter van Hegels denken, woedt in dergelijke interpretaties nog steeds, en blijkbaar met onvermin-
derde inzet, want anders valt de onwaarschijnlijke afstand ertussen, zoals Devos die in zijn openingszin
omschrijft, vrijwel  niet te verklaren:  ' In post-Hegelian philosophy, there is profound disagreement about
an essential characterisation of Hegel's philosophy: does it provide a rational articulation and justification
of Christianity or a demolition of it from the point of view of a humanistic atheism?' (ibidem, p.  195).
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wordt nu opgeheven. De momenten in deze inhoud, die in de voorstelling, een bijzondere
vorm van het menselijke denken, in tijd-ruimtelijke verhoudingen uiteen vallen of in rela-
ties worden gesteld die ontleend zijn aan de ervaren werkelijkheid (God voorgesteld als
heerser over de aarde, Christus als de zoon van de vader - 3.395), worden in het ' begrei-
fende Wissen' van de speculatieve filosofie als moment geweten en zo ontwikkeld tot een
objectieve totaliteit, die zichzelf ontwikkelt op de wijze van het begrip. 'Diese letzte Ge-
stalt des Geistes, der Geist, der seinem vollstandigen und wahren Inhalte zugleich die Form
des Selbsts gibt und dadurch seinen Begrif ebenso realisiert, als er in dieser Realisierung in
seinem Begriffe bleibt, ist das absolute Wissen; es ist der sich in Geistsgestalt wissende
Geist' (3.582). Op deze wijze worden in het absolute weten de Wahrheit van het christen-
dom en de Gewi#heit van de subjectieve vorm, die in de ontwikkeling van de Phanomeno-
logie steeds op een bepaalde manier uiteen vielen, maar ook - fur uns, voor het filosofische
weten - naar hun eenheid bleven streven, op blijvende wijze met elkaar verenigd (3.583).
De werkelijke geest getuigt nu werkelijk van zijn absolute  geest, u  toont  deze   in  zijn  ob-

jectieve inhoud. De filosofie, de denkende geest, heft de inhoud van het christendom op
door in de hoogste vorm van het weten te getuigen van de waarheid van die inhoud, de
goddelijke geest. De band van de speculatieve filosofie met de absolute religie is onlos-
makelijk, zonder deze band is zij niet speculatief, tenminste niet in Hegels zin. De specula-

tie, zo kondigt Hegel in de Differenz dit nieuwe weten aan, is net als de kunst (die hier de
kunst in eigenlijke zin en de religie omvat) naar haar wezen 'der Gottesdienst' (2.113), zelf
een  vorm van religie.   Zij   zal   in haar systeem  de

'
ursprungliche  Identitat' van subjectiviteit

en objectiviteit uitwerken in de 'objektive Totalitat' van de natuur en de 'subjektive Totali-
teit' van de subjectieve rede, en tenslotte beide weer verenigen 'in die Anschauung des sich
selbst in vollendeter Totalitat objektiv werdenden Absoluten - in die Anschauung der ewi-
gen Menschwerdung Gottes, des Zeugens des Worts vom Anfang.' (2.112).n

\) in Der Geist des Christentums onderscheidt Hegel in zijn commentaar op het Johannes-evangelie de geest

van het christendom van het geloof van zijn leerlingen aan het individu Jezus. Zijn geest ontvingen zij pas
na zijn dood. Zolang Jezus temidden van hen leefde 'blieben sie nur Glaubige; denn sie beruhten nicht auf
sich selbst; ... sie hatten noch nicht eigenes, unabhangiges Leben'. Pas nadat hij gestorven was werden zij
volmaakt, 'Kinder des Lichts', en daardoor volmaakt ddn met hun vroegere leraar: 'Es muB aller Gedanke
einer Verschiedenheit des Wesens Jesu und derer, in denen der Glaube an ihn zum Leben geworden, in
denen selbst das Gottliche ist, entfernt werden'.In deze geest wordt alle scheiding opgeheven, de 'Schei-
dewand zwischen ihnen und Gott', het subjectieve en het objectieve, valt weg ( 1.384-385).

2) Het zal niet verbazen dat in Hegel-interpretaties waarin de nadruk ligt op de breuken in zijn denken, deze
belangrijke passage uit de systeemschets in de Differen: geen prominente plaats inneemt. Dusing, die
Hegel in de Di#erenz een mystisch pantheYsme en een substantiemetafysica laat voorstaan, baseert zijn

overtuiging dat Hegel in deze tekst het absolute als substantie opvat mede op diens uitspraak, dat de ware

verhouding van het speculatieve denken de substantialiteitsverhouding is (Dusing, 'Idealistische Substanz-

metaphysik', p. 35). Inderdaad maakt Hegel in zijn systeemschets deze verhouding (die hij boven de cau-

saliteitsverhouding plaatst) tot de verhouding van die delen van het systeem, waarin de realiteit van het
absolute, de subject-object-identiteit, wordt uitgewerkt: de filosofie van de natuur en van de eindige sub-
jectiviteit, waarin subject en object met wisselende potentialiteit in een verhouding staan tot elkaar. Ze
zijn hier nadrukkelijk niet in absolute identiteit (we zullen ons daarom nog moeten verheffen tot het
'hohere Standpunkt'), en daarom in hun verhouding tot elkaar 'absolute Substanz' (2.101). Ook in Hegels
kritiek op Fichte schijnt zijn substantie-opvatting door. Fichte, zo betoogt Hegel, ontwerpt in zijn natuur-
recht de staat niet als een levende organisatie, maar als een verstandsstaat, een machine, waarin 'das Volk
nicht der organische Korper eines gemeinsamen und reichen Lebens, sondern eine atomistische lebensarme

Vielheit' is; de individuen leven 'samen' als een onverbonden atomistische menigte van 'absolut entgegen-
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Het christendom en de speculatieve filosofie die zijn ware inhoud in zich heeft, zijn
beide volgens Hegel het noodzakelijke resultaat van de geschiedenis van de mensheid. Het
christendom is uit de voorafgaande religies ontstaan en kon ook niet ontstaan, alvorens zij
zich in hun eigen principe ontwikkeld hadden. Aan hun inhoud heeft het de momenten die
het in zijn eigen inhoud tot vereniging brengt. Hetzelfde geldt voor de speculatieve filoso-
fie: deze denkvorm is ontstaan uit de geschiedenis van het Westerse christendom en vat de
momenten in deze ontwikkeling in zijn absolute begrip samen. Zij is van deze geschiedenis
'der gewordene einfache   Begritr   (3.19),   en   zo in feite het resultaat   van de geschiedenis
van de hele mensheid. Nadat veel eerder al de absolute inhoud was ontstaan. is nu het
subjectieve weten opgestaan dat in staat is deze inhoud volledig te begrijpen. 'Der Inhalt

der Religion spricht darum froher in der Zeit als die Wissenschaft es aus, was der Geist ist:
1)

aber diese ist allein sein wahres Wissen von ihm selbst.' (3.585-586).
In ons werk zullen we Hegels behandeling van deze geschiedenis volgen (grotendeels

aan de hand van de opnieuw door Jaeschke uitgegeven colleges over de Religionsphiloso-
phie en van de Phanomenologie). en zoveel mogelijk proberen uit te leggen, hetgeen op
grond van de onvoltooidheid van zijn geschiedfilosofie ook een reconstructie zal moeten

zijn.2, We zullen ons hierin laten leiden door zijn hiervoor beschreven subjectiviteitsopvat-
ting. Zo namelijk kan duidelijk worden dat voor hem de geschiedenis, ook al heeft zij een
doel en is haar verloop redelijk, zeker geen rustig, harmonisch verlopend teleologisch pro-
ces is, waarin de geest als het ware in een rechte lijn op zijn doel afgaat. An sich is de
geschiedenis redelijk, maar tegelijk wordt ze het ook pas voor ons in het retrospectief van
de speculatieve filosofie, die vanuit de wezenlijke resultaten die het historische proces heeft

opgeleverd, het christendom en deze speculatieve filosofie zelf, de diepe crises kan verkla-
ren waardoor de mens in zijn geschiedenis is heengegaan. Zij ziet de noodzaak in van dit

proces, ook de noodzaak van het kwaad, en 'erhalt hiermit die Bedeutung einer Theodizee'

(8.290 ).
Het kwaad, zo zagen we, brengt Hegel in verband met de subjectiviteit van de mens,

precieser: met de subjectiviteit die zich geheel in zichzelf terugtrekt. Deze vorm moet de
mens ook in zijn geschiedenis doormaken. Hij is een redelijk wezen en kan precies daarom
niet zoals de dieren volharden in zijn natuurlijke bestaan (7.262 A). De mens moet streven

naar zijn ware werkelijkheid, zijn ware natuur. Hij moet zijn eerste natuur verlaten en een

periode van scheiding doormaken, waarin hij nog niet zijn ware, maar ook niet meer zijn

gesetzte Substanzen'. Deze substantie-opvatting   van de subjectiviteit bepaalt volgens Hegel volledig
Fichtes praktische fi losofie: ' Diese absolute Substantialitat der Punkte grundet ein System der Atomistik
der praktischen Philosophie' (2.87). Hier tegenover plaatst hij zijn eigen. zijns inziens oneindig hogere

opvatting van de subjectiviteit: de mens als het levende individu, die in zijn 'innere Obereinstimmung' een
' innere Harmonie' bezit  (2.88). Het verstandsdenken stoort deze harmonie en daarom levert Hegel er in de

DijIerenz scherpe kritiek op. In onze bespreking van zijn behandeling van het christendom zullen we op
deze innerlijke rust van de mens in zichzelf nog uitgebreid terugkomen.

1) Zo ontwikkelt Hegel in zijn systeem der wetenschappen eerst in de logica de absolute idee en vervolgens
uit de werkelijkheid waarin zij zich gestalte geeft de speculatieve filosofie, de sluit-rede die het proces
waar ze uit is voortgekomen als een totaliteit van sluitredes voor zich heeft.

2) We hopen hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan een beter begrip van Hegels behandeling van deze

geschiedenis. Tot een bevredigende bespreking van zijn speculatieve geschiedschrijving is namelijk vol-
gens Jaeschke het Hegel-onderzoek nog in het geheel niet gekomen. Het is 'eine Aufgabe, die durch die

Aufgliederung der Vorlesungen in Diziplinen erschwert und bisher auch nicht in Ansatzen gelOst ist.'

W.  Jaeschke,  Die Re/igionsphilosophie Hegets, Darmstadt,  1983,  p.  146.
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eerste, en dus in feite geen werkelijkheid meer heeft. Alleen door deze scheiding heen,
waarin hij niets meer is, kan hij werkelijk worden. Voor zijn geschiedenis betekent dit dat
zowel aan het ontstaan van het christendom als van de speculatieve filosofie een periode
vooraf moet gaan, die wezenlijk gekenmerkt wordt door negativiteit, waarin de mens in-
zich-gereflecteerd is, alleen nog maar voor zich is, en in deze vorm ook gestalte geeft aan
zijn bestaan. Het christendom zo goed als de speculatieve filosofie betekenen daarom voor
de mens ook een bevrijding, een bevrijding van zijn vorm, waarin hem niets meer werke-
lijk, zijn werkelijkheid alleen nog maar het niets is, i.e. zijn eigen negatieve vorm hem het
absolute is. De bevrijding die van het christendom is uitgegaan, valt volgens Hegel enkel te
verklaren vanuit de negativiteit die in de Romeinse wereld heerste en de pijn die hiervan
het gevolg was. Christus heeft in zijn innerlijk aangevoeld wat in de werkelijkheid van
deze wereld ontbrak, en daardoor was deze negativiteit in principe opgeheven. In de mo-
derne tijd, voor Hegel de tijd vanaf Luther, ontwikkelt zich deze vorm opnieuw en boven-
dien - de geschiedenis is geen eenvoudige herhaling van zetten - krachtiger dan in het
verleden. Zoals Hegel de speculatieve filosofie die deze vorm opheft, kortweg aanduidt als
'de  filosofie', zo duidt  hij deze moderne  vorm  aan  als 'de reflectie'. Tegen deze reflectie,
het denken van het verstand, heeft het christendom geen verweer, zo toonde de Verlichting,
en zo toont voor Hegel ook de moraalfilosofie van zijn eigen tijd in haar ontwikkeling
steeds nadrukkelijker. Zowel de katholieke als de protestantse wereld dreigen de waarheid
van Christus als gevolg van het eenzijdige reflectiedenken te verliezen. Tegen deze reflectie
keert de speculatieve filosofie zich met alle kracht, maar tevens met de zekerheid dat zij dit
abstracte denken in principe al overwonnen heeft en het tot zijn ware begrip terug kan
voeren, - dat zij de 'Zauberkraft' (3.36) is, het ware subject, waar de moderne tijd onbe-
wust om vraagt.

Met deze tegenstelling die Hegel in zijn werk naar voren brengt tussen verstand en rede,
reflectiedenken en speculatieve filosofie, zullen we in hoofdstuk I onze uiteenzetting begin-
nen. Hegel onderscheidt deze beide vormen van denken niet alleen op abstracte wijze van
elkaar (I.1), maar ook naar de relatie die ze hebben tot hun eigen tijd: het reflectiedenken
is in wezen destructief, het vertegenwoordigt in de historische ontwikkeling van een be-
paald volk het moment van de scheiding; het speculatieve denken daarentegen heft deze
scheiding op en geldt daarom als het moment van de verzoening (I.2). De speculatieve
filosofie die ontstaat in Hegels eigen tijd heeft echter ook nog een bijzondere relatie tot de
tijd. Zij is niet enkel het resultaat van de ontwikkeling van een bepaald volk, maar van de
ontwikkeling van de hele mensheid, in het bijzonder van de geschiedenis van haar religie.
Daarom moet volgens Hegel zijn filosofie uit deze hele geschiedenis begrepen worden
(I.3). In de volgende hoofdstukken zullen we Hegels behandeling van de geschiedenis van
de religie volgen en laten zien dat hierin het christendom en de speculatieve filosofie naar
voren komen als de beide grote verzoeningsmomenten. In hoofdwuk U zullen we de religies
bespreken waaruit volgens hem het christendom, de absolute religie, noodzakelijk is voort-
:ekomen. De nadruk zal in deze bespreking liggen op de religies waarin het zelf zich heeft
]ntwikkeld dat door het christendom werd opgeheven. In hoofdstuk III gaan we over naar
het christendom. We zullen eerst meer in het algemeen ingaan op de band en de overeen-
stemming die de speculatieve filosofie heeft met deze religie (III.1) en vervolgens laten
zien waarom Hegel meent dat in het christendom een hogere vrijheid en waarheid tot stand
gekomen is dan in de voorafgaande religies (III.2). Tenslotte zullen we het historische
proces van het christendom volgen, de ontwikkeling van het middeleeuwse katholicisme en
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moderne protestantisme, waaruit uiteindelijk, volgens Hegel noodzakelijk, de speculatieve
filosofie is voortgekomen (III.3).

Het inzicht in de reflectievorm van de subjectiviteit, zo hopen we in het voorafgaande te
hebben duidelijk gemaakt, is voor de speculatieve filosofie van groot belang, want alleen
wanneer deze vorm volledig wordt doorzien, kan het denken van het begrip een aanvang
nemen. Ook in Hegels eigen denkontwikkeling is mijns inziens het inzicht in deze vorm
van groot belang geweest. Vlak voordat hij naar Jena gaat beschrijft hij in een veelgeciteer-
de brief aan Schelling zijn denkontwikkeling, want een aantal jaren hebben zij geen contact

gehad. Hegel schrijft - zo althans begrijp ik in het licht van de gegeven subjectiviteitsop-
vatting zijn woorden - dat hij inmiddels heeft ingezien dat het ideaal van zijn jeugd slechts
de reflectievorm was, dat het zich (met innerlijke noodzaak) moest veranderen tot deze
vorm, en dat uit dit inzicht het systeem ontstaan is waaraan hu tegenwoordig werkt: 'das
Ideal des Junglingsalters muBte sich zur Refiexionsform, in ein System zugleich verwan-
deln; ich frage mich jetzt, wahrend ich noch damit beschiiftigt bin, welche Ruckkehr zum
Eingreifen  in das Leben der Menschen zu finden ist.' (Brie#, 1.59-60). Wanneer precies in
deze tijd zich een breuk in Hegels denken zou hebben voltrokken, dan is men gedwongen
aan te nemen  dat de uitwerking  van dit systeem  nog moet beginnen:   Is dit echter  nood-

zakelijk zo? Wylleman gaat in zijn verhelderde overzichtsartikel, waarin hij de jaren van
Hegel voor zijn overgang naar Jena bespreekt, in detail in op Hegels jeugdideaal en situeert
het v66r Hegels overgang naar Frankfurt, in de periode waarin hij de zuivere vrijheid van
de praktische rede van Kant als ideaal omarmt. Spoedig echter zal hij dit ideaal loslaten:

hij heeft ingezien 'that the need for moral is also a subsidiary need ... Such freedom can
justify an ideal of mastery, but mastery is not harmony:* Hegel verwijst dus volgens

Wylleman in deze brief naar zijn breuk met Kant, precieser: naar zijn breuk met de kanti-
aanse moraalfilosofie. Deze breuk in zijn denken is evident, en in het Hegel-onderzoek
door velen beschreven. Hegel is tot het inzicht gekomen dat ook de praktische rede zich

nog bevindt in een tegenstelling en dus een eenzijdige in plaats van absolute vrijheid is. 3)

Zijn volle gewicht krijgt deze breuk alleen wanneer we haar betrekken op Hegels opvat-
ting van het christendom, op zijn begrip van Christus. In Bern, in zijn onderzoek naar de
oorzaken van de positiviteit van het christendom, maakt hij Christus nog onder invloed van

1) Vergelijk bijvoorbeeld Kimmerle: 'Freilich darf man nicht Obersehen, daB Hegel in dem erwahnten Brief
an Schelling schrieb, daB er "noch damit beschaftigt" sei, sein Denken "zur Reflexionsform, in ein
System" zu verwandeln. Er war also offenbar der Meinung, daB er am Ende der Frankfurter Zeit, als er
diesen Brief schrieb, diesen ProzeB zum grOBeren   Teil   hinter sich hatte. Es fragt sich jedoch, ob diese

Selbsteinschatzung richtig war.' H. Kimmerle, 'Zur Entwicklung des Hegelschen Denkens in Jena', in:
H.G. Gadamer (hrsg.), Hegel-Tage   Urbino 1965 (Hegel-Studien, Beiheft 4), Bonn,  1967, p. 33-47; aldaar
p.  46.   Vervolgens  spreekt  hij   het  vermoeden   uit.  op  grond  van  de   ' Ereignissen  der  ersten Jenaer Jahre',

dat Hegel in Frankfurt 'nur zu einem ersten Anfang der Systemkonzeption gekommen ist' (ibidem.
p. 46-47). Kimmerle kende natuurlijk de systeemschets nog nia uit de nu teruggevonden manuscripten.

2) A. Wylleman, 'Driven forth to science', in: A. Wylleman (ed.), Hegel   on   the  ethical   life,   religion,   and
philosophy (1793-1807), Leuven,  1989, p.  1 -45; aldaar p. 40.

3)  Vergelijk ook de wijze waarop Hegel  in  1800 het begin  van zijn manuscript  uit  Bern  over de positiviteit
van het christendom verandert: 'In neueren Zeiten' meende men 'mit dem Begriff der Bestimmung des
Menschen so ziemlich im Reinen zu sein, um nun mit demselben als MaBstab an das Sichten der Religion
selbst gehen zu konnen.'   (1.217). Deze maatstaf echter heeft   zich   nu als onvoldoende bewezen:   ' Der

allgemeine Begriff der menschlichen Natur wird nicht mehr hinreichend sein; die Freiheit des Willens
wird ein einseitiges Kriterium'  (1.219).
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zijn praktische ideaal tot een leraar van de moraliteit en vraagt hij zich af hoe het zover is
kunnen komen 'daB ein solcher Lehrer Veranlassung zu einer positiven (auf Autoritat
gegrundeten und den Wert des Menschen gar nicht oder wenigstens nicht allein in Moral
setzenden) Religion geben wurde!'   (1.108). In Frankfurt,  in het Grundkonzept zum Geist
des Christentums, is deze opvatting van Christus verdwenen: 'In Matthaus, Markus und
Lukas [ist] Christus mehr im Gegensatz gegen die Juden [voor Hegel is de Joodse religie
een positieve religie HS] - mehr Moral. Im Johannes mehr er selbst, mehr religiosen In-
halts, seine Beziehung auf Gott und seine Gemeinde' (1.302). In Der Geist des Christen-
turns geeft hij vervolgens een zeer nauwgezette interpretatie van het Johannes-evangelie,
waarin hij grote nadruk legt op Christus' eenheid met God, i.e. dat hij niet slechts de
mensenzoon, leraar van de moraal is, maar de Zoon van de Vader. Het overweldigende van
dit inzicht, zoals ook veel andere elementen uit dit manuscript, galmt in zijn colleges over
het christendom in Berlijn nog na. Men kan, zo zegt hij hier, van Christus een morele
leraar maken, die zoals Socrates revolutionaire ideeen verkondigde en voor zijn waarheid
gestorven is. Dit is niet moeilijk te begrijpen, zo 'weit geht auch der Unglaube in dieser
Geschichte mit' (Vorlesungen, 5.244 Voetnoot). Maar aan Christus is dit slechts de buiten-
zijde, wie hier blijft staan heeft hem niet begrepen. Het onderscheid namelijk tussen dit
individu en Socrates is ook oneindig groot: 'das Himmelreich und die Reinigkeit des Her-
zens enthillt doch eine unendlich grdBere Tiefe als die Innerlichkeit des Socrates' (ibidem).
De goddelijkheid van Christus is geen in-zich-gereflecteerde subjectiviteit, zoals de daimon,
de   innerlijkheid van Socrates.   Maar deze diepte is enkel   voor het geloof, hier begint   ' die
Umkehrung des BewuBtseins'; alleen    in   deze ' hohere Betrachtung', die nagedacht heeft
over de betekenis van Christus' uitspraken, zoals 'daB der Sohn der Vater kenne', kan het
duidelijk worden dat in hem 'die gottliche Natur geoffenbart worden sei' (ibidem). Deze
hogere beschouwing nu brengt Hegel ook al nadrukkelijk naar voren in zijn bespreking van
het Johannes-evangelie in Der Geist des Christentums, en plaatst deze tegenover het be-
perkte begrijpen, dat hij als verstand of als reflectie naar voren brengt: van het goddelijke
wezen van Christus zal het verstand op grond van zijn eenzijdige, gefixeerde begrippen
nooit iets kunnen begrijpen; Christus zal voor dit begrijpen altijd een mysterie blijven
(1.374):, Hegels opvatting en afwijzing van het reflectiedenken is hier al volledig ontwik-

1)   Dusing  ontleent  mede  aan deze passage  - die, zoals hij meedeelt,   in het centrum staat  van Di Ithey's inter-
pretatie en deze ertoe heeft gebracht te stellen dat Hegel in Frankfurt nog aanhanger is van een mystisch
pantheksme - zijn opvatting dat Hegel in Frankfurt de filosofie afwijst: 'Das Gottliche kann also, wie
Hegel ... glaubt, nur "mystisch" ausgesprochen werden.' Dosing, Das Problem der Sublektivitat in Hegels

Logik, p. 67. Het is niet voor niets dat hij hier slechts dit ene woord citeert, want alleen zo kan de context
waarin Hegel het gebruikt buiten beschouwing blijven. Voor het verstand zal het spreken over het godde-
lijke een mysterie blijven. Maar dit betekent nog helemaal niet dat er niet over gesproken kan worden.
Het speculatieve spreken is precies de hogere beschouwing, waardoor het leven van Christus weI degelijk
ook kan worden meegedeeld. Of dit spreken dan ook begrepen wordt hangt niet enkel van de spreker af
Johannes spreekt (daartoe genoodzaakt door zijn gehoor) nog in een reflectietaal, ook al is dit volgens
Hegel de meest een-voudige, en deze taal is eigenlijk niet geschikt om 'das Geistige mit Geist aus-
zudrocken', maar toch kan zij 'im Geiste des Lesers' weI degelijk 'Sinn und Gewicht' krijgen (1.373). In
de Enzyklopadie verwoordt  Hegel   later  nog  precies  dezelfde  positie:  over  het  mystieke  ' ist  zuntichst  zu
bemerken, daB das Mystische allerdings ein Geheimnisvolles ist, jedoch nur fur den Verstand, und zwar
einfach um deswillen, weil die abstrakte Identitat das Prinzip des Verstandes, das Mystische aber (als
gleichbedeutend mit dem Spekulativen) die konkrete Einheit derjenigen Bestimmungen ist, welche dem
Verstand nur in ihrer Trennung und Entgegensetzung fUr wahr gelten.' (8.179 Z).
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keld. Zijn inzicht in de ware natuur van Christus heeft hem ook doen inzien dat een hogere
vorm van begrijpen mogelijk en noodzakelijk is. Hij heeft Christus met de geest begrepen.
Dit hogere begrijpen moet de ware, goddelilke Chi·istus denken, niet zoals hij als individu
geweest is of zal zijn: 'Reines Leben zu denken ist die Aufgabe, alles zu entfernen, was
der Mensch war oder sein wird; ... BewuBtsein reinen Lebens ware BewuBtsein dessen, was
der Mensch ist (mijn cursivering), - in ihm gibt es keine Verschiedenheit, keine entwickel-
te, wirkliche Mannigfaltigkeit. Dies Einfache ist nicht ein negatives Einfaches [zoals de
praktische rede HS], eine Einheit der Abstraktion ... Reines Leben ist Sein' (1.371).

In Hegels systeem heeft dit inzicht in de eigenlijke aard van de praktische rede diepe
sporen nagelaten. We zagen al dat hij veel belangrijke overgangen voltrekt via de prakti-
sche subjectiviteit, en - daar waar het er werkelijk om gaat, bij de overgangen naar de
absolute idee, de zedelijkheid en de speculatieve filosofie - via Kants leer van de praktische
rede en de moraalfilosofie waarin deze verder werd uitgewerkt. Op het moment dat het tot
Hegel doordringt dat de praktische rede een eenzijdig subject is, komt alles anders te lig-
gen. Voorheen kende hij maar twee principes: de voorgegeven werkelijkheid en de subjec-
tieve vrijheid, de autonomie waaraan deze wordt gemeten. Zijn denken was een dualistisch
denken en sloot daarmee aan bij het moderne denken, dat hij later in de Geschichte der

Philosophie de 'abstrakteste Gegensatz von Denken und Sein'(20.64) als begrip zal mee-
geven en zo typeert als in het geheel van zijn gestalten dualistisch. Het denken treedt hier
op 'als subjektives [Denken HS] mit der Reflexion des Insichseins' (ibidem) en streeft in al
zijn gestalten naar de eenheid van zijn tegendelen. Het wil het hogere. Deze eenheid der
tegendelen, hun ware verzoening, zal de moderne filosofie echter pas bereiken in de specu-
latieve filosofie, waarin het denken zijn scheiding, zijn eigen dualisme overwint. Het specu-
latieve denken heeft niet twee, maar drie principes: het heeft twee eindige principes, die nu
allebei als eindig worden geweten, en daarboven het levende denken, zijn eigen denken, als
het hoogste principe waarin beide zich in een goddelijke vereniging met elkaar ver-
Zoenen. 1)

Over de actualiteit van Hegels filosofie wordt in het onderzoek naar zijn werk veel ge-
sproken. Het vermoeden dat de werken uit zijn beginjaren in Jena voor het hedendaagse
systematische denken wel eens vruchtbaarder zouden kunnen zijn dan zijn late werk - om-
dat ze wellicht opener zouden zijn, Hegel hierin nog minder in systeemdwang zou verkeren
- was zeker niet de minste van de redenen die Siep noemt voor de constructie van een
aparte periode in Jena. Vallen deze breuken weg, dan stelt zich de vraag naar de actualiteit
van zijn denken opnieuw, met name naar de actualiteit van zijn latere werk, van zijn vol-
wassen systeemdenken. Wat we in deze inleiding aannemelijk hebben willen maken aan de

1)  Dat Hegel vanaf het moment dat hij de eenzijdige subjectiviteit van de moderne tijd doorzag, begonnen is

met de uitwerking van zijn systeem komt me voor als vrijwel noodzakelijk. Dat hij in dit systeem steeds

weer veranderingen is blijven aanbrengen, wordt onmiskenbaar duidelijk in de vele ontwerpen die hij
gemaakt heeft. Hij heeft zijn werk nooit beschouwd als afgesloten, is er zeer waarschijnlijk ook vanuit

gegaan dat zo'n voltooling niet aan 6tn persoon kan voorbehouden zijn. Dat hij echter wat betreft de
fundamentele conceptie van zijn systeem, zijn opvatting van de hoofdprincipes, nog eens tot andere ge-

dachten is gekomen, ben ik voorhands niet geneigd om aan te nemen. Een breuk zo fundamenteel als bij

zijn overgang naar Frankfurt heeft zich waarschijnlijk niet meer voltrokken. Het is om deze reden dat ik

ook veelvuldig zal citeren uit teksten die Hegel tussen  1796 en 1804 geschreven heeft, daar namelijk waar
ze naar mijn mening bijdragen aan een beter begrip van zijn latere werken
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hand van enkele reflecties over zijn filosofische ontwikkeling, en van een aantal belangrijke
overgangen in zijn Phanomenologie en Enzyklopadie, is onze these, dat Hegel in zijn sys-
teemdenken in feite in discussie is met het hele modeme denken, en wel omdat dit denken
volgens hem een verstandsdenken is, zijn grond heeft in een eenzijdig begrip van zijn eigen
subjectiviteit. In onze uitwerking van de geschiedenis van de geest aan de hand van Hegels
Religionsphilosophie willen we deze these verder onderbouwen door te laten zien dat de
geest in deze geschiedenis een dubbele ontwikkeling doormaaki waarvan respectievelijk
het christendom en de speculatieve filosofie het resultaat zijn, en dat hij zich in beide ge-
vallen ontwikkelt volgens de momenten in Hegels subjectiviteitsopvatting. In de tweede
beweging, waarin de subjectiviteit van de geest zich mi ontwikkelen Als subjectiviteit,
vertegenwoordigt de hele moderne tijd het moment van de reflectie, van het eenzijdige ze(/.
Dit ontwikkelt zich ook weer volgens de eigen dynamiek van het subject, wordt daardoor
steeds extremer, en houdt op het laatst zo goed als geen inhoud over (in de beweging die
naar het christendom leidt zullen we deze eigen dynamiek van het zelf in detail volgen aan
de hand van de Griekse kunstreligie in de Phanomenologie). Tegelijkertijd wordt echter
ook steeds pijnlijker duidelijk wat het verloren heeft. De geest - zo schat Hegel in de
Phanomenologie de situatie in zijn eigen tijd in - verlangt weer naar het goddelijke, at was
het maar naar het 'durftige Gefuhl' ervan, 'wie in der Sandwuste der Wanderer nach einem
einfachen Trunk Wassers' (3.17).

Uit deze behoefte aan het goddelijke, de onbewust gevoelde onvrede met de eigen vorm,
de nood van de modeme tijd, ontstond uiteindelijk de speculatieve filosofie. Zij houdt in
dubbele zin het ijdele subject een spiegel voor, - en hierin ligt ons inziens ook voor ons
nog steeds de acualiteit van Hegels denken: wanneer we door de 'modificatie' van zijn tijd
heenkijken, de religieus-pietistische en morele context waarin deze discussie gevoerd wordt,
dan herkennen ook wij in deze spiegel nog veel van onze eigen tijd. Het verstand is hieruit
zeker niet verdwenen. Integendeel, onze hedendaagse mondiale wereld blijft slechts in een
oppervlakkige zin multi-cultureel;   in haar diepere

' structuur' daarentegen wordt zij eerder
in een onvoorstelbaar tempo uni-formeel. Hegel zal het verstandige denken dat ooit dacht
veel te kunnen verhelderen, helderheid verschaffen over wat het is, het laten zien dat het
zich door zijn reflecties alleen maar zelf verwart. Het verstandige subject leeft niet in zich-
zelf, en houdt daardoor in de werkelijkheid die het voor zich heeft, geen leven over. Van
de ware inhoud van de religie heeft het geen weet meer; in zijn politieke gemeenschap
leeft het in een nood- en verstandsstaat, die in feite slechts een alomvattende burgerlijke
gemeenschap is; en in zijn natuurwetenschap reikt het niet tot het werkelijke begrip van de
levende natuur.

Maar ook in een hogere, affirmatieve zin zal de speculatieve filosofie het verstand een
spiegel voorhouden; zij zal het tonen wat het werkeljk is (3.15), wat het vermag als het
zijn eenzijdige zelf overwint en zich verheft tot zijn ware vorm, de vorm van het weten.
Dit weten ontwikkelt zijn bijzondere wetenschappen niet onverbonden naast elkaar, maar in
een systeem, waarin iedere wetenschap op grond van haar eigen inhoud haar eigen plaats
krijgt toegewezen  en  zich daar ontwikkelen  kan  tot een levende, georganiseerde totaliteit. u
Zo krijgen ook de inhouden ten opzichte van elkaar de plaats die hen op grond van hun

1) In de Differenz geeft Hegel alsvolgt weer hoe belangrijk hij het acht dat in dit systeem (hij verwijst hier

naar het systeem van de eindige geest en van de natuur) alles werkelijk ie€R: tiedes Erkennen eine
Wahrheit, so wie jeder Staub eine Organisation.' (2.97).
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begrip toekomt. In de natuur ontstaat de levende natuur na de anorganische natuur, en heft
deze in zich op, in plaats dat zij tot de verhoudingen van de levenloze natuur gereduceerd
wordt. De mens bevrijdt zich van de hele natuur, en ontwikkelt tenslotte in deze vorm van
de zelf-bevrijding de zedelijke wereld als de hoogste verwerkelijking van de vrije subjecti-
viteit (en niet de moraliteit). En tenslotte ontstaat in de wetenschap van de absolute geest
de speculatieve filosofie als het sluitstuk van de hele redelijke werkelijkheid, die voort-
kwam uit de absolute idee, en tevens als de hoogste vorm van de historische ontwikkeling
van het religieuze weten. Het subject is daarin alleen nog vorm aan de absolute inhoud, het
heeft zijn subjectieve eenzijdigheid op volmaakte wijze opgeheven en zo zichzelf voltooid.
Het absolute weten is in zijn absolute inhoud geheel bij zichzelf, en toch niet ijdel. Het
heeft in dit weten geen enkele bijgedachte meer aan zijn eigen bijzonderheid, maar is als
het hoogste weten tevens de hoogste vorm van de religie in haar algemeenheid. En als deze

hoogste vorm van religie schuwt het het weten niet, zoals de volgens Hegel vermeende
filosofen van zijn tijd, die voorwenden 'die Eigenheit des Selbst in dem Wesen versenkt zu
haben', maar uiteindelijk toch slechts naar pure willekeur of toevalligheid tot een bepaald-

heid komen (3.18). Dit onmiddellijke weten, zo zullen we zien, beschouwt Hegel als de
laatste vorm van de moderne filosofie, die onmiddellijk aan de speculatieve filosofie
voorafgaat. Het komt er zo in de tijd het dichtste bij, maar blijft er op grond van de vorm
van zijn subjectiviteit ook oneindig ver van verwijderd.u Het onmiddellijke weten is een
substantieel weten zonder begrip (ibidem); het speculatieve weten daarentegen is een
begripvol weten dat zich als een totaliteit van totaliteiten aan de wereld voor zal leggen, in

de verwachting dat door deze daad van het begrip de macht van het verstand voorgoed zal
zijn gebroken.

1)  Zo ook blijft zoals we zagen de uitwendige doelmatigheid ver achter   bij   de   idee: 'Die auBere

ZweckmaBigkeit steht unmittelbar vor der Idee, allein das so auf der Schwelle Stehende ist oft gerade das

Ungentlgenste.' (8.363 Z). De overgang naar de ware vorm, het affirmatieve, wordt door Hegel steeds

gedacht als de negatie, de bevrijding van het negatieve, dat an sich, naar zijn begrip al het affirmatieve is,
en in zijn voortschrijdende verdieping in zichzelf uiteindelijk, door een qualitatieve sprong, zijn begrip,

zijn diepste grond bereikt.
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Hoofdstuk I. Hegels begrip van het redelijke denken

In de Forrede van zijn Phanomenologie spreekt Hegel op zeer kernachtige wijze uit waar
het in de filosofie" om gaat

'Es kommt nach meiner Einsicht, welche sich nur durch die Darstellung des Systems
selbst rechtfertigen muB, alles darauf an, das Wahre nicht als Substanz, sondern ebenso-
sehr als Subiekt aufzufassen und auszudrucken' (3.23).

Wanneer wij tegenwoordig, bijna twee eeuwen later, deze zin lezen en tot ons laten door-
dringen, bekruipt ons onwillekeurig een gevoel van onbehagen. Dit onbehagen wordt niet
eens zozeer veroorzaakt omdat deze zin moeilijk te begrijpen zou vallen. Integendeel. we
begrijpen de intentie van deze zin maar al te goed; we begrijpen dat Hegel met deze zin
stelling neemt, dat hij een positie kiest, waarmee wij moeite hebben. Immers, als we even
afzien   van de nadere bepalingen, dan stelt   hij   kort en bondig   dat   het   er   in de filosofie   al-
leen  maar  op  aankomt  'het  ware  ...  op  te  vatten  en  uit  te  drukken'.   Wat dit ware is, daar-
over laat hij geen enkel misverstand bestaan: het ware, dat in de filosofie als subject moet
worden uitgedrukt, is 'het absolute'.2) 'God'. die door Spinoza als substantie werd gedacht

(3.23). Aldus is volgens Hegel de filosofie de wetenschap waarin God, het absolute, tot
uitdrukking gebracht, gedacht moet worden. Ware filosofie schuwt het absolute niet; ze
verschaft ons inzicht in de eigen aard ervan. Het is deze taakbepaling van de filosofie die
tegenwoordig problematisch is. Voor de hedendaagse Westerse filosofie immers is het
begrippelijke vatten van het absolute al lang niet meer vanzelfsprekend.

De wijze waarop Hegel de eigen aard van het absolute bepaalt, vergroot alleen nog maar
ons onbehagen. Wat bedoelt hij wanneer hij stelt, dat wij het ware, het absolute als subject
moeten denken? Het begrip 'subject' is ons uitermate vertrouwd, maar wij betrekken het
bij voorkeur op onszelf, daarin gesteund door vrijwel de gehele moderne wijsbegeerte.
Subject gebruiken wij in ons filosofische spreken om er ons ik mee aan te duiden, ons
innerlijke centrum, waarin wij met alle andere mensen - allen immers ikken - overeenstem-
men. Het is dit ik, dat we herkennen in het Cogito van Descartes (daar op problematische
wijze nader bepaald als 'een ding dat denkt'),4 dat we denken bij het /ch Denke van
Kant4  en het Ich=Ich van Fichte (vooral wanneer deze daar het Nicht-Ich tegenover

1) Hegel spreekt  in dit voorwoord steeds  over de ontwikkeling  van  de fi losofie, waaraan  hij   met zijn weten-

schappelijke systeem een belangrijke bijdrage dacht te leveren: ' Daran mitzuarbeiten,  daB die Philosophie
der  Form der Wissenschaft n:therkomme   ...,   ist  es,  was   ich mir vorgesetzt.'   (3.14). De wetenschappelijke
fi losofie is volgens  hem  niet  aan een bepaalde, bijzondere persoon gebonden. Vandaar, zo schrijft  hij  aan
Hinrichs, 'daB, wenn von Philosophie als solcher die Rede ist, nicht von meiner Philosophie die Rede sein
kann,  daB aber uberhaupt jede Phi losophie das Begreifen des Absoluten ist' (Bri€/e, 11.216).

2)  Vergelijk: 'Das Bedilrfnis, das Absolute als Subjekt vorzustellen' (3.26).
3)  'Or je suis une chose vraye, et vrayment existante; mais quelle chose? le l'ay dit: une chose qui pense.'

R. Descartes, 'Meditations', in: Oeuvres de Descartes, publites par C. Adam et P. Tannery, Parijs,
1957-1974, deel IX, p. 21.

4)   1. Kant, Kritik der reinen Fernun/7,  B  1 3 1.
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stelt),D    en    dat op velerlei wijze    in    de meer recente filosofie geproblematiseerd wordt,
vooral waar het gaat om de aanspraak van dit ik op autonomie.

Voor ons zou Hegel een meer begrijpelijke en dus beter te accepteren uitspraak hebben
gedaan wanneer hij precies het tegenovergestelde zou hebben beweerd, namelijk dat in de
filosofie het subject het absolute is. Als bepaling van de eigen aard van de moderne filoso-
fie wordt deze uitspraak immers door velen geaccepteerd. De moderne filosofie is subject-
filosofie. Zij probeert te achterhalen, hoe het kennende (theoretische) subject het empirische
materiaal, de stof die het ontvangt, in zich opneemt en omvormt tot een gekende wereld,
die dus noodzakelijk subjectief van aard is. Of zij vraagt zich af op welke wijze het hande-
lende (praktische) subject een eigen wereld buiten zichzelf tot stand brengt en hoe die
wereld eruit zou moeten zien opdat hij optimaal recht doet aan de autonomie, aan de vrij-
heid, waarop alle subjecten aanspraak (kunnen) maken. Of zij stelt de vraag, of het subject
eigenlijk wel bestaat, of wij onszelf met dit begrip niet overleveren aan een illusie, die ons
blind maakt voor het feit, dat ook wij slechts stof zijn. - Kortom, steeds blijft in de moder-
ne filosofie het subject het onderzoeksobject; haar absolute obiect, zo zouden we dit kun-
nen uitdrukken, is het subject.

Hegel presenteert in de Vorrede van de Phanomenologie zijn conceptie van de filosofie
als wetenschap. Het gaat daarbij om een zeer voorlopige presentatie, want het voorwoord
van een filosofisch werk is volgens hem niet de juiste plaats om de zaak waarover dat werk
handelt, uiteen te zetten (3.11). Dat de filosofie wetenschap kan zijn, kun je in een voor-
woord slechts verzekeren. Alleen de uitwerking van de filosofie in de vorm van een weten-

schappelijk systeem   kan deze verzekering bewijzen:   ' Die wahre Gestalt, in welcher   die
Wahrheit existiert, kann allein das wissenschaftliche System derselben   sein.'    (3.14).    Met
zijn Phanomenologie is Hegel er eindelijk toe overgegaan zijn uitwerking van het systeem

van de filosofie, dat hij in Jena al jaren in brieven en college-aankondigingen beloofd
heeft,4 te publiceren: de Phanomenologie vormt in dat systeem het eerste deel (3.38). Het
voorwoord, dat opgezet is als voorwoord van het hele systeem,3, geeft niet meer dan een
algemeen beeld van de filosofische wetenschap, met het doel de lezer enigszins ermee
vertrouwd te maken. Door het voorwoord wordt de uitwerking zeker niet overbodig ge-
maakt,4  het  gaat er Hegel alleen  om 'das Ungef#re derselben hier anzudeuten'  (3.22).

1 )  J.G.  Fichte, 'Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre', in:./.G. Fichte's sammiliche Werke, J.H. Fichte

(hrsg.),  Berlijn, 1965 (onveranderde nadruk van  1845), deel  1, p.  104.
2)   Vergelijk  het  redactionele  commentaar  bij de Phanomenologie (3.595).
3)   De  tussentitel '1. Wissenschaft  der  Phanomenologie des Geistes'  komt  ' nach der romisch paginierten  Vor-

rede' (3.596).

4) Dit lijkt vanzelfsprekend, maar is het blijkbaar toch niet. Volgens Hegel zijn er lezers die zich de moeite
besparen filosofische werken helemaal te lezen. Om toch op de hoogte te blijven van de eigen tijd en van
de   fi losofie  van  die tijd stellen   zij zich tevreden met 'Rezensionen von philosophischen Schriften,   etwa
gar die Vorreden und ersten Paragraphen derselben' (3.65). Deze groep lezers. die zich laat voorstaan op
haar gezonde mensenverstand, is Hegel al jaren een doom in het oog. Zij vormt in Duitsland de bestaans-
grond voor een hele reeks van tijdschriften, waarin volgens hem slechts op zeer oppervlakkige wijze met
'de filosofie' wordt omgesprongen. Het gaat hier om een 'Schwarm von Menschen', die de filosofie
'auBerlich umschwim und sich durch sein Gesumme unnlitz macht.' (2.208). Het is mede de onvrede over
deze ongevraagde deelname  aan   'de fi losofie', die Hegel en Schelling  in   1801 doet besluiten  tot  de  op-
richting van het Kritisches Journal der Phi/osophie. Het zal een tegenwicht vormen tegen wat zij beschou-
wen als 'on-filosofie' (2.169).
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Hegel doet in dit voorwoord echter meer. Hij grijpt de gelegenheid aan om 'einige For-
men zu entfernen, deren Gewohnheit ein Hindernis for das philosophische Erkennen ist.'
(3.22). Hierdoor krijgt dit voorwoord een zeer polemisch karakter. In de eerste plaats is
hem er veel aan gelegen de wetenschap duidelijk af te grenzen van allerlei vormen van
filosofie, of beter: van vermeende filosofie, die hij om zich heen in Duitsland aantreft. In
de uiteenzetting met deze vormen grijpt hij veelvuldig terug op de kritische werken die hij
in   de   beginjaren   van zijn verblijf  in Jena (1801-1803) gepubliceerd heeft;i en werkt   hij
een aantal notities uit zijn Wastebook (2.540-567),  een  notitieschrift  dat  hij   van   1803  tot
1806 bijhield, verder uit.'  Aangezien Hegel in de Vorrede geen namen noemt van auteurs
of werken die hij kritiseert. helpt een vergelijking met het vroegere werk de polemieken
precieser te situeren. Zo wordt bijvoorbeeld door een notitie in het Wastebook duidelijk wie
Hegel op het oog heeft als hij in de Vorrede spreekt over 'die Genialit  tiefer origineller
Ideeen und hoher Gedankenblitze' (3.65): het gaat hier om mensen als GOrres en Wagner,
die pretenderen in navolging van Schelling natuurfilosofie te bedrijven.* Van hun zoge-
naamde filosofie, die noch aan de natuurwetenschap noch aan de filosofie enige bijdrage
levert, distantieert Hegel zich in de meest scherpe bewoordingen: Die roheste Empirie4)  6

mit Formalismuss  von Stoffen und Polen, verbramt mit vernuftlosen Analogien und bes-
offenen Gedankenblitzen.' (2.542). Vooral deze zelfverklaarde Schellingianen, die menen,
dat zij met 'lappischen [dwaze en waardeloze HS] Einftillen' de natuurwetenschappen om
kunnen vormen tot natuurfilosofie zijn er de oorzaak van dat velen de wetenschap de rug
toekeren. Door hen is de 'Philosophie ... in eine allgemeine Verb:chtlichkeit und Verachtung
heruntergesunken.' (20.452).

1)  Vergelijk  bijvoorbeeld het Notizenblatt uit band I van het Krilisches Journal (2.208-212)  met  het  einde

van de Vorrede (3.64-65).

2) Rosenkranz, die deze notities voor het eerst publiceerde, zegt hierover: 'Nicht nur dem Inhalt, auch den
Wendungen nach sind viele derselben, obwohl zu hoheren Vollkommenheit verklart, in die Vorrede zur
Phanomenologie Obergegangen. Hegel befreiete sich in ihnen immer mehr von der einseitigen Mystik, in
welche die Schelling'sche Philosophie auszuarten anfing.' K. Rosenkranz, Georg Wilhelm Friedrich
Hegels Leben, Darmstadt,   1963  (onveranderde  nadruk  van  1844),  p.  199.

3) Deze notitie keert ook terug in Hegels bespreking van Schelling in de Geschichte der Philosophie, daas
waar hij erop wijst hoe belangrijk het is, dat Schellings mosofie onderscheiden wordt van de wijze, waar-
op 'seine Nachbeter sich in einen geistlosen Wortschwall vom Absoluten hineingeworfen haben'
(20.451-452).

4)  In zijn kritische werken neemt Hegel bepaald geen blad voor de mond. Zijn toon is af en toe z6 scherp,
dat zelfs Schell ing   zich er tegenover derden van distantieert. Vergelijk Jonkers   in: G.W.F. Hegel,   Het

wezen van de filosofische kritiek, P. Jonkers (ed.), Kampen (zj.), p. 57.
5)  In een ontwerp voor een brief aan  Voss uit 1805, waarin Hegel schrijft dat hij spoedig zijn systeem  van

de filosofie zal uitgeven, kondigt hij aan dat dit systeem in ieder geval gericht zal zijn tegen het formalis-
me van zijn tijd. Uit dit systeem moet 'wenigstens dies hervorgehen ..., daB ich dem Unfug des Formalis-
mus [steure], der mit einer for die Wissenschaft unnutzen [Schematik], um nur die Unwissenheit zu ver-
bergen und vor Unwissenden zu prahlen [und] von der Sache selbst zu [schweigen], dient, aber auch so
weit getrieben ist, daB es nicht mehr notig wird, etwas dagegen zu erinnern, sondern sich zu ill)erleben
anflingt' (Briefe. 1.96). Het formalisme in de filosofie, nu zo zonneklaar geworden dat het zichzelf begint
op te heffen - het wekt 'Langeweile und Gleichgultigkeit' door zijn 'langweiligen Schein der Verschieden-
heit' (3.20-21) -, heeft voor Hegel reeds een lange geschiedenis, zo blijkt uit de Vorrede: 'Der Formalis-
mus, den die Philosophie neuerer Zeit verklagt und geschmaht [hat] und der sich in ihr selbst wieder
erzeugte,...' (3.22). Hij doelt hier op de kritiek van Kant op het formalisme van de metafysica van Wolff,
die lange tijd het Duitse denken beheerste. in haar verdere uitwerking echter is volgens Hegel ook de
kritische fi losofie weer formalistisch geworden.
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Een groot deel van de Vorrede wijdt Hegel aan de uiteenzetting met deze vormen van
oneigenlijke filosofie. Maar toch acht hij ze, hoe hinderlijk ze ook zijn voor de weten-
schap, niet van werkelijk belang. Het zijn vormen die zich geheel in de periferie van de
wetenschap bevinden, niet meer dan 'aullere Seiten' (3.66). Veel belangrijker is een andere

vorm' die Hegel in de Vorrede naar voren brengt. Hij duidt deze vorm kortweg aan als
'die absolute Form' (3.30), en doelt daarmee op het specifieke zelfbegrip van de individuen
die in de wetenschap proberen door te dringen. Zij zien zichzelf als zelfbewuste subjecten,
die zich tegenover een objectieve werkelijkheid bevinden. Het menselijk kennen begrijpen
zij vanuit deze tegenoverstelling. Het kennen vindt de inhoud niet in zichzelf, maar neemt

deze op uit de aangetroffen werkelijkheid. Kennis komt alleen tot stand in de verhouding
van het kennende subject tot zijn ken-object. Beide componenten zijn in de kenrelatie even
noodzakelijk. Het object levert de ken-inhoud, het subject vertegenwoordigt als het ware de
vorm, die deze inhoud in zich opneemt. Dit zelfbegrip stelt Hegel in de Forrede ter discus-
sie. De benadering van de menselijke subjectiviteit vanuit de subject-object tegenstelling is
eenzijdig en resulteert in een puur formele subjectiviteitsopvatting. Volgens Hegel vormt
deze formele subjectiviteit de voornaamste belemmering voor het filosofische weten. De
filosofische wetenschap vereist een heel ander, hoger zelfbegrip. Wie echt tot de weten-
schap toe wil treden 'um mit ihr und in ihr leben" zu kOnnen und zu leben' (3.29) mI
zich eerst moeten bevrijden  van zijn formele zelfbegrip.   ' Der Formalismus  ...  wird   ...  aus
der Wissenschaft nicht verschwinden, bis das Erkennen der absoluten Wirklichkeit sich
uber seine Natur (mijn cursivering) vollkommen klar geworden ist.' (3.22).

Met deze kritiek op het formele subject-begrip herneemt Hegel een discussie die hij ook
al in zijn beginjaren in Jena voerde. In het belangrijkste van de artikelen die hij schreef
voor het Kritisches Journal, getiteld Glauben und Wissen, kritiseert hij de filosofie van

Kant,  Jacobi en Fichte  als drie vormen, waarin dit eenzijdige subject-begrip 'die Vollkom-
menheit seines BewuBtseins und seiner philosophischen Bildung' (2.289) heeft bereikt. Als
gevolg van dit eenzijdige principe zijn deze filosofen volgens hem nog niet werkelijk tot
het speculatieve weten, het principe van de filosofie van de rede, doorgedrongen. Hun
filosofie duidt hij daarom aan als verstands-filosofie, 'Reflexionsphilosophie der Subjekti-
vitat   in   der vollstandigkeit ihrer Formen', zoals de ondertitel   van dit artikel luidt.    In   de
Vorrede van de Phanomenologie brengt Hegel deze discussie weer in herinnering, om het
belang van de speculatieve filosofie te onderstrepen. Het is daarom niet de filosofie van
Schelling die hier ter discussie wordt gesteld.-" zoals veelal wordt gemeend, maar opnieuw
de eenzijdige reflectie-opvatting van de subjectiviteit. nu gepresenteerd als de opvatting van
met name Jacobi en Fichte. In het derde hoofdstuk en in de slotbeschouwingen zullen we

deze discussie nader uitwerken. Maar het is wellicht goed er hier alvast op te wijzen, dat

1)  De uitdrukking leven speelt in het jeugdwerk van Hegel een grote rol, vooral in de manuscripten die uit
de periode van zijn verblijf in Frankfurt stammen. Maar ook daarna blijft Hegel leven nauw verbinden

met zijn filosofie. Vergelijk bijvoorbeeld: 'Denn das wahre BedurfniB der Philosophie geht doch wohl auf
nichts anders als darauf, von  ihr und durch sie leben zu lemen.'(G.W.,  5.261).  Cf.  M.  Baum  u. K, Meist,
' Durch Philosophie leben lernen. Hegels Konzeption der Philosophie  nach  den neu aufgefundenen Jenaer

Manuskripten', in: Hegel-Studien 12 (1977), p. 43-81.

2)  In de inleiding van de Naturphilosophie zegt Hegel expliciet, dat hij in de Forrede van de Phanomeno/0-
gie Schelling tegen het misbruik van de natuurfilosofie heeft willen verdedigen, want door 'solche
Schwindeleien ist die Naturphilosophie, oberhaupt die Schellingsche Philosophie in MiBkredit gekommen.'
(9.9 Z).
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Hegel ook in de Enzyklopadie. in de inleiding van het hoofdstuk Die Phanomenologie des
Geistes. Das Bewuditsein (waarin hij de eerste twee hoofdstukken van de Phanomenologie
- Bewujltsein en Selbstbew:,Btsein - opnieuw bespreekt). deze zelfde kritiek op Kant en
Fichte naar voren brengt. Beide filosofen (ook Reinhold wordt nog even genoemd) zijn
volgens hem blijven steken in een opvatting van het ik als bewustzijn en niet doorgedron-
gen tot het ware begrip van de speculatieve filosofie: 'Beide Philosophen zeigen daher, daB
sie nicht zum Begri#e und nicht zum Geiste, wie er an undfur sich ist. sondern nur, wie er
in Beziehung auf ein Anderes ist, gekommen sind.' (10.203 A). In de Zusatz bij deze para-
graaf wordt vervolgens Fichte om nog een tweede reden bekritiseerd. In zijn filosofie stelt
namelijk het subject niet alleen een vreemde objectiviteit tegenover zich, maar onderhoudt
het  er  bovendien  een  bijzonder  negatieve  relatie  mee:   ' Bei Fichte herrscht immer die Not,
wie das /ch mit dem Nicht-Ich fertig werden soll.' (10.203 Z-2). Fertig werden mit bete-
kent in dit geval ook en vooral 'macht verwerven over', zoals blijkt uit Glauben und
Wissen, waar Hegel laat zien dat Fichte de natuur enkel denkt als de grote vijand van alles
wat de mens tot stand brengt, enkel 'als etwas Vernunftwidriges' (2.421). Verder van de
speculatieve filosofie, waarin Hegel (en ook Schelling) een uiterste inspanning leveren om
te laten zien dat ook de natuur redelijk is, had Fichte zich niet kunnen verwijderen. Niet
grjpen immers wil de natuurfilosofie de natuur, maar be-grijpen.

De discussie met de reflectiefilosofen is voor Hegel niet alleen een interne filosofische
aangelegenheid, maar tevens een uiteenzetting met zijn eigen tijd, met de cultuur waarin hij
leeft. De reflectiefilosofie is namelijk de filosofie, waarin het grote principe van de moder-
ne tijd, 'das Prinzip des Nordens und, es religios angesehen, des Protestantismus, - die
Subjektivitat' (2.289), tot begrip gebracht wordt. Hier wordt de eigen tijd in gedachten

gevat (7.26). Maar omdat dit nog op onvolmaakte wijze gebeurt - deze vormen van reflec-
tiefilosofie zijn nog 'unvollkommene Philosophien' (2.289) -, dient deze filosofie tevens ter
rechtvaardiging van de eigen tijd: 'das Empirische, was in der Welt als gemeine Wirklich-
keit daliegt, ist ... darum gerechtfertigt vorhanden.' (2.289). Vanwege deze nauwe band die
de filosofie volgens Hegel onderhoudt met de wereld waarin wij leven, acht hij het van
groot belang dat de discussie met het reflectie-denken in zijn diverse vormen wordt aange-
gaan. Zolang het formalisme in de filosofie geen einde neemt, zal ook aan het formalisme
in de moderne cultuur geen einde kunnen komen.

Hegel voert deze discussie op zijn eigen, methodische wijze. Vanuit het standpunt dat de
filosofie in de speculatieve wetenschap bereikt heeft, kijkt hij terug naar de reflectiefiloso-
fie, de filosofie waaruit het speculatieve denken is voortgekomen. Als de speculatieve filo-
sofie kan tonen, dat het reflectiedenken als zodanig het menselijke denken niet blijvend kan
bevredigen, en als ze verder kan bewijzen dat er buiten de drie genoemde vormen geen
hogere vormen van reflectiedenken meer mogelijk zijn, dan heeft ze in ieder geval bewezen
dat de tijd voor een nieuwe manier van denken is aangebroken. Bovendien heeft dan in dit
bewijs dit nieuwe denken zich al uitgedrukt: de speculatieve orde die in het aangetroffen
materiaal is aangebracht, toont ons reeds de kracht van het speculatieve denken. In Glauben
und Wissen organiseert'    Hegel   daarom  de  reflectiefilosofie als ' die  Totalitat  der  fur  das

1)  Organiseren  is  in dit verband een betere term dan construeren, omdat in een constructie de aangebrachte

vorm geheel uitwendig lijkt aan het materiaal. Hegel daarentegen probeert het gegeven 'materiaal' altijd
zo te presenteren dat het zelf-bewegend, en dus levend wordt. Dit is alleen mogelijk indien gedacht wordt

vanuit het eigen begrip van het voorgegevene, dat zichzel f organiseert.
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Prinzip moglichen Formen' (2.296). Zo wil hij laten zien. dat in deze vormen van de Duit-
se   filosofie het reflectiedenken  tot volledige ontwikkeling is gekomen.   - en precies daarom
zichzelf heeft opgeheven. In de Enzyklopadie herneemt hij deze discussie met het reflectie-
denken in het Forbegriff van het eerste deel, de Logik. Maar nu laat hij alle vormen van

reflectiedenken. in feite de hele moderne filosofie, aan de speculatieve Logik voorafgaan,
en presenteert hij dit 'materiaal' al in een speculatieve orde. Op deze wijze vormen hier de
drie 'dem Denken zur Obiektivitat gegebenen Stellungen' m hurt totaliteit het voorlopige
bewijs voor de speculatieve wijsbegeerte: door dit nieuwe denken wordt het reflectiedenken
- en in principe dus ook het formalisme van de moderne tijd - opgeheven.

Daarmee komen we bij het belangrijkste thema van de Forrede van de Phanomenologie.
Hegel presenteert hier het speculatieve denken als de kern, het 'einfache Begriff (3.19) van
een nieuwe wereld, als het principe van een hele nieuwe periode in de wereldgeschiedenis.
'Es ist abrigens nicht schwer zu sehen, dall unsere Zeit eine Zeit der Geburt und des Ober-
gangs zu einer neuen Periode   ist.'   (3.18). Voor Hegel   was dit inderdaad niet moeilijk  te
zien. Door de Napoleontische oorlogen was Europa in hevige beroering. Precies in de da-
gen, waarin Hegel het manuscript van de Phanomenologie beeindigde en (vol angst voor
vernietiging) in kleine pakketjes opstuurde ter publicatie, trok Napoleon Jena binnen. Hier
kwam de wereldgeschiedenis  wei heel dichtbij:   'es  ist  in  der  Tat eine wunderbare Empfin-
dung, ein solches Individuum zu sehen, das hier auf einen Punkt konzentriert, auf einem
Pferde sitzend.   uber   die   Welt   Obergreift   und   sie beherrscht.' (Briefe, 1. 120), zo schreef
Hegel aan Niethammer. Het moet hem wei als een zeer merkwaardig toeval zijn voorgeko-
men, dat de val van Jena samenviel met de beeindiging van de Phanomenologie, het werk
waarin hij zich zo intensief met de hele wereldgeschiedenis heeft uiteengezet.

De grote gebeurtenissen van de wereldgeschiedenis hebben altijd Hegels volledige aan-
dacht gehad. Het was zijn vaste overtuiging dat de geschiedenis van de mensheid, zo goed
als de uitwendige natuur, naar haar fundamentele principes (niet naar haar details: enkele

dingen kun je niet denken, zoals Hegel laat zien in de Phanomenologie. in het hoofdstuk
Die sinnliche Gewi#heit) redelijk verloopt, dat zij door deze principes zin, een doel heeft
en begrijpbaar wordt. Door het speculatieve denken als principe aan het begin van een hele
nieuwe periode in de geschiedenis van de mensheid te plaatsen. schrijft Hegel dit denken in
in de fundamentele geschiedenis van de mensheid. Het vormt volgens hem zelfs van deze
geschiedenis het culminatiepunt. Niet alleen de totaliteit van de moderne reflectiefilosofie,
maar heel de geschiedenis van de mensheid, mits op speculatieve wijze ge-organiseerd,
bewijst de waarheid van het speculatieve denken. 'Das Ziel. das absolute Wissen, oder der
sich als Geist wissende Geist hat zu seinem Wege die Erinnerung der Geister, wie sie an
ihnen selbst sind und die Organisation ihres Reichs vollbringen: Zonder deze voorgeschie-
denis is deze geest 'das leblose Einsame' (3.591). Zo eindigt de Phanomenologie. In de

geschiedenis van de geest gaat niets verloren. Alle vroegere principes blijven, op opgehe-
ven wijze, bewaard in het nieuwe principe, dat aan hen zijn inhoud heeft. Voor de specula-
tieve filosofie is het verleden geen verleden tijd, maar naar zijn wezenlijke ontwikkeling
opgenomen in het heden; 'die Philosophie, als sich mit dem Wahren beschaftigend, hat es
mit ewig Gegenwartigem  zu  tun.   ... Die Momente,  die der Geist hinter  sich zu haben

scheint, hat er auch in seiner gegenwartigen Tiefe.' (12.105). De filosofie mag daarom het
verleden nooit vergeten. zeker ook haar eigen verleden niet. Alleen het denken dat de wijs-
heid van het verleden zorgvuldig in zich opneemt, wordt langzaam vol: maar alleen het
denken dat absoluut vervuld is, geeft uitzicht op de levende, ge-organiseerde wereld, waar-
over Hegel in zijn systeem wil spreken.
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In dit eerste hoofdstuk zullen we een aantal van de thema's die in deze inleiding slechts
zijn aangestipt, nader uitwerken. We zullen beginnen met het onderscheid tussen verstand
en rede, een onderscheid dat Hegel    aan Kant ontleend heeft    (' Erst durch    Kant    ist    der

Unterschied zwischen Verstand und Vernunft bestimmt (mijn cursivering) hervorgehoben
und in der Art festgestellt worden, daB jener das Endliche und Bedingte, diese aber das
Unendliche und Unbedingte zum Gegenstand hat.' - 8.121-122 Z), maar waaraan hij op
eigen wijze inhoud heeft gegeven door het verstand te duiden als (zelDbewustziin en de
rede als weten. Van hieruit zullen we overgaan naar de vormen van filosofie, die op dit
onderscheid gebouwd zijn, de reflectiefilosofie als filosofie van het verstand, en de specula-
tieve filosofie als de filosofie van de rede. We zullen het onderscheid tussen beide vooral
uitwerken door ons te concentreren op de onderscheiden relatie die beide vormen van filo-
sofie volgens Hegel hebben tot de tijd waarin ze ontstaan. Zo is dan meteen het belangrijk-
ste thema van dit hoofdstuk ingeleid, de relatie die de speculatieve filosofie heeft tot de
geschiedenis.

In de laatste paragraaf zullen we ingaan op deze relatie. We zullen laten zien dat de
speculatieve filosofie, die Hegel kortweg aanduidt als de wetenschap, toch ook weer onder-
scheiden moet worden van de ware filosofie die uit de ontwikkeling van een bepaald volk
ontstaat. De wetenschap is de ware filosofie zonder meer. Ze brengt niet slechts de substan-
tiale inhoud van het eigen volk tot begrip, maar de hele geschiedenis van de mensheid.
Alleen wanneer we de wetenschap begrijpen als het product van de gehele geschiedenis,
kan naar Hegels overtuiging de zin en de kracht van het speculatieve denken volledig zicht-
baar worden. Verder zullen we in deze paragraaf naar voren brengen dat Hegel de geschie-
denis niet 'gewoon' begrijpt als wereldgeschiedenis, maar primair als geschiedenis van de
religie. In deze algemene geschiedenis heeft de mens zijn principes ontwikkeld, die vervol-
gens in zijn leefwereld nader zijn uitgewerkt. We zullen in deze uiteenzetting ingaan op de
relatie van deze algemene geschiedenis tot het afsluitende hoofdstuk van de Enzyklopadie,
waarin Hegel Der absolute Geist behandelt, en op de centrale plaats die het christendom in
de ontwikkeling van de religie inneemt. Uit deze bespreking zal het begrip van de specula-
tieve filosofie naar voren komen als het nieuwe principe van de geschiedenis, dat nog pas
aan het begin staat van zijn ontwikkeling. De doorbraak tot dit begrip markeert voor Hegel
tevens het einde van het principe, dat het leven en de filosofie van de moderne tijd be-
heerst heeft: het principe van de formele, nog eenzijdige subjectiviteit. Op deze wijze ho-
pen we de behandeling van de algemene geschiedenis in de volgende hoofdstukken vol-
doende te hebben ingeleid. We zullen de paragraaf beeindigen met een korte uiteenzetting
over het vermeende esoterische karakter van de wetenschap. Volgens Hegel is haar begrip
helemaal niet moeilijk te begrijpen. Wanneer wij er toch moeite mee hebben, dan geeft dit
slechts  aan, zo meent   hij,   dat we vooral onszelf  in   de weg zitten:   we   zijn  z6   in ons eigen
zelf verdiept geraakt, dat we onze ware natuur niet meer verstaan.

I.1. Verstand en weten

Nadat Hegel in de Vorrede van de Phanomenologie in enkele zeer moeilijke pagina's uit-
een heeft gezet waar het in de wetenschap precies om gaat, begint hij met zijn bespreking
van het subject dat niet in staat is in de wetenschap binnen te komen. Het bevindt zich als
het ware in het verkeerde element; het heeft zich nog niet verheven in het hoge 'element',
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dat voor de wetenschap noodzakelijk is: de 'Ather' (3.29).11 In de Naturphilosophie van
1805 komt het verheven karakter van deze ether duidelijk naar voren: de ether staat aan het

begin van de natuurfilosofie als het begrip, war de hele   natuur   uit   voortvloeit.   ' Die   Idee
als das in seinen Begriff zuruckgegangne Daseyn kann nun die absolute Materie oder
AtheP genannt   werden.   . . .   diese  absolute   Materie   ist   nichts   sinnliches   sondern   der   Begriff
als reiner Begriff in sich selbst' (G.W., 8.3). We zagen al, dat Hegel het subject, dat zich
nog   niet   in deze ether bevindt, aanduidde   als   ' de absolute vorm'. Verdere aanduidingen
ervoor zijn 'die unmittelbare Gewi#heit seiner selbst'* en het 'unmittelbare

SelbstbewuBtsein' (3.30). Het is het zelfbewustzijn, dat Hegel ook het 'naturliche
BewuBtsein' noemt, omdat   het   zich   op   de ' gewone', natuurlijke wijze verhoudt   tot   zijn

voorwerpen: het weet 'von gegenstandlichen Dingen im Gegensatze gegen sich selbst und
von sich selbst im Gegensatze gegen sie' (3.30). Hegel voert het op als de tegenhanger van
de welenschap, waarin het absolute als subject wordt begrepen: 'Die Wissenschaft sei an
ihr selbst, was sie wills im Verhaltnisse zum unmittelbaren SelbstbewuBtsein stellt sie sich
als ein Verkehrtes gegen dieses dar' (3.30). Het onmiddellijke zelfbewustzijn ervaart de

opvatting van de wetenschap niet als een andere, maar als een verkeerde opvatting. Fur es

wordt door de wetenschap het eigen standpunt omgekeerd.
Voor het onmiddellijke zelfbewustzijn is de filosofie die Hegel uiteen zal zetten, bij de

eerste kennismaking vreemd en onwerkelijk, en bovendien bedreigend, een element waarin
het zichzelf verliest, waarin 'es nicht mehr sich selbst besitzt' (3.30). Dit subject zat zich
daarom niet snel aangetrokken voelen tot deze filosofie. Het begrijpt niet meteen, wat er
mis is met het eigen standpunt dat er dingen buiten het bewustzijn zijn en dat die dingen
het andere zijn van het bewustzijn. Hooguit zal het, uit een soort nieuwsgierigheid en zon-
der zelf te weten waarom, er eens naar kijken en een poging wagen 'auch einmal auf dem

Kopfe zu gehen' (ibidem). Om, zoals Hegel in de Enzyklopadie zegt, nadat het 'eine lange
Weile auf den Beinen gegangen ist, ... sein Alltagsgesicht auch einmal bemalt zu sehen'

(9.20 Z). Dus is het aan de wetenschap zelf voorbehouden dit standpunt - dat zij op haar

1)   In een manuscriptfragment  uit 1803 omschrijft Hegel deze ether alsvolgt: 'in diesem Elemente ist keine

Bestimmtheit noch Trobung, es ist der reine durchsichtige Ather, und es ist das durchaus bestimmte und

formirte, denn dieser Ather ist in sich das Erkennen, das sich unendlich in sich gestaltet.' (G.W., 5.369).

Over het gebruik van dit begrip door de jonge Hegel en Holderlin zegt Rosenkranz, Hegels Leben, p. 41
'So wird es z. B. Jedem auffallen, wie das Wort Aether sowohl bei Hegel als bei Holderlin ein AuBerstes
von Vollkommenheit, von seliger Ruhe bezeichnet'

2) Deze bepaling van de ether als absolute materie herinnert aan de Aristotelische opvatting van de ether als
de materie van de hemelen. De ether is het vijfde element, de 'quintessens', en bevindt zich in de sfeer

van het bovenmaanse, waar de hemellichamen hun onveranderlijke en eeuwigdurende beweging uitvoeren,
een 'etherische' sfeer, hoog verheven boven de aarde en de vier aardse elementen. Volgens het lange tijd
aan Aristoteles toegeschreven De Caelo zou de ether aan deze eeuwige beweging haar naam ontleend

hebben (De Cae/o, 1.3, 270bl 6-26).  Ook  in  de meer recente geschiedenis speelt de ether  nog een belang-

rijke rol. Newton bijvoorbeeld neemt de ether als een zeer fijne materie, die nodig is voor de verklaring
van  de  I icht-  en  zwaartekrachtverschijnselen.  In de Romantiek. met name in de door Schelling gernspireer-
de natuurfi losofie, beleefde de ether-theorie een renaissance. Oken bijvoorbeeld identificeerde de ether  met

God (J. Ritter, Historisches Worterbuch der Philosophie, Darmstadt,  1971, decl 2.  p.  600).

3)  in de Einleitung van de Grundlinien plaatst Hegel de 'an und fur sich seiende Wille' (7.74 P), die waar en

algemeen is, tegenover de subjectieve wil. De subjectiviteit van de wil bepaalt hij nader als 'die reine

Form, die absolute Einheit des SelbstbewuBtseins mit sich, in der es als Ich=lch schlechthin innerlich und
abstrakies Beruhen auf sich ist - die reine Gewi#heit seiner selbst, unterschieden von der Wahrheit'

(7.76 P).
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beurt als het verkeerde beschouwt, omdat het haar geldt als 'der Verlust des Geistes' - op
blijvende wijze op te heffen en 'das SelbstbewuBtsein als eins mit sich zu setzen' (3.31).
Dit zelfbewustzijn moet weten worden: 'Dies Werden der Wissenschaft uberhaupt oder des

Wissens ist es, was diese Phanomenologie des Geistes darstellt.'(3.31)," Het is de taak
van de Phanomenologie, het eerste deel van de wetenschap, het onmiddellijke zelfbewust-
zijn op te heffen. Het moet doordrongen worden van de onwaarheid van het eigen stand-
punt, want alleen dan zal het in staat zijn zich te verhe#en tot het standpunt van de weten-
schap, het ware standpunt. Daarom is de Phanomenologie ook de inleiding in de weten-
schap. Het zelfbewustzijn, dat zich moet verheffen om in de wetenschap te kunnen leven,
wordt door Hegel bij de hand genomen. Hij voorziet het in zijn Phanomenologie van de
ladder die het nodig heeft om zich te verheffen tot het hoge standpunt van de wetenschap

(3.29).   Maar  het   zal zelf moeten klauteren.   De   weg,   die   het moet afleggen,   zal   lang   en
moeizaam zijn, zo waarschuwt Hegel bij voorbaat (3.33-34), maar de beloning dien-
overeenkomstig groot. Op het einde van de weg zal het zijn eigen waarheid leren kennen;
het zal inzien, dat het het standpunt van de wetenschap in zichzelf draagt (3.29).4 - Het
zal weten worden.

De aanduidingen natuurlijk bewustzijn en onmiddellijk zelfbewustzijn voor dit zelfbe-
wustzon dat zich nog tot het standpunt van de wetenschap moet verheffen, zijn enigszins
misleidend. Natuurlijkheid en onmiddellijkheid zijn namelijk termen, waarmee Hegel steeds
ook een zekere eenvoud aangeeft, een directheid in de omgang met medemensen en met de
natuur,n een onproblematisch, onbevangen in de wereld staan.4  Zij wekken dus de in-
druk dat Hegel zich zal richten op individuen die nog zuiver zijn, nog natuurlijk en onbe-
dorven, in de zin waarin de cultureel nog niet gevormde mens bij J.J. Rousseau 'natuurlijk'
wordt genoemd. Dit is echter geenszins zijn bedoeling. Het zelfbewustzijn dat hij voor
ogen heeft, is reeds het resultaat van een lange geschiedenis, waarin het zich heeft gevormd
en waarin het het natuurl(ike bewustzijn achter zich heeft gelaten.4 De 'eigentliche Durch-

1) Weten bepaalt Hegel in de Di#eren- alsvolgt: 'Diese bewuBte Identitat des Endlichen und der Unendlich-

keit, die Vereinigung beider Welten, der sinnlichen und der intellektuellen, der notwendigen und der
freien, im BewuBtsein ist Wissen.' (2.27-28).  Als weten  is het denken  in  een  hogere potentie (2.127).

2)  Deze zin heeft Hegel toegevoegd toen  hij de tekst  in  1831 voor heruitgave bewerkte (redactioneel  com-
mentaar - 3.29). Hij duidt ermee aan, dat het zelfbewustzijn het standpunt van de filosofie altijd al in
zichzelf heeft,   66k  als  het  zich  daar  niet  van  bewust  is.   Hegels  filosofie  reikt  dus  niet een vreemd stand-

punt aan, maar het eigen, meest innerlijke standpunt.
3) De eerste stand van de staat in de Jenaer  Systementwurfe:   3, de stand der boeren, noemt Hegel 'der Stand

des unmittelbaren Vertrauens  und der rohen concreten Arbeit'.  Het  is de stand, waarin alleen  de  onmiddel-

lijke band met de natuur van belang is en niet de eigen individualiteit, die kenmerkend is voor de burgers.
De  band  van de boeren  met de natuur  is  een  band van vertrouwen:   ' Der Bauernstand  ist  also diB Indivi-
dualitatslose Vertrauen, das seine Individualitat in dem bew:Btlosen /ndividuum, in der Erde hat.'
(G.W., 8.267). Een gedetailleerd commentaar op dit manuscript geeft J. Taminiaux, Naissance de la phi-
losophie  Hdgdlienne  de  t'etat,  Parijs,  1984.

4) Onbevangen gebruikt Hegel veelvuldig als aanduiding voor de wijze, waarop de Grieken zich tot de we-
reid verhielden. Hun wereld is die van de natuurlijke, onmiddellijke zedelijkheid en wordt gekenmerkt
door een onproblematisch vertrouwen in datgene, wat pas later het andere, het objectieve is gaan heten.

Dat overigens ook de Griekse wereld niet zo onproblematisch was, zullen we nog zien in de bespreking
van de kunstreligie.

5) In de Enzyklopadie brengt Hegel deze overgang in verband met het verhaal over de zondeva/ in het Oude

Testament: 'Was hierbei das Verlassen der natorlichen Einheit anbetrifft, so ist diese wundervolle Ent-

zweiung des Geistigen in sich von alters her ein Gegenstand des BewuBtseins der Volker gewesen ... Eine

31



bildung des naturlichen BewuBtseins' behoort tot het verleden (3.37), tot een historische
periode waarin de individuen nog op een meer onmiddellijke wijze gericht waren op de
empirische werkelijkheid. Deze periode ligt nu achter ons: het was de wereld van de Grie-
ken, van de filosofen 'der alten Zeit' (3.36). De onmiddellijk gegeven werkelijkheid is in
de 'neueren Zeit' (3.37) opgeheven, ze is bedwongen (3.34) doordat ze door het weten
veranderd is in een voorgesteWe werkelijkheid, in gedachten. Daarmee heeft dit weten
echter - zo werkt de dialectische methode in de Phanomenologie - niet alleen zijn werke-
lijkheid veranderd, maar ook zichzelf, want nu weet het iets heel anders als zijn wezen dan
voorheen. Het is verstand geworden.v  De  tegenstelling  tussen  subject  en  object,  denken  en
zijn, mens en natuur, die in de modeme tijd als 'gewoon' en 'natuurlijk' wordt ervaren,
ontbreekt volgens Hegel in de klassieke oudheid. Pas in de 'neueren Zeit ... findet das
Individuum die abstrakte Form vorbereitet' (3.37). Wij hoeven deze vorm niet meer zelf te
ontwikkelen, maar worden er als het ware in geboren.4

In de zelfontwikkeling van de geest vormt volgens Hegel ook het verstand een wezenlijk
moment (3.35-36). Het zelfbewustzijn brengt namelijk door zich om te vormen tot verstand
een belangrijke overgang tot stand.4 Het bevrijdt zich uit de bijzonderheid van zijn gege-
ven empirische wereld, waarop het vroeger als natuurlijk bewustzijn gericht was en verheft
zich tot de algemeenheid van de eigen gedachten, waarin het bij zichzelf is. In zijn denken
blijft het verstand geheel in zichzelf ingesloten, want het produceert nu in zijn innerlijk zijn
eigen gedachten, zijn eigen vormen (3.34). Voor zijn inhoud is het daarom niet meer aan-
gewezen op een buitenwereld, het heeft nu aan zijn vormen zijn eigen inhoud.4, Daarmee
is het zelfbewustzijn nu ook voor zichzelf zelfbewustzijn geworden, 'die Energien des

alte Vorstellung Ober den Ursprung und die Folgen jener Entzweiung ist uns in dem mosaischen Mythus
vom Sundenfall gegeben.' (8.88 Z).

1 )    In:   Hegel, Het wezen  van de fi/osofische kritiek, 117, duidt Hegel het zelfbewustzijn, waarop  de fi losofie
zich richt, meteen  aan als verstand:  'Zij   [de fi losofie  HS] is alleen  maar fi losofie doordat zij juist tegenge-
steld is aan het verstand ... In verhouding tot dit verstand is de wereld van de filosofie op zich en voor
zich een omgekeerde wereld.'

2) Het is een belangrijk inzicht en een eerste relativering van datgene wat voor ons 'natuurlijk' is, wanneer
we inzien dat datgene, wat ons z6 eigen is geworden dat we het 'natuurlijk' noemen, het resultaat is van
een lange wordingsgeschiedenis.

3) In 6dn van de notities uit zijn Wastebook schetst Hegel deze overgang van het onmiddellijke bewustzijn
naar het verstand als het verlaten van een toestand van barbarij, waarin de rede slechts in de vorm van de
onmiddellijke aanschouwing is en zichzelf niet realiseert als denkende rede: 'Der Barbar ... forchtet sich
vorzuglich vor dem Verstande und bleibt in der Anschauung. Die Vernunft ohne Verstand ist nichts, der
Verstand doch etwas ohne Vernunft. Der Verstand kann nicht geschenkt werden.' (2.551). De poging van
de romantiek om het verstandige denken op te geven en terug te keren naar een (vermeende) vorm van
onmiddellijk, eenvoudig, natuurlijk bestaan, wordt daarom door Hegel volledig van de hand gewezen.

4) In deze bespreking van het verstand legt Hegel zeer sterk de nadruk op het gegeven, dat het verstand in
zijn kennen op de eigen vormen betrokken is en niet op een buitenwereld. Natuurlijk moeten die vormen

wei nog een empirische inhoud uit de buitenwereld in zich opnemen, maar waar Hegel op doelt is dat die
empirische inhoud voor het verstand alle waarheid verloren heeft. Het verstand heeft aan zijn vormen zijn
ware inhoud.

5)   Energie   is  een   term, die Hegel ontleent aan Aristoteles:   ' Bei Aristoteles   ist die SVEpyzia   als  das   sich

selbst denkende Denken das Konkrete.'  ( 19.410). Vergelijk  ook het commentaar van Jonkers in: Hegel,
Het  we:en van de filosofische Kritiek,  101.  In  deze  term legt Hegel vooral de nadruk op werken,  werk-
zaamheid: en-ergeia Daardoor krijgt Energie een zeer nauwe samenhang met de term Tatigkeit: 'Der

Geist ist Tatigkeit in dem Sinn, in welchem schon die Scholastiker von Gott sagten, er sei absolute Aktuo-
sitat. indem nun aber der Geist tatig ist, so liegt darin, daB er sich auBert . Der Geist ist wesentlich in
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Denkens, des reinen   Ichs'   (3.36). Zel fbewust plaatst het verstand zich naast en boven   de
werkelijkheid als 'die reine GewiBheit seiner selbst' (3.37). Het zelfbewustzijn heeft zich in
de nieuwere tijd gevormd tot 'die absolute Form' (3.30).

De verdere beschrijving die Hegel in dit deel van de Vorrede geeft van het verstand, is
uitermate negatief. Weliswaar verheft het zelfbewustzijn zich als verstand uit de verzonken-
heid in de empirische werkelijkheid, hetgeen je een bevrijding kunt noemen, maar daarmee
heeft het zelfbewustzijn zijn vorming zeker niet voltooid (3.36). Het heeft zich alleen nog
maar als 'die ungeheure Macht des Negativen' (3.36) boven de werkelijkheid verheven en

deze op onmiddellijke wijze, in de vorm van de voorstelling tot zijn eigendom gemaakt.
Het is daarom volgens Hegel  niet  meer  dan de eerste negatiev  van die werkelijkheid:   'Das
in die Substanz zurockgenommene Dasein ist durch jene erste Negation nur erst unmittel-
bar in das Element des Selbsts versetzt; dieses ihm erworbene Eigentum hat also noch
denselben Charakter unbegriffener Unmittelbarkeit, unbewegter Gleichgultigkeit wie das
Dasein selbst; dieses ist so nur in die Forstellung ubergegangen: (3.34-35). Het verstand
heeft slechts de eerste onmiddellijkheid, de werkelijkheid opgeheven, maar daarmee geen
einde gemaakt aan de onmiddellijkheid als zodanig. De vormen waarin het verstand zich in
zijn denken beweegt, hebben voor het verstand hetzelfde karakter als voorheen de werkelij-
ke dingen voor het bewustzijn. Het verstand treft ze gewoon aan, begrijpt ze niet en neemt
ze op als afzonderlijke zijnden. Daarom is ook het verstand nog steeds een 'natuurlijk'
bewustzijn. Het heeft zich als ik in zichzelf teruggetrokken, heeft zich in zichzelf gefixeerd
en is zo geworden tot 'das Fixe des reinen Konkreten, welches Ich selbst im Gegensatze
gegen unterschiedenen Inhalt ist' (3.37).

Door de wijze waarop het verstand zijn inhoud heeft, is het evenwel een zeer bijzonder
bewustzijn. Het heeft weI een inhoud aan zijn vormen, maar deze inhoud bevindt zich
alleen maar in het denken, heeft geen werkelijkheid. Bovendien hebben deze denkvormen
geen enkele relatie tot elkaar. Het zijn gefixeerde, rustende bepalingen: 'das Fixe von

2)Unterschiedenen, die, im Elemente des reinen Denkens gesetzt, an jener Unbedingtheit
des Ich Anteil haben.'   (3.37). Het verstand scheidt   wat   in de concrete werkelijkheid   op
veelvuldige wijze met elkaar verbonden is en maakt zo 'das Konkrete ... zum Unwirk-
lichen' (3.36). Deze macht van het verstand over de werkelijkheid is absoluut, want er is
niets in de werkelijkheid wat zich ertegen verzetten kan.3, Het verstand doodt alle
leven.4  Waar in de vroegere wereld het bewustzijn nog volledig betrokken was op zijn
werkelijkheid, deze probeerde te begrijpen en daarom kan worden getypeerd als een 'durch

seiner konkreten Wirklichkeit, in seiner Energie zu betrachten' (8.101 Z).
1)   In Das absolute Wissen, het slothoofdstuk  van de Phanomenologie, beschrijft Hegel deze eerste negatie

alsvolgt: 'Jene erste Reflexion aus der Unmittelbarkeit ist das Sichunterscheiden des Subjekts von seiner
Substanz oder der sich entzweiende Begriff, das Insichgehen und werden des reinen Ich.' (3.588). Ook in
de methode van het speculatieve denken, die Hegel op het einde van de Logik beschrijft, is 'das erste

Negative' (6.561) het moment dat volgt op het eerste moment, het moment van de onmiddellijkheid.
2) Unbedingt is datgene, wat geen Bedingung heeft, wat helemaal op zichzelf berust en geen grens heeft aan

iets anders. Het is daarom ook geheel zonder relatie, volstrekt gersoleerd.
3)   Vergelijk: 'jene Bestimmungen [de gedachten  van het verstand HS] haben  das  1ch, die Macht des Negati-

ven oder die reine Wirklichkeit zur Substanz und zum Elemente ihres Daseins; die sinnlichen Bestimmun-
gen dagegen nur die unmachtige abstrakte Unmittelbarkeit oder das Sein als solches.' (3.37).

4) Een duidelijk voorbeeld hiervan ziet Hegel in de geleerde bijbeluitleg van zijn tijd: 'Der Buchstabe tatet,
der Geist macht lebendig, das sagen sie [die exegetischen Gelehrten HS] selbst und verdrehen es doch,
indem sie den Verstand for den Geist nehmen.' (12.400).
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und durch betatigten Allgemeinheit' (3.37), daar associeert Hegel de activiteit van het ver-
stand met de dood: 'Der Tod, wenn wir jene Unwirklichkeit so nennen wollen, ist das
Furchtbarste, und das Tote festzuhalten das, was die grome Kraft erfordert.' (3.36)."

Met dit zelfbewustzijn dat zich als verstand in de 'unmittelbare GewiBheit seiner selbst'
(3.30) heeft teruggetrokken,1  zal de wetenschap in de Phanomenologie in relatie treden.
Zij   zal het verstand niet ontlopen, zoals   de   'kraflose   Schonheit',4   die   voor de macht   van
het verstand terugdeinst,   ' sich  vor  dem Tode scheut  und   von der Verwostung rein bewahrt'
(3.36). Ook zal ze het verstand niet negeren op de wijze waarop het verstand zelf de wer-
kelijkheid van het natuurlijke bewustzijn heeft genegeerd. Nee, de wetenschap zal het ver-
stand, het negatieve, tegemoet treden, zij durft het recht in de ogen te kijken, omdat zij
beschikt over een kracht, waar zelfs het zo machtige verstand niets tegen vermag. Deze
kracht duidt Hegel hier aan als 'Zauberkraft' (3.36). Het is de macht van de geest, die de
wetenschap aan haar zijde weet en die haar in staat zal stellen het negatieve op te heffen,
het weer tot leven te wekken.4' De wetenschap blijft zolang bij het negatieve stilstaan, tot-
dat 'die reine GewiBheit seiner selbst von sich abstrahiert, - nicht sich weglallt, auf die
Seite setzt [zoals vele romantici en theologen in Hegels tijd probeerden HS], sondern das
Fixe ihres  Sichselbstsetzens  aufgibt'   (3.37).   Alleen  wanneer  de  wetenschap  dit  in  zichzelf

gefixeerde zelf, deze zuivere vorm, begeleidt, zal het tenslotte zijn formele karakter opge-
ven en in zijn ware inhoud terugkeren. 'Dieses Verweilen ist die Zauberkraft, die es [het
negatieve HS] in das Sein umkehrt.' (3.36).

Het verstand vormt in de zelfontwikkeling van de geest een wezenlijk, maar tevens een
uitermate pijnlijk moment. In dit moment is de geest zijn vroegere onbevangen omgang
met de wereld kwijtgeraakt en heeft hij zijn nieuwe leven nog niet gevonden. Hij verkeert
daarom in een toestand die Hegel aanduidt als een toestand van absolute verscheurdheid.
Maar precies hierin is ook een moment van hoop gelegen, van verwachting. Want de geest
'gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst findet.'
(3.36). De toestand van absolute verscheurdheid is een ontwikkeling die de geest noodzake-

lijk door moet maken, die hij niet kan ontlopen, omdat deze toestand een moment in zijn
eigen ontwikkeling vertegenwoordigt. Maar zo'n toestand is ook niet mddr dan een moment
en zal dus altijd door de geest ook weer worden opgeheven: 'Wir mossen uberzeugt sein,
daB das wahre die Natur hat durchzudringen, wenn seine Zeit gekommen, und das es nur
erscheint, wenn diese gekommen' (3.66). In die zin vormt een toestand waarin de negativi-
teit overheerst, ook de aankondiging van een nieuwe tijd, van nieuw leven. Het nieuwe

1) Van dit verstand geeft Heyde, De verwerkelijking van de vrijheid, p 20-36, een uitgebreide beschrijving.
M ijns inziens benadrukt hij echter  in deze bespreking te weinig de negatieve elementen in Hegels opvat-
ting van het verstand.

2) In tegensteling tot het natuurlijke bewustzijn, dat onbevangen open staat voor de wereld, heeft het ver-
stand zich in zichzelf opgesloten, is als het ware in zichzelf bevangen geraakt. Reeds in de Dijferenz

neemt Hegel het verstand als het moment van bevangenheid: 'Je fester und glanzender das Gebaude des
Verstandes ist, desto unruhiger wird das Bestreben des Lebens, das in ihm als Teil befangen ist, aus ihm
sich heraus in die Freiheit zu ziehen.' (2.20)

3) Waarschijnlijk doelt Hegel hier op de 'schone Seele', waarmee hij in de Phanomenologie het hoofdstuk
Der Geist afsluit  (3.464-494).   Omdat   ze   geen   beslissingen   kan   nemen   en   zich   daardoor  opsluit   in   haar
besluiteloze innerlijkheid noemt Hegel haar in de Grundlinien  ook  dood: 'an solches Gemut ist ein totes,
wenn es auch ein schOnes sein will.' (7.65 Z).

4) Hegel gebruikt hiervoor de termen verwirklichen (van het on-werkelijke) en begeisten (van datgene, wat

zijn geest kwijtgeraakt is) (3.37).
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leven, ook dat van de geest, wordt altijd uit pijn geboren. In deze zin spreekt het archa-

ische koor (dat zijn wijsheid ontleent aan de natuur) tot Oidipous, wanneer deze het licht
van Apollo - waarin hij zijn vertrouwen stelde, maar dat hem zijn ongeluk bracht - uit vrije
wil heeft opgegeven: 'It must be so; such suffering must needs be borne twice; once in the
body and once in the soul..'1

I.2. Filosofie en leefwereld

In de voorafgaande paragraaf hebben we de uiteenzetting met de eenzijdige subjectiviteit
die Hegel verstand noemt, vooral gevolgd met het oog op de individuen, die hij tot het
standpunt van de wetenschap wil brengen. De verheffing tot de wetenschap is echter niet
alleen een individuele aangelegenheid, zo zagen we in de inleiding van dit hoofdstuk. Niet
slechts deze of gene persoon kan als verstand in zichzelf bevangen raken en daardoor niet
in staat zijn de wetenschap te begrijpen, maar blijkbaar ook een hele historische periode.

De hele moderne tijd werd volgens Hegel beheerst door verstands-denken. Het verstand

heeft voor hem een duidelijke en tevens kenmerkende relatie tot de tijd. Een periode die

beheerst wordt door het verstand volgt in de geschiedenis steeds op een periode waarin

mensen nog op onproblematische wijze omgaan met hun werkelijkheid. Ook de wetenschap
situeert Hegel in de tijd. Ze verschijnt alleen dan, wanneer 'die Erhebung der Philosophie

zur Wissenschaft an der Zeit ist' (3.14). De periode waarin de wetenschap tot stand komt

sluit een historische ontwikkeling af dn voltrekt de overgang naar een nieuwe periode. We
zagen al dat Hegel er vast van overtuigd is dat hij in zo'n overgangstijd leeft. Bovendien

stelt hij dat de wetenschap aan deze overgang naar een nieuwe periode een wezenlijke bij-
drage levert. Hoe verstand en wetenschap zich precies verhouden tot de geschiedenis, zul-

len we nu nader gaan bekijken.
Hegel begrijpt de geschiedenis van de mensheid als een ontwikkeling, die gedragen

wordt door de menselijke geest: 'der Geist ist es, der nicht nur uber der Geschichte wie
uber den Wassern schwebt, sondern in ihr webt und allein das Bewegende ist' (10.352 A).
Het doel van deze ontwikkeling is onveranderlijk de eigen vrijheid van de geest. In de

geschiedenis legt de geest een weg af, waarop hij steeds vollediger aan zijn vrijheid gestal-
te geeft. De geest is 'an sich, dem Begriffe oder der MOglichkeit nach' (10.27 Z) altijd
vril, de vrijheid vertegenwoordigt zi.in wezen. 'Wie die Substanz der Materie die Schwere

ist, so, mussen wir sagen, ist die Substanz, das Wesen des Geistes die Freiheit. (12.30).
Maar de geest moet zijn vrijheid ook realiseren. Hij moet werkelijk worden wat hij in
potentie is, fur sich selbst wat hij an sich is.4 In de geschiedenis realiseert de geest zijn

wezen, de geschiedenis 'ist der Weg der Befreiung der geistigen Substanz' (10.347 P).
De weg naar zijn gerealiseerde vrijheid legt de geest in etappes af, van Oost naar

1) Sophocles, The Theban plays, transl.  and  introd.  by  E.  Watling,  Penguin,  1976,  p.  62.  De  noodmak dat de

geest tweemaal geboren wordt, brengt Hegel   in   zijn  werk  vaak naar voren. Hij beschouwt   het   als   'die

Natur des Geistes': 'der Geist ... muB zweimal geboren sein, d.h. sich in sich selbst negieren' (12.303).

2)  In de Grundlinien zegt Hegel over de wil:  'So ist der Wille nur an sich frei, oder .fur uns, oder es ist
Oberhaupt der Wille in seinem Begrd». Erst indem der Wille sich selbst zum Gegenstande  hat,  ist  er fur

sich, was er an sich ist.' (7.60 P).
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West.'   De algemene geschiedenis valt daardoor uiteen in historische periodes, waarin
steeds een bepaald volk domineert. Ieder volk dat historisch relevant is, draagt op eigen
wijze bij aan de realisatie van de vrijheid van de geest en heeft daarin zijn bijzondere be-
paaldheid. Het heeft een eigen principe en moet een ontwikkeling doormaken, die door dat
principe begrond wordt. 'Der bestimmte Volksgeist ... ist in der Zeit und hat dem Inhalte
nach wesentlich ein besonderes Prinzip und eine dadurch bestimmte Entwicklung seines
BewuBtseins und seiner Wirklichkeit zu durchlaufen; - er hat eine Geschichte innerhalb
seiner.' (10.347 P). In de wereldgeschiedenis volgen de bijzondere volkeren elkaar op vol-
gens de methode die eigen is aan de geest. Ieder eerder volk wordt door het historisch

opvolgende volk op dialectische wijze opgeheven. In de filosofische bespreking van de
geschiedenis     van de mensheid wordt     deze ' Dialektik der besonderen VOIkergeister'
(ibidem) uitgewerkt.

Ieder bijzonder volk maakt een ontwikkeling door waarin het zijn b#zondere principe
realiseert. In deze ontwikkeling kunnen we ook weer verschillende periodes onderscheiden.
In een eerste periode zal het volk aan zijn principe een uiterlijke gestalte verlenen. De
leden van het volk bouwen hun principe uit tot een organisch samenhangende werkelijkheid
met eigen wetten, zeden en gewoonten en een eigen religie, waarin zij leven en werken. 2)

Gaandeweg echter beginnen de mensen hun interesse in de wereld die ze gezamenlijk heb-
ben opgebouwd, te verliezen. Het principe dat deze opbouw heeft gedragen, is volledig
gerealiseerd, alle momenten ervan zijn tot ontwikkeling gebracht. 'Das Volk lebt so, wie
das vom Manne zum Greisenalter ubergehende Individuum, im Genusse seiner selbst, das
gerade zu sein, was es wollte und erreichen konnte.' (12.100). lets wezenli/k nieuws kan
zich binnen deze wereld niet meer ontwikkelen en dus beginnen de mensen zich geleidelijk
uit haar terug te trekken: 'der Leichtsinn wie die Langeweile, die im Bestehenden ein-
reiBen, die unbestimmte Ahnung eines Unbekannten sind Vorboten, das etwas anderes im
Anzuge ist.' (3.18). Dergelijke verschijnselen duiden erop, dat een volk zijn kracht aan het
verliezen is. Het staat niet langer onbevangen en tevreden in de eigen realiteit; het heeft
niet meer genoeg aan 'diese substantielle Weise der Existenz, diese Sittlichkeit, diesen
Glauben' (18.71). Stukje bij beetje verliest de eigen zedelijke werkelijkheid haar eigenheid.
De wereld buiten, waarin de mensen tot dan toe leefden en werkten, wordt hen nu steeds
meer een buiten-wereld,   waar ze onverschillig of ontevreden tegenover staan.    ' Der Geist
hat mit der bisherigen Welt seines Daseins und Vorstellens gebrochen' (3.18).

Voor   het volk breekt   nu een periode   aan vol ongeluk en verscheurdheid,   een
' Periode

des Verderbens' waarin het 'sich seinem Untergange nahert' (18.71). Voor de geest echter
is deze verscheurdheid bittere noodzaak. Want het principe, dat de zedelijke werkelijkheid
en de religie, waarmee de geest zich tot nu toe tevreden stelde, draagt, is slechts een bil-
zonder principe. Het is het principe van deze werkelijkheid en deze religie. In een dergelijk

principe kan de geest zich niet blijvend bevredigen. Omdat zijn streven gericht is op een
blijvende bevrediging moet zijn innerlijke streven breken met de gegeven werkelijkheid

1)   Vergelijk:   ' Die Weltgeschichte  geht von Osten nach Westen, denn Europa ist schlechthin   das   Ende   der
Weltgeschichte, Asien der Anfang. ... denn obgleich die Erde eine Kugel bildet, so macht die Geschichte
doch keinen Kreis um sie herum, sondern sie hat vielmehr einen bestimmten Osten, und das ist Asien.'
(12.134).

2) In de inleiding op de Geschichte der Philosophie geeft Hegel hiervoor een mooi beeld: 'Dieser reiche
Geist eines Volkes ist eine Organisation - ein Dom, der Gewolbe, Gange, Saulenreihen, Hallen, vielfache
Abteilungen hat, welches alles aus einem Ganzen, einem Zwecke hervorgegangen.' (18.73).
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(18.71). De geest moet zich als het ware bevrijden van de bijzondere werkelijkheid, waarin
hij zich voorheen geobjectiveerd heeft.4 Alleen  door zijn distantie creeert  hij voor zichzelf
de openheid, die hij nodig heeft om een nieuw principe tot het zijne te kunnen maken. Hier
nu situeert Hegel de filosofie. Een nieuw principe kan alleen door het denken gevonden

worden. Voor de hele geschiedenis van de filosofie geldt, dat de filosofie steeds en ook
alleen maar daar opgetreden is, waar de behoefte aan een nieuw principe manifest werd.
Reeds in een collegedictaat  uit 1801 treffen we dit aan: 'es vergehen vielleicht lange  Peri-
ode bis eine alte sittliche Form von der neuen vollig Oberwunden werden kann; in diese

ObergangsPerioden fallen die Epochen der Philosophie.'   (G.W.,  5.269).   Het   rijk   van   de
filosofie breekt aan als het rijk van de wereld, het staatsleven, zijn kracht verliest. Wanneer
' der Geist Gleichgoltigkeit an seiner lebendigen Existenz kundgibt oder unbefriedigt    in
derselben weilt, ein sittliches Leben sich auflost, - erst dann wird philosophiert. Der Geist
fluchtet in die Raume des Gedankens, und gegen die wirkliche Welt bildet er sich ein
Reich des Gedankens.' (18.71).

De relatie tussen de leefwereld van het volk en de filosofie moet echter nog preciezer
worden aangegeven. In het bovenstaande is namelijk nog buiten beschouwing gebleven dat
niet elke filosofie zich op hetzelfde niveau bevindt. Weliswaar heeft elke filosofie haar
grond in het denken en is ze in zoverre het produkt van de vrije menselijke activiteit. 2)

Maar niet iedere vorm van denken reikt tot dezelfde hoogte. Het is van groot belang, dat
een onderscheid wordt gemaakt tussen het nadenken als nadenken over iets en het na-
denken als begrilpen. Nadenken ove/  iets is het denken dat toekomt aan het verstand.
Het is het denken dat Hegel aanduidt als reflectie:   ' das rejlektierende Denken, welches
Gedanken als solche zu seinem Inhalte hat und zum BewuBtsein bringt.' (8.42 A). Begrij-
pen daarentegen is het nadenken dat Hegel speculatie noemt en dat toekomt aan de eigen-

1)  Het is geenszins Hegels bedoeling de natuurtoestand van een volk te idealiseren. Vanaf het begin  van zijn
werkzaamheden in Jena is het hem duidelijk, waarom zo'n toestand vaak geTdealiseerd wordt. Hij kan ons
namelijk doen denken aan onze kindertijd en aan de zuiverheid en onschuld, die wij aan kinderen waarne-

men (8.89 Z). Maar de mens is niet gemaakt om kind te blijven. Daarom stelt Hegel in de negende these
van zijn dissertatie: '9. Status naturae non est iniustus et eam ob causam ex illo exeundum' (2.533): de
natuurtoestand is niet onrechtvaardig, en (precies) om deze reden moet deze verlaten worden. De mens
behoort de verantwoordelijkheid voor zijn werkelijkheid op zich te nemen. 'Jene Einigkeit, die wir in den
Kindern anschauen als eine natorliche, soil das Resultat der Arbeit und Bildung des Geistes sein.'
(8.89 Z). In de natuurtoestand schieten zijn denken en handelen hopeloos tekort. Hegel typeert beide kort
als  respectievelijk 'gleichgoltige Dumpfheit' en 'leidenschaftliches Interesse'   ( 18.71). Onwetendheid  en

passie bepalen de menselijke situatie. Over vrijheid kan hier nog niet gesproken worden.

2) De gedachte dat alleen de ervaring de bron zou kunnen zijn voor de inzichten van de filosofie - 'nihil est
in intellectu, quod non fuerit in sensu' - wijst Hegel af als volstrekt onvoldoende. Het omgekeerde geldt
namelijk ook - 'nihil est in sensu, quod non fuerit in intellectu' - en is voor de filosofie van veel groter
belang (8.51-52 A): voor zijn redelijke inhoud is het denken op zichzelf aangewezen.

3) Nadenken over schiet in feite als vertaling van nachdenken uber tekort. Hegel houdt in zijn gebruik van

het bijwoord uber namelijk ook vast aan de betekenis boven: het denken van het verstand blijft niet bij de
zaak zelf stilstaan, maar heeft zich altijd ook al boven de zaak verheven. 'Statt in den immanenten Inhalt
der Sache einzugehen, ilbersieht er [der Verstand HS] immer das Ganze und steht Ober dem einzelnen

Dasein. von dem er spricht, d.h. er sieht es gar nicht.' (3.52). In het woordje uber klinkt dus al de verhe-

ven  positie  door  die het verstand tegenover de inhoud meent te moeten innemen.   De  ware fi losofie  daar-

entegen verheft zich niet boven de zaak, maar verdiept zich erin en is daarom volgens Hegel veel beschei-
dener. 'Sich so in seinen Gegenstand vertiefend, vergiBt es [das wissenschaftliche Erkennen HS] jener
Obersicht, welche nur die Reflexion des Wissens aus dem Inhalte in sich selbst ist.' (ibidem).
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lijke filosofie, de filosofie van de rede: dit denken   ' ist das eigentlich philosophische,   das
spekulatieve Denken.' Een aantal van zijn vormen deelt het met het verstand, maar daar-
naast heeft de rede ook nog eigen begrippen: 'eigentwnliche Formen, deren allgemeine
[Form   HS]   der   Begr(#  "   ist:   (8.52  P).   In het hiervoor reeds genoemde collegedictaat   uit
1801 plaatst Hegel deze beide wijzen van denken tegenover elkaar als oneindig en eindig
weten: 'diesem unendlichen Erkennen aber, oder der Spekulation aber steht das endliche
Erkennen, oder die Reflexion gegenuber' (G.W., 5.271).

Voor de relatie filosofie - werkelijkheid is dit onderscheid van groot belang, omdat de
filosofie zich op deze beide wijzen tot de werkelijkheid blijkt te verhouden. De filosofie
treedt namelijk niet pas op nadat de zedelijke wereld al uiteengevallen is, maar levert, als
reflectie, een belangrijke bijdrage aan dit uiteenvallen. Wanneer de reflectiefilosofie 'mit
ihren Abstraktionen, Grau in Grau malend' in de historische ontwikkeling van een bepaald
volk opkomt, is dit op zichzelf al een duidelijke aanwijzing voor het feit dat zo'n volk zijn
eerste periode afgesloten heeft:   ' so   ist die Frische der Jugend, der Lebendigkeit schon  fort'
(18.71-72). In die eerste periode is het - door de lichamelijke behoeften gedwongen - naar
buiten gericht op de zichzelf aandienende individuele zijnden ('diese Richtung aufs Ein-
zelne' - 18.71) en tracht het in zijn verhoudingen tot die buitenwereld stabiliteit aan te
brengen. Zodra dit gelukt is2, verliest de geest zijn belangstelling voor zijn werk en keert
hij als re-flectie zijn richting naar buiten om. De geest reflecteert in zich, en wat erger is:
hij keert zich tegen zijn eigen werk. Het gevolg van zijn reflectie-in-zich is, 'daB er diese
substantielle Weise der Existenz, diese Sittlichkeit, diesen Glauben angreift, wankend
macht; und damit tritt die Periode des Verderbens ein.' (18.71). Zo heeft in de bloeitijd
van de klassieke oudheid het denken volgens Hegel de Griekse zedelijkheid ondermijnd.
Tegen dit denken had zelfs Zeus, de oppergod van het politieke leven - die in het verleden
Kronos, de tijd, van de troon stootte en daarmee een einde maakte aan 'das goldene Zeit-
alter, ohne sittliche Werke' (12.101) -, geen verweer: 'So ist denn auch ... Zeus und sein
Geschlecht selbst verschlungen worden, und zwar von ... dem Prinzipe des Gedankens, der
Erkenntnis, des Rasonnements, der Einsicht aus Grunden  und der Forderung von Grunden:
(12.102-103).3)

1) Voor dit echte filosofische nadenken is begrijpen daarom een goed gekozen uitdrukking. Vergelijk bij-
voorbeeld de Vorrede van de Grundlinien (7.26-27).

2) Hegel verwijst hier naar een uitspraak van Aristoteles: "'Erst nachdem fur die Not des Lebens gesorgt ist,
hat man zu philosophieren angefangen"' (18.70).

3) In de Geschichte der Philosophie bespreekt Hegel dit denken in een apart deel: 'Von den Sophisten bis zu
den Sokratikern' (18.404-560). Het vroegere 'unbefangenen Denken der alteren Philosophen'
(18.404-405), van Thales tot en met Anaxagoras, is hier teruggegaan in de subjectieve reflectie: 'Das
Denken ist subjective Tatigkeit; so tritt Zeitalter der subjectiven Reflexion ein, Setzen des Absoluten als

Subjekts. Das Prinzip der modernen Zeit beginnt in dieser Periode' (18.404). Het denken van de Sofisten
vergelijkt Hegel met het denken van de moderne Verlichting: 'Zugleich, was nun die Form anbetrifft
- selbst dem Inhalte nach -, steht unsere Bildung, Aufklarung ganz auf demselben Standpunkt, als sie bei
den Sophisten war.' (18.422). Ook in de Philosophie der Geschichte (12.102) beschrijft Hegel de methode
van het denken dat de Griekse zedelijkheid ten gronde richt, geheel conform de strategie van de moderne

Verlichting, zoals hij die besproken heeft in de Phanomenologie, in het hoofdstuk: 'Der Kampf der
Aufklarung mit dem Aberglauben' (3,400-424), De centrale denker in deze tweede periode is natuurlijk
Socrates, de ontdekker - volgens Diogenes Laertios - van de ethiek (18.444). Ethiek is Hegel evenwel een
te vage term. De ethiek die Socrates ontwikkeld heeft, moet als moraliteit worden aangeduid, zoals ook de
praktische filosofie van Kant volgens Hegel moraal-filosofie is: 'Die Sittlichkeit ist unbefangen, die mit
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We zagen al dat de geest deze periode van ongeluk en verscheurdheid door moet maken,
maar ook, dat hij hierin niet zal blijven steken. Waar voorheen de objectiviteit van het
natuurlijke bewustzijn werd opgeheven door de beweging van de reflectie, daar wordt nu
de subjectiviteit van de reflectie opgeheven door de beweging van het begriipen. Subjectief
heet de reflectie, omdat   het re flecterende denken in zichzel f de abstracte vormen" oftewel
vaste begrippen aantreft. waarmee het zich plaist tegenover de werkelijkheid die het even-
zo slechts aantreft. Inzoverre het deze wereld aanduidt als het object van zijn denken neemt

het zichzelf als het subject waarvan dit denken uitgaat. De reflectie neemt beide als abso-
luut onderscheiden: het een is niet het ander, het subject is in vergeluking met het object

het negatieve. Wei heeft het reflectiedenken aan zijn abstracte begrippen de mogelijkheid
zich op het object te richten, maar deze denkvormen verschaffen het geen toegang tot dit

object. Ze vormen het object slechts om voor het subject, vervormen het en laten het dus
niet zoals het is. De bevrijding die de geest dacht te kunnen volbrengen door uit de buiten-
wereld in zichzelf te reflecteren, blijkt slechts een nieuwe onvrijheid te hebben opgeleverd.

Door zich te bevrijden van de onhevangenheid van het natuurlijke bewustzijn is het reflec-
tiedenken in zichzelf bevangen geraakt.'  Het kan de buitenwereld niet meer bereiken, om-

dat het in de ban is geraakt van de eigen denkvormen. 'Was zwischen der Vernunft als
selbstbewuBtem Geiste und der Vernunft als vorhandener Wirklichkeit1) liegt, was jene
Vernunft von dieser scheidet und in ihr nicht die Befriedigung finden lailt, ist die Fessel

irgendeines Abstraktums, das nicht zum Begriffe befreit ist.' (7.26).
Deze ban die de geest zichzelf heeft aangedaan, heft hij nu zelf ook weer op4  door

zich boven de reflectie te verheffen en begrip te worden. 'Der weitere Fortgang ist dann,
daB der Gedanke sich in sich sammelt.' (18.71). Alleen in deze zuivere vorm van het den-
ken komt de ware filosofie tot stand.* Hoe groot het verschil is tussen deze beide vormen

van filosofie, brengt Hegel tot uitdrukking wanneer   hij de filosofie    van de Verlichting

bespreekt die voorafgegaan is aan de Franse Revolutie. Hij is het eens met de stelling, 'daB
die Revolution von der Philosophie ihre erste Anregung erhalten' heeft; maar hij voegt daar
onmiddellijk aan toe: 'Aber diese Philosophie ist nur erst abstraktes Denken, nicht kon-

Reflexion verbundene Sittlichkeit ist Moralitat; dieser Unterschied ist durch die Kantische Philosophie

erregt,  sie ist moralisch.' ( 19.445). Dit onderscheid tussen moraliteit en zedelijkheid neemt in Hegels

Grundlinien een centrale plaats in.
1)  Omdat dit denken in zichzelf alleen de denkvormen heeft en  voor zijn inhoud aangewezen  is op de zoge-

naamde buitenwereld noemt Hegel de reflectie ook formeel denken.

2) In de Inleiding van de En=yklopadie bepaalt Hegel de drie kenwijzen van de geest - natuurlijk bewustzijn,

reflectie en speculatie - en hun onderlinge relatie heel nauwkeurig. De reflectie is daarbij het denken dat

'sich selbst nicht erreicht, vielmehr in seinem Gegenteil befangen bleibt.' (8.55 P).
3)   Subject en object  zijn  dus  an sich oftewel far  uns.  voor de speculatieve filosofie, identiek. Hegel typeert

ze beide als Fernunft.
4) In de Enzyklopadie drukt  Hegel  deze  overgang  van  het  reflecterende  naar  het  fi losofische  kennen  als  volgt

uit: 'Dieser Standpunkt der Entzweiung ist demnachst gleichfalls aufzuheben, und der Geist soil durch

sich zur Einigkeit zuruckkehren. Diese Einigkeit ist dann eine Geistige. und das Prinzip jener
Zuruckfilhrung liegt im Denken selbst. Dieses ist es, welches die Wunde schlagt und dieselbe auch heilt.'

(8.88 Z).
5)   In de Griekse fi losofie volgt.  na de beide periodes  van het onbevangen  en  van het reflecterende fi losofe-

ren, als derde periode de filosofie van Plato en Aristoteles. Deze periode besluit de eerste grote epoche

van de Griekse filosofie. De inleiding op deze beide filosofen kan wat Hegel betreft zeer kort zijn: 'Dies
ist Ausbildung zur Wissenschaft, und naher des sokratischen Standpunkts zur Wissenschaftlichkeit. Mit

Platon flingt die philosophische Wissenschaft als Wissenschaft an.' (19.11).
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kretes Begreifen der absoluten Wahrheit, was ein unermeBlicher Unterschied ist.' (12.528).
Het speculatieve denken is voor Hegel de meest volmaakte wijze van het menselijke ken-
nen. 'Der Mensch verhalt sich hier auf durchaus freie Weise.' (8.87 Z). Als speculatie laat
de geest de eindigheid, die het reflectiedenken kenmerkt, in ieder opzicht achter zich. Hij
verlaat de subjectieve positie, die de reflectie innam doordat zij zich tegenover een vreemde
objectiviteit plaatste. Daardoor verliest tevens het ken-object voor het speculatieve denken
iedere vreemdheid en keert het denken terug naar de onbevangen omgang met de objectivi-
teit, die het natuurlijke bewustzijn op een onmiddellijke wijze al bezat. Freemd immers
was de objectiviteit alleen geworden door de reflectie van het denken in zichzelf, waarvoor
zij dan 'het andere' is. En ook aan de denkvormen die de reflectie de toegang tot de wer-
kelijkheid versperden in plaats van een echte bemiddeling tussen de beide extremen tot
stand te brengen, heeft de speculatie geen begrenzing meer. Integended, de begrippen van
de speculatie hebben hun formele karakter volledig verloren en heten nu ohjectieve begrip-
pen,  omdat  ze in staat  zijn 'die Wesenheiten der Dinge auszudrucken.'  (8.81   P)

Edn verworvenheid van de reflectie mi de speculatie echter handhaven en dat is de
opheffing van de natuurlijke objectiviteit, waarop het natuurlijke bewustzijn op onmiddel-
lijke wijze betrokken was. Deze opheffing is volgens Hegel noodzakelijk en het ontstaan
van de reflectie wordt erdoor begrond. De mens begint over zijn werkelijkheid na te den-
ken. Van de wereld die hem omgeeft, wil hij het ware leren begrijpen, dat er in, onder of
wellicht achter verborgen ligt. Maar dit begrip kan hij als reflectie nog niet bereiken. De
reflectie ontstaat precies door de objectiviteit te nemen als vreemde objectiviteit. Zij kan
daarom die vreemdheid niet opheffen zonder zichzelf op te heffen. In de ware filosofie, de
speculatieve, heeft deze opheffing van de reflectie zich voltrokken. Als begrip heeft de

geest zich op waarachtige wijze in zichzelf gesloten. Hij heeft zijn ware kenwijze gevat en
daardoor de waarheid leren kennen, zoals die is. Niet de onmiddellijke zintuiglijke ervaring
van een voorgegeven werkelijkheid, noch de uitwendige beoordeling van een vreemde
objectiviteit met behulp van eigen abstracte kenvormen vormen voor de geest de ware
kenwijze. Hegel karakteriseert beide als slechts eindige kenwijzen. Alleen het denken, dat

zich in alle vrijheid uit zichzelf ontwikkelt. is oneindig en daarom de ware kenwijze van de
geest.   ' DaB  die  Form des Denkens die absolute  ist  und  dall die Wahrheit  in ihr erscheint,
wie   sie   an   und   fur   sich   ist,   dies   ist die Behauptung der Philosophie Oberhaupt"   Der   Be-
weis dafur hat zunachst den Sinn, daB aufgezeigt wird, daB jene anderen Formen des Er-
kennens endliche Formen sind.' (8.87 Z).

In de ontwikkeling van een volk vormt de ware filosofie de afsluiting. Zij ontstaat uit
een toestand van verscheurdheid, die de reflectie in de werkelijkheid heeft aangericht en
maakt op eigen wijze een einde   aan die verscheurdheid. '

Entzweiung   ist der Quell   des
Bedurfnisses der Philosophie und a\s Bildung des Zeitalters die unfreie gegebene Seite der
Gestalt' (2.20), zo bracht Hegel dit inzicht in de Differenz reeds onder woorden. De ware

filosofie vertegenwoordigt daarom in de geschiedenis van zo'n volk de periode van ver-

1)   In dit uberhaupt drukt Hegel   uit  dat  dit niet slechts een bewering   is  van  zign fi losofie,   maar van iedere
filosofie  die er aanspraak  op mag maken echte filosofie  te  zijn.  Ware fi losofie verkondigt geen subjectieve

meningen, maar is uitsluitend gericht op het kennen van de waarheid. Vergelijk de inleiding van de Ge-

schichte der Phi/osophie (18.36-38).
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zoening.' 
'
Die   Philosophie   ist   dann   die   VersOhnung   des   Verderbens,   das   der   Gedanke

angefangen  hat.'  (18.71).  Van alle vormen  die  een  volk op grond  van het eigen principe  tot
stand brengt, is de filosofie de laatste en tevens allerhoogste vorm. 'Sie ist die hachste
Blute ... Das vielgestaltete Ganze spiegelt in ihr als dem einfachen Brennpunkte, dem sich
wissenden Begriffe desselben, sich ab.' (18.73). Als vorm die uit het eigen principe van
een bepaald volk voortgekomen is, staat de filosofie in zekere zin naast alle andere vormen:
net als al die andere vormen is ook zij een produkt van de eigen tijd. Men mag een ware
filosofie daarom ook nooit nemen als een filosofie die boven haar tijd zou staan, want

daarmee zou men haar onherroepelijk als reflectiefilosofie nemen, als een denken, dat pro-
beert (met vormen die vreemd zijn aan het onderzochte object) iets te zeggen over een in
principe vreemde werkelijkheid. Zo'n denken kan daarom ook alleen maar opperviakkige
oordelen over die werkelijkheid opleveren, onbetekenende meningen (7.26). Het is zeer
belangrijk, dat men inziet, dat de filosofie 'ganz identisch ist mit ihrer Zeit.' (18.74). De
ware filosofie overstijgt haar tijd nooit op de wijze van de reflectie. Zij is zozeer verweven
met haar eigen tijd, dat ze het eigen principe van die tijd, het diepe wezen ervan, voor het
licht van het bewustzijn weet te brengen.'  Het volk bestuit met deze hoogste vorm zijn
ontwikkeling. De eigen geest, die deze ontwikkeling heeft gedragen, heeft zijn doel bereikt:
hij heeft zichzelf leren kennen. 3)

Hiermee echter is deze hoogste vorm in de ontwikkeling van een volk nog niet voldoen-
de getypeerd. De filosofie is namelijk een zeer bijzondere vorm, want ze staat wel 'der
Form nach Ober ihrer Zeit, indem sie als das Denken dessen, was der substantielle Geist
derselben ist, ihn zum Gegenstande macht.' (18.74). De 'bijzonderheid' van deze vorm
hebben we leren kennen als de geheel eigen kenwijze van de filosofie. In de vorm van het
begrip is de filosofie het denken, dat in zichzelf de waarheid tot bewustzijn brengt, die het
volk in zijn reele geschiedenis steeds gezocht heeft. In die zin heeft de filosofie zich - 'nur
formell', niet naar de inhoud, 'denn sie hat wahrhaft keinen anderen Inhalt.' (ibidem) -
verheven boven de tijd. Ze brengt haar verzoening niet in de werkelijkheid zelf tot stand
door daarin de tegenstellingen die de reflectie heeft aangericht, met elkaar te verzoenen.
Het is niet de taak van de filosofie om op onmiddellijke wijze in de werkelijkheid in te
grijpen. De filosofie houdt zichzelf vast in haar verheven positie en brengt haar verzoening
alleen maar tot stand in de innerlijke rust van haar absolute denken: 'es ist ihre Versoh-

nung eine Versohnung nicht in der Wirklichkeit, sondern in der ideellen Welt.' (18.72). In

1)   Ferzoening is een sleutelbegrip in Hegels bespreking  van het hoogste weten.  Ware fi losofie leidt steeds  tot
de opheffing van de tegenspraken, waaraan de geest geleden heeft en bevredigt aldus zijn 'hohere

Bedurfnis' (8.55 P). In de inleiding van de Geschichte der Philosophie vergelijkt hij deze behoefte met de

fysieke behoeften, alleen gaat het nu om de behoefte van de geest, die alleen door de waarheid bevredigd
kan worden. Het dode verstand  daarentegen  voek  deze  behoefte  niet;  het  geeft  er  de  voorkeur  aan  'in  sich

satt zu sein und zu bleiben.' (18.36).
2) Zie ook de beroemde uitspraak van Hegel in de Vorrede  van  de  Grundlinien:   'd'ie Philosophie [ist HS]

ihre Zeit  in Gedanken er.faBt.'  0 16).
3) Net als de geest in het algemeen wil ook de bijzondere volksgeest maar 6dn ding: hij wil zichzelf leren

kennen. Het 'Erkenne dich selbst, zo stelt Hegel in de Enzyklopadie, in de openingszin van zijn Philoso-

phie des Geistes, vormt voor de geest zijn 'absolute Gebot' (10.9). De volksgeest maakt daarom een ont-
wikkeling door, die begint met de 'Dumpfheit des ersten Naturlebens' (18.71), waarin hij zichzelf nog
volledig verborgen is (dumpf brengt de vele aspecten  van deze verborgenheid,  van het diep-zijn,  mooi  tot
uitdrukking: het betekent bedompt, holklinkend, niet helder, niet bewust) en die eindigt met het volledig
heldere bewustzijn over zichzelf.
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haar eigen idealiteit. 'dem Realen gegenuber', bouwt de filosofie 'sich dieselbe Welt, in
1)ihrer Substanz erfaflt, in Gestalt eines intellektuellen Reichs' (7.28).

Hiermee lijkt de mensheid niet veel opgeschoten. In de werkelijkheid blijven de tegen-
stellingen overheersen en de verzoening lijkt slechts van belang voor de denker die erin
slaagt ze in de innerlijkheid van zijn eigen denken met elkaar te verzoenen. Op deze wijze
hervonden in de Romeinse tijd de StoYcijnen in hun innerlijkheid de rust die de wereld om
hen heen was kwijtgeraakt. Maar hier bedriegt de schijn. De ware filosofie is volgens
Hegel geenszins de individuele aangelegenheid van een bepaalde denker, maar het werk
van het gehele volk. De eigen bijzonderheid van de denker is volledig van ondergeschikt
belang, zijn handelen alleen maar belangrijk omdat nu eenmaal iemand de handeling ver-
richten moet.'  Hier, in deze hoogste vorm van denken - die dus door de hele ontwikke-
ling van het volk gedragen wordt -, gaat het enkel en alleen nog maar om de inhoud die
begrepen wordt.   Door   die   inhoud   heeft   de   filosofie   zich   in   een   veel   hogere   zin   boven   de

tijd verheven. Ze heeft in haar werk het substantiele van het principe, dat in de voorbije
tijd steeds in de diepte verborgen is gebleven, dat al die tijd slechts als an sich heeft ge-
werkt en het volk voorwaarts heeft gedreven, uit die diepte naar boven gehaald en in uitge-
werkte   vorm   voor het bewustzijn gebracht.

' Indem somit der Geist einerseits die Realitat,
das Bestehen dessen, was er ist, aufhebt, gewinnt er zugleich das Wesen, den Gedanken,
das Allgemeine dessen, was er nur war.' (12. 103). Dat, wat het principe an sich was, is nu
fur es, voor het bewustzijn geworden en kan daarom nu ook door iedereen geleerd wor-
den.n

Wanneer we deze omvorming vasthouden wordt duidelijk, welke prestatie de filosofie
geleverd heeft: ze heeft een dialectische ervaring tot stand gebracht. De filosofie lijkt
slechts het principe van de voorbije tijd tot bewustzijn te brengen, lijkt niet meer te zijn
dan het weten van datgene. wat het volk tot nu toe als 'das Wesen oder das Ansich' (3.78)
heeft gegolden. Maar dit weten laat dat Ansich niet ongemoeid, de filosofie vormt het om
tot een nieuw principe. In de Phanomenologie beschrijft Hegel deze dialectische overgang
als volgt: 'er [der erste Gegenstand HS] hOrt auf, das Ansich zu sein, und wird ihm [dem
BewuBtsein HS] zu einem solchen, der nur fur es das Ansich ist; somit aber ist dann dies:
das Fur-es-sein dieses Ansich, das Wahre, das heiBt aber, dies ist das Wesen oder sein
Gegenstand. Dieser neue Gegenstand enthalt die Nichtigkeit des Ersten, er ist die uber ihn
gemachte Erfahrung.' (3.78-79).

1)  Op grond van deze ware inhoud, die het denken zich hier in zichzelf weet te geven, noemt Hegel dit idea-
lisme een absoluut idealisme en onderscheidt hij het scherp van het eenzijdige, subjectieve idealisme van

de (kantiaanse) kritische filosofie (8.123 Z).
2) Aldus bepaalt Hegel in de Enzyklopadie de eigenaard van het filosofische denken: 'Das Denken ist

insofern selbst  nur das Formelle des at,soluten   Inhalts.'   ( 10.378 A). Daarmee evenaart de filosoof  de
Griekse kunstenaar, die volgens Hegel ook in de produktie van zijn werk volledig zichzelf vergat:  'Das
Subjekt ist das Formelle der Tatigkeit und das Kunstwerk nur dann Ausdruck des Gottes, wenn kein
Zeichen von subjektiver Besonderheit darin' (10.369 P).

3) In de Enzyklopadie stelt Hegel in een voetnoot over atheisme en geloof het belang van zo'n overgang

alsvolgt voor: 'Es kommt nicht darauf an, was an sich in einem Gegenstande enthalten sei, sondern was
davon Alr das BewuBtsein heraus ist. Jede, die gemeinste sinnliche Anschauung des Menschen ware, wenn
mann die Verwechslung dieser Bestimmungen gelten laBL Religion, weil allerdings an sich in jeder
solchen Anschauung, in jedem Geistigen, das Prinzip enthalten ist, welches entwickelt und gereinigt sich
zur Religion steigert (mijn  cursivering).  Ein  anderes aber  ist,  der  Religion fiihig zu sein (und jenes Ansich

druckt die Fahigkeit und Moglichkeit aus), ein anderes, Religion zu haben.' (8.162)
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Nu pas wordt het werk, dat de filosofie tot stand moet brengen. in volle omvang duide-
lijk." De filosofie verheft  zich niet alleen  naar  de vorm boven  haar tijd, neemt niet slechts
passief  op wat daarin al aanwezig  was,  maar  is als weten ook actief, zelf-werkzaam:   ' Dies
Wissen selbst ist allerdings die Wirklichkeit des Geistes, das Selbstwissen des Geistes; so
ist der formelle Unterschied auch ein realer, wirklicher Unterschied. Dies Wissen ist es
dann, was eine neue Form der Entwicklung hervorbringt' (18.74-75). De filosofie vormt
het principe van de voorbije wereld in het innerlijk van het zuivere denken om tot 'ein
anderes und zwar hoheres Prinzip' (12.104), een nieuw wereldhistorisch principe. Ze sluit
daarom niet alleen maar een voorbije periode af, maar wijst ook vooruit naar een geheel
nieuwe periode in de wereldgeschiedenis.

De speculatieve benadering van de geschiedenis concentreert zich vooral op deze over-
gangen in de geschiedenis van de mensheid, wil weten waarom en hoe zij zich voltrokken
hebben: 'Es ist das Wichtigste im Auffassen und Begreifen der Geschichte, den Gedanken
dieses Obergangs zu haben  und zu kennen.' (ibidem). Tevens  is deze gedachte, zo zouden
we kunnen toevoegen. de allermoeilijkste. Het denken maakt volgens Hegel de historische
ontwikkeling redelijk. In het samenspel van reele geschiedenis en filosofie gaat de mens-
heid vooruit, omdat   in   de   denkende   opheffing   van   het   verleden   niets   verloren   gaat:    ' Die
bestimmte Gestalt des Geistes geht nicht bloB naturlich in der Zeit voruber, sondern wird
in der selbstwirkenden, selbstbewuBten Tatigkeit des SelbstbewuBtseins aufgehoben. Weil
dies Aufheben Tatigkeit des Gedankens ist, ist es zugleich Erhalten und Verklaren'
(12.103), zo zegt Hegel, met een verwijzing naar de verheerlijking van Christus. De filoso-
fie ontstijgt haar eigen tijd en bereikt een hoger principe, wanneer ze niet meer in de
'Bestimmtheit' (beperktheid, eenzijdigheid) van haar eigen tijd bevangen blijft, maar tot
'das Allgemeine' van haar tijd weet door te dringen (12.104). Steeds zal zo de filosofie het
nieuwe inzicht in de waarheid tot stand brengen, dat vervolgens in de wereld een nieuwe
realiteit zal begronden.   ' Die Philosophie   ist also schon ein weiterer Character des Geistes;
sie ist die innere Geburtsstatte des Geistes, der spater zu wirklicher Gestaltung hervortreten
wird.' (18.75).

De ware filosofie ontwikkelt zich pas als haar tijd gekomen is. De hele ontwikkeling
van een volk - zijn hele cultuur, zijn nog onvolkomen denken - heeft aan haar inzicht bij-
gedragen. het heeft er als het ware naar toe geleefd. Deze filosofie is zijn allerhoogste
werk, niet het werk van 6dn enkel individu. 'Was das Individuum betrifft, so ist ohnehin
jedes ein Sohn seiner Zeit' (7.26).'  Maar, en dit is de tragedie van dit volk: 'Diese Frucht

1) In de Vorrede van de Grundlinien laat Hegel dit aspect van het filosofische kennen in het midden. Hij

merkt alleen op, dat de verzoening van de filosofie niet in de werkelijkheid plaats kan vinden en dat de
filosofie slechts de oud geworden werkelijkheid kan 'erkennen' (7.28). Hij heeft daarvoor ook een goede
reden. Op het einde van deze Forrede   is   h ij namelijk in discussie met de reflectiefilosofie en stelt hij de
wijze. waarop zu meent zich boven de werkelijkheid te kunnen verheffen ter discussie: de filosofie moet

er niet eens naar willen streven de werkelijkheid te leren hoe ze zou moeten zijn. In zo'n discussie is het
niet nodig om uit te leggen, dat ook de ware filosofie zich boven de werkelijkheid verheft. Verderop, in
zijn bespreking van de wereldgeschiedenis, werkt hij evenwel ook dit aspekt van het filosofische kennen

uit.  Vergelijk: de natuur  van de geest  is  het
' indem  er das erfaBt,  was  er  ist, eine hohere  Gestalt als diese,

die sein Sein ausmachte, zu sein.' (7.504 A). Op de discrepantie tussen deze beide passages in de Grund-

linien wijst ook Heyde, De verwerkelijking van de vrijheid, 58.
2) Op deze wijze onderstreept Hegel, dat het uitstijgen boven de eigen tijd geen resultaat kan zijn van sub-

jectieve   willekeur.   Zo   ook   in   de   Geschichte der Philosophie: 'Das Individuum ist Sohn seines Volkes,
seiner Welt. Der Einzelne mag sich aufspreizen, wie er will, er geht nicht uber sie hinaus, denn er gehort
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mllt... nicht in den SchoB des Volks zuruck, das sie ausgeboren und gezeitigt hat. i,11
Gegenteil, sie wird ihm ein bittrer Trank.' (12.104). De geest van een volk voltooit zich
daarom volgens Hegel 'als TOtung seiner durch sich selbst.' (12.100). De verdere ontwik-
keling van de wereldgeest voltrekt zich elders. 1)

In zijn biografie over Hegel vertelt Rosenkranz, dat Hegel in Jena op velerlei wijze zijn
conceptie van het systeem van de filosofie aan zijn leerlingen heeft duidelijk proberen te
maken. Edn daarvan was, dat hij het uiteengezette met beelden probeerde aanschouwelijk te
maken. Van de hierboven beschreven ontwikkeling van een volk geeft hij deze voorstel-
ling. Hij situeert het volk in een onderaardse grot, waarboven zich een meer bevindt. Van
het bestaan van dit meer heeft het volk geen weet. Zijn leden leven in hun grot, werken
aan de verbetering van hun eigen bestaan en aan de verfraaiing van hun algemene wereld.
Daartoe gebruiken ze stukken steen uit de rotswand boven zich. Geleidelijk aan echter
begint in de grot de spanning van de lucht. die hier het algemene element vormt, het allen
en alles samenhoudende principe, te veranderen. Er ontstaat een onbewuste behoefte aan
een nieuw, hoger principe, aan waterP De mensen, die niet weten waaraan het hen ont-
breekt, beginnen nog harder te werken, ze graven steeds hoger, omdat ze menen dat ze
hierdoor hun onderaardse toestand kunnen verbeteren. In feite hollen zij hun werkelijkheid
echter steeds verder uit. De wand, die het nieuwe principe aan het zicht onttrekt en dit volk
opgesloten houdt in het eigen element. wordt steeds dunner. Tot tenslotte 6dn individu er
doorheen breekt. Hij brengt tot bewustzijn waar het het volk tot nu toe aan ontbroken heeft
en   brengt   zo de overgang   naar de nieuwe   tijd tot stand.    ' Die Rinde wird durchsichtig.
Einer erblickt es, ruft: Wasser! reiBt die letzte Schicht hinweg und der See sturzt herein
und ertrankt sie, indem er sie trankt. - So ist das Kunstwerk das Werk Aller. Einer ist, der
es vollendet an den Tag bringt, indem er das letzte daran arbeitet und er ist der Liebling

3)der Mnemosyne.' (Rosenkranz. Hegels Leben, 180-181).

dem einen allgemeinen Geiste an, der seine Substanz und Wesen  ist'  ( 18.64-65). Het uitstijgen boven  de
eigen tijd vindt enkel plaats in de overgangsperiodes van de geschiedenis, op het moment dat de behoefte
aan het nieuwe principe evident geworden is.

1)  Vergelijk:  ' Wir werden so sehen, daB das, was die griechische Philosophie gewesen  ist,  in der christlichen
Welt  in die Wirklichkeit getreten  ist.'  ( 18.75). Ik vermoed, dat Hegels stelling, dat  de ware filosofie  pas
ontstaat als een volk zijn kracht verloren heeft. alleen van toepassing is op de Europese geschiedenis.

Immers, volgens Hegel kenden de orientaalse volkeren  nog  geen fi losofie en ontstond  zij  pas in Grieken-
land  (18.1 18-122). De eerste periode  van de Griekse filosofie  valt  'in die Epoche des Untergangs  der
ionischen Freistaaten in Kleinasien.'  (18.179).  De volgende grote periode  van deze filosofie, de filosofie
van Plato en Aristoteles, ontstaat als Athene haar kracht verliest.

2) Dit beeld verheldert ook hoe de principes van de onderscheiden volkeren zich tot elkaar verhouden. Lucht
en water zijn twee van de elementen, die Hegel in zijn Naturphilosophie bespreekt. Hij plaatst deze ele-
menten in een dialectische ontwikkeling. Lucht is het eerste, algemene element, waaruit vuur en water
voortkomen als de elementen van de tegenstelling, het tweede dialectische moment. De ontwikkeling
wordt afgesloten door de aarde, het individuele element, dat de voorafgaande elementen in zijn totaliteit
samenvat  (9.133- 143). Deze ontwikkeling  komt tot stand, omdat de elementen wezen/uk met eikaar sa-

menhangen. De eerste overgang is de overgang van lucht in vuur. Dit is geen overgang naar een ander

element, maar de realisatie van datgene wat de lucht in wezen, innerlijk, al is: 'Die Luft ist an sich Feuer

... und im Feuer ist sie gesetzt a\s negative Allgemeinheit oder sich auf sich beziehende Negativitat.'
(9.139 P).

3)   De  tekst die Rosenkranz hier citeert, stamt  uit een collegedictaat  over  de fi losofie  van de geest  uit   1803
(G.W., 5.374-377). Ik heb hier verwezen naar Rosenkranz (zijn weergave blijkt volledig adequaat), omdat

dit manuscript nog steeds niet gepubliceerd is. Hegel geeft in dit manuscript meer van dit soort voorbeel-
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Deze slotact, waarmee het volk de ontwikkeling van zijn eigen bijzondere principe af-

sluit, vormt zo zijn meest wezenlijke bijdrage aan de geschiedenis van de mensheid in haar
totaliteit. Het is vooral deze gedachte, waardoor Hegel zich heeft weten te verzoenen met
de teloorgang van zo vele grote volkeren in het verleden (vergelijk: 12.540).In de geschie-
denis van de mens gaat veel verloren, en wat verloren is, is voorgoed verloren; het kan
nooit meer tot leven worden gewekt. We kunnen wel de bewaard gebleven werken uit de
klassieke oudheid leren kennen, maar - Hegel zegt dit vol weemoed in de Phanomenolo-
gie - deze werken kunnen ons de wereld waarin ze ontstonden, de 'Fruhling und Sommer
des sittlichen Lebens, worin sie bluhten und reiften' (3.548), nooit meer teruggeven. Tege-
lijk echter gaat er in de geschiedenis ook niets wezenlijks verloren. De wezenlijke inzich-
ten, waartoe een volk in zijn ontwikkeling is gekomen, worden door de mensheid meege-
nomen en daardoor  komt  zij ook werkelijk vooruit.  ' Wenn also dieser Geist seine Bildung,
von sich nur auszugehen scheinend, wieder von forn anf8ngt, so ist es zugleich auf einer
hoheren Stufe, daB er anfangt.' (3.591). De geschiedenis van de mens heeft zin, omdat zij
in laatste instantie haar grond heeft in de rede; en omdat zij in de rede grondl, heeft zij
volgens Hegel ook een doel:  'Ihr [de opeenvolgende geesten HS] Ziel ist die Offenbarung
der Tiefe, und diese ist der absolute  Begri#

'
(3.591). Op dit doel van de geschiedenis, dat

Hegel hier ook aanduidt als 'das absolute Wissen oder der sich als Geist wissenden Geist'
(ibidem) zullen we in de volgende paragraaf onze aandacht richten.

Nu we gezien hebben welke vormen van filosofie er volgens Hegel bestaan en welk
werk een ware filosofie tot stand moet brengen, kijken we nu alleen nog even naar de
karakterisering  die  hij  in de Forrede  van de Phanomenologie (3.18-19) geeft  van de weten-
schap. Het zal niet verbazen dat zij alle kenmerken toont van een ware filosofie. In deze
wetenschap  is de vroegere wereld  als  in haar 'einfache Begr(tr' teruggegaan. De weten-

schap voltooit de ontwikkeling van een historische periode, ze is 'die Krone einer Welt des
Geistes'.   Maar   ook   is de wetenschap reeds de overgang   naar een nieuwe periode   in   de
wereldgeschiedenis, de 'Anfang des neuen Geistes'. De geest heeft al 'mit der bisherigen
Welt seines Daseins und Vorstellens gebrochen und steht im Begriffe es in die Vergangen-
heit   hinab zu versenken,    und    in der Arbeit seiner Umgestaltung.' Zoals   de    zon   uit   het

morgenrood omhoog rijst en het doet verbleken, zo is ook de wetenschap de 'Aufgang ...,
der, ein Blitz, in einem Male das Gebilde der neuen Welt hinstellt.' De wetenschap, waar-
van Hegel zegt dat hij haar als een systeem van wetenschappen uit zal werken, heeft daar-
om net als iedere ware filosofie een bijzondere relatie tot de historische ontwikkeling en tot
de filosofie, die aan haar vooraf gegaan zijn. Iedere ware filosofie is de dialektische negatie
van een bijzondere werkelijkheid. Geen enkele ware filosofie ontwikkelt zich in het lucht-

den om te illustreren hoe de Griekse kunstwereld zichzelf langzaam van binnenuit heeft opgeheven. Het is
daarom een belangrijk tekstfragment, want het biedt aanknopingspunten voor de interpretatie van Hegels

bespreking van de Griekse kunstwereld in zowel En.yklopadie als Phanomenologie. ik za\ hierop terugko-
men in hoofdstuk twee. Hier voorlopig alleen nog dit: voor Hegel was de Griekse kunst ook een vorm van
filosofie.  Met name  in de tragedies, in de kritische behandeling van de homerische godenwereld, en in de
komedies van Aristophanes nadert dit denken van de kunstenaars zeer dicht tot het filosofische denken. Zo
zegt Hegel in de Phanomeno/ogie over de tragedie: 'Die Vertreibung solcher wesenlosen Vorstellungen

[van het epos HS], die von Philosophen des Altertums gefordert wurde, beginnt also schon in der
Tragodie Oberhaupt dadurch, daB die Eintellung der Substanz von dem Begriffe (mijn cursivering)
beherrscht, die Individualitat hiermit die wesentliche und die Bestimmungen die absoluten Charaktere

sind.' (3.540).
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ledige, maar heeft aan de wereld waaruit ze voortkomt een geschiedenis. Als we werkelijk
de zin van een bepaalde filosofie willen leren kennen, dan zullen we haar moeten begrijpen
vanuit de wereld die haar heeft voortgebracht. Zonder haar geschiedenis is, zo stelt Hegel,
iedere ware filosofie 'das leblose Einsame' (3.591).

I.3. Geschiedenis en speculatieve wetenschap

We zullen nu nader ingaan op de filosofische wetenschap, waarvan Hegel zegt dat ze niet
langer 'Liebe zum Ifissen' wil zon, maar 'wirkliches Wissen' (3.14). We hebben inmiddels
gezien dat het voor een juist begrip van deze wetenschap essentieel is, dat ze nauwkeurig
onderscheiden wordt van vormen van filosofie die Hegel aanduidt als reflectiefilosofie. De
wetenschap is geen reflectiefilosofie, maar speculatieve filosofie, ware filosofie; ze heeft

haar fundament niet in het verstand, maar in het speculatieve begrijpen, in de rede. Het
intrinsieke onderscheid tussen deze beide vormen van filosofie komt tot uitdrukking in de
onderscheiden relatie die beide hebben tot de historische tijd waarin ze tot stand komen.
Reflectiefilosofie heeft een negatieve, destructieve uitwerking op de tijd. Ze stoort het
onbevangen religieus en zedelijk bestaan van de mensen in hun wereld en luidt een periode
van ongeluk in, die Hegel aanduidt als 'Zerrissenheit' (3.36). Speculatieve filosofie maakt
aan die periode van verscheurdheid een einde. Zij is dus ook negatief, maar haar negatie
betreft slechts datgene, wat in zichzelf al negatief is. Haar wezenlijke bijdrage is daarom
positief: de speculatieve filosofie reikt een nieuw principe aan, dat voor de mensheid de
belofte in zich sluit van een nieuwe wereld. Hegel plaatst aldus zijn wetenschap nadrukke-
lijk in de tijd, en weI in een overgangsperiode van de geschiedenis. Haar ontstaan be-
schouwt hij daarom als noodzakelijk, als genoodzaakt door de tijd. De historische ontwik-
keling is zover voortgeschreden, dat 'die Erhebung der Philosophie zur Wissenschaft an der
Zeit  ist'  (3.14).v  De  voor  de hand liggende vraag  is nu natuurlijk, welke bijdrage volgens
Hegel de wetenschap zal gaan leveren aan de geschiedenis van de mensheid.

a. De geschiedenis als totaliteit van de rede

De historische overgang die door de wetenschap tot stand gebracht wordt, rekent Hegel in
ieder geval tot de allergrootste overgangen in de geschiedenis. Ze maakt een einde aan een

lange periode die beheerst werd door wat hij in Glauben und Wissen een 'machtige Gei-
stesform' noemt,    dit ter onderscheiding   van   een    'eingeschrankte    Form des Geistes einer
kleinen Zeitperiode oder einer geringen Menge' (2.289). Hoe lang de periode die de weten-

schap achter zich laat geduurd heeft, wordt duidelijk als we kijken naar het beeld waarmee
Hegel het tot stand komen van de overgang verduidelijkt. Hij vergelijkt het ontstaan van de

wetenschap met de ontwikkeling en geboorte van een kind. Aan de geboorte van een kind
gaat een lange periode vooraf, waarin het vooral een kwantitatieve ontwikkeling door-
maakt: in het verborgene van de moederschoot groeit het kind langzaam en geleidelijk toe
naar een nieuwe fase in zijn bestaan. De geboorte maakt aan deze 'Allmahlichkeit des nur
vermehrenden Fortgangs' (3.18) een abrupt einde. Ze brengt de ontwikkeling als het ware
in een stroomversnelling. De eerste ademhaling van het pasgeboren kind markeert in zijn

1) Vergelijk ook: 'Was aber das Dasein dieses Begriffs betrifft, so erscheint in der Zeit und Wirklichkeit die
Wissenschaft nicht eher. als bis der Geist zu diesem BewuBtsein Ober sich gekommen ist.' (3.583).
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bestaan   'ein  qualitativer  Sprung'   (ibidem).H  Vanaf  nu  zal  het  kind zich zelfstandig verder
ontwikkelen. Zoeken we na in Hegels behandeling van de geschiedenis (in dit geval de
Geschichte der Philosophie) wanneer  voor het laatst een vergelijkbare

' kwalitatieve sprong'
heeft plaatsgevonden, dan blijken we daarvoor terug te moeten gaan tot de periode van de
reformatie van Luther. Ook toen maakte de geest een einde aan een 'Schneckengang in
seiner Entwicklung' en presenteerde hij zich alsof hij 'die Siebenmeilenstiefel angelegt
habe'   (20.62).   Het  'kind'   van die ontwikkeling  was 'de machtige  vorm  van de geest',  die
nu door de wetenschap ten grave wordt gedragen, en die dus bijna driehonderd jaar lang de

wereldgeschiedenis heeft weten te beheersen. De speculatieve wetenschap ontstaat op het
einde van de periode die Hegel in de Philosophie der Geschichte bespreekt onder de titel
'
Die   neue  Zeit'   en  die   hij laat eindigen  met de Franse revolutie, de gebeurtenis  die   heel

Europa in grote beroering heeft gebracht (12.491-540).
Met de wetenschap gaat de geest over tot een nieuwe periode in zijn geschiedenis.

Wederom lijken we aan het begin te staan van een ontwikkeling, waarvan de mensheid er
in het verleden al diverse heeft moeten doormaken: een nieuw principe wordt gevonden,
ontwikkelt zich in een bepaald volk 'bis zu seiner Blute', om vervolgens in een 'Periode
des Verfalls und Verderbens' weer plaats te maken voor een volgend principe, dat op zijn
beurt door 'ein anderes Volk' (7.506 A) tot volle wasdom wordt gebracht. Enzovoorts, ad
infinitum, zo lijkt het. Aan de geschiedenis, in de vorige paragraaf zo hoopvol getypeerd
als het proces waarin de geest steeds vollediger aan zijn vrijheid gestalte geeft, lijkt nooit
een einde te kunnen komen. Het proces lijkt altijd proces te moeten blijven. Maar deze
schijn bedriegt. De geschiedenis van de mensheid kan geen proces zijn dat doorloopt tot in
wat Hegel 'het slechte oneindige'11 noemt. Immers, de geest zou dan zijn vrijheid nooit
daadwerkellk kunnen realiseren; ware vooruitgang zou in de geschiedenis niet tot stand
kunnen komen. Onderbroken door kortere of langere periodes van hoop en relatieve voor-
spoed zullen ondergang en ongeluk zich tot in lengte van dagen continueren. Een proces
van slechte oneindigheid brengt tenslotte niets tot stand en wordt daardoor ten langen leste

genomen voor wat het is: een 'eintonige Abwechslung' (5.168) zonder werkelijk resultaat.
De geest echter, die Hegel door zijn geschiedenis heen wil volgen, is volgens hem niet zo
onmachtig, dat hij zijn proces niet zou kunnen afsluiten en zijn doel niet zou kunnen reali-
seren. Integendeel, de bijzondere principes van de volkeren die in de geschiedenis op nood-
zakelijke wijze op elkaar volgen, 'sind selbst nur Momente des einen allgemeinen Geistes,
der durch sie in der Geschichte sich zu einer sich erfassenden Totalitat erhebt und

1)    I n   zij n Naturphilosophie wijst Hegel de voorstelling, als zou de natuur geen sprongen maken in haar ont-
wikkeling - 'das sogenannte Gesetz: non datur saltus in natura' - zeer beslist van de hand. Deze regel is
volgens hem niet alleen verkeerd, maar zelfs schadelijk voor het begrijpen van de natuur. Werkelijk be-
grepen wordt de natuur alleen door het begrip, en daarvoor geldt precies het tegendeel, namelijk dat 'der
Begriff nach qualitativer Bestimmtheit unterscheidet, insofern aber nur Spronge macht.' (9.34 Z). Hetzelf-

de geldt voor de geschiedenis: ook hier is de vooruitgang kwalitatief.
2) De categorie van de slechte oneindigheid werkt Hegel uit in de Logik (5.166-171). - In de Asthetik verse-

lijkt hij haar met de tantaluskwelling en Sisyphusarbeid. Tantalos en Sisyphus behoorden tot de Titanen,
die door de nieuwe goden van de Grieken overwonnen werden en voortaan 'am dunkeln Saume der hel-

len,  heiteren Welt weilen'. Een aantal   van de Titanen kreeg als straf het streven opgelegd,  dat 'zu keiner
letzten Ruhe der Befriedigung' kan komen. 'Denn der richtige gottliche Sinn der Griechen hat das hinaus-

gehen ins Weite und Unbestimmte nicht nach Art der modernen Sehnsucht als ein Hochstes for den
Menschen, sondern als eine Verdammnis angesehen und in den Tartaros verwiesen.' (14.63). Tantalos en

Sisyphus verblijven in de onderwereld.
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abschlieBt.' (12.104-105).
In de inleiding van zijn Philosophie der Geschichte gaat Hegel in op het problematische

karakter van zijn opvatting, dat de mensheid in haar ontwikkeling werkelijk vooruit gaat.
Hij geeft hier aan, dat het helemaal niet moeilijk is om het tegendeel te 'bewijzen'. Je
hoeft alleen maar het ongeluk, het vele leed dat mensen door hebben moeten maken, en de
onbeschrijfelijke gruweldaden die in de geschiedenis gepleegd zijn, naar voren te bren-
gen'i om 'die Empfindung zur tiefsten, ratlosesten Trauer' (12.35) op te voeren. In een
geschiedenis met zo'n diepzwarte rand valt dan al snel geen enkele zin meer te ontwaren.
Maar een dergelijke benadering van de geschiedenis is uitermate eenzijdig, zo meent Hegel.
Door voortdurend alleen maar het vele negatieve dat in de geschiedenis voorkomt te bena-
drukken, verdwijnt de redelijkheid in die geschiedenis naar de achtergrond, of beter: ze
wordt als 'Traumerei und Philosophie' (12.40) verontwaardigd van de hand gewezen.
Hegel zal in zijn behandeling van de geschiedenis van de mensheid het negatieve zeker niet
gewoon negeren, integendeel, de 'wildheid' van nog niet geciviliseerde volkeren, orientaal-
se willekeur, slavernij, Romeinse verdorvenheid, christelijke machtswellust, inquisitie en
heksenprocessen, - hij zal het allemaal de revue laten passeren, maar daardoor zijn vertrou-
wen in de mensheid niet kwijtraken. De zware taak van zijn filosofische behandeling van
de geschiedenis is het te bewijzen, 'daB die Vernunft die Welt regiert, und so auch die
Weltgeschichte regiert hat.'(12.40).

Hegel herinnert er in dit verband aan dat de overtuiging, dat in de natuur de processen
een redelijk verloop hebben, ook nog nia zo lang geleden tot stand gekomen is. Ons we-
ten, dat de niet-menselijke natuur geregeerd wordt door onveranderlijke wetten, het redelij-
ke in de natuur, is voorbereid door Anaxagoras, die deze gedachte als eerste heeft uitge-
sproken (maar wel nog zeer gebrekkig heeft uitgewerkt, omdat hij de rede, de nous die de
wereld regeert, nog gewoon opvatte als 'der Verstand Oberhaupt'). Aristoteles prees
Anaxagoras voor deze gedachte: hij is 'wie ein Nuchterner unter Trunkenen erschienen.'
Aldus leert de geschiedenis ons dat datgene, 'was uns trivial scheinen kann, nicht immer in
der Welt gewesen' (12.23-24). Datgene, wat Anaxagoras in principe tot stand gebracht
heeft, en wat de vele natuurwetenschappers na hem met succes hebben weten te realise-
ren  - de omvorming van de verwarde, onbegrijpelijke, altijd in beweging en verandering2)

zich presenterende 'natuur' tot het verenigde universum van de natuurwetensehap -, is een
prestatie die Hegel aan de geschiedwetenschap ten voorbeeld stelt. Immers, waarom zou de
rede alleen maar in de natuur kunnen worden aangetroffen en afwezig blijken in de wereld

die aan de mens toebehoort (12.28)? Zeker, vooralsnog presenteert deze wereld zich nog
aan ons zoals vroeger de natuur,  als een 'hochst verworrene  Welt' ( Forlesungen, 4a. 153).
Maar voor de wetenschap is deze verwarring slechts schijn, niet meer dan de oppervlakkige
verschijningsvorm van de ware geschiedenis. De rede, die door deze oppervlakte heen weet

1)  Het 'Obel' en het 'Bose', in zoverre dit ongeluk 'nicht nur ein Werk der Natur, sondern des Willens der
Menschen ist' (12.34).

2) Op het onderscheid tussen de conceptie van het principe, het eerste uitspreken van de gedachte, en de
uitwerking van dat principe daarna, legt Hegel een zeer grote nadruk: het kan 'nicht oft genug wiederholt
werden' (12.36). De geschiedenis van de natuurwetenschap leert ons, dat wei de conceptie van die weten-
schap de prestatie van 66n mens kan zijn, maar niet de uitwerking ervan. Die blijft voorbehouden aan het
nageslacht.
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te breken, onthult als 'das Innere dieser Schale' (ibidem, voetnoot)'   - zichzelf.
Alleen de filosofische benadering van de geschiedenis, geYnspireerd door de rede, kan

doordringen tot het ware wezen van haar onderzoeksobject. Een benadering met het ver-
stand schiet noodzakelijk tekort. Hegel begint zijn inleiding in de filosofie van de geschie-
denis met de scherpe tegenstelling tussen deze beide wijzen van geschiedschrijving, tussen
'die refiektierende Geschichte' en 'die philosophische' (12.11). Hij ontwikkelt dit onder-
scheid geheel volgens de lijnen van het onderscheid tussen nadenken over en begrijpen

zoals we dit in de vorige paragraaf uitwerkten. De reflectiel  komt nooit verder dan de
oppervlakkige geschiedenis. De geschiedenis, zoals deze op onmiddellijke empirische wijze
aan ons verschijnt, vormt voor haar het materiaal, waar ze boven staat en dat ze met haar

eigen denkvormen bewerkt. Zo ontstaat de ene na de andere reflectie op dat materiaal.
Iedere auteur weet heel goed, hoe hij 'seinen Geist als den Geist der Zeiten' (12.18) tot
gelding kan brengen, maar ondanks alle toegepaste denkvormen weet geen van hen door te
dringen tot de enige gedachte die in staat is de geschiedenis van de mensheid werketijk tot
begrip te brengen. De filosofische geschiedschrijving daarentegen zal zich boven de denk-
vormen van het verstand verheffen en alleen deze dne gedachte in haar geschiedschrijving
tot gelding brengen: 'Der einzige Gedanke, den die Philosophie mitbringt, ist aber der
einfache Gedanke der Vernunft.' (12.20). De filosofie begrijpt de geschiedenis, omdat zij

zich verdiept in het begrip dat deze hele geschiedenis van de mensheid tot stand heeft ge-
bracht. Zij volgt slechts de eigen weg van dit begrip.

Naast deze beide vormen van geschiedschrijving onderscheidt Hegel nog een andere,

primitievere vorm, door hem aangeduid als 'die ursprungliche Geschichte' (12.11-14). Het
is goed om even stil te blijven staan bij de wijze waarop hij deze eerste vorm van ge-

schiedschrijving (waarmee de historische, en dus ook de speculatieve ontwikkeling van
deze wetenschap begint) onderscheidt van de filosofische. In een oorspronkelijke geschied-
schrijving geven tijdgenoten een beschrijving van de toestanden en gebeurtenissen van hun
eigen tijd; zij doen dit vanuit een intieme verwevenheid met het bijzondere principe, de
geest van hun eigen tijd. De geschiedschrijver 'lebt im Geiste der Sache, ist nicht uber sie

1)   In deze passage  van de Forlesungen gebruikt Hegel dezel fde beelden  als  in de Forrede  van de Grund-
linien (7.25-26). In beide passages vormen deze beelden zijn antwoord op iedere vorm van eenzijdig idea-
lisme. Hegel wil geenszins de werkelijkheid rechtvaardigen in alle empirische details van haar verschij-
ning, maar alleen duidelijk maken, dat het ideaal, het 'Substantielle der idee' (Vorlesungen, 4a. 153), altijd
reeds in de werkelijkheid aanwezig is en dus niet als een slechts gedacht ideaal in het verleden (de droom

van de verloren gouden eeuw van de mensheid) of in de toekomst (als religieus of praktisch utopia) hoeft

te worden geprojecteerd. Geen enkele werkelijkheid is zo slecht, dat ze niets meer van de idee in zichzelf
heeft. Zeer beslist distantitert Hegel zich van alle pogingen 'einen Staat, wie er sein soil' (7.26) te con-
strueren. De filosofie heeft alleen te maken  met  de  ware  idee  en  weet  zich  door  de  idee  met de werkelijk-

held verzoend. in een religieus beeld uitgedrukt: om 'die Rose im Kreuze der Gegenwart zu pflucken,
dazu muB man das Kreuz selbst auf sich nehmen.' (Vorlesungen, 4a. 153).  Het  inzicht  in de idee doet ons

begrijpen, dat de werkelijkheid niet alleen maar slecht is en dus ook niet radicaal naar ons ideaal omge-
vormd hoeft te worden. Het eenzijdige idealisme is ijdel in dubbele zin, naar vorm en inhoud: het heeft de

ijdelheid te menen dat de wereld op zijn onbeduidende - ijdele - idealen gewacht heeft om 'heel' te wor-

den (vergelijk ook: 8.48 A).
2) Hegel ontwikkelt in deze passage deze reflecterende geschiedschrijving op dialectische wijze. Hij onder-

scheidt vier vormen van reflectie, waarbij vooral de 'pragmatische(12.16) en de 'kritische' (12.18) vorm
duidelijk gesitueerd zijn: de pragmatische vorm treffen we aan in de geschiedschrijving van de Franse

Verlichting, de kritische vorm in de Duitse, door Kant geYnspireerde geschiedschrijving.
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heraus,    wie   es die Reflexion ist.' (12.546). Heget noemt o.a. Herodotos, Thucydides,
Caesar, en, in de moderne tijd, Frederik de Grote. Het is een vorm van geschiedschrijving
die veel overeenkomsten heeft met de filosofische, maar ook Edn groot verschil: de oor-
spronkelijke geschiedschrijving beperkt zich tot de bijzondere geest van het eigen volk, de
filosofische daarentegen verheft zich tot de algemene geest van de hele geschiedenis. Dit
onderscheid is voor ons van belang, omdat we het ook aantreffen in de paragraaf, waarmee
Hegel in de Enzyklopadie de ontwikkeling van het tweede deel van de filosofie van de
geest, Der objektive Geist, afsluit en de overgang naar Der absolute Geist tot stand brengt
(10.353 P). Alleen betreft het onderscheid in deze paragraaf geen verschillende vormen van
geschiedschrijving, maar van 'de denkende geest', twee vormen van ware filosofie.

Hegel begint deze paragraaf met een bespreking van de 'Volksgeist', of beter, met een
bespreking van de vele vormen van bijzonderheid, die we aan de volksgeest kunnen onder-
scheiden. Zoals ieder individu een relatie heeft tot natuurdingen en andere individuen, zo
staat ook het volk, op grond van de natuurlijke behoeften van de leden van het volk, in
relatie tot de uitwendige natuur en tot andere volkeren (vergelijk ook: 10.345 P). Welis-
waar kunnen we het volk op grond van zijn innerlijke constitutie - 'in sich' - beschouwen
als een 'unendliche sittliche Substanz', maar tegelijk is het als volksindividu ook begrensd,
'fur   sich eine besondere und beschrankte [Substanz  HS]'.'  Het heeft, zo heeft Hegel    in
het voorafgaande al laten zien, 'wesentlich ein besonderes Prinzip' (10.347 P), en vormt
daarom in de hele geschiedenis van de mensheid slechts een moment. Het is niet meer dan
een  ' Entwieklungsstufe des allgemeinen Geistes' (10.352  P)  en  dus  zal  het als gevolg  van
zijn wezenlijke bijzonderheid ook noodzakelijk ten onder gaan. De ontwikkeling van het
volk laat Hegel vervolgens zien aan de hand van de zich ontwikkelende subjectiviteit. Het
subject verschijnt in eerste instantie als een onmiddellijk, enkel subject,   'mit   Zuidlligkeit

behaftet', dat nog in onmiddellijke eenheid leeft met zijn volk, in 'bewuBtlose Sitte'. Maar
vet'volgens verschijnt het ook als 'BewuBtsein', dat afstand neemt van zijn leefwereld, deze
als object heeft, en daardoor ook de relativiteit van de bepalingen ervan inziet; het is zich
bewust van zijn wereld 'als eines zeitlich Vorhandenen' en leeft en werkt als verbonden
met een vreemde objectiviteit,  ' im Verhaltnisse gegen eine auBerliche Natur  und  Welt'.  Uit
deze distantie, waarin de onmiddellijke zedelijkheid al opgeheven is, ontstaat de filosofie.
Het is deze 'in der Sittlichkeit denkende Geist: die eerst - als reflectiefilosofie, waarvoor

alles 'Endlichkeit' is - de hele objectiviteit van het volk, de staat, het 'Systeme der Gesetze
und der Sitte  ...  in sich aufhebt'  en zich daarna pas ontwikkelt  tot  de ware filosofie,  die
doordringt tot het substantiele van deze objectieve geest, zich 'zum Wissen seiner in seiner
Wesentlichkeit erhebt'

Tot dusverre hebben we ons in de bespreking van deze paragraaf kunnen orienteren aan
onze bespreking van de relatie tussen filosofie en leefwereld van een volk in paragraaf I.2.
Nu echter voegt Hegel een belangrijk element toe. Ook de ware filosofie die voortkomt uit
de ontwikkeling van het bijzondere volk, is volgens hem nog slechts een beperkt weten,

1) In de Grundlinien zien  we  deze  overgang  naar  het  moment  van  het fur sich  heel  duidelijk als  Hegel  over-

gaat van de bespreking van de constitutie van de staat, de rustige innerlijke ontvouwing van alle momen-
ten,  die 'als Glieder desselben Bestehen',   naar de bespreking  van 'Die Souveranitat gegen  au#en':die
momenten worden teruggenomen   in de geest,  die  zich   nu als 'Fur-sich-Sein',  als ' /ndividualitat' presen-

teert (7.490 P). Hegel ontleent dit onderscheid aan de beide tegengestelde verhoudingswijzen van een
natuurlijk levend individu, de relatie tot het eigen lichaam en tot de uitwendige natuur (vergelijk:
9.500-520).
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'ein  Wissen,  das ... selbst die immanente Beschranktheit des Volksgeistes  hat.'   Net  als  de
oorspronkelijke geschiedschrijving beperkt ook deze filosofie zich nog tot de bijzondere

geest van het eigen volk. En precies zoals Hegel de filosofische geschiedschrijving onder-
scheidde van de oorspronkelijke, zo onderscheidt hij nu de 'denkende Geist der Welt-
geschichte' van de 'in der Sittlichkeit denkende Geist'. Beide zijn ware filosofie, maar de

filosofie die in staat is de hele wereldgeschiedenis tot begrip te brengen, verheft zich in een
veel hogere zin boven de tijd, dan de 'volksfilosofie'. Waar we voorheen de filosofie die
het  wezenlijke  van  het  volk  weet te denken, aanduidden  als 'ware filosofie', daar moeten
we nu deze aanduiding corrigeren en in feite spreken over een 'bijzondere ware filosofie',
een  filosofie  die  wei  al  'waar',  maar  toch  ook nog beperkt, bijzonder  is.  Ook deze filosofie
zal daarom in het verdere verloop van de geschiedenis moeten worden opgeheven, want in
het bijzondere kan de geest niet blijvend bevrediging vinden.

Van deze nog eindige filosofie wil Hegel de wetenschap, die in staat is de wezenlijke
ontwikkeling van heel de geschiedenis te denken, in deze paragraaf scherp onderscheiden.

De  wetenschap  is geen bijzondere filosofie  meer,  maar in absolute  zin  waar.'  De 'denken-

de geest' laat in de wetenschap alle bijzonderheid - 'jene Beschranktheiten der besonderen
Volksgeister und seine eigene Weltlichkeit' - achter zich, en ontwikkelt zich tot zijn aller-

hoogste vorm: hij 'erhebt sich zum Wissen des absoluten Geistes'.  Voor  dit  absolute  weten
heeft de objectiviteit, waarin de mens leeft - de uitwendige natuur en ook zijn eigen ge-
schiedenis - iedere vreemdheid verloren. Het heeft de 'Notwendigkeit' volledig begrepen,
heeft 'Natur und Geschichte' in hun totaliteit gevat. - en daarmee in hun ware verhouding
tot zijn absolute geest, 'nur seiner Offenbarung dienend und GefaBe seiner Ehre'.1, Aldus

brengt Hegel het grote belang van de speculatieve doordenking van de geschiedenis zeer
nadrukkelijk naar voren. De geschiedenis vormt naast de natuur het tweede grote geheel,
waarin het hoogste denken waartoe de mens in staat is, zijn absolute geest terug kan vin-

1)   Ik vermoed, dat Hegel  in deze paragraaf 'zijn' speculatieve wetenschap wil onderscheiden  van de Griekse

filosofie, met name van de filosofie van Plato en Aristoteles, die hij aanduidt als 'philosophische Wissen-

schaft als Wissenschaft'   (19.11).   De
' volksgeest'. waarover   hij   in deze paragraaf spreekt,   zou   dan   de

Griekse polis zijn, Athene. De filosofie van de volksgeest heet in deze paragraaf 'der in der Sittlichkeit
denkende Geist'. In feite kenden volgens Hegel van de voor-christelijke volkeren alleen de Grieken zowel

filosofie als zedelijkheid in eigenlijke vorm, en wei Athene in de hoogste mate (in het volgende hoofdstuk

zullen we hierop uitgebreid ingaan). Plato was volgens hem de denker die in zijn Politeia geen utopia
construeerde, maar het substantiele wezen van de Griekse polis naar voren bracht. 'Platon ist nicht der

Mensch, der sich mit abstrakten Theorien und Grundsatzen herumtreibt, sein wahrhafter Geist hat Wahhaf-

tes erkannt und dargestellt, und dies konnte nichts anderes sein als das Wahrhafte der Welt, worin er

lebte, dieses einen Geistes, der in ihm so gut lebendig gewesen ist wie in Griechenland.'  (19.111).  De
geschiedenis van de filosofie deelt Hegel in in 'nur zwei Epochen .., die griechische und germanische

Philosophie', het niet-christelijke en christelijke denken. Hun hoofdtegenstelling bepaalt hij alsvolgt: 'Die
griechische Welt hat den Gedanken bis zur Idee entwickelt, die christlich-germanische Welt hat dagegen

den Gedanken als Geist gefafjt, ldee und Geist sind die Unterschiede.' (18.123-124)

2) In de Phanomeno/ogie besluit Hegel zijn bespreking van Das absolute Wissen eveneens met deze vereni-

ging van natuur en geschiedenis in 'der absolute Begrijf · Zij ontstaan door 'die EntauBerung, in welcher
der Geist sein Werden zum Geiste in der Form des freien zufal/igen Geschehens darstellt, sein reines

Se/bst als die Zeit auBer ihm und ebenso sein Sein als Raum anschauend.' (3.590). Uit deze ontwikkeling
van ruimte en tijd, van de natuur, die das Sublekt herstellt' (ibidem) en van de geschiedenis, ontstaat het
absolute weten als de hoogste eenheid van :un en ze/f In het systeemontwerp dat Hegel in deze zelfde tijd

ontwierp, de ./enaer Systememtwurfe 3, besluit hij met de aanduiding van natuur en geschiedenis als de
momenten van het 'Wissen der Philosophie' (G.W., 8.286) de bespreking van de filosofie van de geest.
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den. Wanneer de filosofie erin slaagt de ontwikkeling van de geschiedenis naar voren te
brengen als een door de rede begronde en dus redelijke totaliteit, verricht zij volgens Hegel
6dn van haar grootste werken: 'DaB die Weltgeschichte dieser Entwicklungsgang und das
wirkliche Werden des Geistes ist, unter dem wechselnden Schauspiele ihrer Geschichten -
dies ist die wahrhafte Theodizee, die Rechtfertigung Gottes in der Geschichte.' (12.540).

b. De algemene geschiedenis van de mensheid

Een groot deel van zijn werk besteedt Hegel aan zijn filosofische navoltrekking van de
geschiedenis. Hij ontwerpt een filosofie van de wereldgeschiedenis, van de kunst, van de
religie en ook een geschiedenis van de filosofie zelf. Van al deze vormen, waarin hij de
dne - immers, haar begrip is edn - geschiedenis van de mensheid bespreekt, lijkt vooral de
filosofie van de wereldgeschiedenis, de geschiedenis, waarin 'die Vernunft in Beziehung
auf die Welt genommen wird' (12.29), een 'open' einde te moeten hebben, lijkt nooit to-
taal le kunnen zijn. Deze geschiedenis zal altijd een toekomst hebben. Ook voor Hegel is
deze toekomst in zekere zin nog open. Hij constateert dat zijn eigen tijd 66n groot pro-
bleem nog niet tot een bevredigende oplossing heeft gebracht: de verzoening tussen religie
en  staat. De Juli-revolutie  van   1830 in Frankrijk  laat  dit  zien;  zij was volgens Hegel  het
directe gevolg van de tegenstelling tussen (katholieke) kerk en staat. 'An diesem Wider-
spruch   und   an der herrschenden BewuBtlosigkeit desselben   ist   es. daB unsere Zeit leidet.'
(Vorlesungen. 3.347). Langs welke weg dit probleem in de toekomst zal worden opgelost,
kan Hegel natuurlijk niet voorspellen. Maar wei is het zon overtuiging, dat dit het laaiste
wezenlijke probleem is, dat de algemene geest in zijn omgang met de wereld nog op moet
lossen. Ook de wereldgeschiedenis is geen open proces. dat doorloopt tot in de 'slechte
oneindigheid', maar sluit haar ontwikkeling af Genomen naar haar wezenlijke ontwikkeling
vormt ook zu een totaliteit.

Dat de wereldgeschiedenis een afgesloten proces is, onderstreept Hegel op een aantal
manieren. We zagen al, dat zij in het Oosten begint en in het Westen eindigt. De orientaal-
se volkeren vormen samen de eerste periode in de ontwikkeling, de Grieken en Romeinen
de tweede periode en de Germaanse volkeren van Europa de laatste periode. Het Germaan-
se volk wordt  zo het laatste  volk, dat wereldhistorisch relevant  is.'   Of beter gezegd:   met
het Germaanse volk geeft de geschiedenis in feite haar etnische karakter op.'  Tot dan toe

1)  Noord-Amerika,  dat  Hegel  in  de  inleiding  van de Philosophie der Geschichte 'das Land der Zukunft'

(12.114) noemt (een toekomst, die overigens   pas zal aanbreken wanneer de grenzen   van   dat   land   zijn
komen vast te liggen; pas dan is volgens Hegel de ontwikkeling 'naar buiten' afgesloten en kan de 'inner-
I ijke' ontwikkeling een aanvang nemen,   die een einde zal maken   aan  de nog overheersend 'burgerlijke'
toestand, waarin iedereen slechts aan zijn eigenbelang denkt), is een land, dat 'ganz von Europilem koloni-
siert worden.'  (12. Ill).  Hier vindt dus geen  overgang meer  plaats  naar een ander volk

2) In de Phanomenologie, aan het begin van het hoofdstuk Der Geist, waarin Hegel de hele Europese ge-

schiedenis bespreekt, lijkt hij de zedelijkheid die in een volk leeft, te willen beperken tot Griekenland.
' Der  Geist   ist das sittliche Leben eines Folks,   insofern (mijn cursivering)  er die unmittelbare   Wahrheit
ist.' Hegel stelt vervolgens, dat de geest deze onmiddellijkheid, 'was er unmittelbar ist. das schOne

sittliche Leben', op moest heffen, opdat  hij  tot  het
' Wissen seiner selbst' kon komen. De wereld die volgt

op  de  'lebendige sittliche Welt', waarin de geest verschijnt  ' in seiner Wahrheit'  -  en  dus  in een eenzijdige
vorm, omdat het andere moment van de geest, de Gewipheu, hier nog ontbreekt: de Griekse zedelijke
wereld is nog enkel substantied -, is Rome. Hier is de zedelijkheid 'in der formalen Allgemeinheit des
Rechts' ten onder gegaan. Werkelijk zedeluk is dus alleen het Griekse volk, de orientaalse volkeren zijn
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verloopt de ontwikkeling steeds z6, dat een volk de leidende positie in de geschiedenis van
een vroeger volk overneemt, om vervolgens die positie weer aan een volgend volk af te
staan. Eerst bevecht het nieuwe volk zijn zelfstandigheid in een confrontatie met het vroe-
gere, daarna zal het (tegen het einde van zijn ontwikkeling) in contact treden met het volk
dat de toekomst heeft. Zo werden de Perzen van het toneel verdreven door de Grieken,
gaven de Grieken de fakkel door aan de Romeinen en brachten de Romeinen zelf de histo-
rische ontwikkeling - door Caesar - over de Alpen. Aldus hebben de Grieken en Romeinen
'die doppelte Beziehung nach auBen, rockwarts zu dem fraheren welthistorischen Volke
und vorwarts zu dem spateren' (12.413). Met de Germaanse volkeren komt aan deze bewe-
ging naar buiten een einde,  ' ihre Geschichte ist vielmehr ein Insichgehen und Beziehen  auf
sichselbst.    . . .    Die   Beziehung   nach auBen begleitet hier nur die Geschichte' (12.413-414)
De Germaanse volkeren, die het principe van het christendom tot ontwikkeling brengen,
zullen hun plaats niet meer afstaan aan een ander volk. 'Denn die christliche Welt ist die
Welt der Vollendung; das Prinzip ist erfollt, und damit ist das Ende der Tage voll gewor-
den:  die  Idee  kann im Christentum nichts Unbefriedigtes mehr sehen.' (12.414). v

Ook het beeld waarmee Hegel deze ontwikkeling illustreert, onderstreept nog eens het
afgesloten karakter ervan. Hij vergelijkt de diverse stadia in de ontwikkeling van de histori-
sche geest met de stadia in een mensenleven, die daarin de belangrijkste 'epochen' vormen
(12.135-140).4 De orientaalse wereld vormt in de ontwikkeling van de mensheid de kin-
dertijd, 'die Zeit der naturlichen Harmonie, des Friedens des Subjekts mit sich und mit der
Welt,  - der... gegensatzlose (mijn cursivering) Anfang' (10.77 Z). De Griekse wereld is de
wereld van de jeugd, van de idealistische jongeling; in de Romeinse wereld wordt de mens-
heid volwassen, wordt man. Samen vormen de Griekse en de Romeinse wereld in de ont-
wikkeling van de geest het moment van de 'sich unterscheidende Geist' (7.510 P), het
moment van de tegenstelling, waarin de geest zich een verhouding geeft tot de omringende
werkelijkheid. De Germaanse wereld, de wereld van de grijsaard, maakt aan deze tegenstel-
ling een einde en keert daardoor terug naar de eenheid van het kind: 'das Greisenalter'
vertegenwoordigt in het leven van een mens 'das gegensatzlose Ende' (10.77 Z). Maar
waar deze leeftijd in het leven van ieder mens het werkelijke einde van zijn leven aankon-
digt, zijn dood, daar heeft het 'einde' in de ontwikkeling van de wereldgeestli de beteke-

nog patriarchaal. In het volgende hoofdstuk zullen we dit uitwerken. In de Phanomenologie eindigt de
ontwikkeling van de Europese geschiedenis in het tegendeel van de Griekse zedelijkheid: de wereld van de
' Moralital' - Duitsland - waar de geest 'als Gewissen der seiner selbst gewisse Geist ist.' (3.326-327).
Deze tegenstelling tussen geweten en zedelijkheid brengt Hegel ook naar voren in de Grundlinien: 'Grie-
chen hatten kein Gewissen - gegen Sitte' (7.296 N)

1)  De  gedachte,  dat  met  de  komst  van  Christus een  einde gekomen  is  aan de etnische geschiedenis van de
mensheid, vinden we al heel vroeg in Hegels werk. In een fragment, dat door Rosenkranz en Haym is
overleverd  en dat bekend staat als Fonsetzung des 'Systems der Smlichkeit', maakt Hegel Christus tot de
God van de hele mensheid, 'der Nationalgott  des Geschlechts' (Rosenkranz, Hegels Leben, p. 137·, even-

eens: Dokumente, p. 320).
2) Vergelijk ook: Vortesungen, 42. 142-143. Hier rekent Hegel zowel de Joodse als de Griekse wereld tot de

wereld van de jongeling.
3) Weltgeist 'is Hegels aanduiding voor de hele mensheid in haar zich steeds verder ontwikkelende verhou-

ding tot de wereld. Met deze term onderstreept hij de principiele identiteit van alle mensen doorheen heel

hun geschiedenis. Zo ook Rosenkranz, Hegels   Leben.  p.  206:  'der   Weltgeist - unter welchem Namen er
[Hegel HS] aber nicht Gott, sondern die Menschheit in ihrer Totalitat verstand'  In zijn geschiedenis ver-
andert de mens weI van vorm, hij doorloopt diverse ontwikkelingsstadia, waarin hij zich steeds op andere
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nis van voltooiing, van wijsheid. 'Das naturliche Greisenalter ist Schwache, das Greisen-
alter des Geistes aber ist seine vollkommene Reife, in welcher er zurockgeht mr Einheit,
aber als Geist.' (12.140). De christelijke wereld keert terug naar de eenheid van de ori-
entaalse wereld, dn voltooit die eenheid. De grijsaard formuleert 'dieselben Religionssatze'
als het kind, alleen hebben ze voor hem 'die Bedeutung seines ganzen Lebens ... Wenn
auch das Kind den religiosen Inhalt versteht, so gilt ihm derselbe doch nur als ein solches,
auBerhalb dessen noch das ganze Leben und die ganze Welt liegt.' (8.389 Z).

Door het christendom wordt de wereldgeschiedenis besloten. eerst nog in principe, an
sich, op het moment dat het op het wereldtoneel verschijnt; daarna ook in de werkelijkheid
Als christelijke geschiedenis. In die geschiedenis vormt de reformatie van Luther een uiter-
mate belangrijke overgang: 'Hiermit ist das neue, das letzte Panier aufgetan, um welches
die Volker sich sammeln, die Fahne des freien Geistes, der bei sich selbst, und zwar in der
Wahrheit ist und nur in ihr (mijn cursivering) bei sich selbst ist. Dies ist die Fahne, unter
der wir dienen und die wir tragen.' (12.496). Het is de protestantse wereld, waarin het
laatste grote probleem van de wereldgeest, de harmonische vereniging van kerk en staat, tot
een oplossing zal worden gebracht; of eigenlijk: al tot een oplossing gebracht is. Het be-
langrijkste verschil tussen het katholieke en protestantse (hier: lutherse) christendom is,
'daB durch die protestantische Kirche die Versahnung der Religion mit dem Recht zustande

gekommen ist.' (12.539)."
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, dat de wereidgeschiedenis bij Hegel op geen enke-

le wijze gescheiden kan worden van de geschiedenis van de christelijke religie. De hele
geschiedenis van de mensheid valt in feite uiteen in twee grote ontwikkelingen. samenko-
mend in het christendom. De v66r-christelijke wereld is de wereld van de beperkte religie,
van de religies die steeds onder een bepaald opzicht onwaar zijn. In zijn college over de
Religionsphilosophie uit 1824 bespreekt Hegel ze als de 'bestimmte, ethnische Religionen'
(Voriesungen, 4a. 139).'  Uit de hele ontwikkeling van de etnische religies komt tenslotte
de enige religie voort, die absoluut - in ieder opzicht

- waar is en die Hegel daarom  'Die
vollendete    oder   offenbare    Religion'    (Vorlesungen.  5.1  Voetnoot)   noemi.   De   verdere   ge-
schiedenis is een ontwikkeling in het licht van deze waarheid.

wUze presenteert, maar niet van wezen. Naar zijn wezen blijft het in heel de geschiedenis dezelfde mens
die zich ontwikkelt, zoals de experimenten met 'oer-mensen'  door de Europese ontdekkingsreizigers  I ieten
zien,  en  ook onze hedendaagse adoptiepraktijk nog dagelijks aantoont. Niet alleen de levensfasen,  maar  de

hele ontwikkeling 'des einen allgemeinen Geistes' kunnen we daarom vergelijken met de ontwikkeling
van een individuele mens: 'Ein Individuum durchlauft als eines verschiedene Bildungsstufen und bleibt

dasselbe Individuum' (12.104-105).
1) Daarom ook verwacht Hegel zoveel van Noord-Amerika en niets van de Zuidamerikaanse staten.

'Sudamerika, wo die Spanier sich niederlieBen ist katholisch, Nordamerika den Grundzugen nach
protestantisch.' (12.111).

2)   Vergelijk    ook:    'Heidnische    Religionen.    Ethnische    nennt    sie    Goethe;   judische darunter'. (Vortesun-
gen, 4a.4), Jaeschke wijst er in een noot bij deze passage op, dat dit citaat bij Goethe te vinden is in
Wilhelm Meisters Wanderjahre. Bij Goethe nemen deze etnische religies blijkbaar dezelfde positie in als
bij Hegel, een tussenpositie tussen de algehele natuurtoestand van de mens en het christendom. Goethe
formuleert dit alsvolgt: 'Die Religion, welche auf Ehrfurcht vor dem was Ober uns ist beruht, nennen wir
die ethnische, es ist die Religion der Volker und die erste (mijn cursivering) gluckliche Ablosung von

einer niedern Furcht: alle sogenannte heidnische Religionen sind von dieser Art' (Vorlesungen, 4b.654-
655).
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Het bijzondere van Hegels filosofie van de religie is, dat hij haar ontwikkelt als een
geschiedenis van de religies die werkelijk van belang zijn. Hij richt zijn aandacht niet op
de vele religies, zoals die in zijn eigen tijd naast elkaar bestaan, maar wil laten zien hoe in
de geschiedenis van de mensheid de religies - op de logisch noodzakelijke wijze van het
begrip  dat hun grond   is   - uit elkaar zijn voortgekomen.   ' Die Philosophie der Religion   hat
die logische Notwendigkeit in dem Fortgange der Bestimmungen des als das Absolute
gewuBten Wesens zu erkennen' (10.370 A). Het absolute wezen is in iedere religie de
hoogste inhoud, door Hegel aangeduid als principe. De speculatieve behandeling van de
religies vraagt naar de precieze bepalingen van hun principe en kan volgens Hegel zo laten
zien hoe iedere religie zich op grond van haar principe verhoudt tot vroegere en latere
religies. In zijn historische ontwikkeling is de mens zich altijd in zijn absolute inhoud, in
zijn hoogste wezen, blijven verdiepen, waardoor deze inhoud als het ware steeds verder is
uitgediept, steeds bepaalder, steeds 'voller' is geworden. Zo zijn de religies uit elkaar ont-
staan, een proces van de rede over vele eeuwen, totdat tenslotte de geest - in het christen-
dom - 'zur Offenbarung und Wirklichkeit seines an und fOr sich seienden Wesens'
(10.347 P) is weten door te dringen. Deze geschiedenis van de religie beschouwt Hegel als
de 'allgemeine Geschichte' van de mens, de ontwikkeling die hij tot stand heeft kunnen
brengen omdat hij een redeli/k wezen is: 'die durch seinen Begriff bestimmte Entwicklung'
(10.352 A). In al zijn andere behandelingen van de geschiedenis, zowel in zijn behandeling
van de wereldgeschiedenis als in zijn geschiedenis van de kunst en van de filosofie, vormt
steeds deze algemene geschiedenis het fundament. 1)

In zijn uiteenzetting van de wereldgeschiedenis brengt Hegel de fundamentele band
tussen staat en religie zeer duidelijk naar voren. 'Staaten und Gesetze sind nichts anderes
als das Erscheinende der Religion an den Verhaltnissen der Wirklichkeit.' (12.497). Het
principe van iedere religie is tevens het principe van een bepaalde periode in de wereldge-
schiedenis, van een bepaald volk. De wijze waarop voor een volk het absolute wezen be-
paald is, werkt door in alle aspecten van de werkelijkheid van dat volk: zijn religieuze
cultus, zedelijkheid, recht, constitutie, kunst en wetenschap (10.370 A). De religie van een
volk bevat het principe, waarin zijn hele ontwikkeling samenkomt. Religie en staat zijn
daarom, zo zegt Hegel, wel onderscheiden in een volk. maar niet gescheiden, zoals men
vaak meent. In werkelijkheid verhouden zij zich zo, dat het 'sittliche Recht im Staate nur
die Ausfuhrung dessen  ist,   was das Grundprinzip der Religion ausmacht.' (12.405).   Daar-
om, als de religie van een bepaalde tijd ten onder gaat, kan ook de staat niet blijven voort-
bestaan.  Door 'die Verwirrung dieser Region  [van het geloof HS]' wordt  ook 'das Sittliche
und aller andere  Halt  in mir  und im Leben, im Handelen, im Staat schwankend' ( Forlesun-
gen , 3.155). Het gegeven, dat alle uitingen van het leven van een volk begrond zijn in 66n
enkel principe en dus 'eine systematische Totalitat ausmachen: en verder, dat de volkeren
in de geschiedenis elkaar opvolgen volgens de principes van de religies, brengt Hegel tot

1)  Zo  ontwerpt  Hegel  in de Asthetik de ontwikkeling  van  de  bijzondere  kunsten  tegen  de  achtergrond  van  de

algemene ontwikkeling van de mens:
' Erstens namlich ist diese Entwicklung selbst eine geistige und

allgemeine, indem die Stufenfolge bestimmter Weltanschauungen, als des bestimmten, aber Umfassenden
BewuBtseins des Natorlichen, Menschlichen und Gottlichen sich konstlerisch gestaltet' (13.103). De drie
bepaalde - en dus nog bijzondere, beperkte - wereldbeschouwingen die 'alomvattend' - principe - zijn
voor hun epoche, zijn de orientaalse, Griekse en christelijke wereldbeschouwing.
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het inzicht, 'daB die Geschichte der Religionen mit der Weltgeschichte zusammenfallt'
(10.370-371).'   Ook  de wereldgeschiedenis verloopt dus redelijk. De ontwikkeling  van  de
volkeren en al hun levensuitingen worden begrond door de principes van de religieuze
ontwikkeling van de mensheid, en daarmee in laatste instantie door de menselijke rede,
door het begrip, dat in zijn denkende ontwikkeling deze principes naar voren brengt. 'Das,
wodurch der Mensch sich vom Tier unterscheidet, ist das BewuBIsein, der Gedanke, und
alle davon ausgehenden Unterschiede der Wissenschaften, KOnste. und der unendlichen
Verschlingungen der menschlichen Verhaltnisse, Gewohnheiten und Sitten, Tatigkeiten und
Geschicklichkeiten, GenOsse, finden ihren letzten Mittelpunkt in dem Einen Gedanken
Gottes; er ist der Ausgangpunkt von allem und das Ende von allem; ... (Er ist der eine und
einzige Gegenstand der Philosophie' (Forlesungen, 3.3).

c. Plaats en belang van de speculatieve wetenschap

Het begrip heeft als religie gestalte gegeven aan de menselijke geschiedenis, aan heel deze

geschiedenis, inclusief de staatsgeschiedenis, want religie en staat kun je niet scheiden. In
zijn geschiedenis maakt de algemene geest die deze ontwikkeling draagt, een beweging
door, die tomal is, een ontwikkeling waarin hij zichzelf nooit verliest en waarin hij tenslot-
te, als hij zijn eindige gestalten achter zich laat, in zichzelf terugkeert. In geen enkele ande-
re bespreking van deze geschiedenis heeft Hegel zo beslist gestalte gegeven aan de in zich-
zelf gesloten beweging van de geest als in zijn bespreking van de religie. Nergens heeft hij
dit echter ook zo nauwkeurig kunnen doen, want alleen hier kan de geschiedenis van begin

af aan volledig ontwikkeld worden vanuit het begrip dat haar gedragen heeft en zo iedere

schijn, dat het in de geschiedenis van de mensheid zou gaan om een onafgesloten, 'slecht
oneindig' doorlopend proces, definitief worden weggenomen. 'Aber was ist die Vollendung
der Bestimmungen des Begriffs; kann damit ins slecht Unendliche fortgegangen werden?

Vielmehr  geht  alle  wahrhafte  Fortbestimmung  in  sich  selbst zuruck.' (Vorlesungen, 3.28).
De geschiedenis van de religie heeft haar begin en haar einde in het begrip. Ze begint pas
op het moment dat het begrip, dat tot dan toe nog geheel verborgen, nog slechts an sich

1)  Op  het  einde  van de Phanomenologie bespreekt Hegel kort de geschiedenis, die tenslotte de wetenschap
tot stand gebracht heeft. Deze geschiedenis is een opeenvolging geweest van 'Geister', die ieder in hun

eigen principe 'die Organisation ihres Reiches' tot stand gebracht hebben. Vervolgens onderscheidt hij
twee wijzen, waarop  zij in herinnering gebracht kunnen worden:   ' Ihre Aufbewahrung  nach der Seite ihres

freien, in der Form der Zumlligkeit erscheinenden Daseins ist die Geschichte, nach der Seite ihrer begrif-
fenen Organisation aber die Wissenscha# des erscheinenden Wissens, beide zusammen, die begriffene
Geschichte.'  (3.591). De geschiedenis wordt dus slechts als redelijk begrepen. indien ze behandeld wordt
als een ontwikkeling, waarin het weten steeds meer tot verschijning gekomen is. Op vergelijkbare wijze
onderscheidt Hegel in de Enzyklopadie de politieke geschiedenis, die zich concentreert op de ontwikkeling
van de staat, van de geschiedenis van religie en filosofie, waarin 'die Wahrheit der Gegenstand' is. Hij
brengt beide in een duidelijke rangorde naar voren: 'noch mehr' dan in de politieke geschiedenis vinden
we  ' in der allgemeinen Geschichte selbst, das BewuBtsein seiner und seines Wesens ein wahrhafter  und
wirklicher Gegenstand, Inhalt und ein Zweck, dem an und for sich alle andere Erscheinungen dienen, so
daB sie durch das Verhaltnis zu ihm allein ihren Wert sowie sogar ihre Existenz haben.' (10.351-352).
I n    de   paragraaf,    waar   deze lange Anmerkung bijhoort, presenteert Hegel de wereldgeschiedenis als de
uitwendige geschiedenis van de mens: de geest, die in zijn geschiedenis 'zur Offenbarung und Wirklich-
keit seines an und for sich seienden Wesens' komt, ontwikkelt zich 'auch zum luBerlich allgemeinen, zum
Weltgeist' (10.347 P).
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was, zich begint te ontsluiten en ze eindigt pas op het moment dat het begrip zich geheel
ontsloten heeft, geheel en al fur sich geworden is, - wanneer het object geworden is van het
weten.

In de wetenschap van het begrip sluit het weten, dat de geschiedenis van de mensheid
draagt, zijn ontwikkeling in principe af en voltooit zichzelf als 'wirkliches Wissen' (3.14)
Op dit gegeven, dat de wetenschap de ontwikkeling van het begrip alleen nog maar in
principe heeft afgesloten, legt Hegel in de Forrede van de Phanomenologie grote nadruk.
'Allein eine vollkommene Wirklichkeit hat dies neue so wenig als das eben geborene Kind;
und dies ist wesentlich nicht auBer acht zu lassen. Das erste Auftreten ist erst seine Unmit-
telbarkeit oder sein Begriff.' (3.19). De ontwikkeling van de geest zal dus verder gaan. De
wetenschap die pas aan het ontstaan is, moet eerst nog groeien, zich versterken door uit te
groeien tot een systeem van wetenschappen, voordat zij ook invloed zal kunnen uitoefenen
op  de  leefwereld   van  de  mens.   Maar  als  het  zo  is,  dat  in  de

'
Wissenschaft, die Philosophie,

und zwar die neue Philosophie' (Briefe. I.97)  -  zoals  Hegel  in  1805  het  systeem  waaraan
hij werkt, aanprijst - werkelijk datgene, 'was Wahrheit ist, offenbar' (ibidem, 100) begint

1)te worden, dan zal dit voor de werkelijkheid zeker niet zonder gevolgen kunnen blijven.
De wetenschap is daarom volgens Hegel 'die erste Erscheinung der neuen Welt', de kiem,
die 'in seine Einfachkeit' de belofte van de toekomst in zich draagt (3.19).

Deze kiem is het resultaat van de hele vroegere geschiedenis, het 'Produkt', waarin heel
deze ontwikkeling - als in een punt - is samengekomen en ook bewaard gebleven, 'der
gewordene einfache Begrdr' (ibidem). Zonder een juist begrip  van haar geschiedenis kan
de wetenschap niet begrepen worden: 'die begriffene Geschichte' is daarom volgens Hegel
'die Erinnerung und die Schb:dellstiitte des absoluten Geistes, die Wirklichkeit, Wahrheit
und GewiBheit seines Throns' (3.591). Door de als redelijk proces begrepen geschiedenis
wordt de waarheid van de wetenschap begrond.4 Het is om deze reden, dat Hegel zoveel
aandacht heeft besteed aan de reconstructie van de geschiedenis. Deze weg naar de weten-
schap zullen we in de volgende hoofdstukken trachten te volgen. De beide grote momenten
in deze ontwikkeling hebben we reeds gezien: de geschiedenis, die zich principieel gestalte
geeft als geschiedenis van de religie, valt uiteen in de geschiedenis van de voor-christelijke
religies van de kunst, waarin nog in de vorm van de aanschouwing uitdrukking wordt ge-
geven aan het weten van het absolute wezen, en in de geschiedenis van het christendom, de
enige religie waarin het absolute uitgedrukt wordt in de hogere vorm van de voorstelling
Beide vormen zijn nog eenzijdig en verenigen zich daarom tenslotte in de hoogste vorm,

1)   Denken we hierbij  ook aan de brief die Hegel  in  1800 aan Schelling schreef.  In deze brief kondigt  hij  aan
met een systeem  naar Jena te zullen komen en vervolgt  dan:  ' ich frage mich jetzt, withrend  ich noch damit
beschaftigt bin, welche ROckkehr zum Eingreifen in das Leben der Menschen zu finden ist.' (Bri€le,
1.59-60).   in de wetenschap  is het Hegel nooit alleen  maar  om  de fi losofie gegaan, maar zeker ook altijd
om de wereld waarin wij leven en samen moeten leven.

2) We zien nu ook, hoe Hegel in de afsluitende paragraaf van Der objektive Geist de overgang naar Der

absolute Geist tot stand brengt, namelijk door vooruit te wijzen naar de speculatieve wetenschap, die op
het einde van de algemene geschiedenis van de mensheid erin zal slagen deze hele geschiedenis tot begrip
te  brengen  en zo zichzelf, haar eigen noodzaak, te begronden.   Het  feit,  dat de speculatieve fi losofie  erin
slaagt, natuur en geschiedenis werkelijk tot begrip te brengen, i.e. te tonen als totaliteiten van de rede,
beschouwt Hegel, zo blijkt uit de slotwoorden van deze paragraaf, als een zeer grote prestatie: hij presen-
teert beide werken van de rede als bewijzen van de waarheid van de absolute geest, 'GefliBe seiner Ehre'
(10.353 P). Om in de beeldspraak van de Phanomenologie te blijven: het zijn de paarlen in de kroon van
Sophia.
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waarin de waarheid kan worden uitgedrukt: de vorm van het absolute weten, 'die absolute
Form, die sich selbst zum Inhalte bestimmt' (10.378-379).

Kunst, christelijke religie en filosofie vormen zo de drie momenten, waarin Hegel de
algemene geschiedenis van de mensheid - de geschiedenis van haar absolute geest - onder-
scheidt; het zijn de drie grote periodes in haar ontwikkeling, waarbij de derde vorm pas tot
stand gekomen is en haar geschiedenis nog moet schrijven. Als uitdrukkingsvormen van het
absolute wezen vormen kunst, geopenbaarde religie en filosofie de drie hoofdmomenten van
de   algemene   geschiedenis   van   de   religie.    ' Der   religiose   Standpunkt...    ist ein allgemeiner
Standpunkt, der gemeinsame der Kunst, der Religion und Wissenschaft' (Vorlesungen,
3.142).u Hun onderscheid betreft dus niet de inhoud, 'Der Inhalt - das, was fur das
BewuBtsein   ist   - ist derselbe', maar 'betrifft   die   Form' ; het betreft de 'theoretische2)    . . .

Bestimmung' die zij aan hun inhoud geven, 'die Bestimmung a) der unmittelbaren
Anschauung, B) der Vorstellung, f) des Denkens, eigentlich des begreifenden, spekulativen
Denkens des Wahren.' (ibidem, 143).

Aldus zien we in deze afsluitende ontwikkeling van de Enzyklopadie de onderscheiden
vormen terugkeren, waarmee Hegel zijn bespreking in dit werk begonnen is. In de ope-
ningsparagrafen van de inleiding zet hij kort uiteen, hoe de speculatieve filosofie ('begrei-
fendes    Erkennen')   zich   verhoudt   tot   andere   vormen   van   het menselijke denken, van het

begrip. De filosofie is slechts 6dn van de vormen van het 'in allem Menschlichen tatigen,

ja die Menschlichkeit des Menschlichen bewirkenden Denken' en is daarom verbonden met
de hele mensheid, 'slechts' een vorm in de ontwikkeling van het denken, dat 'an sich nur
ein Denken ist.' (8.42 P). Zij heeft daarom ook de inhoud, die in al deze vormen van het
denken 'ein und derselbe bleibt' (8.44 P). Tegelijkertijd echter heeft zij door haar eigen
denkwijze ook een onderscheid: 'Dieser Unterschied knupft sich daran, daB der durchs
Denken begrandete, menschliche Gehalt des BewuBtseins mnachst nicht in Form des
Gedankens erscheint, sondern als Gefuhl, Anschauung, Vorstellung, - Formen, die von dem

1)  Ook  in de Enzyklopadie noemt Hegel de hoogste sfeer, de sfeer van de absolute geest, in haar geheel de
sfeer van de religie: 'Die Religion, wie diese hachste Sphare im allgemeinen bezeichnet werden kann'

(10.366 P). Zo interpreteert ook Jaeschke, Die Religionsphilosophie Hegels, p. 1-2, deze passage. in de

Anmerkung bij deze paragraaf vestigt Hegel er de aandacht op, dat het in deze hoogste sfeer om een ont-

wikkeling van het weten gaat, door erop te wijzen, dat 'Glaube dem Wissen nicht entgegengesetzt, son-
dern Glauben vielmehr ein Wissen ist und jenes nur eine besondere Form von diesem' (10.366 A). - De
kunst is in haar meest eigenlijke vorm, de Griekse kunst, geheel in eenheid met de religie, 'so, daB die
Kunst - die absolute - nicht ist und sein kann ohne Religion und sie nur die objektive Darstellung in
sinnlicher Anschauung oder Bild, Mythen, des religiOsen Inhalts ist.' (Vorlesungen, 3.147).

2) Het gegeven, dat het volgens Hegel in de religie vooral gaat om een theoretische relatie tot de absolute

inhoud, verklaart mijns inziens, waarom hij in de Enzyklopadie in de behandeling van Der absolute Geist
nauwelijks een plaats toekent aan de religies van de Orient. In de orientaalse religie is de mens volgens

hem nog niet gekomen tot deze theoretische benadering, waarin het absolute object wordt van het bewust-

zijn: hier is nog 'das Hochste des Verhaltnisses die BewuBtlosigkeit' (18.120). Op deze wijze brengt hij
dit ook naar voren in de context van deze bespreking van de Griekse kunst-religie: 'Orientale entfernter

von diesem Unterschied - Ruckgang in sich - zum theoretischen BewuBtsein.' CVorlesungen, 3. 146). In de

Orient is de verhouding tot het absolute dus nog meer in de vorm van het gevoel (in de Psychologie \aat

Hegel zien, dat de aanschouwing het resultaat is van een beweging die als gevoel begint - 10.246-253).In
de Enzyktopadie concentreert Hegel zich op de theoretische vormen, en dus op de occidentaalse geschiede-

nis van de religie: op de Europese, Grieks-christelijke achtergrond van de speculatieve wetenschap. De

grote nadruk van de Romantici op de natuurlijke religie en wijsheid van de Orient zal waarschijnlijk in de
keuze voor deze opzet ook een rol hebben gespeeld.
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Denken als Formen zu unterscheiden sind.' (8.42 P). In de volgende paragraaf legt Hegel
vervolgens uit, dat de vorm, waarin de inhoud van het denken tot 'Gegenstand gemaakt
wordt, zeker niet zonder belang is: 'In dieser Gegenstandlichkeit schlagen sich aber auch

die Bestimmtheiten dieser Formen zum Inhalte; so das nach jeder dieser Formen ein beson-
derer Gegenstand zu entstehen scheint und, was an sich dasselbe ist, als ein verschiedener

Inhalt aussehen kann.' (8.44 P).
Hoe deze vormen zich uit elkaar ontwikkelen heeft Hegel in zijn Psychologie zeer

nauwkeurig uitgewerkt.v  In de ontwikkeling  van deze vormen hebben we dezelfde inhoud
steeds op een andere wijze voor ons. De inhoud lijkt dus te veranderen. Om een geliefd
voorbeeld uit de colleges van Jan Hollak te gebruiken (waarin deze overgang aan de hand
van een eindige inhoud wordt geYllustreerd): de rode bal die ik onmiddellijk waarneem, is
een heel andere inhoud dan het 'rood' dat ik me voorstel en in het oordeel 'de bal is rood'
als eigenschap van de bal uitspreek. Het zintuiglijk gegevene wordt 'gekleed' in de eigen
algemeenheid van het denken. 'Die Freiheit der Intelligenz hat die Bestimmtheit der roten
Empfindung ins Allgemeine erhoben' (System der Sittlichkeit, 39). - Het is precies deze
schijn, dat er in de algemene geschiedenis van de religie steeds iets heel nieuws tot stand
gebracht wordt, die het volgens Hegel zo moeilijk maakt de denkende ontwikkeling van de
ene geest in de geschiedenis te blijven volgen.

Kunst en geopenbaarde religie, aanschouwing en voorstelling, zijn dus evenzozeer vor-
men van denken (vergelijk: Vorlesungen, 3.143); speculatief denken evenzozeer een vorm

van religie. Het is daarom volgens Hegel een misvatting als men de filosofie geheel van de
religie wil scheiden, als zou het in de filosofie om iets heel anders gaan dan in de religie.
Filosofie en religie zijn wel onderscheiden, maar niet gescheiden. Meer in het bijzonder
geldt dit ook voor christendom en filosofie. Ze zijn onderscheiden naar de vorm - de chris-
telijke religie heeft de inhoud in de vorm van de voorstelling, door de filosofie wordt de
inhoud gedacht -, maar beiden hebben dezelfde inhoud: 'Beide haben die Wahrheit zu

ihrem Gegenstande, und zwar im hochsten Sinne - in dem, das Gott die Wahrheit und er
allein die Wahrheit  ist.'  (8.41   P).  Zo  begint  Hegel  de  uiteenzetting  van  het  systeem  van  de
wetenschap in de Enzyklopddie. Op grond van hun beider vorm is het volgens hem boven-
dien noodzakelijk, dat de religie aan de filosofie voorafgaat, want alleen door na te denken
over   een   inhoud,   die   v66r-gegeven   is,    ' nur durchs Vorstellen hindurch und auf dasselbe

sich wendend', kan het 'denkende Erkennen und Begreifen' (ibidem) in de filosofie tot
stand komen.2, De filosofie is geen 'zuiver' denken, dat zijn inhoud nog tot stand moet
brengen en dat pas zou kunnen nadat het zich van de werkelijkheid gezuiverd heeft. Deze

1)  We kunnen  daarom  de uitwerking van de psychologie in de Enzyklopadie, in het afsluitende deel van de
subjectieve geest: Psychologie. Der Geist, lezen als een voorbereiding, naar de vorm, van Der absolute
Geist. Het belang van een goed uitgewerkte psychologie acht Hegel zeer groot: doordat in de kantiaanse
filosofie de psychologie opgenomen werd in de vorm van de empirische psychologie, is volgens hem
tenslotte ook 'auf die Erkenninis der Notwendigkeit dessen, was an und fur sich ist, auf den Begrijf und
die Wahrheit, Verzicht geleistet  worden'  (10.238-239).  Hegels pogingen  de psychologie op  eigen  wijze uit
te werken, kunnen we terugvervolgen tot in zijn studietijd (Cf. R. Horstmann, Hegels vorphanomenologi-
sche Entwurfe zu einer Philosophie der Subjektivitat in Beziehung auf die Kritik an den Prinzipien der
Reflexionsphilosophie, Heidelberg,   1968).  Voor  een  bespreking  van  de  vormen  van  de  theoretische  geest
verwijzen  we naar: Heyde, De verwerke/uking van de  vrqheid,  p.  82-83.

2) Zo ook in de Phanomenologie: 'Der Inhalt der Religion spricht darum fruher in der Zeit als die Wissen-

schaft es aus, was der Geist ist·, aber diese ist allein sein wahres Wissen von ihm selbst.' (3.585-586)
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vooronderstelling, als zouden we alleen door het 'Nachdenken ... zur Vorstellung und zum
Furwahrhalten des Ewigen und Wahren' (8.43 A) kunnen komen, wijst Hegel volledig van
de hand. De speculatieve filosofie brengt 'de waarheid' niet tot stand, maar brengt de ware
inhoud,    die   ook in andere vormen steeds   al als waarheid wordt '

geweten', slechts   naar
voren in zijn hoogste vorm, in de zuivere vorm van het weten: 'die substantielle Wahrheit
hat nicht erst die Philosophie zu geben; nicht erst auf Philosophie haben die Menschen zu
warten gehabt, um das BewuBtsein, die Erkenntnis der Wahrheit zu empfangen.' (Forlesun-
gen, 3.159). v In de inleiding van zon eerste college over de filosofie van de religie onder-

streept Hegel daarom meteen aan het begin zeer nadrukkelijk deze nauwe band tussen reli-
gie en filosofie: 'Die Philosophie ist daher Theologie,   und  die   Beschaftigung  mit   ihr  oder
vielmehr  in  ihr  ist  filr sich Gottesdienst.' (ibidem,  3.4).

De filosofie brengt de ware inhoud, die eerst aanwezig was in de vorm van de aan-
schouwing en daarna in de vorm van de voorstelling, naar voren in de zuivere vorm van
het denken, in de hoogste en daarom 'absolute Form' (10.378 P). Hier wordt de ware in-
houd geweten in de ware vorm: 'Wahrheit ... als Wahrheit, d.i. in der Form der Wahrheit'
(Vorlesungen. 3.159). De filosofie geeft daarmee aan deze inhoud ook zijn allerhoogste
rechtvaardiging. Maar natuurlijk niet iedere filosofie: 'es erhellt ... unmittelbar, daB nur die
ganz svekulative Philosophie dies zu tun vermag' (ibidem). Met deze opmerking luidt
Hegel in de Religionsphilosophie zijn frontale aanval in op de moderne tegenhanger van
het speculatieve denken, de reflectiefilosofie van het verstand. 'Begreifendes Erkennen muB
wohl vom abstrakten Verstand unterschieden werden' (ibidem, 160). In de vorige paragraaf
hebben we gezien, hoe Hegel de ware filosofie naar voren brengt als tegenhanger van het
reflecterende denken: nadat de reflectiefilosofie door haar abstracte denkwijze de leefwe-
reld van het volk ten gronde heeft gericht, brengt de ware filosofie de substantiele inhoud
van de voorbije wereld voor het bewustzijn. Op dezelfde wijze presenteert hij hier de spe-
culatieve wetenschap. In de moderne tijd heeft het verstand zo lang zijn spel gespeeld met
de religie, dat van de religieuze inhoud niets meer is overgebleven. Met name de filosofie
van de Verlichting, van de Au.fkldrung, heeft deze strijd tegen het geloof gevoerd en door
haar vermeende verhelderingen, 'Begreitlichmachen geheiBen' (ibidem, 162), uiteindelijk
alle ware inhoud opgelost. 'Ausklarung' (ibidem, 5.96) zou daarom volgens Hegel het
resultaat van deze filosofie beter weergeven. In Duitsland hebben de negatieve resultaten
van de reflectiefilosofie er tenslotte toe geleid, dat men de filosofische doordenking van het
absolute geheel heeft opgegeven. In de doorwerking van de filosofie van Kant 'hat sich das
Vorurteil eingefuhrt, daB das Religibse, indem es begreijlich gemacht werde, aldhore,

religios zu sein. Besonders in neuern Zeiten Jacobi.' (ibidem,  3.162).   Het  absolute  zou  je
slechts kunnen geloven, niet denken. Tegen dit algemene standpunt van de tijd keert Hegel
zich  met  al zijn kracht, omwille van filosofie en religie:   ' Ich erklare solchen Standpunkt
und solches Resultat fur schnurstracks entgegen der ganzen Natur der Christlichen Reli-
gion. Nach ihr sollen wir Gott, seine Natur und Wesen erkennen. und diese Erkenntnis als
das Allerhochste achten.' (ibidem, 7). En dus maakt hij precies tot hoofddoel van zijn Reli-

gionsphilosophie. wax zijn tijd voor onmogelijk houdt, namelijk 'Gott zu erkennen.'
(ibidem, 8).

1) Vergelijk ook de Forrede bij de heru itgave   van de Enzyktopadie m 1827:  'Vielmehr  liegt  aber  in  dem
Bisherigen, daB die Religion wohl ohne Philosophie, aber die Philosophie nicht ohne Religion sein kann,
sondern diese vielmehr in sich schlieBt.' (8.24).
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Maar bij al deze nadruk op de inhoud van het christendom moeten we niet vergeten, dat
de speculatieve filosofie naar de vorm de geopenbaarde religie ook opheft. Hegel presen-
teert in de Enzyklopadie de filosofie niet als de hoogste vorm van de christelijke religie,
maar   als  de vorm, waarin kunst en religie   tot een eenheid komen: ' Diese Wissenschaft   ist
... die Einheit der Kunst und Religion' (10.378 P). De filosofie brengt de inhoud, die
steeds dezelfde blijft, in de absolute vorm van het denken en heft daardoor de eenzijdigheid
van de beide voorafgaande vormen op, - en dus ook hun onwaarheid. We moeten daarom
goed in het oog houden waaruit deze onwaarheid bestaat, want de bepalingen van deze
vormen worden ook, zo zagen we, overgedragen op de inhoud. In de Enzyklopadie worden
deze vormen naar hun eigen bepalingen en naar hun tekort uitgewerkt in de Psychologie.
De aanschouwing schiet tekort, omdat in deze vorm de intelligentie eenzijdig betrokken is
op het in tijd en ruimte voorgegevene. Verplaatsen we ons volledig op dit standpunt, dan
ziJ n we 'auBer uns'. Ook in het Nederlands klinkt in dit 'buiten zichzelf zijn' het negatieve
door, vooral wanneer  we het betrekken op bepaalde emoties.  ' Die Intelligenz  ist  hier  in  den
auBerlichen Stoff versenkt' (10.256 Z). De voorstelling heeft precies de tegengestelde een-

zijdigheid. Hier is de intelligentie bli zichzelf maar, zo moeten we daaraan toevoegen, ook
nog  slechts  bij   zichzelf:   ' Die   Vorstellung   ist das Ihrige der Intelligenz noch mit einseitiger

Subjektivitat' (10.257 P). In deze vorm nu, de vorm van de re/lectie-in-zichzeg, verschijnt
in het christendom de absolute inhoud:    ' der    Form    nach    ist    er [der absolute Geist  HS]
zunachst for das subjektive Wissen der Vorstellung.' t10.374 P). In de eerste uitgave van
de Enzyklopadie voegde Hegel hier nog heel expliciet aan toe: de absolute geest is hier nog
'auf der Stuffe der Reflexion'  (Enz.  1817,305).

Aldus wordt duidelijk waarom volgens Hegel deze vorm moest worden opgeheven. Deze
voorstellende reflectie heeft zelf de absolute inhoud gepresenteerd 'nach endlichen Refle-
xionsbestimmungen' (10.374 P) en daarmee het nadenken over deze inhoud door het reflec-
terende verstand al voorbereid.N Precies  om deze reden  had het voorstellende christelijke
geloof geen enkele kans tegen de filosofie van de Verlichting. De inhoud, die 'als religios
wesentlich spekulativ   ist:   kon   door de gelovigen slechts zolang worden vastgehouden   als
zij 'inkonsequent' bleven denken, voorstellend bleven denken, en dus feitelijk de wijze
waarop zij zich hun inhoud voorstelden, niet volledig serieus namen; 'es ist darum dem
Verstande nichts leichter, als Widersproche in der Exposition des Glaubens aufzuzeigen
und so seinem Prinzipe, der formellen Identitat, Triumphe zu bereiten.' (10.379-380). Het
denken van het verstand is uiterst consequent: A is A en B is B; 66n is Edn en drie is drie,
en drie-Edn-heid dus 'klaren Widersinn' (5.247):' De vorm van de voorstelling is evenwel
naar zijn wezenlijke bepaaldheid (an sich) net zo eenzijdig subjectief als het verstand, en
daardoor in feite steeds al gescheiden van zijn inhoud: 'In diesem Trennen scheidet sich die
Form von dem Inhalte' (10.374 P). Het zelfbewuste reflectiedenken van de Verlichting

1) Zo brengt Hegel dit naar voren op het einde van zijn manuscript voor zijn college over de Religions-
philosophic 'in welchem Zusammenhang dies Verkommen [de neergang van het geloof ten gevolge van
de Verlichtingskritiek HS] mit der Weise der Religion selbst? In dem Punkte, daB die Lehren der Religion
Vorstellung, Gegebenes, [so ist] Denken als reflektierendes Denken Bedurfnis' C Vortesungen, 5.96).

2) Het inconsequente denken dat aan de wezenlijke inhoud vasthoudt heeft daarom in vergelijking met het
consequente denken een relatieve rechtvaardiging. Op deze wijze werkt Hegel in het Naturrechisauhatz dit
onderscheid al uit in verband met het empiristische natuurrecht: 'Von dieser Seite muB die alte, durchaus

inkonsequente Empirie nicht im Verhliltnis zur absoluten Wissenschaft als solcher, aber im Verhaltnis zur
Konsequenz der empirischen Wissenschaftlichkeit gerechtfertigt werden.' (2.449-450).
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heeft deze scheiding enkel expliciet (fur sich) gemaakt. Voorstellen en verstand zijn beide
nog eenzijdige vormen van reflectie. Volgens Hegel liggen ze ten grondslag aan de twee
belangrijkste periodes in de ontwikkeling van het christendom, de Middeleeuwen en de
moderne tijd.

Pas in de speculatieve filosofie wordt uiteindelijk de scheiding van vorm en inhoud, die
het reflectiedenken typeert, definitief opgeheven. In haar absolute vorm denkt zij de
'wezenlijk speculatieve' inhoud van de voorstelling met de onmiddellijke zekerheid die
eigen is aan de vorm van de aanschouwing" Zo verheft de filosofie zich tevens boven de
geschiedenis van het christendom. De eenzijdige vormen die in deze geschiedenis tot ont-
wikkeling kwamen (vergelijk: 10.378 P),2  laat zij achter zich door tel'ug te keren naar de
onmiddellijke zekerheid, die de inhoud nog had voor de eerste christenen, - voordat hij
werd voorgesteld. Maar deze terugkeer is tegelijkertijd door de reflectie heengegaan, en dus
is ook de eenzijdigheid van de aanschouwing opgeheven. Het speculatieve denken verenigt
zich niet meer op onmiddellijke wijze met de objecief gegeven inhoud, maar denkend. Voor
de aanschouwing spreekt de vereniging met de inhoud nog vanzelf, omdat voor haar de
reflectie nog niet ontstaan is; voor het speculatieve denken daarentegen spreekt deze vereni-
ging weer vanzelf, omdat nu het eenzijdige denken van de reflectie volledig is doorzien.
Het bijzonder moeilijke. maar tegelijk ook zeer intrigerende aan Hegels omgang met het
christendom is, dat hij ernaar gestreefd heeft denkend terug te keren naar de 'unmittelbare
GewiBheit und Gegenwart der Gottlichkeit', die Christus voor zijn leerlingen gehad heeft,
naar hun eenvoudige is: 'aller Vermittlung durch Gefuhle, Vorstellung, Grunde fehlt dies

1) In de Psychologie behandelt Hegel het begrijpende denken na de voorstelling. Hij laat zien hoe deze over-

gang door de ontwikkeling van het verstand bemiddeld wordt. Das Denken,   het resu Itaat   van het proces
van de voorstelling, ontwikkelt zich eerst  nog  als een abstract, formeel denken:   ' Das denkende Erkennen

ist aber gleichfalls zunachst formetr (10.284  P).  Pas  doorheen  de  ontwikkeling  van  het  verstand,  waarin
Hegel als momenten 'formell identischer Ferstand, ' Urteil' en 'formelle Fernun/7, schlieBender Ferstand
onderscheidt, verdwijnt tenslotte 'die letzte Unmittelbarkeit, die dem formellen Denken noch anhtingt'
(10.285 P) en 'erreicht die Intelligenz ihre Vollendung, ihr Ziel,· denn nun ist sie in der Tat das, was sie in
ihrer Unmittelbarkeit nur sein some, - die sich wissende Wahrheit, die sich selbst erkennende Fernunf)·
Das Wissen macht jetzt die Subjektivitat der Vernunft aus, und die ob/ektive Vernunft ist als Wissen ge-
setzt.' (10.287 Z). De absolute identiteit tussen subjectiviteit en objectiviteit, vorm en inhoud, die ontstaat
wanneer het 'subjectieve' denken de objectiviteit zelf als denkend verstaat,   ' ist  das   Endresultat  der  Ent-

wicklung des theoretischen Geistes durch die dem reinen Denken vorangehenden Stufen der Anschauung
und der Vorstellung hindurch.' (ibidem). in deze absolute identiteit van subject en object in het hoogste

denken sluit de cirkel van het theoretische denken: 'die in der Anschauung vorhandene, unmittelbare, an

sich seiende Einheit des Subjektiven und Objektiven' is nu 'wiederhergestellt, dies Ende demnach in jenen

Anfang zuruckgebogen.'  (10.283-284  Z).  -  We  zien  zo,  dat  een  goede  bestudering  van  de  ontwikkelingen
in de Psycho/ogie van groot belang is voor het begrijpen van de algemene historische ontwikkeling van de

geest. In een recensie zegt Hegel hierover: de psychologie volgt het streven van de geest zich zo te reali-
seren, dat hij in zijn objectiviteit bij zich kan zijn. 'Dies als die Natur der Tatigkeit des Geistes Oberhaupt
ins Auge gefaflt, wOrde der Psychologie zu einem weniger oberflachlichen Zustande verhelfen, als der ist,
in welchem wir sie gewohnlich sehen' (11.365-366).

2) Hegel heeft deze paragraaf in de heruitgave van de Enzyk/opadie omgewerkt.  In de eerste uitgave uit  1817
zijn kunst en geopenbaarde religie de beide vormen die in de filosofie samenkomen, waarbij de religie
wordt onderscheiden in de eenzijdig objectieve religie van de voorstelling en de eenzijdig subjectieve
religie van de moderne tijd (Enz. 1817. 308). In de latere uitgave maakt Hegel het onderscheid tussen

eenzijdige objectiviteit en eenzijdige subjectiviteit veel sterker: hij neemt nu aanschouwing en voorstelling
samen in het enerzijds, en plaatst daar de eenzijdig subjectieve religie tegenover, waaraan hij bovendien
nog een ontwikkelingsmoment toevoegt ( 10.378  P).
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/st, das nur im philosophischen Erkennen durch den Begriff, im Element der Allgemeinheit
wiederkehrt  und  so  gemeinschaftlich ist.' (Vorlesungen, 5.47).

d. Het begrip: de ware grond van het eindige zelf

We zagen eerder al, dat de filosofie die de geschiedenis tot begrip weet te brengen, zich op
een veel hogere wijze boven de tijd verheft, dan de ware filosofie die uit de ontwikkeling
van de volksgeest voortkomt. Deze verheffing boven de tijd heeft nu een nadere invulling
gekregen: de speculatieve filosofie laat de geschiedenis van de geopenbaarde religie achter
zich. Het 'stadium van de reflectie' wordt opgeheven in het - vooreerst nog eenvoudige -
begrip van een hele nieuwe ontwikkeling. Met het begrip is 'in einem Male das Gebilde
der  neuen  Welt'   (3.19)  ontstaan.  In de Phanomenologie brengt Hegel de verheffing boven
de tijd die door de wetenschap tot stand gebracht wordt, nadrukkelijk en zelfs enigszins

provocerend  naar  voren:   ' Die Zeit ist der Begriff selbst, der da ist und als leere Anschau-
ung sich dem BewuBtsein vorstellt; deswegen erscheint der Geist notwendig in der Zeit,
und er erscheint so lange in der Zeit, als er nicht seinen reinen Begriff erfajit, d.h. nicht die
Zeit tilgt.' (3.584) Hegel bedoelt hier natuurlijk niet, dat met het aanbreken van de weten-

schap de klok als het ware wordt stilgezet; zo simpel dacht hij niet. Waar het hem om gaat,
is, dat de mens door de wetenschap in staat gesteld wordt een hogere verhouding te realise-
ren tot zijn werkelijkheid dan voorheen. De toekomst die nu nog in het begrip besloten
ligt, zal recht doen aan zijn wezen. De mens die zijn hoogste begrip niet kent, staat 'in de
tijd'  en  laat de geschiedenis  als  het ware 'gebeuren':  hij is aanwezig  in zijn eigen geschie-
denis,   maakt   zijn   eigen   wereld,   is   ' da',   -   en   tegelijk   is   hij   ook niet werkelijk 'da', want

omdat hij zijn begrip nog niet kent, kan hij ook niet op de wijze van het begrip gestalte
geven aan zijn werkelijkheid. Zeit staat in het gegeven citaat dus voor een bepaalde wijze
van zich verhouden tot de werkelijkheid, voor een zich verhouden in de vorm van de tijd.
Op het moment, zo licht Hegel daarom het overstijgen van de tijd nader toe, dat het begrip
' sich selbst erfaBt,   hebt er seine Zeitform auf' (ibidem)."  In het volgende hoofdstuk zullen
we deze vorm uitwerken als de eenzijdige vorm van het zelf-bewustzijn,4 de vorm van de

1) Alle pogingen om het 'einde van de geschiedenis' in relatie tot de wereldgeschiedenis te denken - vanuit

de vraag of Hegels staatsconceptie als progressief of conservatief moet worden ingeschat -, stellen mijns
inziens niet voldoende in het licht hoe radicaal de overgang naar de epoche van het begrip door Hegel
gedacht wordt.   Al leen vanuit de ontwikkelingsgang  van de algemene geest wordt duidelijk,   dat  hier  een
overgang plaatsvindt naar een hele nieuwe vorm, de hoogste vorm van de geest. De ware vooruitgang die

de mens kan realiseren, is niet primair gelegen in zijn relatie tot de wereld waarin hij leeft, maar in de
relatie tot zijn eigen denken. Zoals de mens zichzelf denkt, zo zal uiteindelijk ook zijn wereld zijn. - Con-
servatief €n progressief zijn als begrip aan elkaar tegengesteld en daarom beide eenzijdig, een zich verhou-
den in de vorm van het zijn tegenover een zich verhouden in de vorm van het zeg Gegeven het feit, dat
volgens Hegel eenzijdige begrippen nooit recht kunnen doen aan een concrete werkelijkheid en hij de
speculatieve wetenschap als hoogst concreet beschouwt, zullen we deze begrippen in ieder geval met grote

voorzichtigheid moeten hanteren. Het concrete, zo brengt Hegel steeds naar voren, valt niet in 6611 zin uit

te zeggen.
2) Een duidelijk voorbeeld van Hegels associatie van de vorm van het ze(f(bewustzijny met de tijd in de

Phanomenologie vinden we in  zijn  bespreking van  de Griekse  Hymne (3.521).  In  hoofdstuk  11  zullen  we
dit nader uitwerken. - Ook in de Naturphilosophie brengt Hegel de tijd zeer nadrukkelijk in verband met
de nog eenzijdige subjectiviteit: 'wie der Raum  ., so geht auch die Zeit der Unterschied der Objektivititt
und eines gegen dieselbe subjektiven BewuBtseins nichts an. Wenn diese Bestimmungen auf Raum und
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in-zich-gereflecteerde subjectiviteit. Alleen als de mens deze negatieve subjectiviteit achter
zich laat, realiseert hij zijn begrip. Begrip staat voor een veel hogere 'verhouding' tot de
werkelijkheid: voor het zich verhouden dat opbouwt op de begrepen werkelijkheid en daar-
door niet slechts  'da'  is,  maar  in de werkelijkheid geheel  bil  zich  is:

' Weder  hat  Ich  sich  in
der Form des Selbstbewu#tseins gegen die Form der Substantialitat und Gegenstandlichkeit
[de vorm van het bewustzijn HS] festzuhalten, als ob es Angst vor seiner Entaullening
hatte - die Kraft des Geistes ist vielmehr, in seiner Entaullerung sich selbst gleich zu blei-
ben und als das Anundforsichseiende das Fursichsein ebensosehr nur als Moment zu setzen
wie das Ansichsein' (3.588).

Voor de 'kern' van zijn filosofie, voor het begrip, dat de geschiedenis van de mensheid
begrijpbaar en filosofie als speculatieve wetenschap mogelijk maakt, gebruikt Hegel, zoals
we inmiddels gezien hebben, nog een aantal andere 'begrippen'. Hij duidt het ook aan als
rede, weten, geest, en ala denken, allemaal begrippen, die in de geschiedenis van de filoso-
fie een respectabele geschiedenis hebben; allemaal begrippen daardoor ook die heel gemak-
kelijk kunnen worden misverstaan. Het meest ernstige misverstand ontstaat, als deze be-
grippen op eenzijdig subjectieve wijze worden opgevat, als menselok weten of denken,
menselilke rede of geest. Want dan wordt van meet af aan een tegenstelling in de specula-

tieve filosofie binnengebracht die haar vreemd is. De menselijke rede suggereert, met de
nadruk op menselifk, dat er naast, boven, buiten deze rede nog een andere, meer omvatten-

de, hogere rede zou bestaan, die dan (al naar gelang we ons deze hoge geest voorstellen)
kan worden aangeduid als kosmische of als goddeli/ke rede. De tegenstelling die zo ont-
staat, is de tegenstelling tussen het beperkte menselijke denken en het alomvattende onbe-
perkte goddelijke denken, dat de mens zich slechts kan voorstellen. Het is de tegenstelling
tussen het eindige en het oneindige, het subjectieve en het objectieve, die volgens Hegel in
de Duitse filosofie van zijn tijd, met name in de filosofie van Kant, Jacobi en Fichte, in
heel haar scherpte tot uitdrukking werd gebracht. In Glauben und Wissen reeds vatte Hegel
het resultaat van hun filosofie zo samen: het zijn deze filosofen die hebben 'bewezen' dat
het absolute door de mens niet gekend kan worden, omdat het hoog 'uber die Vernunft'
(2.288) verheven zou zijn. Het menselijke kennen moet zich volgens hen voortaan beper-
ken tot 'nur Endliches und Empirisches' (2.289); het wordt gewaarschuwd zijn beperkte
vermogens niet te overschatten en opgeroepen zich alleen nog in het geloof, niet meer
denkend, uit zijn onware wereld tot het absolute te verheffen. Voor het denken resteert
slechts de schon. - Het vasthouden aan het 'Stan®unkt der Endlichkeit als einen letzten'
wordt hier, zo zegt Hegel later in de Enzyklopddie, verheven tot 'eine moralische und reli-
giose Angelegenheit'; iedere poging erboven uit te stijgen wordt als 'eine Vermessenheit
des Denkens, ja ... eine Verrucktheit desselben' (10.35 A) bij voorbaat van de hand gewe-
zen.

De speculatieve filosofie weigert zich bij het resultaat van deze filosofen neer te leggen,
want een dergelijke 'Bescheidenheit des Denkens' (ibidem) maakt volgens Hegel een einde
aan alle echte filosofie. Wat vroeger   ' fur   den  Tot der Philosophie   galt,   daB die Vernunft
auf ihr Sein im Absoluten Verzicht tun sollte, sich slechthin daraus ausschlosse und nur

Zeit angewendet werden, so ware jener die abstrakte Objektivitat, diese aber die abstrakte Subjektivitat.
Die Zeit ist dasselbe Prinzip als das Ich = Ich des reinen SelbstbewuBtseins; aber dasselbe oder der ein-
fache Begriff noch in seiner ganzlichen AuBerlichkeit und Abstraktion' (9.48-49 A). Vergelijk verder ook
de inleiding van de Philosophie der Geschichte (12.102-103).
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negativ dagegen verhielte, wurde nunmehr der hochste Punkt der Philosophie' (2.289).
Tegenover dit subjectieve idealisme van de genoemde filosofen brengt Hegel de speculatie-
ve filosofie naar voren als 'absoluter /dealismus' (8.123 Z) en het absolute karakter van
zijn wetenschap tot uitdrukking in haar begrip. Het begrip is absoluut oneindig weten en
overbrugt de kloof tussen het eindige en het oneindige: het is oneindig weten, - in tegen-
stelling tot het eindige weten, dat in het subjectieve idealisme feitelijk als het hoogste
wordt geweten (iets hogers kan immers slechts geloofd worden); het is absoluut oneindig
weten, - in tegenstelling tot het oneindige, dat in zijn tegenoverstelling aan het eindige

eenz#dig en dus eigenlijk slechts als het eindige oneindige werd gedacht. In het begrip
worden alle begrippen, die het verstand netjes uit elkaar houdt en ook als tegendelen tegen-
over elkaar plaatst, in een absolute eenheid samengebracht. Als deze identificatie van
tegendelen onderscheidt het begrip zich van alle begrippen van het verstand en daarom ook
kan het door het verstand niet begrepen worden. Het begrip is 'nicht ein Gesetztes,
Verstandiges, Reflektiertes, sondern sein fur die Reflexion einziger Character sei, daB es
ein Sein auBer der Refiexion.' (1.422 Systemfragment  von   1800).v

1) Voor Hegel-interpretaties die zich bezighouden  met de ontwikkelingsgang van Hegels denken,  is  dit  frag-
ment (dat weer bestaat uit twee korte, samenhangende fragmenten) van groot belang geworden, vooral
door deze uitspraak van Hegel: 'Die Philosophie muB eben darum mit der Religion aufhoren, ... '
(2.422-423).   Uit deze uitspraak wordt dan afgeleid, dat Hegel  hier het standpunt  van zijn latere filosofie

nog niet bereikt heeft, omdat immers daarin de filosofie boven de religie wordt geplaatst. We zouden ons
hier dus bevinden op het punt, waar Hegels grote ommekeer heeft plaatsgevonden. Dit manuscript heeft

Hegel 14-09-1800 afgesloten. Enkele maanden later meldt hij in de beroemde brief aan Schelling
(02-11-1800) trots,   dat   hij   met   een ' Wissenschaft'   naar  Jena zal komen: 'das Ideal   des   Junglingsalters

muBte sich zur Reflexionsform, in ein System zugleich verwandeln' (Briefe, 1.59). In de collegedictaten
voor de eerste colleges in Jena treffen we vervolgens dit systeem aan, en wei reeds uitgewerkt in een
vorm, die al zeer sterk doet denken aan de latere Enzyklopadie-versie van dit systeem (G.W., 5.262-264).
Als  we  dan  ook nog bedenken, dat Hegel  in 1801 zowel zijn promotie schrijft en verdedigt, alsook  zijn
eerste omvangrijke publicatie verzorgt, de Dilleren:, dan moet de doorbraak tot zijn speculatieve denken
hem in ieder geval tot een onwaarschijnlijke activiteit hebben aangezet. Maar misschien is de ommekeer
wei niet zo volledig geweest? Jonkers, die deze ommekeer bespreekt (Hegel, Het wezen van defilosofische
kritiek, 21-28), uit weliswaar geen twijfel aangaande deze ommekeer, maar geeft wei aan, dat deze scher-
pe tegenoverstelling van religie en filosofie niet geheel strookt met de voorafgaande teksten van Hegel uit

Frankfurt, want 'daar stelde hij reeds dat de rede zelf inziet dat haar tegenstellingen niet het laatste woord
kunnen hebben, maar vanuit zichzelf naar verzoening streven.' (ibidem, 27-28). Deze problemen lossen

zich m.i. grotendeels op, als we het sterk polemische karakter van deze beide fragmenten in het oog hou-
den. Eerst laat Hegel zien, hoe de verheffing van het eindige leven naar het oneindige leven, die zichzelf

begrijpt als een verheffing boven het vergankelijke,  als  een
'
Beziehung  ohne  das  Tote  und sich Totende

der Mannigfaltigkeit' (1.421) tot stand komt: 'das Natur betrachtende, denkende Leben' (1.420) (reflectie-
denken) heeft aan zijn reflecterende benadering van de natuur niet genoeg (hoe waardig de natuur hierin

- volgens dat denken, het kent immers geen betere benadering - ook behandeld is) en 'filhlt, oder wie man
es nennen will' (ibidem), dat er nog een tegenstelling over blijft (Hegel voegt tussen: 'die Vernunft
erkennt (mijn cursivering) noch das Einseitige dieses Setzens' - 1.421). Daarom Int het Als denkend le-
ven, - i.e. als reflectie, niet als rede! - het dode achter zich. Nadat Hegel heeft uiteengezet, dat dit onmo-
gelijk is - in het tweede fragment wordt dit uitgewerkt: hier is het het zuivere ik van Fichte, waaraan dit
'Schweben  des   kh  uber aller Natur'  ( 1.427) wordt toegeschreven (vergelijk  de  noot van Jaeschke  bij

Vorlesungen, 3.156) -, en vervolgens heeft aangegeven, dat de 'Verbindung der Synthesis und Antithesis',
waarover hij blijkbaar eerder gesproken heeft,  een

'
lebendiges Ganzes' is, waarin  'der  Tod, die Entgegen-

setzung, der Verstand zugleich gesetzt'  ( 1.422) is, geeft  hij aan, waarom door relectie-filosofen gesteld

wordt (en ook door Hegel zelf gesteld kan worden!), dat de religie boven de filosofie moet worden ge-
steld, namelijk precies omdat de filosofie, waarvan hier sprake is, refectie-filosofie is: 'Die Philosophie
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Het absolute weten is oneindig verheven boven het verstand. Het kennen van het ver-
stand is eindig, omdat het voor zijn kennen afhankelijk is van een ken-object dat het aan-
treft. Hier liggen subject en object uit elkaar. Het weten van de rede daarentegen is onein-
dig, in de zin van eeuwig. De rede draagt haar inhoud eeuwig in zichzelf, ontvangt niets
'van buiten' - 'Oberhaupt muB uns, wenn es sich um den Begriff handelt, Horen und Sehen
vergangen sein' (8.308 Z) -, en heeft als inhoud een 'object', dat geen enkele beperking
kent, in alle opzichten absoluut is. Het is daarom, dat Hegel in zijn colleges over de religie
het begrip aanduidt als de 'Eine Gedanke Gottes' (Forlesungen, 3.3). In zijn eeuwige,
ongestoorde identiteit met zijn eigen inhoud'  is het begrip de absolute subject-object-iden-
titeit. Dit weten vormt volgens Hegel het wezen van de mens, van alle mensen, hun meest
innerlijke kern.4 Ieder  mens is redelijk. Ieder  mens kan daarom  ook de wereld,  deze  ' Sand-
bank der Zeitlichkeit' (ibidem, 4), waarin hij door zijn vele relaties als 'eindig' aanwezig
is, achter zich laten en zich verheffen in zijn eeuwige innerl#k, waar hij alleen is met zijn
absolute inhoud. 'Gott ist uberall - ist reines Denken, wenn insgeheim der Mensch mit sich
selbst  ist  -  ist eben seine Einsamkeit sein Denken  bei  ihm.'   (G.W., 8.285 Voetnoot).   Hier,
in deze vereniging met zijn hoogste wezen, is de mens vrij, absoluut vrij, 'ein Leben mit
und  in  dem  Ewigen'   (Vorlesungen, 3.4).

Alleen in de absolute vrijheid bevrijdt de mens zich op ware wijze van zijn eindigheid.
De wereld die hij gewoon was zijn werkelijkheid te noemen, beschouwt hij nu nog slechts
'als einen flieBenden Schein' (ibidem,  5).  En, wat meer is,  in zijn vereniging met zijn ware
inhoud laat hij het ze(fachter zich, dat hem tot nu toe als zijn meest eigen zelf gold. 'Es ist
dem Menschen in diesem Anschauen und Gethl nicht um sich selbst zu tun, nicht um sein

Interesse, Eitelkeit, Stolz seines Wissens und Begerens, sondern um diesen seinen Inhalt
allein   -   die Ehre Gottes kundzutun und seine Herrlichkeit zu offenbaren.' (ibidem).   De
verheffing tot de absolute vrijheid vraagt van de mens een dubbele verheffing, een verhef-
fing niet alleen over de natuur, waarin hij op onmiddellijke wijze leeft, maar ook over zijn
eindige  zelf. Ter illustratie  van deze totale verheffing boven het eindige  -  ' in welcher  eben
das AuBerliche, Vergangliche des unmittelbaren Naturlichen wie des empirischen, welt-
lichen Geistigen ausgeschieden und absorbiert wird' (10.386-387 A) -, citeert Hegel in de
Enzyklopadie Dschelaleddin Rumi en legt daarbij zeer grote nadruk op het overstijgen van

muB eben darum mit der Religion aufhoren, well jene [Philosophie HS] ein Denken ist, also einen Gegen-
satz  teils des Nichtdenkens hat, teils des Denkenden   und des Gedachten'   (1.422-423). Hij vervolgt  dan
met de taken, die volgens Kant nog slechts aan het denken kunnen worden toegekend. Ook voor Hegel
houdt de reflectie op bij de religie, maar zon religie is in haar hoogste vorm ook filosofie, een denken,
waarin  'der  Tod, die Entgegensetzung, der Verstand zugleich gesetzt'  ( 1.422)  is!  - Ook Wylleman  bena-
drukt  dat  de fi losofie waarover Hegel hier spreekt, zeer sterk het karakter heeft  van een verstandsdenken:
'In the Fragment  of a System,  reflection is understanding reflection,  and  also, as reason, it appears  to  be

controlled by the understanding' (Wylleman, 'Driven forth to science', p. 42).
1) In de Enzyklopadie bepaalt Hegel in het derde deel van de logica het absolute als Begrilf en het begrip als

de oneindige vorm, waarin alle inhoud zijn oorsprong heeft: 'Allerdings ist der Begriff als Form zu
betrachten, allein als unendliche, schopferische Form, welche die Fulle alles Inhalts in sich beschlieBt und
zugleich aus sich entlliBt.' (8.307 Z). Door zich te ontsluiten leert het begrip enkel zichzelf kennen, wordt
het zich bewust van zijn eigen inhoud: 'Die Bewegung des Begriffs ist gleichsam  nur als ein Spiel  zu
betrachten; das Andere, was durch dieselbe gesetzt wird, ist in der Tat nicht ein Anderes.' (8.309 Z).

2) Om nog een keer op het Systendragment von /800 terug te komen: hier formuleert Hegel dit als volgt:
'und nur dadurch, daB das Endliche selbst Leben ist, tragt es die Moglichkeit in sich, zum unendlichen
Leben  sich zu erheben.'  ( 1.422).
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het eindige zelf:
'Wohl endet Tod des Lebens Not, doch schauert Leben vor dem Tod.
So schauert vor der Lieb' ein Herz, als ob es sei vom Tod bedroht.
Denn wo die Lieb' envachet, stirbt das Ich. der dunkele Despot.
Du laB ihn sterben in der Nacht und atme frei im Morgenrot.' (10.388 A).

e. Speculatief denken is niet esoterisch

Op het einde van zijn eigen geschiedenis komt het begrip tot zijn hoogste produkt, de spe-
culatieve wetenschap. Zij is de wetenschap die zichzelf als de ware wetenschap begrijpt,
omdat zij wetenschap van het begrip is; het is haar enige doel het begrip te begrijpen en tot
uitdrukking te brengen. Het begrip is voor de speculatieve filosofie het begin en het einde.

Zonder het begrip kan deze wetenschap niet bedreven worden; wie zich niet verheft tot het

begrip,   kan   in   haar niet binnenkomen:   ' in der Philosophie haben   die kein Recht mitzu-
reden, die ohne Begriff reden wollen.' (7.287 A). Schelling, die in Jena net als Hegel, en
samen met hem, aan deze wetenschap werkt, noemt dit hoge standpunt van waaruit de

wetenschap vertrekt: de intellektuelle Anschauung, het weten van de rede. 'Die intellektuel-
le Anschauung nicht nur vorubergehend, sondern bleibend, als unveriinderliches Organ, ist
die Bedingung des wissenschaftlichen Geistes uberhaupt und in allen Teilen des Wis-
sens'.w  Het is volgens Schelling een standpunt  dat de denker  mee moet brengen  en  dat  op
geen enkele wijze iemand aangeleerd kan worden. Wie zich nog op het standpunt van het
gewone weten bevindt, kan de wetenschap niet begrijpen en hij kan ook niet tot het begrip
worden gebracht: er bestaat 'kein Weg oder FuBsteig' (ibidem) van het gewone naar het
ware weten. Alle pogingen een inleiding in de filosofie te geven zijn volgens Schelling

'vOllig unnutz' (ibidem, p. 105).
Hegel is het met deze laatste stellingname van Schelling volstrekt niet eens:, Hij on-

derschrijft volledig het verheven karakter van de wetenschap, maar denkt dat het gewone
reflecterende weten, het verstand, wel degelijk tot begrip kan worden gebracht. We zagen

1)  F.W.J.  Schelling,  'Femere  Darstellungen aus dem  System  der Philosophie (1802)',  in:  F. W.J. Schelling
Ausgewahlte Schriften. Band 2: Schri/ten /80/-/803, M. Frank (hrsg.), Frankfurt am Main, 19952,

p. 77-167; aldaar p. 106.
2) Je zou bijna kunnen zeggen, dat op dit punt de karakters van beide filosofen verschillen. Schelling wil de

kring  van fi losofen  die  zich  met de wetenschap bezighouden, zeer klein houden. Zo schrijft hij bijvoor-
beeld vanuit Bayern aan Hegel over de wetenschappers om hem heen (22-03-1807): 'die Verleugnung, die
Sache Einem Tochtigen zu uberantworten und ihn nun schalten zu lassen - nur daB es gelinge - kennt man

hier  nicht' (Bri€/2,1.157). Hegel daarentegen  doet zijn uiterste best zoveel mogelijk mensen  bij de weten-

schap te betrekken, in de overtuiging dat de wetenschap daar alleen maar beter van kan worden. Het colle-

ge van 1806 , waarin  hij zijn speculatieve fi losofie  aan zijn leerlingen heeft gepresenteerd, besluit  hij  met

de woorden: 'Dies, meine Herren, ist die speculative Philosophie, so weit ich in der Ausbildung derselben

gekommen. Betrachten Sie es als einen Anfang des Philosophierens, das Sie weiter fortfilhren'

(Rosenkranz, Hegels Leben. p 214).   De  belangrijkste  taak  voor  de   filosofie  is   het  de   waarheid   door  te

geven,   en de hoogste waarheid bestaat precies   in het zelf-denken.    ' Der /etzte konigliche Weg beim
Studium ist das Selbstdenken.' (Wastebook, 2.557). Volgelingen die deze taak inderdaad op zich nemen,

en eraan ten onder dreigen te gaan, zoals bijvoorbeeld Windischmann aan Hegel schrijft (Briefe. 1.306-

309), steekt Hegel in zeer vriendelijke bewoordingen een hart onder de riem. 'Auf ihr Werk, daB Sie Ober

Magie unter Handen haben, bin ich recht sehr begierig; ich gestehe, daB ich es nicht wagen wurde, mich
an diese trilbe Seite und Weise der geistigen Natur oder des naturlichen Geistes zu machen. und bin um so

erfreuter, daB Sie uns dieselbe ... aufhellen' (ibidem, 314).
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al, dat de hele Phanomenologie slechts tot doel heeft het verstand tot het hoge standpunt
van het absolute weten te brengen en zo in te leiden in de wetenschap. Ook de Logik und
Metaphysik, het funderende deel van het systeem der wetenschappen, dat Hegel meteen in
1801 al doceerde, heeft in haar eerste deel, de logica, de uitdrukkelijke bedoeling het re-
flecterend denken   in het systeem   in te leiden. 1 1 'Ich werde auf diesen Charakter des Philo-
sophirens daB es im allgemeinen von endlichen Anfangen ausgeht; in dem Kollegium Ober
Logik    und    Metaphysik    ...    zugleich diese propadeutische (mijn cursivering) ROksicht
nehmen, und von dem endlichen in demselben anfangen um von ihm aus, nemlich insofern
es vorher vernichtet wird, zum Unendlichen [zu] gehen' (G.W., 5.271). Hij doet dit door te
beginnen met de eenzijdige begrippen van het verstand - immers, 'das Verstandige ist das
schon Bekannte und das Gemeinschaftliche der Wissenschaft und des unwissenschaftlichen
BewuBtseins' (3.20) - en van hen steeds de eenzijdigheid aan te tonen. Zo wordt aan de
'falsche Metaphysik' (G.W., 5.263) van de reflectie, die uit deze begrippen opgetrokken is,
de grond onttrokken en ruimte gemaakt voor de 'eigentliche Philosophie', die dan in haar
ware eerste deel, de metafysica, het principe van de speculatie naar voren zal brengen: 'wir
haben hier vor allen Dingen uns das Princip aller Philosophie vollstandig zu konstruiren
und nach seinen verschiednen [Momenten] deutlich zu machen' (ibidem, 274).2, Hoe
moeilijk het is om met behulp van deze inleiding werkelijk tot het begrip van de weten-
schap door te dringen, bewijst de verdere geschiedenis van de Logik. De vele misverstan-
den die dit werk opriep - velen haakten al af bij de eerste categorie, het zijn (5.30-33) -
maakten het voor Hegel noodzakelijk voortdurend aan dit werk te blijven werken, te blij-
ven verhelderen.4

Aan de inleiding in de wetenschap, die Schelling niet nodig acht, besteedt Hegel in Jena
veel aandacht.4 Want, zo stelt hij in de Forrede van de Phanomenologie, als de weten-
schap niet bereid is een inleiding tot de wetenschap te leveren, geeft ze zichzelf de schijn
'ein esoterisches Besitztum einiger Einzelner zu sein' (3.20). Wie voor het eerst met de
wetenschap kennis maakt, zal spoedig merken dat hij het juiste begrip mist en tot de over-
tuiging komen, dat het standpunt van de wetenschap te hoog voor hem gegrepen is, of
(zoals vele critici in Hegels tijd) dat de wetenschap iets volstrekt onmogelijks beoogt.
Teleurgesteld zal hij zich dan van de wetenschap afwenden. Maar de wetenschap is niet
esoterisch in de zin, waarin de romantici in Hegels tijd haar exclusief proberen te maken,
alsof de wetenschap alleen is weggelegd voor enkele 'Auserwahltei alsof je  er 'ein apartes
Genie, eine eigentumliche Organisation' (Rosenkranz, Hegels Leben, p. 186) voor zou

1 )  Van deze vroege logica geeft Dusing, Das Problem der Subjeklivitat, p. 75 e.v.. een uitgebreide bespre-
king.  Vergelijk ook Fujita, Phi/osophie und Re/igion beim jungen Hege/,  p.  1 6 1.

2) Ook de latere Logik heeft  nog  steeds  deze  structuur.   Ze   valt  uiteen   in   twee  delen,   'in   die  objektive  und
subjektive Logik' (5.58). De objectieve logica, de logica van zon en wezen, vormt 'die genetische Exposi-
lion des Begriffes' (6.245). Ze begrondt de wetenschap van het begrip door de plaats in te nemen van de
'vormalige Metaphysik' en de vormen daarvan, die deze metafysica 'ohne Kritik' gebruikte, op te ruimen:
'Die objektive Logik ist daher die wahrhafte Kritik derselben'  (5.61 -62).  -  In de systeemschets  van  1801
duidt Hegel overigens het geheel van de logica en metafysica ook al aan als 'die Logik' (G.W., 5.263).

3) Hegel heeft dit werk nooit afgesloten. In de Forrede die hij in 1831, een week voor zijn plotselinge dood,
voor de nieuwe uitgave van de Logik schrijft, maakt hij de balans op. Hij herinnert aan Plato, die zijn
werk over de staat zeven maal herschreven zou hebben. Zelf zou hij zijn werk graag in alle rust zevenen-
zeventig keer hebben omgewerkt. Daar hem dit niet vergund is geweest moet hij zich wei 'mit dem
begnogen, was es hat werden mogen, unter den Umstanden einer ausserlichen Notwendigkeit' (5.34).

4) Vergelijk ook Rosenkranz, Hegels Leben, p. 178.
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moeten meebrengen (zoals vele van de geniale navolgers van Schellings natuurfilosofie
blijkbaar gedacht hebben). Integendeel, het 'standpunt' dat voor de wetenschap moet wor-
den meegebracht. haar 'bijzondere orgaan' is slechts het begrip.

Het is het begrip dat de wetenschap 'esoterisch' maakt, want het begrip vertegenwoor-
digt het innerlijke, meest diepe wezen van alle mensen, hun iveten, maar ook voor velen in

Hegels tijd: hun meest verborgen wezen. Een inleiding in de filosofie moet het meest eige-

ne van de mens, zijn natuur, uit deze verborgenheid te voorschijn halen, het tot bewustzijn
brengen. Omdat het begrip in allen  is  kan  het  ook door allen geleerd worden.   ' Es  ist  kurz

zu bemerken, daB die Philosophie als Wissenschaft der Vernunft durch die allgemeine
Weise  ihres  Seins  [ieder  mens  is  een  redelijk  wezen  HS]  eben  ihrer Natur  nach fur Alle  ist'
(ibidem)."   Dit   'voor  allen'   laat het verheven karakter  van de wetenschap onverlet.   Het

pad naar het bewustzijn van het begrip is uitermate moeilijk en kan ook niet gemakkelijk
worden gemaakt. De wetenschap kan op geen enkele wijze gepopulariseerd worden, en zal
dusfaktisch aan weinigen zijn voorbehouden.  In dit opzicht staan de beoefenaren van de
wetenschap hoger dan andere mensen.4 Zij vormen in de gemeenschap een eigen stand,
'die Gemeinde der Philosophie' ( Forlesungen, 5.176). Deze stand is in principe voor ieder-
een toegankelijk; hij vormt geen afgesloten kaste.3) Maar wel moeten zij die tot deze stand
der filosofen willen toetreden, over de juiste vaardigheden beschikken. Niet iedereen kan of
wil filosoof worden. En dat is maar goed ook, want een gemeenschap moet zich organise-
ren, er zijn vele taken die moeten worden uitgevoerd, niet iedereen kan koning zijn. 'Das
Emporende, das einige Menschen Ober anderen stehen, liegt allein darin, wenn behauptet
wird, als ob sie, durch die Natur verschieden, We.sen anderer Art waren.' (Rosenkranz,

1) Zo ook in de Geschichte der Philosophie, expliciet als kritiek op Schelling: de filosofie moet de schijn

vermijden 'als ob nur Sonntagskinder sie hatten.' Want zij is 'ihrer Natur nach fahig, allgemein zu sein;
denn ihr Boden ist das Denken, und eben dadurch ist der Mensch Mensch. Also das Prinzip ist ein
schlechthin allgemeines' (20.428).

2) Die daarmee overigens niet veroordeeld zijn tot een blijvende onwetendheid over hun begrip. De religie is
de algemene, voor allen weggelegde wijze, waarop de mensen tot het bewustzijn van hun wezen komen.
Het absolute idealisme is 'der Sache nach' zeker niet als een exclusief eigendom van de filosofie te be-
schouwen; het vormt 'vielmehr die Grundlage alles religiosen BewuBtseins' (8.123 Z).

3) Met de uiteenzetting, dat de filosofie in de gemeenschap een aparte derde stand vormt - naast de eerste

stand van de eenvoudige, nog onbevangen gelovigen en de tweede stand 'des Verstands. der sogenannten

Gebildeten, der Reflexion, der Aufklarung' (Vortesungen, 5.176)  -  besluit  Hegel  zijn  colleges  over  de
geschiedenis van de religie. In het manuscript voor deze colleges, dat zeer fragmentarisch eindigt, schrijft
hij: 'Aber Philosophie partiell - Priesterstand isoliert - Heiligtum.' (ibidem, 97). Ik vermoed, dat Hegel
hier 'partiell' en 'isoliert' duidelijk wil onderscheiden: de stand der filosofen onderscheidt zich van twee
andere standen en is dus buzonder, maar daarom nog niet een afgconderde stand, die zich als een pries-

terstand afsluit van de rest van de gemeenschap, de leken. De inleiding op het college over de

Enzyklopadie van 1818-1819  bevestigt dit  vermoeden:  nadat  Hegel  gesteld  heeft dat  de staat aan  de filoso-
fie 'ein eigener Stand' moet toekennen, voegt hij toe:'Aber diese vallige Ausscheidung kann nur partiell
sein' (10.413). Uit de tweede uitgave van de Werk£ (1840) geeft Jaeschke de volgende passage: 'die

Philosophie ist in dieser Beziehung ein abgesondertes Heiligtum, und ihre Diener bilden einen isolierten
Priesterstand' ( Forlesungen, 5.97 Voetnoot). Deze passage lijkt  me een volstrekt onjuiste interpretatie  van
de geciteerde zin uit het manuscript te zijn. Het is de grote verdienste van de nieuwe uitgave van de
Religionsphilosophie in de Fortesungen dat zij dit soort tekstbewerkingen zichtbaar maakt.
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Hegels Leben,   p.  186). " De enige redelijke wijze,   zo zei Goethe ooit, waarop gewone
mensen zich met werkelijk grote individuen kunnen verenigen, is door hen lief te hebben.
Hoe anders is de houding van de kamerdienaren, die Hegel in de Phanomenologie in herin-
nering brengt: 'Es gibt keinen Helden fur den Kammerdiener; nicht aber weil jener nicht
ein Held, sondern weil dieser - der Kammerdiener ist' (3.489).

In een brief aan  Voss  uit 1805 (Brie#.  I.95-101;  van deze brief zijn slechts  de  in  deze
uitgave opgenomen drie ontwerpen bewaard gebleven), een sollicitatiebrief waarin Hegel
naar voren brengt waarom het een goede zaak zou zijn - voor hem persoonlijk dn voor de
wetenschap waar hij voor staat - als Voss een aanstelling voor hem zou kunnen regelen in
Heidelberg,4 gaat Hegel in op de situatie van de filosofie in Duitsland. Jena, een aantal
jaren lang het bloeiende centrum van de wetenschap, heeft zijn kracht verloren doordat veel
leidende personen naar elders zijn vertrokken. Voss is volgens Hegel 66n van die personen
(ibidem, 97). Hij was het, die Homerus in het Duits vertaalde en zo voor de Duitsers de
klassieke oudheid ontsloot, een prestatie die Hegel qua belang alleen kan vergelijken met
de bijbel-vertaling van Luther: 'Luther hat die Bibel, Sie den Homer deutsch reden ge-
macht, - das grOBte Geschenk, das einem Volke gemacht werden kann; denn ein Volk ist
so lange barbarisch und sieht das Vortreffliche, das es kennt, so lange nicht als sein wahres
Eigentum an, als es [es] nicht in seiner Sprache kennen [lernt]' (ibidem, 99-100). Nadat zo
de christelijke religie en de Griekse kunst aan het volk (terug)gegeven zijn, wil Hegel de
verheffing van het volk uit zijn barbaarse toestand vervolmaken door ook de filosofie - 'in
Wahrheit die Kdnigin der Wissenschaften' (ibidem, 98) - in het Duits te vertalen: 'so will
ich von meinem Bestreben sagen, daB ich die Philosophie versuchen will, deutsch sprechen
zu lehren.' Want alleen een filosofie die klare taal spreekt, kan een werkelijke bijdrage
leveren aan het leven van het volk, 'die allgemeine Bildung' (ibidem, 100). Met de nodige
schroom wijst Hegel Voss op zijn eerste publicaties: het waren nog zeer onvolmaakte wer-

1) Jonkers (Hegel, Het wezen  van de filoso/ache  kritiek,  p.  116-117),  in zijn commentaar  bij deze tekst,
meent dat Hegel op dit punt niet consistent is. Dit is echter niet het geval, De tekstpassages die hij naar
voren brengt als elkaar tegensprekend, zijn namelijk mijns inziens goed met elkaar te verenigen. Het is
precies omdat  de fi losofie 'van nature iets esoterisch' (ibidem,   116)  is,  dat  ze 'de mogelijkheid  moet  in-
zien,  dat het volk zich  tot haar verheft' (ibidem,  118).  Maar dit betekent  niet  dat zij  zich moet 'verlagen
tot het volk' (ibidem). Hegel zowel als Schelling hebben scherpe kritiek op de popularisering van zijn
Wissenschaftslehre, waaraan Fichte in deze jaren werkt. (Vergelijk bijvoorbeeld Hegels brief aan Schelling
van 03-01-1807 - Briefe, 1. 130-131). De wetenschap eist een verheven standpunt, het meest verheven
standpunt, maar is in pr nc pe toegankelijk voor iedereen. Faktisch, door velerlei bijkomende omstandig-
heden, zullen zich echter slechts weinigen met de wetenschap gaan bezighouden. - Reeds in een vroege
brief (16-04-1795), waarin Hegel een brief van Schelling beantwoordt, wijst hij Schelling - die in zijn
brief de verwachting uitsprak   dat   de fi losofie   van   Kant   en zon opvolgers 'das letzte philosophische
aberglaubische Spinnengewebe der priviligierten Philosophen zerreiBen werde' (Brick, 1.21) - op het eso-
terische karakter van de filosofie: 'Immer wird freilich eine esoterische Philosophie bleiben' (ibidem, 24).

2) Hegel stek  voor een cursus te verzorgen  'uber die Asthetik im Sinne eines cours de littrature  ...  ein  Vor-
satz, den ich langst hegte' (Briefe. 1.99). Niet alleen voor deze esthetica is het jammer dat Voss de finan-
ciele middelen  niet vond  voor deze aanstelling (ibidem, 102). Hegel  zou zijn systeem zeker veel eerder en
ook verder hebben kunnen uitwerken   dan   nu het geval is. Vanaf 1806 volgen   er vele jaren, waarin   h ij
maar sporadisch tijd vond om de systeemdelen verder uit te werken. De kloof die zo ontstond tussen de
conceptie van het systeem in Jena en de uitwerking van die conceptie, heeft zeker bijgedragen aan het
beeld van de 'jonge' en de 'oude' Hegel, - het bijna tragische beeld van de denker die in zijn jeugd een
schitterend werk bedacht, maar toen hij uiteindelijk de rust vond om het uit te werken, helaas de kracht
die ervoor nodig was, verloren had.
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ken, maar toch ook al werken, waarin de welwillende lezer zeker de 'Keim' zal herkennen
van het systeem,  dat nu, nadat Hegel '3 Jahren  vor dem Publikum geschwiegen' (ibidem,
99) heeft, rijp is voor uitgave.

In Heidelberg begint zich volgens Hegel een nieuw centrum van wetenschappelijke ijver
te vormen, maar vooralsnog wordt de filosofie in Duitsland beheerst door een soort kasten-
systeem.   In de filosofie hebben   zich ' Schulen' gevormd.   die   'sich   in   sich   abschlieBen'.

(ibidem, 100). Aan de algemene ontwikkeling van het volk leveren zij geen enkele bijdra-
ge, integendeel. door de onnavolgbare terminologie waarin zij zich uitdrukken wordt het
volk 'ein Dunst vorgemacht'; de indruk wordt gewekt, als zou men om tot de kern van de
filosofie door te dringen, Olympische hoogten moeten beklimmen, 'als ob auBer demjeni-

gen, was durch ehrliches Bemohen zu erlangen ist, noch [ein] ganz versteckte[s] Wissen als
ein verschlossenes Geheimnis der Kaste aufbewahrt sei' (ibidem, 101). De vertaling van de
filosofie naar de eigen taal zal aan dit bedrog - want dat is het, aangezien de leden van
deze    scholen ' untereinander wohl wissen    und sich gestehen,    was an diesem    Tun    und

Treiben  ist,  aber nach auBen  zu Faee machen' (ibidem)"  - een einde maken,  want  als  deze
scholen gedwongen worden de taal van het volk te spreken, 'wird es unendlich schwerer,
der   Plattheit den Schein von tiefen Reden zu geben.' (ibidem,    100). Het belang   van   de

strijd tegen deze platheid in de filosofie is volgens Hegel zeer groot, omdat de leken die
hun best doen om in de wetenschap door te dringen, door deze scholen van de filosofie
vervreemd worden. Zij beginnen namelijk hun studie in de filosofie in het vertrouwen, dat
ze in deze hoogste wetenschap terug zullen vinden wat in de wereld algemeen als waarheid
en recht geldt, 'was wahr und als Regel anerkannt ist' (ibidem, 101), maar komen tot de
ontdekking, dat het ware ofwel helemaal ontbreekt, of zelfs 'als etwas Gemeines und
Vertichtliches behandelt' wordt. En dat terwijl dit ware de 'erste Bedingung ist, um weiter

gehen zu konnen.' Dit ware is de kern waaromheen Hegel zijn hele systeem gebouwd heeft

en om deze wetenschap verder uit te bouwen wil hij graag naar Heidelberg komen. Zijn

wetenschap zal het onwezen uit de filosofie verdrijven en ervoor zorgen dat haar taal weer
begrijpbaar wordt: 'Die Niederschlagung dieses unartigen Wesens ist unmittelbar Aufhel-
lung und Hervorziehung der einfachern Sache der Wahrheit, und indem sie herausgehoben
ist, unmittelbar allgemein verstandlich.' (ibidem). - Enige overdrijving was Hegel blijkbaar
niet vreemd.

De wetenschap die nog in de kiem van het begrip besloten ligt, heeft zich nog niet uit-
gebreid. Zij staat nog aan het begin van een nieuwe periode in de geschiedenis van de
geest en is daarom noodzakelijk vooralsnog slechts de zaak van 'einiger Einzelnen' (3.20).
Maar de individuele denker zal er alles aan moeten doen, dat zij niet 'seine einsame Sache'

blijft; zijn streven moet het zijn zijn 'Oberzeugung', dat het hier werkelijk een wezenlijke
zaak betreft, ook in anderen terug te vinden, 'als etwas Allgemeines zu erfahren.' (3.66).
Maar hier, in de Vorrede van de Phanomenologie, heeft Hegel al een somber voorgevoel.
Als hij de tekenen des tijds goed verstaat, dan beloven zij voor deze filosofie weinig goeds.

1)  Hegel denkt hier wellicht aan de woorden van Faust aan het begin van het eerste deel van Goethes Faust:

'Da steh  ich nun, ich armer Tor! \ Und bin so klug als wie zuvor, \ HeiBe Magister, heiBe Doktor gar, \
Und ziehe schon an die zehen Jahr \ Herauf, herab und quer und krumm \ Meine Schiller an der Nase

herum   -  \   und   sehe,   daB wir nichts wissen kOnnen!' J.W. Goethe, Faust. Eine Tragbdie, Frankfurt  am

Main, 1981, p. 21. In de Phanomenologie. die Hegel  in  1806 beeindigt. ontleent hij  6dn van  de bewegin-

gen waarin het bewustzijn zich ontwikkelt, Die Lust   und  die   Notwendigkeit   0210-215), aan Goethes

Faust: het verhaal van Faust en Gretschen.
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Tegenwoordig, zo meent hij, is 'die allgemeine Einsicht uberhaupt gebildeter, ihre Neu-
gierde wachsamer   und ihr Urteil schneller bestimmt   ...,   so   daB die FuBe derer,   die   dich
hinaustragen werden, schon vor der Tur stehen' (3.67). Hegel heeft zich in zijn eigen tijd
duidelijk nooit echt thuis gevoeld. Hij ervaart haar als een tijd waarin de mens trots vast-
houdt aan zijn onware zelf, dat geen enkele objectieve inhoud meer erkent en daardoor
'selbst die Gehaltlosigkeit und Eitelkeit ist' (10.377 A). Het is volgens hem de ijdelheid
van zijn tijd, die de wetenschap zo vreemd maakt, het eigen begrip zo onbegrijpelijk. Deze
ijdelheid is z6 massaal aanwezig, verliest zich z6 totaal in de 'laute Larm des Tages und
die bemubende Geschwatzigkeit der Einbildung, die auf denselben sich zu beschranken
eitel ist' (5.34), dat hij zich tenslotte bijna vertwijfeld afvraagt, of zij nog weI ruimte laat
'fur die Teilnahme an der leidenschaftslose Stille der nur denkenden Erkenntnis' (ibidem).
- Deze vraag, waarmee Hegel de Vorrede voor de herdruk van de Logik  in   1831   afsluit,

werd een van de laatste regels die hij heeft geschreven.
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Hoofdstuk II. De voorgeschiedenis van het christendom

Met in ons achterhoofd Hegels begrip van de geschiedenis. zoals we dat in het vorige
hoofdstuk zo goed mogelijk hebben uitgewerkt, trachten we nu zijn behandeling van de
geschiedenis van de religie te volgen. Het feit dat deze geschiedenis door de rede zelf tot
stand gebracht is, moet ons volgens Hegel het vertrouwen geven dat het er ook in deze
geschiedenis redelijk aan toe is gegaan: 'es sind Menschen, die auf solche Religionen
verfallen sind: es muB also Vernun# darin sein' ( Forlesungen, 3.107). Zonder dit begrip

zouden we in dit gebied, waar een enorme hoeveelheid verschijnselen zich aan ons presen-
teert, verloren zijn.'b Natuurlijk, we kunnen zoveel mogelijk feiten bij elkaar brengen, ze
zeer nauwgezet beschrijven, onderling vergelijken, kwantificeren, - maar dat alles helpt ons
niet verder, wanneer het er om gaat 'den Sinn, das Positive, H/ahre ... kurz, das
Vernunftige darin zu erkennen' (ibidem). En zelfs als we de rede al meebrengen blijft dit
nog   ' eine der schwersten Aufgaben Sir das Begrei fen.'   (ibidem).   Het   gebied   dat   zich   hier
voor ons opent, is zo vol van wonderlijke, bizarre en gruwelijke voorstellingen en gedra-
gingen, dat het maar het beste lijkt ze als bijgeloof en bedrog te verwerpen (ibidem). Maar
ook in deze geschiedenis vormen deze verschijnselen slechts de oppervlakte, waar het
begrip doorheen moet breken. Het gaat er niet om de feiten die zich onmiddellijk aan ons
voordoen, te rechtvaardigen - 'Menschen Kinder   opiern' -. maar om in de diepte van die
fenomenen 'wenigstens den Anfang, die Quelle als ein Menschliches [zu HS] erkennen, aus
dem es hervorgegangen' (ibidem, 108).

Het is in deze geschiedenis de geschiedenis van het begrip, die Hegel wil navoltrekken
en aan deze taak heeft de filosofie haar handen meer dan vol. Hier geldt hetzelfde, wat
voor iedere wetenschap die hij heeft opgesteld, kan worden vastgesteld. Zijn eigen uitwer-
king is niet meer dan een eerste speculatieve uitwerking van deze geschiedenis, een uitwer-
king bovendien, waaraan hij gedurende vele jaren is blijven sleutelen.'  Voor ons heeft dit
de   ' vervelende' consequentie,   dat we verschillende versies   van deze wetenschap bezitten,
die - vooral in hun indeling') - nogal van elkaar verschillen. We zullen door deze verschil-
len heen duidelijk moeten proberen te krijgen waar Hegel eigenlijk naar toe gewild heeft.

1)   Het  feit  dat de filosofie  van de geschiedenis vertrekt vanuit een vooropgesteld begrip, maakt  haar  nog  niet
tot een a priori wetenschap. Zelfs de wetenschappen die wij ervaringswetenschappen noemen, kunnen
zonder vooropgestelde begrippen en theorieen geen wetenschap tot stand brengen. Hegel  i I lustreert  dit  aan

de hand van de astronomie. Van oudsher hebben vele volkeren de sterrenhemel geobserveerd, maar pas
toen Kepler de mathematica meebracht in dit gebied, werden de wetten ervan zichtbaar en de astronomie

een wetenschap (12.87)
2) Een eerste uitwerking van deze geschiedenis van de religie vinden we al vroeg, in een manuscript uit de

beginperiode van Hegels verblijf in Jena, de zogenaamde Fortsetzung des 'Systems der Sittlichkeit'
(Dokumente. p. 3 14-325). Het originele manuscript is verloren gegaan, maar stond nog ter beschikking aan

Rosenkranz en Haym. Hoffmeister verbindt hun beider weergave. Met name de gedeelten die hij tussen

aanhalingstekens plaatst, hebben volgens hem 'Quellenwert'.
3) Met indelingen is Hegel altijd heel ruimhartig omgegaan. Vergelijk ook: Rosenkranz, Hegels Leben,

p.  179: 'Er hielt zwar die Sache fest, aber mit den Zahlen nahm er es nicht genau'.
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Het heeft echter ook de consequentie dat we hier Hegel aan het werk kunnen zien, dat we
waar kunnen nemen   hoe   hij deze wetenschap

' bedrijft'.'  Alleen al hierdoor   is de nieuwe
uitgave van deze colleges, waarin de diverse versies mooi naast elkaar worden gezet, een
grote aanwinst voor de Hegel-studie.

De geschiedenis is de weg, waarop de mens zich steeds vollediger van zijn begrip, van
zijn absolute vrijheid, bewust wordt (12.32). We zagen dat Hegel voor de aanduiding van
het begrip ook weten gebruikte, dit om aan te duiden dat de mens op absolute wijze weet

heeft van zijn eigen wezen. Maar dit weten moeten we niet verwarren met ons bewuste
weten. In ons bewust-zijn ligt een tegenstelling opgesloten. We zijn ons bewust van iets,
van een object, dat zich steeds ook op een bepaalde wijze 'buiten' ons bewustzijn bevindt,
het    andere    is. ' Insofern    ich ein BewuBtsein    habe,    so    bin    ich das Verhalten zu einem
Gegenstand;   ich   bin   so als Verhaltnis bestimmt' ( Forlesungen,   3.221).   In ons absolute
weten is van tegenstelling of van zich verhouden tot iets geen sprake, hier heerst slechts
identiteit.4 Ter aanduiding van deze identiteit gebruikt Hegel de term Geist: 'Also es ist
vom Geist, daB wir den Ausdruck "Geist" gebrauchen wollen statt "BewuBtsein"' (ibidem).
Als bewustzijn verhoudt de mens zich tot zijn object(en), als weten heeft hij maar 6dn
object,   en   in dit object   is hij volledig bij zichzel f.   ' Erst diese Identitat,   daB das Wissen   in
seinem Objekt filr sich sich selbst hat, ist der Geist, die Vernunft, die als Gegenstandliches
fur sich selbst ist' (ibidem, voetnoot). Het bewustzijn is in zijn object bij het andere, de
geest  daarentegen  ' ist das Bei-sich-selbst-Sein' (12.30).

Hiermee lijkt de mens geworden tot een burger van twee werelden. Als bewustzijn staat
hij in een wereld, en verhoudt hij zich tot voorwerpen en andere mensen; als geest daaren-

tegen, in zijn meest innerlijke wezen, is hij vrij van deze wereld, kent hij in zijn voorwerp
slechts zichzelf. Maar dit onderscheid tussen het bewustzijn en het begrip van de mens mag
niet verabsoluteerd, gefixeerd, worden. Het is een heel belangrijk onderscheid, voor de
mens zelfs het enige onderscheid dat er werkelifk toe doet, maar bewustzijn en begrip zijn
niet gescheiden. De mens kan zich bewust worden van zijn begrip, van zijn eigenlijke
wezen. Hij kan het te voorschijn halen uit zijn innerlijk, waar het tot dan lag opgeborgen,

1)   Hier wordt vooral ook duidelijk, hoe onterecht het verwijt is dat Hegel a priori wetenschap zou bedrijven.

Hegel neemt de geschiedenis niet als materiaal, dat vervolgens met behulp van het begrip tot een mooie
eenheid wordt gesmeed, maar neemt haar zoveel mogelijk in haar hele empirische verschijningswijze. Dit
is het gebied, waar het begrip zichzelf moet bewijzen Alles wat tot nu toe over het begrip en het redelijke
karakter  van de geschiedenis is gezegd, blijft een veelbelovende verzekering, zolang  het  niet  in  de  feno-
menen is aangetoond. In die zin moet de speculatieve geschiedschrijving een echte ervaringswetenschap
zijn  (12.19-23). Ook historici moeten hun geschiedenis erin kunnen herkennen. Hoe zwaar deze opgave
waar Hegel zich voor gesteld ziet, hem soms gevallen is, komt goed naar voren in zijn brief aan
Windischmann (27-05-1810): 'lch kenne aus eigner Erfahrung diese Stimmung [van hypochondrie HS]
des GemOts oder vielmehr der Vernunft, wenn sie sich einmal mit Interesse und ihren Ahndungen in ein
Chaos der Erscheinungen hineingemacht hat und wenn [sie], des Ziels innerlich gewiB noch nicht
hindurch, noch nicht zur Klarheit und Detaillierung des Ganzen gekommen ist. Ich habe an dieser

Hypochondrie ein paar Jahre bis zur Entkraftung gelitten.' (Briefe,   1.314).
2) Ook in de Grundlinien wijst Hegel erop dat in de zedelijkheid, in de identiteit van het zelfbewustzijn met

zijn zedelijke inhoud, in feite niet meer van een zich verhouden tot gesproken kan worden: 'Jenes Verhalt-
nis oder vielmehr [die] verhaltnislose Identitat, in der das Sittliche die wirkliche Lebendigkeit des Selbst-

bewuBtseins ist' (7.95 A). Waar deze identiteit overgaat in een verhouding, zoals reeds in het geloven in
en vertrouwen op de objectieve inhoud, begint de reflectie: 'Glaube und Zutrauen gehoren der beginnen-
den Reflexion an' (ibidem).
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nog verborgen was, en het tot object van zijn bewustzijn maken. Op het moment dat dit
gebeurt, wordt de mens religieus, of beter: hij wordt voor zichzelf religieus,  want an sich
- op grond van zijn begrip - was hij dat altijd al. We zagen in het vorige hoofdstuk dat
Hegel   het   begrip   van   de  mens   bepaalt  als  de 'Einen Gedanken  Gottes'   (Vorlesungen,  3.3)
De mens onderscheidt zich op grond van zijn denken van alle andere levende wezens, en
- Hegel voegt dit op meerdere plaatsen in zijn werk als vanzelfsprekend toe aan deze bepa-

ling van het wezen van de mens - omdat hij een denkend wezen is, heeft hij religie: 'das
Tier hat Empfindung, GefOhl, aber durchs Denken unterscheidet sich der Mensch von dem
Tier, und darum hat er Religion.' (Forlesungen, 3.1 18). z,

De geschiedenis van de mensheid is het proces, waarin de mens zich steeds vollediger
van zijn begrip bewust geworden is,4 zich steeds beter zelf heeft leren kennen; 'das

menschliche BewuBtsein ist das Material, worin sich der Begriff Gottes realisiert; der
Begriff ist der Zweck, und das Material ihn auszufuhren ist das menschliche BewuBtsein.'

( Forlesungen, 4a. 139 Voetnoot).   Voor het bewustzon   van   de mens verschijnt   zijn   zelf
steeds als zijn hoogste object, als zon God. Maar dit object is niet iets anders dan het be-

grip; het bewustzijn heeft in zijn object zijn eigen begrip voor zich. De bepalingen die het
hoogste object voor het bewustzijn heeft, bepalen daarom steeds 66k de wijze waarop de
mens zichzelf weet. 'Durch die objektive und durch die subjektive Seite geht dieselbe
Bestimmtheit hindurch.    . . . Die Vorstellung, welche der Mensch   von   Gott hat, entspricht
der,   welche   er  von sich selbst  hat, von seiner Freiheit   hat.   . . .   Wenn der Mensch wahrhaft
von Gott weiB, so weiB er auch wahrhaft von sich' (ibidem, 139-140 Voetnoot).4 De
vraag naar het eigen wezen, het 'Erkenne dich selbst', blijft voor de geest in heel zijn ge-
schiedenis zijn 'absolute Gebot' (10.9 P). Door de eeuwen heen blijft hij op zichzelf be-
trokken, voortdurend met zichzelf in gesprek. Het zijn zijn gedachten over zijn eigen

1)   De  observatie is juist,  zo  weet ook Hegel,  dat de religie  in  de  loop  van de geschiedenis veelvuldig  mis-
bruikt is, tot een 'Sache der Willkor, der Tauschung' gemaakt, maar daarmee is volgens hem over het
ware  wezen  van de religie nog helemaal niets gezegd:   ' Es sind absurde Vorstellungen, daB Priester  dem

Volke zum Betrug und Eigennutz eine Religion Uberhaupt gedichtet haben usf.' De religie is voor Hegel
zeker geen 'opium  van  het volk', zoals  Karl Marx stelde. De filosofie  van  de  religie moet uitgaan  van  het

juiste begrip van de religie, zij moet 'die Religion zuerst .»ssen ..., d.i. sie als vernonftig erkennen und

anerkennen' en haar zo zorgvuldig onderscheiden 'von menschlichem Machwerk und Erjin£lung' (20.487).
2) Dit proces is een proces dat de hele mensheid heeft doorgemaakt. Wanneer 66n individu het op zich

neemt, geheel zelfstandig zich bewust te worden van zijn eigen wezen, daarbij volledig voorbij gaand aan

datgene, wat de hele mensheid al aan bepalingen van dat wezen voor het bewustzijn gebracht heeft, dan
kan het niet veel tot stand brengen. Het zal terugvallen in de eerste, daarmee ook armste bepalingen van

de beginnende mensheid. Hierin ligt de verklaring voor de 'geringe waardering' voor het individu, die
Hegel vaak verweten wordt. Voor dit individu dat mddr denkt te kunnen dan de hele mensheid voor hem,
heeft Hegel inderdaad weinig waardering. Het inzicht in het eigen wezen heeft namelijk niets te maken

met vormen van 'zelfkennis', waarin het slechts gaat om inzicht in de eigen bijzonderheid. Met dit belang-
rijke onderscheid begint Hegel in de Enzyklopadie zijn inleiding in de Philosophie  des  Geistes: ' Erkenne
dich selbst, dies absolute Gebot hat weder an sich noch da, wo es geschichtlich als ausgesprochen
vorkommt, die Bedeutung nur einer Selbsterkenntnis nach den partikularen Fahigkeiten, Character,

Neigungen und Schwachen des individuums, sondern die Bedeutung der Erkenntnis des Wahrhaften des

Menschen' (10.9 P).
3) Ook dit is een gedachte die we al heel vroeg in Hegels werk aantreffen. Vergelijk: 'je starker die

Trennung, desto reiner das Ich und desto weiter zugleich das Objekt ober und fern dem Menschen ist; ...
und, wenn das letztere als das Selbstandige gesetzt wird, desto unterjochter der Mensch scheinen muB'

(1.426  Systemfragment  von   1800)
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wezen - de elkaar opvolgende antwoorden op zijn hoogste vraag - die hij volgens Hegel
steeds tot uitdrukking brengt in het centrum van zijn religie, in de inhoud die voor het
bewustzijn van de mensen die in deze religie leven, de allerhoogste inhoud is. De wijze
waarop de mens zichzelf kent, doortrekt zijn hele bestaan. We treffen dit zelfbegrip niet
alleen aan in de voorstelling die hij heeft van God, maar ook in de wijze waarop hij zich
tot de natuur verhoudt, in de bepalingen van zijn zedelijke wereld en, op het moment dat
de mens dit begrip niet langer alleen maar voorstellend, maar ook denkend tot uitdrukking
brengt, in de eigen bepaaldheid van zijn filosofie. Samef vormen al deze gebieden de
objectiviteit, waarin de eigen subjectiviteit, het ontwikkelde zelfbegrip, zich uitdrukt. Dit
bewustzijn is daarom tevens zelfbewustzijn.

Doordat de mensheid zich in haar geschiedenis steeds meer bewust wordt van haar
eigenlijke object, verliest het vroegere object van het bewustzijn, de empirische wereld,
steeds meer aan betekenis. In zoverre gaat de zelfbevrijding in het begrip gepaard met de
bevrijding uit de wereld. Maar deze bevrijding betekent niet een afscheiding van de wereld,
een zich verheffen boven de wereld. Wat plaatsvindt in het proces, is dat de wereld steeds

meer haar eigenlijke plaats krijgt toegewezen in het bestaan van de mens. Alleen door zich
te bevrijden uit de wereld is de mens in staat zich op waarlijk vrije wijze te verhouden tot
zijn wereld, aan zijn vrijheid gestalte te geven in zijn wereld.4 Zo vormt de hele objecti-
viteit tevens het bewijs voor de waarheid en waarachtigheid van het zelfbegrip. Alleen
wanneer de mens zich volledig in zichzelf bevrijdt, kan hij volledig bj zichzeu zijn in de
wereld: 'der Mensch wird nicht Meister uber die Natur, bis er es Ober sich selbst geworden
ist' (G.W., 8.287 Voetnoot). - Een uitspraak, waard om te onthouden, gezien de ecologi-
sche ramp die zich in onze tijd voltrekt.

Vanuit deze dubbele bevrijding, de bevrijding in het begrip en de bevrijding uit de we-
reid, worden de stadia duidelijk die de mensheid in haar geschiedenis noodzakelijk door
moet maken. Het zijn dezelfde stadia als we al hebben leren kennen bij de bespreking van
de ontwikkeling van een bepaald volk (hoofdstuk I.2). In zijn eerste stadium is de mens op
onbevangen wijze betrokken op de natuur, leeft hij nog op onmiddellijke wijze in zijn we-

reld. De eerste religies die we aantreffen. zijn daarom natuurreligies, ze worden geken-

1) Voor de 'Klarheit und Detaillierung des Ganzen' (Briefe,  1.314) is deze samenhang van groot belang. Op
alle  ontwikkelingsniveaus zijn volgens Hegel namelijk al bepalingen aanwezig  van een volgend stadium,
en nog bepalingen van stadia die al gepasseerd zijn. Het geheel leert echter welke bepaling in dit stadium
in de hele objectiviteit tot uitdrukking is gebracht, met andere woorden, welke bepaling de mensen op dit
niveau als hun wezenlijke bepaling geldt. Alle andere bepalingen zijn dan bijzaak. 'Die Wahrheit des
Glaubens an eine Bestimmung des religiosen Geiste zeigt sich darin, daB der wirkliche Geist so beschaffen
ist wie die Gestalt, in der er sich in der Religion anschaut.' (3.504). Dit 'heuristische' principe helpt
Hegel vooral om zijn weg te vinden in de enorme hoeveelheid materiaal, dat door de orientaalse religies
wordt aangedragen.

2) Vergelijk: 'der Geist ist eben dies, sich Ober die Natur zu erheben, aus dem Naturlichen sich heraus-

zuziehen, frei zu werden nicht nur gegen das Naturliche, sondem im Naturlichen das Natorliche sich zu
unterwerfen,  es sich angemessen, gehorsam zu machen.' ( Forlesungen, 48.415). Alleen  door zich te bevrij-
den uit de onmiddellijk voorgegeven natuur kan de mens doordringen tot zijn ware natuur en vervolgens
zijn eigen natuur tot uitdrukking brengen in de wereld. Het is het streven van de rede, zo drukt Hegel dit
uit in de Vorrede   van    de   Grundlinien.   'in der Gegenwart sich zu befreien und dadurch in ihr sich zu
finden' (7.27).
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merkt  door  het ' Fersenktsein des Geistes  in die Naturlichkeit'   (12.77).'  We kunnen  dit
stadium bewustzijn noemen, als we daarin al deze aspecten - onbevangenheid, onmiddellijk-
heid, verzonkenheid - samendenken. Op deze wijze wordt dit moment gekenmerkt als het
rustige, beschouwende, theoretische  (in de  zin van het Griekse 'theoria': toezien, bijwonen)
moment: de aanschouwingsvorm van de ruimte (vergelijk: 9.41-42 A). In zijn volgende
fase ontwikkelt de mens zijn vrijheid door zich van de natuur - en dus ook van zijn be-
wustzijn - te onderscheiden, zich ertegenover te plaatsen. Hier plaatst hij zichzelf in een
verhouding tot de natuur, waarbij de natuur het onwezenlijke object, hijzelf het wezenlijke
subject is: de aanschouwingsvorm van de tild. Dit is evenwel nog slechts een eerste bevrij-
ding   van de natuur,   nog

' unvollkommen und partiell' (ibidem), omdat de natuur binnen
deze relatie wel degelijk nog een rol blijft spelen. Het is het moment van de re/lectie-in-
zichzeV. het moment waarop de mens tegenover de wereld in zichzelf bevangen raakt. We
kunnen het, ter onderscheiding van het moment van het bewustzgn, aanduiden als ze(/1
bewustzi/n, het onrustige, praktische moment.4 Hieronder vallen de Joodse, Griekse, en
Romeinse religie.m De tegenstelling tussen deze beide stadia, tussen de momenten van het

1) Hoe sterk deze 'categorieen' van de rede Hegels benadering van de werkelijkheid bepalen, wordt bijvoor-
beeld duidelijk in de brieven die hij vanuit Frankfurt schrijft aan zijn 'jeugdliefde'. In het beeld dat hij
zich van haar vormt (ontmoetingen zijn er niet gedurende deze correspondentie) komt haar natuurlijkheid
steeds nadrukkelijker naar voren. Eenvoud, vrouwelijke 'natuur', plattelandsbestaan, trouw en vanzelfspre-
kende gehoorzaamheid (katholicisme) bepalen zijn ideaalbeeld. Het staat voor Hegel in scherp contrast
met het leven dat hij zelf in de stad leidt (Briefe, 1.49-58). In 66n van deze brieven verontschuldigt Hegel
zich voor de beschouwelijkheid van zijn eigen conversatie: 'lch weiB nicht, wie es mir geht, immer in
allgemeine Reflexionen hineinzugeraten.' (ibidem, 56). Aan een vlinder die zij hem stuurt, wijdt hij de
volgende beschouwing: de vlinder kent zijn ziel niet, hij heeft 'keine Anschauung des Unverganglichen';
hij   heeft een lagere ziel, waarvan de 'Erinnerung' (mijn cursivering) altijd gescheiden blijft   van   haar
object, 'nie eins mit ihm wird' (ibidem, 57). De tegenstelling tussen stad en platteland, als tegengestelde

wijzen van bestaan, speelt ook in de Grundlinien een belangrijke rol, hier als exemplarisch voor respectie-
velijk burgerlijke samenleving en familie: 'Stadt und Land - jene der Sitz des burgerlichen Gewerbes, der
in sich aufgehenden und [sich] vereinzelnden Reflexion, dieses der Sitz der auf der Natur ruhenden Sitt-
lichkeit' (7.397 A).

2) Bewustzi/n en ze(/bewustz(in moeten we hier zeer breed nemen, als algemene aanduidingen voor deze
beide grote bewegingen. Zij vormen ook in Hegels bespreking van de religie in de Phanomenologie het
'Hauptunterschied'   (3.504).   in die bewegingen zelf worden  weer vele concrete theoretische en praktische
'momenten' aangetroffen. Op deze manier gebruikt Hegel in het System der Sittlichkeit de 'potenties' van
Schelling. Waar subject en object zich tot elkaar verhouden, zijn er verhoudingen die meer theoretisch,

beschouwend, worden geduid (het begrip presenteert zich hier als gesubsumeerd onder de aanschouwing),
en verhoudingen die onrustiger, praktischer, van aard zijn (hier wordt de aanschouwing onder het begrip
gesubsumeerd). Vergelijk: 'aa wird die Anschauung unter den Begriff subsumiert; wo das Subjekt das
subsumierende  ist,  ist der Begriff herrschend.' (System der Sitilichkeit,  p. 12 Voetnoot).

3)  Als praktische religies hebben ze alle drie een Zweck: het Joodse volk, de Griekse stadstaten, Rome. In het
verloop van de ontwikkeling wordt dit praktische doel van de religie, haar werkelijkheid, steeds omvang-
rijker. Het Joodse volk is dtn enkel volk naast vele andere en kent nog geen eigenlijke politieke ontwikke-
ling (het moment van de enke/heid); in Griekenland verbreedt het doel zich tot een veelheid van individu-
ele stadstaten, die zich niet in hun algemeenheid (het zijn allemaal Griekse stadstaten),maar in hun bijzon-
derheid van elkaar onderscheiden (het moment van de bijzonderheid), het Romeinse Rijk tenslotte neemt
de vroegere volkeren en stadstaten in zich op en ontwikkelt de staat tot een wereldrijk (het moment van
de - abstracte - algemeenheid) (Vergelijk: Vorlesungen, 48.287-289). In een notitie, waarin Hegel terug-
blikt op de hele ontwikkeling van de eindige religies, rekent hij deze drie religies tot het tweede stadium

en duidt hij dit expliciet aan als het stadium van het zelfbewustzijn: 'Zweite Stufe - Selbstbew tsein -
eine geistige Macht verhalt sich zum Subjekt' (ibidem, 132 Voetnoot).
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bewustzon en van het zel/bewustz#n, wordt opgeheven in het christendom. Hier bevrijdt de
mens zich volkomen van zijn wereld en wordt hij zich in zijn object bewust van zijn voUe-
dige   begrip.   ' Die dritte Stufe   ist die Erhebung aus dieser noch besonderen Freiheit   in   die
reine Allgemeinheit derselben, in das SelbstbewuBtsein" und Selbstgefilhl des Wesens der
Geistigkeit.' (12.77). Op het moment dat de mens tot dit hoogste weten van zijn wezen
doordringt, realiseert hij eveneens zijn hoogste, niet meer begrensde vrijheid: hij heeft nu
' in sich einen ganz freien Boden gewonnen   und    sich ein anderes Verhaltnis gegen   die
Natur, das Verhaltnis der Unabhangigkeit von ihr gegeben.' (11.527).4

De hele ontwikkeling door deze drie stadia zouden we weer kunnen aanduiden als een
ontwikkeling in het moment van het bewustzo'n: het is de fase in de geschiedenis waarin de
mens zich op theoretisch-objectiverende wijze steeds vollediger van zijn begrip bewust is
geworden. 'Die vollendete Religion ist diese, wo der Begriff zu sich zuruckgekehrt ist, wo
die absolute Idee - Gott als Geist nach seiner Wahrheit und Offenbarheit fur das
BewuBtsein   -   der  Gegenstand ist.' (Voriesungen, 3.28). Als in het christendom deze waar-
heid, dit hoogste principe, eenmaal bereikt is, verandert de geschiedenis van karakter: ze
wordt praktisch. In de hele geschiedenis van het christendom, 'von der Volkerwanderung
an', zal het er alleen nog maar om gaan 'dies an und fur sich Allgemeine, Wahre auch in
die Wirklichkeit einzubilden, die Wirklichkeit danach zu bestimmen.' (19.35). Het christen-
dom verschilt dus in principe van alle vroegere, etnische, religies. Zijn principe is geen
bezonder, geen bepaaW principe meer.3, Wanneer Hegel stelt, dat in het verloop van de
geschiedenis de wereldgeest 'das Besondere, ... die Volkergeister' (7.503 P) achter zich

1) Om het zelfbewustzijn van het tweede moment en het ware zeltbewustzijn van elkaar te onderscheiden

voegt Hegel  aan het eerste  vaak het predicaat formell of abstrakt toe.  Maar vaak  laat hij deze nadere bepa-
I ing  ook  weg  en  dan  moet  uit de context duidelijk worden  of hij spreekt  over  het nog eenzijdige, slechts

negatieve zelfbewustzijn, of over het hogere affrmatieve zelfbewustzijn van de mens. Vergelijk voor een
zeer duidelijke tegenoverstelling van deze beide vormen van zelf-zijn: System der Sittlichkeit, p 38-39.

2) Het gegeven citaat is afkomstig uit een ontwerp voor de filosofie van de geest, waarin Hegel ingaat op het
begrip van de geest. Het is een bijzonder interessant ontwerp, omdat hij hier zeer nauwkeurig aangeeft,
waarin het onderscheid bestaat tussen de Griekse en de christelijke vrijheid: 'Dem Griechen war das
/Wenschliche zu seinem Anteil gegeben,  d.i.  der freie Geist,  der aber seine Unendlichkeit noch nicht erfaBt
hat. - Es ist nicht der absolute, der heilige Geist, der Ober die Griechische Welt ausgegossen ware und zu
dessen Erkenntnis er kommen konnte. Es ist der Mensch, als frei  innerhalb der Natur, so daB er an ihr das
Organ seines BewuBtseins behalt,  in ihr befangen bleibt'  (11.527). Deze zelfde bepaaldheid  is ook aanwe-

zig in de Griekse filosofie: 'Die Aufgabe, den Geist zu erkennen, ist auf diese Weise an und filr sich
beschrankt. Auf dieselbe Stufe begrenzt sich auch die Erkenntnis, welche das Ziel dieser Wissenschaft [de
fi losofie HS] ist.' (ibidem).  -  In dit ontwerp  komt  zo zeer duidelijk naar voren, dat Hegels begrip  van
vrilheid volledig opbouwt  op  de  door ons gegeven indeling:  de  mens kan onvrj  zon, als verzonken  in  de
natuur; vr,), als meester over de natuur; en oneindig  wij, als meester over zichzelf Vooral in de Grund-
1inien, waarin Hegel de realisatie van de vrijheid behandelt, moeten we deze 'gelaagdheid' van zijn vrij-
heidsbegrip goed voor ogen houden. Wanneer wij onze ware vrijheid misverstaan, heeft dit volgens Hegel
(hij denkt waarschijnlijk aan de Franse Revolutie) de 'ungeheuersten praktischen Folgen' (10.301 A). -
Niet aan de praktische, maar aan de absolute geest moet in het leven van de mens het primaat toekomen:
'Der Mensch arbeitet die Woche durch  um des Sonntags  wi lien, hat nicht den Sonntag  um der Wochen-
arbeit willen.' (10.412).

3) Ook Heyde, De verwerkelijking van de vruheid, p. 249, benadrukt in zijn bespreking van het slot van de
Grundlinien dat 'door de geschiedenis de bepaa/de staat fundamenteel gerelativeerd wordt' en dat duide-
lijk 'de moderne staat die in de Germanische Welt tot bestaan komt een hoger recht vertegenwoordigt'.
Feitelijk gaat het hier om het hoogste recht, zoals Heyde ook zelf aangeeft, want het zijn 'de fundamentele
beginselen van vrijheid en recht, die in Hegels filosofie tot begrip gebracht zijn' (ibidem, p. 250).
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laat,   omdat   hun   principes   nog   te   beperkt   zijn   -   ' Die   Prinzipien der Volksgeister sind um
ihrer Besonderheit willen...   uberhaupt beschrankte' (ibidem)  -,   en dit opheffingsproces  van
de wereldgeest aanduidt als zijn 'Weltgericht' (ibidem), dan constateert hij slechts dat de
voorgeschiedenis van het christendom zich feitelilk zo voltrokken heeft. De mensheid is in
dit proces langzaam   naar haar hoogste religie toegegroeid. ' Weltgeist', ' Weltgericht',   -   het
zijn termen die in ons voorstellingsvermogen een hoge vlucht kunnen nemen. Maar het
gaat hier in ieder geval niet om een voorspelling van Hegel, alsof de mensheid in haar
geschiedenis steeds weer in een nieuw bijzonder principe zal worden opgesloten, tot in het
slecht oneindige. In de wereldgeschiedenis heerst niet 'die abstrakte und vernunftlose Not-
wendigkeit eines blinden Schicksals' (7.504 P), maar de geest, die naar zijn begrip vrij is
(ibidem) en in zijn geschiedenis zijn begrip ook realiseert.N De speculatieve geschied-
schrijving zoekt daarom in deze geschiedenis naar de 'notwendige Entwicklung der Mo-
mente der Vernunft' (in de Phanomenologie is de rede de grond, de concrete eenheid waar-
in de beide abstracte momenten, het bewustziin en het zelfbewustzijn, zich verenigen); haar
streven is het de geschiedenis uit te leggen als 'Auslegung und Verwirklichung des
allgemeinen Geistes.' (ibidem). We zullen proberen deze beweging met Hegel  mee  te  den-
ken.

II.1. Natuurtoestand en natuurreligie

De geschiedenis van de religies begint dus - volgens Hegel noodzakelijk - met de natuur-
religies. Deze moeten we vooral goed onderscheiden van de natuurtoestand van de mens-
heid, de periode die als voor-geschiedenis aan de geschiedenis van de religie vooraf gaat.
De geschiedenis van de religie begint pas als het begrip tot bewustzijn wordt gebracht, als
de   mens   voor het eerst doordringt   tot   zijn hoge wezen.   ' Die Religion beginnt   mit   dem
BewuBtsein, daB es etwas HOheres gebe als der Mensch.' (12.122).1'In de natuurtoestand
ontbreekt dit bewustzijn en daarom kent zij nog geen eigenlijke religie. Hier treffen we
alleen magie aan: de mens plaatst zichzelf als opperwezen in de natuur. In deze 'Zauberei
liegt nun nicht die Vorstellung von einem Gott, von einem sittlichen Glauben' (ibidem).
Deze natuurtoestand van de mensheid is daarom meestal geen 'Zustand der Unschuld',
zoals vaak in romantiserende idealisaties van deze toestand naar voren wordt gebracht,

1) Hollak wijst deze opvatting van de hand. Naar zijn mening wordt doordat Hegel in zijn filosofie van de

geschiedenis de Weltgeist invoerde,  deze  geschiedenis  beheerst  door  de  ' Unvernunft'  en  kwam  Hegel  tot
'zijn terecht bekritiseerde ... opvatting der geschiedenis als een immanent noodzaketijk zich voltrekkend
teleologisch proces.' (J. Hollak, 'Kritische beschouwingen naar aanleiding van Hegels leer van de objectie-
ve geest als rechtsfilosofie', in: Hege!  omstreden, W. Klever e.a.  (red.),  Bussum,  1983,  p.  21 -49;  aldaar:
p. 35-36).

2) Ook in de Asthetik brengt Hegel dit onderscheid tussen natuurreligie en natuurtoestand zeer nadrukkelijk
naar voren. Het begin van de kunst valt samen met het begin van de religie: 'Nach der objektiven Seite
hin steht der Anfang der Kunst im engsten Zusammenhange mit der Religion.' (13.409). Het begin van
beide hangt samen met de verwondering: 'Die Verwunderung .  kommt nur da zum Vorschein, wo der
Mensch ... geistig zurucktritt von der Natur und seiner ersten singularen Existenz und in den Dingen nun
ein Allgemeines, Ansichseiendes und Bleibendes sucht und sieht.'; in de natuurtoestand is de mens nog
niet   'geistig'  tegenover  de  natuur  getreden,   hij   heeft  zich   nog  niet   verwonderd:   ' Der  Mensch, den noch

nichts wundert.  lebt  noch  in der Stumpfheit und Dumpfheit  hin.'  ( 13.408).  Het  is  om deze reden,  dat  we
volgens Hegel in de natuurtoestand nog geen kunst aantreffen: 'die unmittelbare Verehrung der Natur-
dinge, Natur- und Fetischdienst, ist deshalb noch keine Kunst.' (13.409).
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maar een 'Zustand der Roheit, ein tierischer Zustand, ein Zustand der Begierde, der Wild-
heit uberhaupt' (Voriesungen, 4a.424). Het donkere'  Afrika beschouwt Hegel als het con-
tinent van deze primitieve wildheid (zoals hij demonstreert aan de hand van voornamelijk
missionaris-rapporten), het bevindt zich 'jenseits des Tages der selbstbewuBten Geschichte
in die schwarze Farbe der Nacht gehullt' (12.120).1)

Alleen in streken waar de natuur zeer overvloedig is, leven mensen in schijnbare harmo-
nie met de natuur. Maar hier realiseert volgens Hegel de mens zeker niet zijn hoogste be-
stemming. Hij verwijst in dit verband naar de ontdekkingsreizen van James Cook, die de
ideale menselijke samenleving op de Zuidzee-eilanden zocht. Toen hij na vele teleurstellin-
gen eindelijk zijn ideale eiland gevonden dacht te hebben, ontdekte hij dat de leider van
deze stam zich in een centraal gelegen hut zonder enige reserve door zijn onderdanen vet
liet mesten. Hegel concludeert: 'Vor den Anfang der wirklichen Geschichte fallt daher
einerseits die interesselose, dumpfe Unschuld, andererseits die Tapferkeit des formellen
Kampfs des Anerkennens und der Rache' (7.507 A). De beroemde 'Kampf um Anerken-
nung',   die   in de geschiedenis   van   de   (met name Franse) Hegel-interpretatie veel aandacht
heeft gekregen, plaatst Hegel hier dus in de voorgeschiedenis van de mensheid. De heer-
knecht verhouding, waarin deze strijd tenslotte resulteert, realiseert pas het onderscheid, dat
een hogere vorm van menselijk samenleven mogelijk maakt: in iedere politieke gemeen-
schap moeten er mensen zijn die regeren, en mensen die geregeerd willen worden. Maar de
heer die Cook aantrof in de Stille Zuidzee, heeft nog een zeer lange weg te gaan, voordat

hij met enig recht monarch kan heten.
De eigenlijke geschiedenis begint pas in Azie, waar echte gods-dienst en daarom ook

eerst echte staten ontstaan; waar de mens door een buiten zichzelf geplaatste objectiviteit
de subjectieve willekeur inperkt. Maar omdat in deze eerste fase van de geschiedenis de
re#ectie-in-zichze# nog  niet tot stand gekomen is, voltrekt  deze hele ontwikkeling  zich  nog

op slechts substantiele wijze. De objectiviteit overheerst als een substantiele eenheid, waar-
voor   de '

subjecten' slechts accidentele waarde hebben.    ' In der Pracht dieses Ganzen   geht

1) In zijn colleges over de Philosophie der Geschichte gebruikt Hegel de metafoor van licht en donker om
zijn indeling van de wereldgeschiedenis te verhelderen. De geschiedenis is 'das groBe Tagewerk des
Geistes'. Deze dag begint, als in het oosten, in Azie, 'die auBerliche physische Sonne' (12.134) opgaat: de
zon, het 'reine, alles enthaltende und erfilliende Lichtwesen des Aufgangs' (3.506), is het hoogste object
van de beginnende religie. Hij eindigt, als in het westen - in Europa, waartoe ook de geschiedenis van
Griekenland behoort (12.132) - de natuurlijke zon ondergaat en 'die innere Sonne des SelbstbewuBtseins'

opgaat, die 'einen hoheren Glanz verbreitet' (12.134). Hier pas leert de mens zichzelf kennen: hij staat nu
'im  Verhalmis zu seinem Geiste' (ibidem). Deze metafoor van licht en donker  is een beeld,  dat  door  heel
het werk van Hegel heen voortdurend terugkeert. In zijn commentaar op het begin van het Johannes-evan-

ge\'te in Der Geist des Christentums vertaalt hij  'het licht'  (0(01) als 'Wahrheit' (1.374).
2) Daarmee is niet gezegd, dat deze voorgeschiedenis geen ontwikkeling kent. Hegel stelt alleen, dat hier de

mens nog niet tot zijn begrip is doorgedrongen. Verstand daarentegen is alom aanwezig. De zich in
Hegels tijd ontwikkelende taalkunde toont volgens hem zelfs aan, dat de taal aan concrete (verstands)be-

paaldheid inboet vanaf het moment, dat de rede haar intrede doet: 'ein eigentomliches Phanomen, daB das
in sich geistiger werdende, die Vernunftigkeit heraustreibende und bildende Fortschreiten jene verstandige
Ausfithrlichkeit und Verstandigkeit vernachlassigt, hemmend findet und entbehrlich macht.' (12.85). Ook
andere, meer occulte vermogens, zoals bijvoorbeeld helderziendheid   (10.146  Z),   zon   in deze natuurtoe-
stand veel verder ontwikkeld en gaan later grotendeels verloren. Hierover hoeven we volgens Hegel echter

niet te treuren: al deze vermogens richten zich uitsluitend op toevallige omstandigheden, 'einzelne

Begebenheiten, einzelne Schicksale' (Vorlesungen, 4a. 151).   Het  heeft  geen  zin  een  waarzegger  te  raadple-
gen als we willen weten hoe het de mensheid in de toekomst zal vergaan.
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die individuelle Personlichkeit rechtlos unter' (7.509 P). De mens houdt het in deze sub-
stantiele wereld uit, omdat (en ook alleen maar zolang) hij voor zichzelf nog niet subject is.

'Die Pracht orientalischer Anschauung ist das eine Subjekt als Substanz, der alles angehort,
so daB kein anderes Subjekt sich abscheidet und in seine subjektive Freiheit sich reflek-
tiert.' (12.136). In deze wereld is maar 66n persoon vrij: de patriarchale heerser.  ' Kerk'  en
'staat' zijn nog niet gescheiden, de heerser is hier tevens 'Hoherpriester oder Gott, Staats-

verfassung und Gesetzgebung zugleich Religion' (7.509 P).
De orientaalse wereld leeft in de onmiddellijke eenheid met de natuur en heeft ook')

een opperwezen, dat op 6dn of andere onbegrepen wijze met die natuur samenhangt. Het is
de wereld van het kind, de wereld van het directe geloof dat nog niet door de subjectieve

reflectie-in zich tot een probleem geworden is: 'unbefangener Glaube, Einheit - ohne Frei-
heit, eigentumliche Personlichkeit' ( Forlesungen,   4a. 1 Voetnoot).1  De mens brengt in de
orientaalse religies geen andere inhoud voor zijn bewustzijn dan alle latere religies - hij

spreekt 'dieselbe Religionsstitze' uit -, maar deze inhoud 'gilt ihm ... doch nur als ein
solches, auBerhalb dessen noch das ganze Leben und die ganze Welt liegt.' (8.389 Z). In
de Orient heeft de mens wel al het bewustzijn van zijn begrip, maar dit bewustzijn is hier
nog meer in de vorm van het gevoel, een vermoeden. De eigen inhoud wordt vermoed en

vereerd in natuurinhouden (zon, koe), of ook al geobjectiveerd in kunstvoorwerpen, zonder
evenwel daarin volledig helder te kunnen worden. 1n de Orient ontbreekt nog de 'Ruck-
gang in sich - zum theoretischen BewuBtsein' (Vorlestingen, 3. 146).4 Pas in de Griekse
kunst-wereld wordt de eigen objectiviteit 'in den Tag des Wissens herausgeboren' (7.510 P)
en aanschouwt de mens zijn wezen.

Zowel in de orientaalse als in de Griekse wereld is de kunst nog de hoogste wijze waar-

op aan het religieuze bewustzijn van het wezen gestalte wordt gegeven. Maar alleen in de
Griekse wereld gebeurt dat op een mooie wijze. De klassieke Griekse kunst was volgens
Hegel het produkt van 'das SelbstbewuBtsein des freien Geistes' (10.371 A), dat zich ge-
heel uit de natuur bevrijd heeft. De natuur verliest hier haar zelfstandigheid tegenover de

geest en wordt door de kunstenaar alleen nog gebruikt om zijn eigen betekenis, de vrije
geest, tot uitdrukking te brengen. De natuur wordt teken van de geest, materiaal waarin de
kunstenaar zijn eigen betekenis legt. In de Griekse kunst ist 'das Anschauen und

1 )  Auch is voor Hegel een technische term, waarmee hij de meest uitwendige relatie uitdrukt, waarin zaken

of bepalingen ten opzichte van elkaar kunnen staan: de volledig onbemiddelde relatie in ruimte of tijd,
waarin ze 'nur neben- oder nacheinander durch ein Auch' verbonden zijn (8.236 A). In de Phanomenoto-

gie, in het hoofdstuk over de Wahrnehmung, bepaalt hij de Dingheit, die zich nog niet als Ding manifes-

teert, als 'Auch' (3.95-96). Met behulp van dit onderscheid voltrekt Hegel in de Grundlinien de overgang

van de innerlijke constitutie van de staat. 'wo alle Zweige des burgerlichen Lebens bestehen . neben- und

auBereinander' (7.490 Z), naar de 'Souveranitat gegen auBen', waar de staat zich als 'wirkliches, unmittel-
bares Individuum;  als  'Fur-sich-Sein'  (7.490 P) presenteert.

2) Het grote verschil tussen een onmiddellijk - eenvoudig - en een door het verstand bemiddeld - rationeel -
geloof maakt Hegel alsvolgt duidelijk: 'Zutrauen, Gehorsam, gegensatzlos.  Es ist z.B. ein anderes, an Gott
oder die Gotter g/auben, und ein ganz anderes, zu sagen: /ch g/aube an Gott. hier schon Reflexion.

Bewu tsein von einem Entgegengesetzten; hier tritt das Bedurfnis der Rechtfertigung, des Rasonnements,

der Polemik usf. ein.' ( Forlesungen,   3.12).   in een geloofsgemeenschap, waarin het geloof aan God nog
vanzelfsprekend is, zal de uitspraak dat ik aan God geloof hooguit als uitspraak verbazing wekken.

3)   Daarom  komt  in deze wereld  ook  de fi losofie volgens Hegel  nog  niet  voor: 'Die eigentliche Philosophie

beginnt im Okzident. Erst im Abendlande geht diese Freiheit des SelbstbewuBtseins auf, das naturliche
BewuBtsein  in sich unter und damit der Geist in sich nieder.'  (18.121).
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BewuBtsein des freien Geistes ... gewahrt und erreicht.' (10.372 A). Deze vrijheid, waaraan
de schone kunst haar ontstaan dankt, ontbreekt in de orientaalse kunst. De kunstenaar staat
nog in een onmiddellijke, niet door hemzelf bemiddelde relatie tot de natuur; hij is nog aan
de natuurgestalten gebonden en daarom mist hij 'die Macht ... das AuBere frei zur Bedeu-
tung und zur Gestaltung zu durchdringen.' (10.371 A). De orientaalse kunst is niet vrij, en
daarom ook niet mooi. De beelden die vereerd worden zijn 'unschone GOtzenbilder'
(10.372 A). Tegenover de Griekse kunst, die in verheven rust de vrije geest tot aanschou-
wing wist te brengen, presenteert Hegel de orientaalse kunst als een rusteloze worsteling
met de natuurgestalten, als een streven dat zijn doel - 'die unendliche Form' (10.370 P),
het  vrije fur sich zijn van de geest - niet kan bereiken. Het begrip blijft nog an sich, onder
de natuurgestalten verborgen,"   en alle pogingen   van het religieuze bewustzijn   zich   daad-
werkelijk boven de natuur te verheffen worden slechts 'inkonsequent durchgefuhrt' ( Forles-
ungen, 48.418).3,

Maar ook de orientaalse wereld kent natuurlijk een eigen ontwikkeling, want anders zou
de overgang naar de volgende fase van de geschiedenis onverklaard blijven. Het bewustzijn
moet uit zichzelf de overgang naar het zeljbewustziin tot stand brengen. Langzaam, door de
drie fasen van het begrip heen (China, India, Perzie), wint in de Orient het in zichzelf
gereflecteerde, praktische subject aan betekenis. En zo kan tenslotte, door deze ontwikke-
ling bemiddeld, de geest zich in de landen rond de Middellandse Zee 'mit Konsequenz in
sich gegen das Naturliche' (ibidem) verheffen. Nu treedt de natuur terug, wordt bijzaak, en
het vrije zelfbewustzijn treedt er tegenover. Maar deze vrijheid is nog slechts de eerste
vrijheid, zoals we zagen. De in-zichzelf-gereflecteerde mens is nu de maat van de wereld,
haar macht. maar blijft precies daardoor ook nog steeds op de wereld betrokken. Daarom is
hij 66k onvrij.n Hij realiseert zijn absolute vrijheid niet, omdat hij de eindige wereld niet
volledig overstijgt, nog niet in het begrip zijn waarheid heeft. De vrijheid van dit nog op

1) De overgang van de natuurreligies naar de religies van de vrije subjectiviteit kunnen we vergelijken met
de overgang van de natuurfilosofie naar de filosofie van de geest in de Enzyk/opadie. De dood, die inhe-
rent is aan het leven, wordt hier door Hegel geduid als de dood van de natuur Oberhaupt en als overgang
naar het begrip, dat zich uit de natuur bevrijd heeft: 'das letzte Aussersichsein der Natur ist aufgehoben,
und der in ihr nur an sich seiende Begriff ist damitfitr sich geworden.' (9.537 P).

2) In de natuurreligie is de eenheid van het geestelijke en natuurlijke nog onmiddellijk. De geest is nog in
'ruhige Einheit', in 'Neutralitat mit der Natur'. In de Orient treffen we slechts 'Vermischung des
Geistigen mit dem Natilrlichen' aan (Voriesungen, 4a417). Vermengen en neutraliseren zijn zeer onvolle-
dige wijzen, waarop tegendelen tot een eenheid verbonden kunnen worden. Zo verenigen zich in de schei-
kundige processen van de anorganische natuur base en zuur tot de neutrale eenheid van het zout. Maar
deze eenheid valt net zo gemakkelijk weer uiteen in zijn tegendelen. Het scheikundige proces is daarom in
Hegels Naturphilosophie slechts een zeer bleke voorafspiegeling van de veel hogere eenheid tussen natuur
en 'geest', die in het levensproces tot stand komt.

3) In logische termen beschrijft Hegel deze overgang naar de vrije subjectiviteit als de overgang van zun
naar wezen. Het is een grote overgang in vergelijking met de orientaalse natuurreligies. Een nieuwe,
machtige Geistesform doet zijn intrede in de wereld. Tegelijkertijd echter moet het belang van deze over-
gang niet worden overschat. Ook de religies die nu volgen, zijn nog eindige, 'heidense' religies:

' Wesen

ist wenig. Aber das SelbstbewuBtsein, die Volker, welche dazu gekommen sind, das Wesen zu wissen, zu
verehren, sind damit in den Kreis der idealit:it, in das Reich der Seele, den Boden der Geisterwelt
herobergetreten, [sie haben] das Band der sinnlichen Anschauung, des Gedankenlosen Imals von der
Stirne gerissen und den Gedanken, die intellektuelle Sphare ergriffen, erschaffen, und im Inneren den
festen Boden Gewonnen.' ( Forlesungen,  48.30).
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abstracte wijze bij-zichzelf-zijnde subject kan niet mddr zijn dan een abstracte vrijheid en
de  beweging  van  de drie religies  die  tot deze sfeer behoren,  zal dit moeten aantonen.4

II.2. Joodse religie

Hegel  begint  deze  beweging  met  de  Joodse  religie,  de  'Religion  der Erhabenheit' (Vorles-
ungen. 4a.58). De Joodse werkelijkheid lijkt nog sterk op de orientaalse werkelijkheid, de

staat is nog patriarchaal ingericht.n maar de in-zich-gereflecteerde subjectiviteit, waar het
in deze sfeer om gaat, komt in de religie duidelijk tot uitdrukking. 'Der Grundcharacter

dieses Verhaltnisses bestimmt sich aus der Bestimmung des Herrn, des Einen, des Wesens'
(ibidem, 59). Hier, in zijn hoogste wezen, brengt de mens zijn abstracte zelfbegrip tot Uit-

drukking, maar hij doet dit wei nog slechts op de wijze van de voorstelling. In de ontwik-

1)   In   de  meeste   colleges  behandelt   Hegel   de  sfeer  van de bestimmle Religion als een totaliteit, waarin de

Orient het eerste, Rome het derde en de Griekse en Joodse religie (als elkaar aanvullende bewegingen)
samen het tweede moment uitmaken. Zo komt Rome veel meer op zich te staan, waardoor vooral het

schrille contrast met de voorafgaande en volgende periode duidelijk wordt. Ik volg hier het college van
1824, waar Hegel zich vooral orienteert  aan het praktische karakter  van dea religies. H ierdoor  kan  hij  aan

de eis voldoen, die hij in de Enzyklopadie stelt aan de methodische bewijsvoering: een eenheid geldt al-
leen dan als bewezen, wanneer de beide sferen die eraan voorafgaan en waarvan deze eenheid het resultaat

is, elkaar funderen, hetgeen inhoudt, dat de ontwikkeling van de tweede sfeer een 'Ruckgang in die erste,

wie die [Entwicklung HS] der ersten ein Obergang in die zweite ist' (8.391-392 P). In dit college komen

de momenten van de tweede sfeer in omgekeerde volgorde met de momenten van de eerste sfeer overeen:

de Joodse religie met de Perzische licht-religie, de Griekse met de Indische (het polytheYsme), en de
Romeinse met de Chinese religie. De eerste parallellie treffen we ook aan in de Phanomenologie. waar

Hegel de abstracte substantie van Spinoza met het (Perzische) Lichtwezen vergelijkt (3.586). Dergelijke

parallelliseringen komen vooral in de systeem-ontwerpen uit Jena veelvuldig voor. maar zijn vaak moeilijk
mee te voltrekken.

2) In de Philosophie der Geschichte plaatst Hegpl daarom 'Judaa' in de orientaalse wereld, als een onderdeel

van het Perzische  Rijk.  in het college  over de geschiedenis  van de religie  uit 1831 behandelt  hij  ook  de
Joodse religie weer als 6dn van de orientaaise religies en wei meteen na de Perzische religie ( Voriesungen.

4a.625-628). Het is interessant om te zien, hoe deze terugplaatsing van de Joodse religie naar de orientaal-

se wereld in het college uit  1827 als het ware wordt voorbereid. In dit college behandelt Hegel de ontwik-

keling van de eindige religie weer als een totaliteit: na de religies van de Orient volgen als tweede mo-

ment de religie van de Grieken en van de Joden, waarna de beweging afgesloten wordt in het derde mo-

ment door de Romeinse religie. Maar nu draait hij de verhouding tussen Griekse en Joodse religie om en

bespreekt   hij de Joodse religie   na de Griekse. H ierdoor ontstaan belangijke accentverschuivingen   in   de

bespreking van beide religies. In de bespreking van de Griekse religie wordt nu veel sterker dan in de

jaren voorheen weer de nadruk gelegd op het 'onmiddellijke' en 'natuurlijke' karakter van deze religie.
De Joodse religie wordt nu de religie van de 'reine Subjectivitat', die een einde maakt aan de zintuiglijk-
heid en natuurlijkheid, die in de Griekse voorstelling nog zo'n grote rol speelden (ibidem, 561). Verder

wijst Hegel er echter nadrukkelijk op, dat deze zuivere subjectiviteit nog geen absolute subjectiviteit is: zij
is 'noch abstrakt, als noch die erste Subjektivit:it' (ibidem, 563). Het is nog alleen maar de subjectiviteit,
die  tegenover de natuur staat, de in-zich-gereflecteerde subjectiviteit.  In het college  van   183 I  handhaaft

Hegel deze bepaling van de Joodse God als eerste subjectiviteit, maar nu komt deze subjectiviteit tot stand

in het moment van de orientaalse natuurreligie. Hij onderstreept daarom in dit college tevens het natuurlij-

ke karakter van de Joodse God: 'Zugleich ist diese absolute frele Subjektivitat als ausschlidende Ein:el-
heit (mijn cursivering) - Gott wesentlich als der Eine.' (ibidem, 625). Deze opeenvolgende besprekingen
van de Joodse religie geven aldus een mooie illustratie  van de wijze. waarop Hegel zijn denkcategorieen

aanwendt op het materiaal dat voor hem ligt.
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keling van de in-zich-gereflecteerde subjectiviteit is dit eerste moment nog het moment van
het bewustz(/n: het wezen wordt wei al voorgesteld in de religie, maar nog niet praktisch
gerealiseerd in de werkelijkheid.v De substantie, die vroeger de natuur nog op onverklaar-
de wijze in zichzelf sloot, alles in zich liet bestaan, presenteert zich nu als een hoge, verhe-
ven   macht, die tegenover alles staat,   ' nur abstracte Macht, abstracter Gedanke, Forsichsein
des Einen.' (ibidem,  59). Op grond  van dit abstracte karakter  van de Joodse  God,  die  zich
geen gestalte geeft in de werkelijkheid, is volgens Hegel de Joodse religie een religie van
het verstand: '

Ferstandesreligion, insofern dieser Eine abstrakt, dieser Gedanke gegen alle
Realitat ist; judische Religion Religion des hartnackigsten, totesten Verstandes.'
(ibidem, 100).

We bevinden ons hier niet meer in de sfeer van het onmiddellijke zijn, maar zijn over-
gegaan naar de abstracte sfeer van het wezen. waar tegenover de werkelijkheid alleen nog
schijn is. In de Joodse religie plaatst de gelovige deze bepalingen, wezen en werkelijkheid,
tegenover elkaar, zodat ze elkaar uitsluiten. Zijn hoogste wezen is voor hemzelf slechts
wezen, de (menselijke) werkelijkheid die er tegenover staat, slechts schijn. Daardoor ver-
schijnt hier de onvrijheid van de nog op abstracte wijze in-zichzelf-gereflecteerde subjecti-
viteit - in Der Geist des Christentums wordt op deze wijze het karakter van Abraham, de
'Stammvater der Juden' (1.274) bepaald: zoals de mens zichzelf kent, zo is ook zijn religie
- als een harde, onderworpen gods-dienst. als een heer-knecht verhouding.    ' In   aller   Reli-
gion, judischen und mohammedanischen, wo der Gott nur in der abstrakten Bestimmung
des Einen gefaBt wird, ist diese reale (mijn cursivering) Unfreiheit des Menschen die

Grundlage; sein Verhaltnis zu ihm ein harter Dienst.' (ibidem, 62). In de Joodse religie is
de orientaalse substantie tot een strenge, in zichzelf gesloten substantie geworden, die in
verheven zelfgenoegzaamheid, in onbepaalde eenheid. hoog boven mens en wereld
troont. 2)

De genadeloze wijze, waarop Hegel deze religie behandelt, is zeker ook bedoeld om het
contrast met Griekenland maximaal te maken. Hier, in de klassieke Griekse wereld, ligt 6dn
van de allerbelangrijkste pijlers van Hegels speculatieve wijsbegeerte. Daarom, om dit
belang te onderstrepen, het volgende uitvoerige citaat: 'Bei dem Namen Griechenland', zo
begint Hegel zijn bespreking van de Griekse filosofie in zijn Geschichte der Philosophie,
' ist    es dem gebildeten Menschen in Europa. insbesondere uns Deutschen, heimatlich
zumute. ... Lassen wir der Kirche und der Jurisprudenz ihr Latein und ihr Romertum.
HOhere. freiere Wissenschaft (philosophische Wissenschaft) wie unsere schOne freie Kunst,

1)  Het absolute  wordt  wei  al  gedacht als wezen (daarin onderscheidt deze religie zich van alle voorafgaande

religies),   maar  dit  wezen  realiseert  zich   nog  niet op substantiele. zedelijke wijze in de menselijke werke-
lijkheid, zoals in de Griekse religie. Het absolute is nog stechts wezen, abstracte macht over alles; nog
slechts abstracte, geen substantiele idealiteit. Precies daarom is de Joodse werkelijkheid nog orientaals,
patriarchaal:   ' Der Fortgang  vom  Sein zum Wesen - logisch:  Was  an sich,  for  uns,  das Sein zuerst  war,  ist
es jetzt fur das SelbstbewuBtsein, [das] SelbstbewuBtsein, welches nicht ein Wesen, ein hoheres Wesen,
sondern   Wesen als das Wahre anschaut, d.i. Allgemeines als absolute Macht. Das Wesen ist befriediet
in sich, es ist die Totalittit in sich . Diese negative Macht notwendig als Subjek/, als das sich auf sich
beziehende Negative bestimmt, ist sie der Herr  - der Herrscher Ober Alles - ... - endliche Herrschaft, nicht
substantielle  -  auBere  Herrschaft' C Voriesungen. 4a.30-31).

2) Reeds in het Systemfragment von /800 bespreekt Hegel deze hoogverheven en daardoor angstaanjagende
substantie: '

Beziehung  auf ein Wesen uber aller Natur ... Diese Religion kann erhaben und filrchterlich
erhaben, aber nicht schon menschlich sein.' (1.427). zoals de Griekse religie.
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den Geschmack und die Liebe derselben wissen wir im griechischen Leben wurzelnd und
aus ihm den Geist desselben (mijn cursivering) geschopft zu haben. Wenn es erlaubt ware
eine  Sehnsucht zu haben,  so nach solchem Lande, solchem Zustande.' (18.173).4

II.3. Griekse kunstreligie

De Griekse religie laat de schrille tegenstelling tussen mens en God - slechts eindig tegen-
over slechts oneindig - achter zich. Weliswaar is ook zij een religie die tot het wezen be-
hoort, de 'Religion der Nomendifrkeit', maar deze religie blijft niet bij dit abstracte wezen
staan en geeft het gestalte als 'Religion der Schonheit' (Vorlesungen. 4a.46-47). Hier
brengt de mens God dichter bij zichzelf door zijn eenheid te bepalen tot een veelheid van
bijzondere godengestalten,   en   zichzelf  dichter   bij   zijn   goden   door   zij n eigen zedelijke we-
reid te creeren. waarin hij zich thuis voelt. De Griekse goden zijn geen natuurgoden meer,
want de natuur is nu door het zelfbewustzijn overwonnen. In hun mythologie hebben de
Grieken volgens Hegel hun besef van deze grote ommekeer in de verhouding tot de natuur
ook tot uitdrukking gebracht: ' Diese herabsetzung der Natur    ist     in der Griechischen
Mythologie2  als Wendepunkt des Ganzen. als der Gotterkrieg ausgesprochen, als Sturz der
Titanen durch das Geschlecht   des   Zeus.'    (12.299).4   De oude goden, de Titanen, waren

1)  In de eerste redevoering die Hegel als rector van een gymnasium in Nomberg hield ter afsluiting van  het

schooljaar gaat hij uitgebreid in op de vraag wat in feite de taak is van een gymnasium: voorbereiding op
het  hogere  onderwijs   'auf den Grund der Griechen und Romer'. Hier vinden we de fundamenten van de
hele Europese cultuur: 'Seit einigen Jahrtausenden ist dies der Boden, auf dem alle Kultur gestanden hat,
aus dem sie hervorgesproBt und mit dem sie in bestandigem Zusammenhange gewesen ist.' (4.314). Ver-
volgens houdt hij een lange lofzang op de klassieke Griekse oudheid. Hier vinden we volgens hem, na het
aardse paradijs, 'das Paradies des /Wenschengeistes, der in seiner schOneren Naturlichkeit, Freiheit, Tiefe
und Heiterkeit wie die Braut aus ihrer Kammer hervortritt.' Wie volgens Hegel de werken uit de oudheid
niet leert kennen, die heeft 'gelebt   ..,  ohne die Schonheit zu kennen.'  (4.318). Deze werken kunnen  we
enkel  in de oorspronkelijke taal leren kennen,  ze zijn  'an die Sprache gebunden'  (4.319). In vertaling gaat
dit belangrijke element verloren: 'Die Sprache ist das musikalische Element, das Element der Innigkeit,
das in der Obertragung verschwindet, - der feine Duft, ohne den ein Werk der Alten nur schmeckt wie
Rheinwein, der verduftet ist.' (4.320). Wie klaagt over de grote inspanning die nodig is om deze wereld te
leren kennen, heeft in feite 'das Schicksal anzuklagen, das uns in unserer eigenen Sprache nicht diesen

Kreis klassischen Werke hat zuteil werden lassen' (ibidem). Na zijn lange lofzang eindigt Hegel zijn rede
met de bijna terloopse opsomming van de andere onderwerpen die aan het gymnasium ook nog onderwe-
zen worden. Zijn redes in de volgende jaren zijn veel afgemetener.

2) De oude mythen en verhalen van de mensheid moeten volgens Hegel met respect behandeld worden: 'die
Ansicht [ist HS] von der Hand zu weisen, als ob dergleichen Mythen und religiose Darstellungen etwas
Abgetanes seien, denn sie haben eine tausendjahrige Ehrwordigkeit unter den Volkern.' (8.88 Z). In deze
beeldende vorm heeft  het  nog  niet fi losofische denken zijn inzichten naar voren gebracht, zoals een juiste
-  filosofische - interpretatie,  die deze inzichten onder de beeldtaal vandaan haalt, kan laten  zien.

3) in de Phanomenologie voltrekt Hegel de overgang van de natuurreligies naar de Griekse kunstreligie via

de  religie van Egypte, de religie  van  de
' Werkmeister'  (3.508).  Deze

'
instinktartige Arbeit' worstelt  nog

met de natuur   en   komt   nog niet verder   dan   de '
Vermischung der natorlichen   und der selbstbewusten

Gestalt' (3.511). In de Griekse kunst wordt deze verwarring overwonnen: 'Diese Ungeheuer an Gestalt.

Rede und Tat losen sich zur geistigen Gestaltung auf (3.512). Zo ook in de Philosophie der Geschichte.

De 'Aufgang geistiger Klarheit' (12.272) loste volgens Hegel de raadsels op waarvoor de Egyptenaren
zich nog gesteld zagen: het raadsel van de Sfinx en het raadsel van de godin Neith.  'Das sich selbst Klare
also ist das Resultat jener Aufgabe und die Losung Dieses Klare ist der Geist, ... der griechische Apoll ist
die LOsung; sein Ausspruch [en dus de nieuwe opgave HS1 ist:  Mensch erkenne dich selbst.' (ibidem).
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nog 'Naturmachte, Uranos, Gaa, Okeanos, Selene, Helios, usf. Kronos' (ibidem) - hemel en
aarde, de oceaan, maan en zon, de tijd -, de nieuwe goden daarentegen zijn zedelijke go-
den, objectivaties van de eigen zedelijke bepalingen, die de Grieken in hun zedelijke we-
reid voor zich hebben, de hoogste godheid identiek met hun hoogste zedelijke werkelijk-
heid, de polis (Athena-Athene). Zoals deze zedelijke werkelijkheid een zel/gemaakle werke-
lijkheid is, zo is ook de godenwereld door de Grieken zelf tot stand gebracht, de creatie
van de klassieke Griekse kunst. 'Herodot sagt: Homer und Hesiod haben den Griechen ihre
Gutter gemacht.' ( Forlesungen, 4a.550).

De Griekse wereld kenmerkt zich volgens Hegel door het principe van de 'freien Indivi-
dualimt', een principe waarin de vele elementen van het grote Perzische Rijk (daar nog
slechts een disparate veelheid, een 'Aggregat von Elementen') een werkelijke eenheid zijn
gaan vormen, 'ihre Durchdringung erhielten' (12.274). Het is deze 'individuelle Geistig-
keit', die hier door het in-zich-gereflecteerde subject, 'dem sich [van de natuur HS] unter-
scheidenden Geiste' tot ontwikkeling wordt gebracht in zijn dubbele objectiviteit: de mooie
religie, de religie van de 'Schonheit' en de 'freie und heitere Sittlichkeit' van de staat

(7.510 P). Doordat de Griek leeft in de eenheid met zijn eigen wereld, die voor hem objec-
tiviteit heeft,v neemt de Griekse religie en zedelijkheid een tussenpositie in tussen Orient

(en ook Joodse wereld, want hier zijn in de staat de verhoudingen nog patriarchaal) en
Rome. In de Orient heeft de individuele persoon geen enkel recht, in Rome is hij volledig
tot zijn - formele - recht    gekomen.     In    Griekenland    daarentegen    ' geht    . . .    das    Prinzip
personlicher Individualitat sich auf, noch als nicht in sich befangen, sondern in seiner idea-
len Einheit gehalten' (7.510 P). De Romeinse persoon, 'die Freiheit des Ichs in sich', moet
daarom, zo benadrukt Hegel, 'wohl von der Individualitat unterschieden werden' (12.340).
De Grieken leefden volgens hem (hij beroept zich hier op Griekse historici, bijvoorbeeld
op Herodotos - vergelijk: 7.296 N) volledig in en voor hun polis. 'Das Gesetz ist da,
seinem Inhalte nach als Gesetz der Freiheit und vernunftig, und es gilt [voor de individuen,
naar de vorm HS] weil es Gesetz   ist, nach seiner Unmittelbarkeit.' (12.308). Buiten  deze

zedelijke werkelijkheid, als enkeling, heeft het individu - zo lijkt het - geen enkele beteke-
nis meer.

De Griekse religie neemt echter niet alleen de middenpositie in tussen Orient en Rome,
maar vormt ook het midden in de ontwikkeling van de religie in het algemeen. Hegel be-

Klarheit - ook aanwezig in het begrip Au«Alarung - is in dit verband een zeer belangrijke en tevens zeer
dubbelzinnige term: Oidipous, de heldere denker die in het raadsel van de Sfinx (van de natuur) de mens
herkende (de mens is het die 's morgens op vier, 's middags op twee en 's avonds op drie benen gaat), is
zichzelf het grootste raadsel. Hij gaat ten onder aan zijn eigen helderheid, - zoals Teiresias, de wijze oude
man die niet meer, zoals Oidipous nog als vanzelfsprekend deed, 'op twee benen ging', hem voorspelde.
Pas als het te laat is onderkent hij zijn dwaling en steekt hij zich de ogen uit: 'Apollo, friends, Apollo has
laid this agony upon me' (Sophocles, The Theban plays, p. 62).

1)  De bespreking van de de Griekse wereld staat nog sterk in het teken van het bewust: i/n, van de onmiddel-
lijkheid. Hegel gaat in veel van zijn systematische ontwerpen op deze manier te werk. Nadat een eerste

grote beweging afgesloten is, herhaalt de volgende beweging eerst in haar nieuwe element de bepaling van
de voorafgaande periode. Zo lijkt  het  er  in dit college  uit  1824  op,  dat de Joodse en Griekse religie samen

het bewustzO'n van de Orient herhalen in het element van het ze( bewustzijn (waarbij de Joodse religie dat
doet als bewustzo'n, de Griekse religie Als ze#bewustzon). Door deze opbouw wordt Rome als het eigentij-
ke praktische zef naar voren geschoven:  hier is de mens niet langer alleen an sich, naar zijn begrip, een
abstract subject, maar ook voor zich:elf. in de Romeinse wereld zal de mens daarom in alle kracht zijn
macht over de hele objectiviteit onder bewijs stellen.
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handelt haar namelijk ook als de overgangsreligie tussen Orient en christendom (in de
Phanomenologie gaan enkel de natuurlijke religie en de kunstreligie vooraf aan de openba-
re religie): 'Die Griechen bleiben in der Mitte der Schonheit und erreichen noch nicht den
hdheren Punkt der Wahrheit.' (12.308). In de Griekse polis krijgt de zelfbewuste vrijheid
van dennens op zedelijke wijze realiteit. In vergelijking met de orientaalse staten (bijvoor-
beeld het Indiase kastensysteem   -   3.512)    is   dit een enorme vooruitgang, maar tevens   is
deze zedelijke vrijheid nog slechts eerste, bijzondere vrijheid - de Griekse burger is vrij,
maar vrij in de objectiviteit, waarin hij toevallig geboren wordt, alleen als burger van zijn
eigen staat, in eenheid met zijn goden -, nog niet de absolute vrijheid, die in het christen-
dom gerealiseerd zal worden: 'Die Freiheit des Geistes ist hier noch nicht die unendliche
[Freiheit HS] des Denkens' ( Vorlesungen, 4a.549 Voetnoot). Tot hun ware vrijheid, de
vrijheid   van het begrip,   zijn de Grieken   nog niet doorgedrongen.1 1 De mooie Griekse
kunst, die de godenwereld creeert, heeft nog de vrije geest, de geest die zich boven de
natuur verheven heeft, als voorwaarde en is daardoor ook nog aan de natuur gebonden:
' Die schone Kunst   . . .   hat   das   SelbstbewuBtsein   des   freien   Geistes,   damit   das   BewuBtsein

der Unselbstandigkeit des Sinnlichen und bloB Naturlichen gegen denselben zur Bedingung'
(10.371 A). Zij heeft de natuur nog nodig om zich het goddelijke voor te stellen, haar
goden zijn nog enkel verschiinende goden. 'nur im Marmor, im Metall oder Holz, oder in
der Vorstellung als Bild der Phantasie.' (12.305). Het kunstproduct, de zintuiglijke werke-
lijkheid die door het vrije subject geformeerd is, geldt hier nog als de hoogste waarheid,
omdat de Grieken de 'Subjektivitat ... noch nicht in ihrer Tiefe erfaBt' (12.306) hebben.
Hun vorm, die zich zowel in hun religie als in hun zedelijke werkelijkheid uitdrukt, is pas
de vorm van het ze!,fbewustziln, en daarom moest volgens Hegel hun mooie wereld worden
opgeheven: 'Die schone Kunst ... hat ihre Zukunft in der wahrhaften Religion.' (10.372 P).
Deze grote historische overgang wordt door hem begrepen als een overgang naar een
nieuw principe. Op het moment dat de Griekse vorm van het zelfbewustzijn - wel al zelf-
bewustzijn, maar nog niet, zoals in Rome, als in zich bevangen - wordt opgeheven, eindigt
noodzakelijk ook de wereld van de kunst als hoogste vorm van het religieuze weten:) Op

1)  In de Philosophie der Geschichte brengt Hegel dit grote onderscheid tussen de praktische vrijheid  van de
Grieken en de hogere vrijheid van het christendom alsvolgt naar voren: 'Das ist das eine Element im
Geiste, daB er sich hervorbringt, daB er sich zu dem macht, was er ist, das andere aber ist, daB er
ursprunglich frei und die Freiheit seine Natur und sein Begriff ist. Die Griechen aber, weil sie sich noch
nicht denkend erfaBten, kannten noch nicht den Geist in seiner Allgemeinheit, noch nicht den Begriff des
Menschen und die an sich seiende Einheit der gottlichen und menschlichen Natur nach der christlichen
Idee.' (12.305).

2) In het christendom is volgens Hegel deze vorm in principe opgeheven. Zijn inhoud wordt niet meer door
de vrije individualiteit tot stand gebracht, maar door de 'absolute Geistigkeit' ( 10.371  A), door het begrip:
'Die wahrhafte Objektivitat [ist] nur im Elemente des Gedankens .,dem Elemente, in welchem allein der
reine Geist for den Geist . ist' (10.372 A). De kunst blijft in het christendom wei bestaan, maar alleen

nog in een ondergeschikte positie (de opheffing van de vorm van de kunst betekent niet het einde van de
kunst als zodanig). Zij probeert de religieuze inhoud die in een ander element, in het element van het

zuivere denken, tot stand gebracht is, aanschouwelijk te maken: 'sie stellt  . das Gattliche als Innigkeit in
der AuBerlichkeit. dieser selbst sich entnehmend  dar'  ( 10.370  P).  In  een  nog te publiceren  werk  over  de

geschiedenis van de filosofie van de kunst wijst Th. Baumeister op een schilderij van Titiaan, dat in het
Duits bekend staat als Der Zinsgroschen. In dit schilderij staat de blik van Jezus geheel centraal.
Baumeister beschrijft zeer mooi hoe Titiaan gepoogd heeft door de opzet van het hele schilderij de godde-
lukheid van deze blik tot uitdrukking te brengen. - Met welke intense weemoed Hegel aan de mooie
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deze wijze voltrekt Hegel in de Enzyklopadie de overgang van de kunstreligie naar de
geopenbaarde religie: de beperktheid die in de kunst nog aanwezig is, wordt naar de inhoud
dn naar de vorm opgeheven. De inhoud wordt in het christendom geweten als absolute
geest en deze inhoud wordt nu geweten door het subject, dat Hegel aanduidt als het 'sich
in sich vermittelnde Wissen', het subject  dat zelf geest is, zodat nu 'der Inhalt der Idee ...
als absoluter Geist fur den Geist ist: (ibidem).

Uit Hegels bespreking van de Griekse zedelijke wereld komt deze wereld naar voren als
een merkwaardige, tegenstrijdige werkelijkheid. Het is een wereld, die voortgekomen is uit
het ze(/bewustzijn, uit de vorm van subjectiviteit die zich boven de natuur verheven heeft,
maar tevens een wereld die nog als zeer natuurl#'k verschijnt. Voor de Grieken vormde
volgens Hegel de 'orientalische Substantialitat der Einheit des Geistigen und naturlichen'
nog   steeds 'eine Voraussetzung', 'Grundlage' en 'Wesen' (18.176). N Het zelfbewustzijn
heeft met de natuur nog niet volledig gebroken, hier heerst nog geen 'abstrakte Subjektivi-
tlit (der reine Formalismus), wenn sie noch leer ist oder vielmehr sich leer gemacht hat, -
das abstracte Prinzip der modernen Welt.' (ibidem). De Grieken bevinden zich tussen deze
beide extreme vormen - slechts substantialiteit of slechts subjectiviteit   -    ' in der schonen
Mitte' (ibidem).1, Zij hebben zich nog niet van de natuur afgewend, maar hun eigen vorm

z6 in de natuur present gesteld, dat een mooi gevormde werkelijkheid is ontstaan, waarin
de natuur slechts 'gemalligt und verklart' (7.510 P) is. De Griekse zedelijke wereld bevindt
zich    daardoor    nog     ' im Sinnlichen; wegen auBerlichkeit nicht Freiheit, aber zugleich
Naturlichkeit in Weise  der Freiheit.' (Vorlesungen. 4a.48).

Door deze 'rest' natuurlijkheid - 'die Weise der Sittlichkeit [ist HS] noch mit Naturlich-
keit behaftet' (18.177) - treffen we volgens Hegel in deze zedelijke wereld ook nog vor-
men van onvrijheid aan: het polytheisme, het raadplegen van orakels in plaats van de be-
langrijke beslissingen zelf te nemen, de slavernij (7.510 P). De Griekse zedelijke wereld is
dus zeker nog geen volmaakte zedelijkheid. De onvolmaaktheid van deze wereld berust
echter niet alleen op deze geisoleerde verschijnselen, ze is veel fundamenteler. De in de
vorm van het zelfbewustzijn tot stand gebrachte Griekse zedelijkheid is namelijk, net als de

orientaalse,  nog  een  'onmiddellijke', 'natuurlijke', substantiele zedelijkheid. Voor de Griek-
se zedelijkheid geldt daarom ook nog hetzelfde als voor de orientaalse: ze kan enkel zolang

kunstwereld van de Grieken terugdenkt, maakt hij in de Phanomenologie duidelijk in een lange passage
aan het begin van zijn bespreking van het christendom (3.547-548). Alleen het besef, dat het zo heeft

moeten zijn, dat de geest, die uit dit verlies voortgekomen is, 'mehr als das sittliche Leben und Wirklich-
keit jenes Volkes'  is, dat deze vrije wereld opgeheven  is 'in den seiner als Geist selbst bewuBten Geist'

(3.548), maakt dit grote verlies voor hem dragelijk. Hoe kritisch hij tegenover de kunst staat, die in de
vorm van het in zich bevangen geraakte zelft,ewustzijn tot stand komt, blijkt in zijn bespreking van de

Romeinse en van de moderne kunst.

1) Zo ook in de Grundlinien: 'Das Griechische Reich .  hat jene substantielle Einheit des Endlichen und

Unendlichen ... zur ... Grundlage' (7.510 P)
2)   Vergelijk   ook:   'Die  klassische Zeit steht   in der schonen Mitte zwischen der rohen Gediegenheit einer

Nation in ihrer bewuBtlosen Kindheit und dem verfeinerten Verstande der Bildung, der alles analysiert hat
und abgesondert halt.' De individuen leven in deze staat van het verstand in hun 'beschrankte Sphitre ...,
uber welcher die alle diese Rader und besonderen Bewegungen berechnende und zur Einheit leitende

Seele' staat (4.364). Deze inschatting van de moderne tijd in een redevoering uit 1813 roept herinneringen

op  aan het alteste Systemprogramm uit 1796-1797: 'jeder Staat muB Menschen als mechanisches Rader-

werk behandeln. und das soil er nicht; also soil er a:(/horen.'  ( 1.234-235). Aan de Griekse stadstaten heeft

Hegel het voorbeeld, dat dit niet voor iedere staat hoeft te gelden.
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blijven bestaan als 'der Einzelne mit der Beschrankung seines Daseins zufrieden ist und
den schrankenlosen Gedanken seines freien Selbst noch nicht erfallt  hat.'   (3.513).')  Maar
dit grenzeloze zelf is nu precies het principe van de Griekse religie en kan daarom onmo-
gelijk blijvend onder deze substantiele zedelijkheid verborgen blijven. De plaats die nog
aan de natuur wordt toegekend in de Griekse zedelijke wereld is fundamenteel anders dan
in de Orient. De oosterse religies verhouden zich nog tot de natuur op de wijze van het
bewustzijn, de natuur is 'noch das Oberwiegende'; voor het Griekse zeUbewustzijn daaren-

tegen heeft de natuur deze waarde verloren: 'Jetzt hat das Prinzip des Geistigen den ersten
Rang, und das Naturwesen gilt nicht mehr Rir sich ..., sondern ist vielmehr zum Mittel ...
herabgesetzt.' (18.177).'  Het was daarom volgens Hegel het tragische noodlot van de
Griekse wereld, dat zij tenslotte aan haar eigen principe, het 'Vertrauen zu sich und ... die
GewiBheit seiner selbst' (3.513), ten onder is gegaan.

In geobjectiveerde vorm staat dit machtige zelf, het principe, van meet af aan al boven
de Griekse wereld: in de vorm namelijk van het onbepaalde - abstracte - noodlot, die de
hele objectieve bepaaldheid van de Griekse werkelijkheid buiten zichzelf heeft en haar
beheerst.   ' Die abstrakte Bestimmung und Grundlage   ...   war die Notwendigkeit und ausser
ihr die FOlle der geistigen und phvsischen Natur' ( Forlesungen, 4a.96-97).  In haar principe
is de Griekse religie niet zo verschillend van de Joodse substantie-religie als de Griekse
zedelijkheid zou kunnen doen vermoeden. We moeten ons door de 'schoonheid' van deze
kunst-wereld niet laten verblinden. Het noodlot 'thront furchtbar Ober allem, und kaltes,
abstraktes Schicksal, denn die Notwendigkeit als solche ist blind in sich' (ibidem, 49).

Dit noodlot verschijnt echter niet alleen in deze abstracte vorm, het is ook werkelijk, als
werkend principe in deze zedelijke wereld aanwezig. In de Phanomenologie behandelt
Hegel de ondergang van Griekenland twee keer, de eerste keer als ondergang van de polis,
in het hoofdstuk Der Geist, de tweede keer als ondergang van de religie, in het hoofdstuk
Die Religion. In de eerste beweging bespreekt hij de ondergang vanuit de Griekse tragedie
en komedie. Hij behandelt deze zedelijke wereld niet als een ongestoorde, onmiddellijk
substantiele werkelijkheid, maar van meet af aan richt hij zijn aandacht op de scheiding, op
het fundamentele onderscheid, dat in deze polis aanwezig is.3, Hegel beschrijft dit onder-

1)  Tegenover de substantiele zedelijkheid presenteert het vrije  zelf  zich 'als Prinzip des Verderbens'
(19.114). Plato, die deze dreiging onderkende, heeft daarom volgens Hegel in zijn Politeia geprobeerd dit
principe terug te dringen. Een vergeefse poging, maar tevens de verklaring voor het gegeven, dat de staat

die Plato ontwerpt zo 'substantieel' is, zo on-vry.
2) We zien hier dat Hegel ook in de Geschichte der Philosophie nog steeds de indeling van de beweging tot

stand brengt aan de hand van de potenties die hij in het System der Sittlichkeit hanteert: na het eerste
moment, waarin het begrip onder de aanschouwing gesubsumeerd is, volgt een tweede moment, waarin
het begrip de aanschouwing onder zich subsumeert (vergelijk: System der Sittlichkeit, p. 1). Vervolgens
worden beide momenten opgeheven in de hogere eenheid.

3) Meteen aan het begin van zijn bespreking wijst Hegel crop, dat we ons hier weliswaar bevinden in het
moment van het bewustzun, maar dat we ons niet moeten orienteren aan de sinnliche GewiBheit, die hij
als eerste moment van het bewustzijn besproken heeft, maar aan de Wahrnehmung, het moment van het
onderscheid. Bovendien moeten we deze 'waarneming' niet nemen zoals zij onmiddellijk verschijnt, als
Dingheit, waarin de vee/heid van eigenschappen los naast elkaar bestaat (de vorm van de ruimte), maar
opnemen op het moment dat deze veelheid teruggebracht is tot het fundamentele onderscheid van het

Ding. Dit betekent hier, dat Hegel de polis opneemt op het moment dat zij niet langer verschijnt als 'eine
Wirklichkeit von vielen sittlichen Beziehungen' (3.328), maar gespleten is in haar fundamentele onder-
scheid, in 'das Zwiefache eines Gesetzes der Einzelheit und eines der Allgemeinheit.' (3.329). Met andere
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scheid naar de inhoud als het onderscheid tussen de menselijke wet, de wet van de dag, de

gemaakte wetten van de polis, en de goddelijke wet, de eeuwige wet waarvan niemand
weet wanneer ze ontstaan is, zoals Antigone zegt, de wet van de nacht, die rust in de fami-
lie. Naar de vorm, de subjectiviteit die deze onderscheiden wetten draagt, waren zij in de
Griekse gemeenschap verdeeld over man en vrouw - Antigone zegt tegen Creon dat voor
haar de wetten van de man geen enkele betekenis hebben, Creon acht het ondenkbaar, dat
in de polis de wet van de vrouw zou gelden -, over het praktische zelfbewuste handelen,
het 'Selbstbew:Btsein uberhaupt', waarvoor de wetten een 'offene, an dem Tage liegende
Gultigkeit' (3.329) hebben, en het natuurlijke, nog rustige bewustzijn, de 'bewuBtlosen

Natur' (3.350).
In een eerste bespreking van deze wereld, waarin Hegel alleen nog maar laat zien hoe

zij is opgebouwd, noemt hij deze tegenstelling nog een 'oberflachlichen Gegensatz'

(3.329). De delen  van het geheel staan  nog niet tegenover elkaar, het 'Ganze  ist ein ruhiges

Gleichgewicht aller Teile und jeder Teil ein einheimischer Geist' (3.340). Maar deze for-
muleringen blijken meer een soort bezweringsformules te zijn. Het evenwicht blijkt alleen
maar stand te houden zolang de polis in rust is. Zodra echter het zelfbewustzijn, de rege-
ring van de polis, een daad stelt, is deze rust voorbij en het evenwicht opgeheven: 'Es ist
noch keine Tat begangen; die Tat aber ist das wirkliche  Selbst.  - Sie stort die ruhige Orga-

nisation   und   Bewegung  der   sittlichen   Welt.'   (3.342).   Aan   de   hand   van de Antigone vaSt
Sophocles laat Hegel nu zien hoe machtig in feite de natuur nog is in deze Griekse zede-
lijkheid: Creon, de regerende macht van de polis, blijkt tenslotte niet bestand tegen de
macht van de familie, die opkomt voor het goddelijke recht van de Einzelne. 1)

Aldus bereikt Hegel het eigenlijke thema waar het hem in deze bespreking van de polis
om gaat: het recht van de Einzelne tegenover de algemene macht van de polis. We zouden
namelijk kunnen denken, dat de Griekse zedelijkheid niet werkelijk door het tragische

woorden, de polis wordt voor de beweging die Hegel in het hoofdstuk Der Geist wil volgen pas interes-

sant op het moment, dat het 'ruhige unmittelbare Vertrauen zur Substanz', 'die Vielheit der Rechte und
Pflichten   wie das beschrankte  Tun',   in een eerste 'dialectische Bewegung' reeds ten onder zijn gegaan

(3.513).  Het  gaat  hier  dus  niet  meer  om  de oude patriarchale polls (18.179), zoals  die  in  de  'Zeit  der

KOnige' (12.307) georganiseerd, of beter nog niet georganiseerd was, 'noch kein politisches Leben und

also auch nur geringe Spuren von Gesetzgebung' (ibidem) - de Myceense cultuur, de wereld die Homerus

beschrijft in zijn epische werken (3.529-534) -, maar om de klassieke polis, de polis die hij in de Philoso-

phie der Geschichte beschrijft onder de titel: 'Das politische Kunstwerk' (12.306). Deze polis is niet meer
patriarchaal; defami/ie-zedelijkheid   - de wereld   van de penaten   - is opgegaan   in een rechtsgemeenschap,
en nu geldt  in de polis de menselijke  wet:  de

'

Penaten  [zijn  HS] im Volksgeiste ... zugrunde' gegaan,  er

hebben  zich  'lebendige  Volksgeister'  gevormd  (3.354).  Deze  polls  is geen veelheid meer, maar onderschei-

den ' nach der  Natur  des Begriffs' (3.534). Het is de polis die in de tragedie en m de komedie doordacht

werd. (3.534-544).
1) Ook in Koning Oidipous is de tragedie opgebouwd rond deze verborgen macht van de natuur: de machtige

.elfbewuste Oidipous, die de raadsels van de natuur oploste en zo Thebe bevrijdde van de Sfinx, wordt
tenslotte ingehaald door de natuur. De man die hij doodde blijkt zijn vader te zijn geweest, de vrouw die

hij huwde zijn moeder. Aldus schond hij onbewust alle goddelijke wetten van de natuur. Dat Hegel ook
aan deze tragedie gedacht heeft, blijkt als hij uitlegt waarom hij gekozen heeft voor de Antigone. In de
tragedie van Oidipous is het 'Recht, welches sich im Hinterhalte hielt, nicht in seiner eigentumlichen

Gestalt ftlr das handelnde Bewu isein. sondern nur an sich' (3.348). Oidipous verrichtte zijn wandaden
onwetend. De tragedie is volkomener als het handelende personage 'das Gesetz und die Macht vorher

kennt, der es gegenobertritt, sie for Gewalt und Unrecht, fur eine sittliche Zufalligkeit nimmt und wissent-

lich, wie Antigone, das Verbrechen begeht.' (ibidem).
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conflict geraakt wordt. Het conflict tussen Antigone en Creon, tussen familie en polis, lijkt
slechts een incident dat kan worden opgelost; het heeft nog 'den Schein der Zufalligkeit'
(3.352): de toevallige geboorte van een tweeling, waardoor de normale troonopvolging
verstoord werd - een speling van de natuur -, vormde de aanleiding voor de tragedie. En
inderdaad wordt dit in een andere beroemde tragische cyclus. de ()resteia, ook zo naar

voren gebracht. Hier wordt het over generaties zich voortslepende conflict tussen menselu-
ke en goddelijke wet tenslotte opgelost door Athena, doordat aan beiden het hun toekomen-
de recht wordt toegekend. Maar deze verzoening kan volgens Hegel geen blijvend karakter
hebben. De Einzelne namelijk heeft niet alleen een verborgen goddelijk recht in de familie,

maar heeft ook een 'offenbares, an dem wirklichen Volke wirkliches Dasein und Bewe-
gung' (3.352). De polis heeft de enkeling nodig, want door hem wordt de hele politieke
organisatie in beweging gehouden en wordt ook de polis naar buiten toe verdedigd. In
zoverre is hij 'das Erhaltende des Ganzen' (3.353).

Tegelijk echter   is de Griekse polis nog slechts een substantiele zedelij ke wereld,   die   in
haar organisatie nog geen eigenlijke plaats heeft toegekend aan dit 'Prinzip der Einzelheit'
(3.352). De polis is slechts een onmiddellijke eenheid van staat en familie, die nog niet
bemiddeld wordt door een zelfstandige burgerlijke gemeenschap (om in hun levensonder-
houd te voorzien hadden de vrije Grieken hun slaven). De polis had de enkeling nodig,
maar kon volgens Hegel tegelijkertijd slechts zolang blijven bestaan als hij zich nog niet
Als enkeling liet gelden: 'Das Gemeinwesen kann sich aber nur durch Unterdruckung dieses
Geistes der Einzelheit erhalten, und, weil er wesentliches Moment ist, erzeugt es ihn zwar
ebenso, und zwar durch die unterdrockende Haltung gegen denselben als ein feindseliges
Prinzip.'   (3.353).   Dit  is een inzicht, dat Hegel vooral ontleend heeft  aan zijn bestudering
van de constitutie van Sparta,   en  ook aan Plato' s Politeia: 'Dieses allgemeine Leben, dies
Aufheben des Rechts der Besonderheit, der Subjektivitat, ging bei den Lakedamoniern sehr
weit; und wir finden dasselbe Prinzip in Platon's Republik auf seine Weise.' (18.372). In
Sparta, waar deze opheffing van het recht van de bijzonderheid gestalte kreeg in de vorm
van een bij wet geregelde gelijkheid van eigendom, veranderde deze van boven opgelegde
gelijkheid   al   snel   'in eine Habsucht   ...,   die dem Allgemeinen entgegen brutal   und   nie-

dertrachtig wurde.' (18.373). Hegel ontleent  aan deze historische ervaring  66n  van  de  fun-
damentele inzichten voor zijn Grundlinien: 'Dies wesentliche Moment der Besonderheit,
nicht in den Staat aufgenommen, damit nicht gesetzlich, sittlich (moralisch zunachts)
gemacht, erscheint als Laster. Alle Momente der Idee sind vorhanden in einer vernunftigen
Organisation'   (ibidem).u  Het  is  om  deze  reden  dat  hij   in zijn Grundlinien ernaar streeft op
maximale wijze recht te doen aan de bijzonderheid, zonder evenwel de substantiele zede-
lijkheid van de Grieken uit het oog te verliezen.

Op het einde van zijn bespreking van de polis duidt Hegel kort de periode aan, waarin
de enkeling tenslotte de macht in de polis naar zich toe heeft getrokken. Het waren volgens
hem de vrouwen, 'die ewige Ironic des Gemeinwesens' (3.352) (ik vermoed dat hij hier

1)  De zedelijke samenleving moet ruimte laten  voor de burgerlijke gemeenschap; de eigendomsverhoudingen
mogen niet op abstracte wijze worden onderdrukt. In het Naturrechtsaufsatz beschrijft Hegel het vrijlaten
van deze ruimte als een 'Opfer eines Tells ihrer selbst' (2.530) dat door de zedelijkheid gebracht moet
worden. Hegel leerde dit van Sparta. In de moderne tijd leren wij, zo lijkt het weI, alleen nog maar van
experimenten op veel grotere schaal. Het is dun van zijn belangrijke lessen, dat 'de rampen die ons over-
komen' niet toevallig zijn! Vergelijk: 'ein jeder ist seines eigenen Gluckes Schmied. Hierin liegt, daB der
Mensch Oberhaupt nur sich selbst zu genieBen bekommt.' (8.292 Z).
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doelt op komedies van Aristophanes als Lysistratt en Ekklesiazusae), die de mannen ertoe
gebracht hebben van de politieke zaak een privt-aangelegenheid te maken, die de 'ernst-
hafte Weisheit des reifen Alters,   das   . . .   nur das Allgemeine denkt und besorgt, zum Spotte
fur den Mutwillen der unreifen Jugend' gemaakt hebben, en die tenslotte deze onrijpe
jeugd aan het hoofd van de polis stelden, 'die Kraft der Jugend zum Geltenden' maakten
(3.353):  Op het moment dat dit gebeurt verliest de polis haar leven, gaat zij ten onder,
en heeft de enkeling bereikt wat hij wilde, want in de werkelijkheid die nu volgt, in Rome,
geldt hij daadwerkelijk Als enkeling: 'die lebendigen Volksgeister [gehen HS] ... jetzt in
einem aUgemeinen Gemeinwesen zugrunde, dessen einfache Allgemeinheit geistlos und tot
und dessen Lebendigkeit das einzelne Individuum, als Einzelnes, ist.' (3.354).

Onder de Griekse stadstaten, de 'levende volksgeesten',    was voor Hegel Athene   de
meest levende. De Atheners hadden het geluk, dat hun wetgever Solon in de constitutie die
hij voor Athene ontwierp   ' auch der Individualitiit ihren Spietraum gegeben' heeft,   waar-
door het Atheense volk 'in Wahrheit ein freies Volk wurde.' (18.373). Weliswaar was in
Athene de bijzonderheid nog niet z6 in de constitutie opgenomen, dat de staat al 'als Staat

selbstandig  in  sich  organisiert'  (18.375)  was,  zoals  in Hegels Grundlinien, en daarom is
tenslotte ook Athene aan deze bijzonderheid ten onder gegaan; maar tegelijkertijd kreeg in
deze polis de individuele vrijheid zoveel speelruimte, dat Athene (in tegenstelling tot
Sparta)2  uit kon groeien tot het centrum van de Griekse kunst en wetenschap. Athene
'fordert sie [die Individuen HS] auf, ihr Talent geltend zu machen' (12.317). De bloei-
periode van Athene, die volgens Hegel de bloeiperiode was van de hele Griekse oudheid,
valt onder Pericles, zelf 66n van de grootste individuen van deze periode (18.375)4 en
duurde relatief kort, 'nur 60 Jahre, von den Medischen Kriegen 492 v. Chr. Geburt bis zum
Peloponnesischen 431 v. Chr. Geburt.' (12.323).

De grootheid van de individuen die de - zeker voor Hegel - onvergetelijke klassieke
werken voortbrachten, bestond volgens hem hierin, dat zij nog in vereniging bleven met
hun algemene werkelijkheid. Hun werken was 'eine groBe Betriebsamkeit, Regsamkeit,
Ausbildung der Individualitb:t innerhalb des Kreises eines sittlichen Geistes.' (12.318). Zij

1)   In  de  bespreking  van  de  komedie De wo/ken van Aristophanes verderop in de Phanomenologie keert dit
thema - de uitlevering van het algemene aan de jeugd - terug. Aristophanes levert in deze komedie een

bijtende kritiek  op de filosofie  van de Sofisten  en van Socrates, omdat  zij  het  volk  de
' Kraft des dialek-

tischen Wissens' hebben bijgebracht en zo 'die bestimmten Gesetze und Maximen des Handelns' - Hegel
denkt hier zeker  ook  aan   Kant  en  aan zijn eigen  tijd  -  aan  de  ' Lust  und dem Leichtsinne  der - hiermit  -
verfilhrten [de aanklacht tegen Socrates HS] Jugend' hebben uitgeleverd:    ' Die reinen Gedanken   des
Schonen und Guten zeigen also das komische Schauspiel, durch die Befreiung von der Meinung ... leer
und eben dadurch das Spiel der Meinung und der Willkilr der zufalligen Individualitat zu werden.'

(3.543-544). - In de Vorrede van de Grundlinien is deze misleiding van de jeugd 6dn van de belangrijke
thema's (vergelijk: 7.18).

2)  in Sparta was de individuele zedelijkheid van de Grieken alleen reeel in de vorm van de algemene indivi-
duele polis. De Spartanen leefden uitsluitend 'far den Staat, aber so, daB die Regsamkeit, die Freiheit der

Individualitat  zuruckgesetzt   ist.'   (12.319). In Athene daarentegen treffen   we   in de vrije polis ook vrije
individuen aan. Het hele leven in Athene ademt daardoor volgens Hegel een andere sfeer. De tegenstelling
tussen Sparta en Athene wordt door hem zwaar aangezet: met de oorlog op de Peloponnesos, wanneer

deze tegenstelling zich in alle kracht laat voelen, begint de ondergang van de mooie Griekse zedelijkheid.
3) Vergelijk ook: 'Nach der Seite der Macht der individualitat hin konnen wir keinen Staatsmann ihm gleich-

stellen.' Voor deze staatsman, die Aristophanes de 'Zeus von Athen' noemde, had Hegel zeer grote be-
wondering: 'Wir konnen nicht umhin, ihn aufs hochste zu bewundern' (12.317).
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leefden uitsluitend in en voor Athene, in het besef dat deze polis hun algemeenheid was.
' Die Abstraktion eines Staates,  der for unseren Verstand das Wesentliche ist, kannten   sie
[de Grieken in het algemeen HS] nicht, sondern ihnen war der Zweck das lebendige Vater-
land: dieses Athen, dieses Sparta' (12.309). Zij waren wel al individuen, maar individuen
die een algemene inhoud voort wilden brengen; hun bijzonderheid was hen nog niet z6
bijzonder, dat 'auch der Inhalt ein subjektiv besonderer, wenigstens (mijn cursivering: bij-
zonder-zijn als eerste vereiste!) im Unterschiede von der allgemeinen Grundlage, der
allgemeinen Sittlichkeit, der allgemeinen Religion, den allgemeinen Gesetzen sein sollte.'
(18.374). Het kunstenaarschap dat primair origineet wi\ zijn,  was  hen  volkomen  vreemd.v
In deze bloeiperiode, waarin individualiteit en algemeenheid nog in kortstondig evenwicht
waren - 'der Schwebepunkt. wo die Individualimt noch unter und im Allgemeinen gehalten
ist.' - kwamen in Athene vele genieen samen: 'Athen war der Sitz, ein Kranz von Sternen
der Kunst und Wissenschaft.' (18.375). Hun hele leven en werken was er alleen maar op
gericht om hun doorleefde algemeenheid nog meer glans te geven, nog mooier te maken.

De vrijheid van de menselijke subjectiviteit beleeft hier volgens Hegel een hoogtepunt: het
principe van de wije individualiteit, het begrip van de hele Griekse wereld, krijgt hier zijn
hoogste realiteit. In Athene realiseerden de Grieken - in Hegels logische terminologie - hun
idee.

II.4. De kunstreligie in de Phanomenologie

a. De introductie van het zelf

Het zijn deze grote individuen, deze Griekse kunstgenieen, die Hegel in de Phanomenolo-
gie in zijn bespreking van de Kunstreligion ten tonele voert: 'Der Geist ist Kunstler.'
(3.512).   Voortgekomen   is deze kunstenaar  uit de orientaalse wereld  en in laatste instantie
uit de Egyptische If/erkmeister,2  die in zijn nog instinctmatige werken menselijke en na-
tuurlijke gestalten slechts vermengde, 'das synthetische Arbeiten' (ibidem). De arbeid die in
de Orient verricht wordt, is natuurlijk wei al een vorm van praxis, maar hier wordt het
werk nog niet op zellbewuste wijze tot stand gebracht: 'das instinktartige Arbeiten, das, ins
Dasein versenkt, aus ihm heraus und in es hinein arbeitet, nicht an der freien Sittlichkeit
seine Substanz und daher auch zum arbeitenden Selbst nicht die freie geistige Tatigkeit
hat.'   (3.514).   Tegenover   deze nog theoretische vorm   van   arbeid   ('nog   instinct',   'slechts
synthese'3) geven deze associaties met het theoretische) plaatst Hegel nu de arbeid van de
kunstenaar   als de echte praktische - creatieve - arbeid: de kunstenaar   is '

geistiger Arbeiter

1)  in de Asthetik stelt Hegel dit kunstenaarschap, dat v66r alles origineel wil zijn, op vele plaatsen ter discus-
sie. Vergelijk bijvoorbeeld: 'Keine Manier zu haben war von jeher die einzig groBe Manier, und in diesem
Sinne allein sind Homer, Sophokles, Raffael, Shakespeare originell zu nennen.'  (13.385).

2) Naar haar begrip ontstaat de Griekse wereld uit Egypte, historisch volgt zij het Perzische rijk op: 'Der
innere Obergang zu Griecheniand oder der nach dem Begriffe macht sich so vom agyptischen Geiste aus;

der geschichtliche Obergang tritt bei der Berohrung der perzischen und griechischen Welt ein.'
(12.272-273).

3)   Synthetisch  in deze specifieke theoretische zin ontleent Hegel aan Kant's Kritik der reinen Fernu'l#.   Hij
duidt ermee aan dat het hier nog enkel gaat om een samenbrengen van vorm en inhoud in een eenheid, die

nog geen werkelijke, levende eenheid is en dus ook niet zelf werkt. Een product van het object-constitue-
rende verstand.
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geworden' en de gestalten die hij creeert hebben volledig de menselijke vorm, 'die Form
der selbstbewuBten Tatigkeit gewonnen' (3.512). Aldus brengt Hegel meteen al in de inlei-
ding van zijn bespreking van de kunstreligie heel nadrukkelijk naar voren, dat de eigen
vorm van de kunstenaar de vorm van het zel,fbewustzijn is,'1   en  deze  nadruk  dient  een   dui-

delijk doel. In de Religionsphilosophie zijn het namelijk drie religies die samen in deze
vorm van het zelfbewustzijn de overgang naar het christendom tot stand brengen; hier in de
Phanomenologie echter moet de kunstreligie alleen deze overgang bewerken.

In het vervolg van deze inleiding wordt deze vorm van de kunstenaar nog veel zwamder

aangezet doordat Hegel ingaat op de genese van de kunstreligie. Hij begint met een nadere

bepaling   van de werkelijkheid   die   ' in der Kunstreligion das BewuBtsein seines absoluten

Wesens hat.' (3.512). Zij is niet langer slechts een 'allgemeine Substanz', waarin 'das
Fursichsein des SelbstbewuBtseins nur negativ, nur vergehend enthalten ist', zoals   in   de

diverse vormen van de orientaalse natuurreligie; maar een zedelijke werkelijkheid, waarin
de individuen behouden blijven en die zij zelf actief tot stand brengen: 'das freie Volk,
worin die Sitte die Substanz aller ausmacht, deren Wirklichkeit und Dasein alle und jeder
Einzelne als seinen Willen und Tat weiB.' (3.512-513). Uit deze wereld, waarin iedereen

onmiddellijk leeft en werkt, is de kunstreligie ontstaan.'  Maar niet op een rustige wijze.
Aan haar ontstaan is namelijk een periode van verval voorafgegaan, waarin de onmiddel4/-
ke eenheid van de individuen met hun zedelijke wereld verloren is gegaan. 'Indem das
sittliche Volk in der unmittelbaren Einheit mit seiner Substanz lebt und das Prinzip der
reinen Einzelheit des SelbstbewuBtseins nicht an ihm hat, so tritt seine Religion in ihrer

Vollendung erst im Scheiden von seinem Bestehen auf' (3.513) 3)

De kunstreligie heeft haar grond in het zeubewuste individu, dat dus in het proces van
het volk zelf steeds meer aan kracht gewonnen moet hebben. In deze ontwikkeling is het
'ruhige unmittelbare Vertrauen zur Substanz' geleidelijk verloren gegaan en teruggegaan in
'das Vertrauen zu sich und in die Gewi#heit seiner selhst' (ibidem). Tegen deze reflectie
van de subjectiviteit in zich heeft de eenvoudige zedelijkheid geen verweer. Zij kan slechts
bestaan zolang 'der Einzelne mit der Beschrankung seines Daseins zufrieden ist und den

1)  Ook  in zijn overzicht van de geschiedenis  van de religie legt Hegel hierop de nadruk:  in de kunstreligie
'weiB der Geist sich ... in der Gestalt der aufgehobenen Naturlichkeit oder des Selbsts' (3.502).

2) ik ga er vanuit, dat Hegel hier een ontwikkeling binnen de Griekse zedelijkheid op het oog heeft, waarin
de  eerste  vorm van substantiele zedelijkheid verloren  gaat,  en  niet de overgang van Orient naar Grieken-

land, aangezien hij het vrije volk zo nadrukkelijk van de orientaalse zedelijkheid heeft onderscheiden. Of

hij deze ontwikkeling historisch situeert, en zo ja, wanneer, is mij niet duidelijk. De passage komt erg
schematisch over: ze is volledig gericht op het onderstrepen van het negatieve karakter van het zelfbewust-

zijn, zo zeer zelfs, dat het meer een beschrijving van het einde van de Griekse zedelijkheid lijkt (de toe-
stand ten tijde van de komedie), dan van het begin van de kunstreligie.

3) Voor de vooruitgang in de geschiedenis zijn periodes van scheiding volgens Hegel absoluut noodzakelijk.
De geest gaat vooruit op grond van de ervaring van het verleden: 'die Bildung muB einen froheren Stoff
und Gegenstand haben, ilber den sie arbeitet, den sie verandert und neu formiert.' (4.320). Doordat de
geest zich uit zijn vroegere wereld terugtrekt, wordt deze wereld tot een object voor zijn bewustzijn: 'Um
aber zum Gegensmnde zu werden, muB die Substanz der Natur und des Geistes uns gegenubergetreten
sein, sie muB die Gestalt von etwas Fremdartigem erhalten haben.' (4.321). De noodzaak van deze schei-
ding verklaart volgens hem ook de aantrekkingskracht die het vreemde heeft op individuen. Vooral voor

de jeugd is dit zo: 'das Begehrenswerte steht im umgekehrten Verhaltnisse mit der Nahe. in der es steht

und gemein mit uns ist. Die Jugend stellt es sich als ein Gluck vor, aus dem einheimischen wegzukommen
und mit Robinson eine ferne Insel zu bewohnen.' De Robinsonade van de Romantici - 'eine notwendige
Tauschung' - vindt dus haar oorsprong in deze 'Zentrifugaltrieb der Seele' (ibidem).
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schrankenlosen Gedanken seines freien Selbst noch nicht erfaBt hat.' (ibidem). De excessen
van dit zelf - 'absolute Leichtsinn', 'schrankenlosen Freudigkeit', 'freisten Genusse seiner
selbst' (ibidem) - richten de zedelijkheid ten gronde, omdat zij op deze vrijheid van de
subjectiviteit nog niet berekend is. Uit de teloorgang van deze wereld, waarin de individuen
onproblematisch leefden, '

gewoon'    bij zich waren,   komt de geest naar voren   als   ' in   das
Extrem des sich als Wesen erfassenden SelbstbewuBtseins herausgetreten.' (3.514). Maar
dit zelf is niet meer zo blij met zichzelf. het is niet meer vervuld met de 'grenzeloze vreug-
de'   die nog samenging  met het eerste vinden van zichzelf Integendeel,  dit zelf treurt ' uber
den Verlust seiner Welt' en wil de verloren gegane zedelijkheid herstellen." 'In solcher
Epoche tritt die absolute Kunst hervor', de mooie zedelijke wereld van de kunstenaar, die
' sein Wesen, ill,er die Wirklichkeit erhoben,   nun  aus der Reinheit des Selbst hervorbringt.'
(ibidem).21

De   genese  van  deze
' reine Form' (ibidem) maakt niet alleen duidelijk,   hoe de kunstreli-

gie ontstaan is, maar ook dat deze vorm van de kunstenaar een hoogst ambigue vorm is.
Zij heeft 'das Zweideutige, ruhiges Bestehen und feste Wahrheit sowie absolute Unruhe
und das Vergehen der Sittlichkeit zu sein.' (3.513). Het is immers door deze zelfde vorm
dat de nog natuurlijke, onmiddellijke zedelijkheid ten onder is gegaan. Deze 'Nacht der
reinen GewiBheit seiner selbst' - waaruit de zedelijke geest, nu als bevrijd 'von der Natur
und seinem unmittelbaren Dasein', als de Phoenix uit zijn as weer 'aufersteht' - is precies
dezelfde 'Nacht, worin die Substanz verraten  ward  und  sich zum Subjekte machte'  (3.514).
De kunstenaar echter heeft deze genese met voor zich. Hij weet niet hoe zijn vorm ontstaan
is, weet niet dat zijn Muze, de Mnemosyne die hij koestert - Hegel gebruikt hier 'nacht' als
synoniem voor 'herinnering'.4 de tweede betekenis van 'mnemosyne' -, naar haar wezen

een uiterst destructieve vorm is. Deze onwetendheid over zijn eigen vorm maakt de kunste-
naar tot een tragisch personage, want door deze onwetendheid zal hij een heel ander werk
tot stand brengen dan hij eigenlijk wil. De kunstenaar wordt gedreven, gedreven door 'sein
Pathos, dem hingegeben sein SelbstbewuBtsein die Freiheit verliert.'(3.515).   Hij wil niets

1) Precies zo beschrijft Hegel in de Forrede de situatie van de 'selbstbewu te Geist' in zijn eigen tijd; alleen

is  het  nu  niet de kunst,   maar  de fi losofie waarop  de hoop gevestigd wordt: 'Sein wesentliches Leben   ist
ihm nicht nur verloren; er ist sich auch dieses Verlustes und der Endlichkeit, die sein Inhalt ist, bewuBt.
Von den Trebern sich wegwendend, daB er im argen liegt bekennend und darauf schmahend, verlangt er
nun von der Philosophie nicht sowohl das Wissen dessen, was er ist, als zur Herstellung jener Substantiali-
ttit und der Gediegenheit des Seins erst wieder durch sie zu gelangen.'  (3.15-16).

2) In de Enzyklopddie ontwikkelt Hegel in het deel over de subjectieve geest de diverse natuurlijke levensfa-

sen  van de individuele  mens  ( 10.75  P). De overgang  die  zich  hier  in de ontwikkeling  van  het volk heeft
voltrokken, kunnen we vergelijken met de overgang van kind naar jongeling, voor Hegel de puberleeftijd
van de mens. In de lange Zusatz bij deze paragraaf beschrijft hij hoe het kind, weer door diverse fasen
heen, toegroeit naar de puberteit; 'der Friede, in welchem das Kind mit der Welt lebt, [wird HS] vom
Jungling gebrochen.' Zijn streven is het, op grond van zijn idealen 'die ihm aus den Fugen gekommen
scheinende Welt wieder einzurichten.' (10.83 Z). De geschiedenis van Griekenland - van Achilles, 'der
poetische Jongling' uit de Ilias, tot Alexander de Grote, 'der wirkliche Jungling' - was volgens Hegel een
creatie van de jeugd, een wereld gebouwd op idealen:  ' Das griechische Leben  ist eine wahre Jilnglingstat.'
(12.275-276).

3) in Jena beschrijft Hegel op deze wijze de herinnering: 'DiB Bild gehort ihm [der Geist HS] an, er ist im
Besitz desselben, er ist Herr daruber; es ist in seinem Schatze aufbewahrt, in seiner Nacht'.  En   ook  hier  al

laat  Hegel de destructieve macht, het noodlot  dat  met  deze vorm verbonden is, zwaar doorklinken: ' Diese

Nacht erblickt man wenn man dem Menschen ins Auge blickt - in eine Nacht hinein, die Furchtbar wird,
- es htingt die Nacht der Welt hier einem entgegen.' (G.W., 8.186-187).

95



voor zichzelf, leeft enkel voor de algemeenheid, waarvan hij het wezen naar voren wil
brengen. Maar passief kan de kunstenaar  niet  zijn; zijn vrijheid  mag  hij niet verloren laten
gaan, want het is door zijn creatieve arbeid dat het algemene wezen gestalte moet krijgen.
Hij moet van dit wezen werk maken, ziin werk maken.

Hierin schuilt voor Hegel de tragiek van de Griekse kunstreligie. Voor zichzelf wil  de
kunstenaar slechts het algemene wezen;  maar wat hij infcite wil,  is dat dit wezen zijn  werk
wordt. Hij kan het niet laten zoals het is, maar wil het omvormen. Zijn Muze is naar haar
wezen een negatieve, destructieve vorm, en tegen deze vorm heeft het algemene wezen
geen enkel verweer: 'jene positive Macht der Allgemeinheit wird vom reinen Selbst des
Individuums, als der negativen Macht, bezwungen.' (3.515). Wie goed luistert naar de
dubbelzinnige - verderop spreekt Hegel over 'Zweizungigkeit' (3.537) - woorden waarmee
deze inleiding besloten wordt, weet nu dat onheil nabij is. De kunstenaar, zoals hij uitge-
werkt is als 'reine Titigkeit', gaat in het volle bewustzijn van zijn 'unverlierbaren Kraft'
het  gevecht  aan  met zijn wezen: 'ringt  mit dem ungestalteten Wesen';  uit deze strijd  komt
hij als overwinnaar te voorschijn: hij wordt 'Meister' over zijn wezen en heeft daarmee
zijn  pathos  tot  ' Stoffe'   gereduceerd  (3.515). De kunstenaar wordt zo door Hegel naar vo-
ren gebracht als het werkelijke noodlot, dat boven de Griekse zedelijke wereld staat. Van
deze wereld wil hij alleen het algemene laten zien, maar precies omdat hij dit wil, zal hij
heel   geleidelijk zijn wereld ten gronde richten.   - ' Spater   ist der Geist   uber die Kunst
hinaus, um seine hohere Darstellung zu gewinnen' (3.514).

Hernemen we nu het beeld, waarmee we hoofdstuk I.2 beeindigden. In het manuscript
waarin we dit beeld (ontworpen naar het voorbeeld van Plato's gelijkenis van de grot) aan-
treffen, brengt Hegel het naar voren in het kader van een bespreking van de Mnemosyne:
' Die   Mnemosyne   oder die absolute Muse, die Kunst, ubernimmt die Seite, die Gestalten
ausserlich anschaubar, sichtbar und horbar darzustellen; diese Muse ist selbst das allgemei-
ne sprechende BewuBtseyn des Volkes, und das Kunstwerk der Mythologie pflanzt sich in
der lebendigen Tradition [fort]' (G.W., 5.376). Op deze wijze is het kunstwerk 'das
allgemeine Gut so wie das Werk aller' en werkt iedere generatie mee aan de 'Befreyung
des absoluten BewuBtseyns', dat als doel heeft het 'Finden, daB das Volk sein Wesen
gefunden hat'. (ibidem). De kunstenaar is weliswaar degene aan wie de 'formirende Thatig-
keit' toebehoort, maar om deze arbeid uit te kunnen voeren is hij 'gezogen worden in der
allgemeinen Geschicklichkeit' (ibidem). Het vinden van het wezen kan hem dus zeker niet
persoonlijk worden aangerekend, zijn daad komt absoluut niet voort uit subjectieve wille-

keur. Strikt genomen is het de Griekse kunstreligie, die tenslotte de Griekse zedelijkheid
opheft; maar in feite heeft het hele volk langzaam naar zijn eigen ondergang toegewerkt.
Het  heeft zijn geliefde kunstenaar alle ruimte gegeven,  tot het uiterste aangespoord.   ' So  ist
das Kunstwerk das Werk aller; einer ist der es vollendet an den Tag bringt, indem er das
letzte daran arbeitet, und er ist der Liebling der Mnemosyne.' (G.W., 5.377).

Deze conclusie van Hegel lijkt wrange ironie, maar is dat toch niet. Mnemosyne heeft

namelijk nog een verdere, diepere betekenis. Hegel brengt deze naar voren in zijn bespre-
king van Plato's herinneringsleer.

'
Erinnerung  hat auch einen anderen   Sinn,   den   die   Ethy-

mologie gibt, den: Sich-innerlich-machen, Insichgehen; dies ist der tiefe Gedankensinn des
Worts.' (19.44). In deze betekenis genomen staat her-innering voor het terugkeren in het
ware innerli/k van de mens (zijn Innere), in zijn begrip. Erinnerung is daarom niet alleen
de Muze van de Griekse kunst, haar creatieve beginsel, maar het creatieve beginsel achter

de hele geschiedenis van de mensheid, zoals Hegel aan het slot van de Phanomenologie
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naar voren brengt. Iedere overgang naar een nieuw principe wordt voltrokken via de her-in-
nering. De her-innering laat de ervaring van vroegere volkeren niet verloren gaan - 'die
Erlnnerung hat sie aufbewahrt und ist das Innere' - en brengt de ontwikkeling steeds naar
een hoger nivo: 'so ist es zugleich auf einer hoheren Stufe, das er [der Geist HS] anfangt'
(3.592). De principes van de mensheid worden niet gevonden in de werkelijkheid waarin
de mens leeft, worden niet 'van buiten' opgenomen, maar in het innerlijke moment van het
denken tot stand gebracht. Het meest wezenlijke voor de mens is een product van de eigen
geest, iets wat de geest an sich altijd al bezat. 'Der Geist des Menschen selbst ist diese

Quelle; er enthiilt das Wesentliche selbst in sich. Um das Gottliche kennenzulernen, muB
man es aus sich zum BewuBtsein bringen.' (19.42-43). Maar de geest moet tot dit denken,
tot dit her-inneren, het zich weer innerlijk maken, wel worden aangespoord: 'eine Erinne-
rung, zu welcher nur die Verlegenheit, in welche das BewuBtsein gebracht werde, die Er-
regung (Ursache) sei' (19.43). Dit was volgens Hegel de kern van Plato's herinneringsleer
(die dus niets van doen heeft met de empirisch-psychologische herinnering, het zich herin-
neren van vroegere bewustzijnsinhouden). In de historische ontwikkeling ontstaat deze
verlegenheid op het moment, dat een bijzonder principe volledig tot ontwikkeling is geko-
men. De wereld die op dit principe gebouwd werd, heeft haar kracht verloren, is nu chao-
tisch en in verval. Terugblikkend, de hele ontwikkeling overziend, wordt het tekort van het
principe duidelijk. De geest kan zich daarom niet langer met dit principe tevreden stellen;
hij wordt in zijn denken teruggedrongen en ontwikkelt hier zijn an sich verder. De ervarin-
gen van de mensheid leveren het materiaal, waarover wordt nagedacht;" maar de wezen-

lijke inzichten komen in het denken zelf tot stand, dat volgens Hegel in zijn geschiedenis
slechts zichzelf wil leren kennen:1 Van deze Mnemosyne, van deze drijvende kracht ach-
ter de geschiedenis, is de kunstenaar die volkomen duidelijk maakt wat steeds gezocht werd
en zo het principe afrondt, de lieveling. Hij schept in zijn herinnering weer ruimte voor de
toekomst.

In de Phanomenologie laat Hegel zien welke vormen de Griekse kunstreligie in het

verloop van haar geschiedenis heeft ontwikkeld. Hij presenteert deze vormen op de gebrui-

1) Deze terugkeer in de innerlijkheid  van het begrip komt volgens Hegel  ook tot stand  in de laatste levens-
fase van het individuele leven: de grijsaard leeft  enkel  nog  ' in  der  Erinnerung  an  das  Vergangene  und  an
das Substantielle'. Hieruit verklaart Hegel de diverse momenten, die wij aan de ouderdom waarnemen. We
zien het verlies van het geheugen voor de kleine, onbelangrijke details, 'zum Beispiel fOr die Namen',
maar ook de plicht die ouderen voelen om 'die weisen Lehren der Erfahrung' aan de jongeren door te
geven; verder  zien  we de terugkeer  van  de ' Weisheit  ... zur gegensatzlosen Kindheit',  maar  ook  de  voor-
uitgang 'zum Tode' (10.86  Z).  Zo  vallen  ook  in ·de  laatste  levensfase  van  een volk dood en terugkeer naar
een nieuwe kindheid samen:   ' In seinem /nsichgehen   ist  er [der Geist  HS]   in der Nacht seines Selbstbe-
wuBtseins versunken, sein verschwundenes Dasein aber ist in ihr aufbewahrt; und dies aufgehobene Dasein

- das vorige, aber aus dem Wissen neugeborene - ist das neue Dasein, eine neue Welt und Geistesgestalt.'
(3.590).    -   In   zijn   rede bij gelegenheid   van het afscheid   van zijn voorganger   aan het gymnasium   te
Numberg blijft Hegel stilstaan bij het belang van 'der Greis'. Hij herinnert aan de wijsheid van Solon:

waarlijk gelukkig is hij wiens leven gelukkig eindigt. Voor Hegel betekent dit: wiens leven ge/ukt is, wie
op het einde van zijn leven terug kan kijken op een werk dat hij volbracht heeft. Zo'n mens kan de wereld
in alle rust verlaten. In de metafoor van het licht, die Hegel tot het einde doorvoert: 'So freuen wir uns
der Abendsonne, die ihre gedeihenbringende Wirkung, ihr Tagwerk vollbracht hat und noch verweilt,
ihren AbschiedsgruB auf die dankbare Erde zu werfen, nunmehr als ein ruhiges Bild der Erinnerung ihrer

Kraftausstrahlung, in milder Heiterkeit glanzend' (4.310).
2) Vergelijk ook: Vorlesungen, 3.307.
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kelijke wijze, in de speculatieve denkvorm, maar daarnaast gebruikt hij in zijn presentatie
ook 66n van de Griekse kunstvormen. De ontwikkeling van de Griekse kunstreligie in haar
geheel is voor Hegel een tragedie. In zijn uiteenzetting volgt hij het handelende personage
van deze tragedie, de kunstenaar, die tragisch is omdat hij niet weet wat hij in feite tot
stand brengt, wat hij bewerkt. Hegel toont ons hoe deze kunstenaar in de vele vormen van
zijn religieuze kunst steeds meer zelf op de voorgrond komt te staan, steeds meer het eigen
zelf onthult, totdat hij uiteindelijk zijn masker afneemt. De bespreking van de kunstvormen
is ingedeeld in drie cycli. De eerste twee cycli. Das abstrakte Kunstwerk en Das lebendige
Kunstwerk, vormen samen de voorbereiding. Hegel presenteert hier de 'oudere', 'natuurlij-
kere' vormen van de Griekse kunst. Hij brengt ze naar voren als een afgesloten geheel. Op
het einde van de tweede cyclus blijken we met de schone Fechter weer teruggekeerd te zijn
bij het begin van de eerste cyclus, de Bildsaule. Aldus vormen deze beide cycli de begron-
ding van de laatste cyclus, Das geistige Kunstwerk. Hier bespreekt Hegel de kunstvormen,
die ontstaan zijn in het meest eigen element van het zelfbewustzijn, de Sprache. Aan de

hand van de drie vormen van deze Sprache schetst hij dan de eigenlijke geschiedenis van

de Griekse kunstreligie: de geschiedenis van het zelf dat geleidelijk zijn eigen polis ten
gronde heeft gericht. Op de vele details in zijn behandeling van de kunstreligie kunnen we
hier niet ingaan. We zullen ons uitsluitend richten op de protagonist van deze Griekse tra-
gedie, op het zelf, dat zich steeds vollediger in zijn werk present stelt.

b. Das abstrakte Kunstwerk

In de eerste cyclus begint de beweging met de beeldhouwkunst. Deze kunstvorm kenmerkt
zich in alle opzichten door uitwendigheid. ' Das   erste   Kunstwerk   ist,   als   das   unmittelbare,
das   abstrakte und einzelne.' De kunstenaar produceert   een

' Einzelheit, welche die Gestalt
1)des Selbsts an ihr hat' - een godenbeeld in menselijke vorm, een 'Ding', een levenloos

object - en plaatst deze enkeling  in een tempel 'als seine Umgebung und Behausung'.  Maar
dit huis, de algemeenheid waarin de enkeling is opgeborgen, is nog geheel uitwendig aan
het beeld, niet werkelijk ermee verbonden: abstracte 'Allgemeinheit, welche das unorgani-
sche Wesen in Bezug auf die Gestalt ... darstellt.'1  In deze vorm van de uitwendigheid
hebben het werk (zowel het enkele als het algemene) en het zelf van de kunstenaar, zijn

activiteit,  zich 'am weitesten voneinander entfernt'   (3.515).  Aan het begin  van zijn behan-

1)  De kunstenaar wil deze levenloosheid, die het beeld heeft op grond van zijn objectiviteit, opheffen. Hij wil
een  object,  dat  meer op hemzelf lijkt. Zijn streven  is er daarom op gericht  ' im Kultus  ... die Unterschei-
dung aufzuheben, die es sich zuerst gegen seinen Geist gibt, und hierdurch das an ihm selbst belebte
Kunstwerk hervorzubringen.' (3.515). In deze ene zin, waarin het doel van de kunstenaar wordt beschre-
ven, brengt Hegel zowel het resultaat van de eerste als van de tweede cyclus al naar voren. Zij vormen
dus in feite samen slechts 6dn cyclus.

2) In dit eerste kunstwerk worden de architectuur en skulptuur, de bijzondere kunstvormen van respectieve-
I ijk de orientaalse  en de Griekse kunst,   in een uitwendige band samengebracht (vergelijk:    13.116-117)
Vooral in de beelden van de oudere skulptuur komt volgens Hegel het klassieke ideaal tot uitdrukking:
'Hauptsachlich   die altere Skulptur halt diese Seite des Ideals   fest,   und die spatere   erst   geht zu einer
vermehrten dramatischen Lebendigkeit der Situationen und Charaktere fort.'  (14.87).  In de latere skulptuur
gaat veel van de verheven rust van de goden verloren, doordat zij weer meer met bijzonderheden worden
verbonden. Maar ook de werkelijk klassieke beelden blijven in al hun verhevenheid enkel dingen, en nog

zeer ver verwijderd  van het zef van  de  mens.  Bij alle nadruk die Hegel  legt op de klassieke schoonheid  is
het belangrijk om ook dit tekort van de godenbeelden goed voor ogen te houden.
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deling van de geopenbaarde religie komt Hegel terug op dit godenbeeld en vergelijkt hij
het met de 'Menschwerdung des gottlichen Wesens' in Christus. Het beeld is hiervan
slechts een eerste vorm: de 'Bildsaule' heeft 'nur die aujlere Gestalt des Selbsts an ihr ...,
das Innere aber, ihre Tatigkeit, fallt auBer ihr' (3.545). - Ook heeft de kunstenaar nog op
een 'uitwendige' manier moeten werken, want hij moest afstand nemen van zichzelf. Om
het substantiele wezen in zijn werk present te kunnen stellen, was het noodzakelijk 'daB er
seiner Besonderheit sich enmullerte und zur Abstraktion des reinen Tuns sich entkorperte
und steigerte.' (3.517). Hij wilde een volmaakt werk tot stand brengen en liet daarom zo-

veel mogelijk zichzelf weg. Maar daardoor ervaart hij nu 'an seinem Werke, daB er kein

ihm gleiches Wesen hervorbrachte.' Hij herkent zich namelijk niet in de wijze, waarop het
volk - de algemeenheid, de 'Menge',  waar  de  kunstenaar  zich  ook als enkeling tegenover

stelde - zijn werk benadert. De kunstenaar blijkt niet zo onzelfzuchtig te zijn als hij zich in
eerste instantie voordeed. Wanneer gewone mensen over zijn werk spreken en het beoorde-

len, weet hij 'wieviel mehr seine Tat als ihr Verstehen und Reden ist'; als ze zijn werk
bewonderen en het beeld als hun goddelijke wezen beschouwen, 'weiB er sich als den
Meister desselben.' (3.518): 

Het puur uitwendige beeld kan de kunstenaar niet bevredigen. Dus zoekt hij naar een
vorm van expressie, die meer in overeenstemming is met zijn zelf. Hij vindt deze in de
'Hymne' (3.519). De spraak is namelijk het element, waarin de kunstenaar volledig bij

zichzelf blijft, 'ein Dasein, das unmittelbar selbstbewuBte Existenz ist.' (3.519). Zo wijst de
hymne al vooruit naar de derde cyclus, waar ook de spraak het algemene element zal zijn

voor het goddelijke wezen. Maar de 'empfindende und nur den einzelnen Gott preisende
Hymne' is hiervan slechts een onvolmaakte vorm (3.529) Aanvoelen is slechts een eerste,

onvolledige vorm van het algemene zelfbewuste weten. Maar wei is deze zelfbewuste

spraak van de hymne al hoger dan de spraak die Hegel aanduidt als de 'notwendige erste

Sprache'  van de godheid,  het
'
Orakel'  (3.519),  die hij hier behandelt als een overblijfsel  uit

de orientaalse religie. 2)

1)  In zijn behandeling  van de Griekse kunst denkt Hegel ook herhaaldelijk aan moderne kunstvormen.  De

zelf-verheffing van de kunstenaar, die Hegel hier naar voren brengt, vinden we bijvoorbeeld precies zo in

zijn behandeling van de moderne ironiet 'Fur andere zwar kann meine Erscheinung in welcher ich mich
ihnen gebe, ein Ernst sein, indem sie mich so nehmen, als sei es mir in der Tat um die Sache zu tun, -
aber sie sind damit nur getauscht, pauvre bornierte Subjekte, ohne Organ und Fahigkeit, die Hohe meines

Standpunktes zu erfassen und zu erreichen. Dadurch zeigt es sich mir, daB nicht jeder so frei (d.i. formell

frei) ist, in allem, was dem Menschen sonst noch Wert, Worde und Heiligkeit hat, nur ein Produkt seiner

eigenen Macht des Beliebens zu sehen' (13.95).
2) Hegel werkt hier het verschil uit tussen het orientaalse en het Griekse orakel. In de Orient gaf het orakel

algemene waarheden, de Grieken daarentegen laten alleen het toevallige   door het orakel regelen.   ' Die

allgemeinen Wahrheiten vindiziert sich das wissende Denken'. Hij verwijst naar Socrates, tiener Weise

des Altertums', die 'was gut und schon sei, in seinem eigenen Denken suchte'. Tegelijk echter roept hij de
Antigone m herinnering om aan te geven, dat de orakelspreuken uit de Orient wel degelijk in het Griekse

onderbewustzun,  in  hun
' Innere oder Untere' werden opgenomen,  in  de  vorm  van de chtonische wetten.

Zo maakt hij de tragische vergissing van Socrates duidelijk, - en van het hele volk. want 'das allgemeine
BewuBtsein' vroeg de orakels voortaan ook alleen nog maar naar het toevallige (3.520). Vindizieren is hier

het sleutelwoord: de act, waarin de eigenaar de zaak die in het bezit is van een ander, opeist. Hier is het
zo de waarheid, die het zelf als ziln eigendom beschouwt. - Hegel eindigt deze beschouwing over het

orakel met een kritiek op de wijze waarop in de moderne tijd met het toevallige wordt omgegaan: hier

probeert de mens met behulp van zijn verstand te bepalen 'was dem Einzelnen nutzlich ist' Volgens

Hegel is hier sprake van een tweevoudige misleiding. Enerzijds vergist de mens zich als hij meent dat hij
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De uitwendigheid van de beeldhouwkunst wordt door de hymne opgeheven. In de zang
van de hymne uit het zelf zich zonder dat het zich veruitwendigt. De kunstenaar wordt
bovendien weer opgenomen in het volk, dat zijn religieuze aandacht navolgt: 'vernommen
ist diese Einzelheit zugleich als allgemeine [Andacht HS]  da; die Andacht, in allen
angezondet, ist der geistige Strom' (3.519). Maar hiermee is de kunstenaar in het andere
extreem vervallen. De hymne, 'das verschwindende Dasein', is precies het tegendeel van
het godenbeeld, 'das ruhende [Dasein HS]'. De theoretische rust is geheel verloren gegaan
in de praktische onrust. D Miste de kunstenaar in de objectiviteit van het beeld het
'eigenen unmittelbaren Selbsts', zo mist hij nu een werkelijke gestalte. De hymne blijft 'zu
sehr in das Selbst eingeschlossen, ... ist, wie die Zeit, unmittelbar nicht mehr da, indem sie
da ist.' (3.521). Maar an sich is deze zuivere religieuze aandacht' van de hymne ook al
de overgang naar de volgende kunstvorm, de cultus. Weliswaar is in deze aandacht de
'Gegenstand' niet meer aanwezig voor het bewustzijn, maar hij is niet geheel verloren,
omdat hij bewaard is in de her-innering: de abstracte aandacht is 'nur die Nacht seines
Daseins und die bereitete Smne seiner Gestalt.' (3.521). De eerste, theoretische vorm van
de cultus, de 'abstrakte Kultus', ontwikkelt deze aandacht verder: ze verheft 'das Selbst
dazu, dieses reine gottliche  Element  zu  sein.'  (3.521-522).4

In de 'Kultus' (3.521) komen de beide voorafgaande vormen, het ruimtelijke beeld en de
beweging in de tijd, bij elkaar. Het zelf verenigt zijn wezen met zichzelf 'In ihm [de cul-
tus HS] gibt sich das Selbst das BewuBtsein des Herabsteigens des guttlichen Wesens aus
seiner Jenseitigkeit zu ihm, und dieses, das vorher das Unwirkliche und nur Gegenstand-

met behulp van zijn verstandige redeneringen tot meer zekerheid kan komen omtrent het toevallige, dan
door raadpleging van een orakel of zelfs door het werpen van een dobbelsteen; anderzijds vergist hij zich,
in tegenstelling tot de Grieken, in het werkelijke belang van het toevallige, want hij behandelt 'das an sich
Zufillige  als  wesentliches  Interesse  seines  Denkens  und  Wissens'.  In een redelijke omgang met het bijzon-
dere komen de Griekse en moderne benadering tot eenheid: 'Das hohere als beide aber ist, zwar die Ober-

legung zum Orakel  des  zufalligen  Tuns zu machen, aber diese oberlegte Handlung selbst wegen ihrer Seite
der Beziehung auf das Besondere und ihrer Notzlichkeit als etwas Zufimges zu wissen.' (3.520-521). Het
toevallige moet gedaan worden, maar hoeft niet ons hele leven te bepalen.

1) In de eerste vorm stonden beide tegenover elkaar. Tegenover het beeld, de 'ruhige Individualit:it, het' Wesen' stond de kunstenaar, 'das Moment der Unruhe, ... das Selbstbewu#tsein' (3.517). Vergeleken met
zijn wezen beschouwde de kunstenaar zichzelf als onwezenlijk. Hil wilde slechts het wezen, niets voor
zichzelf. Nu is dit moment van de onrust, door Hegel vergeleken met de tijd, uitgegroeid tot een zelfstan-
dige gestalte. Het presenteert zich in de hymne als het wezenlij ke moment.

2) Andacht wordt hier vertaald met 'aandacht' vanwege de associaties die dit begrip voor Hegel heeft: met
denken en Andenken (hetgeen weer aan de herinnering refereert). - In de Phanomenologie heeft Hegel
duidelijk gezocht naar meerzinnige uitdrukkingen. Het werk staat er vol mee, hetgeen het nagenoeg onver-
taalbaar maakt. Ook de Griekse tragediedichters maakten dankbaar gebruik van ambiguTteit: de protagonis-
ten zeggen het ttn, de toehoorders horen al iets heel anders, in het gesproken woord kondigt zich al het
noodlot aan.  Door de twee leesniveaus die Hegel  in de Phanomenologie onderscheidt (fur es en fur uns -
3.80), lijkt het werk op de Griekse tragedies. Een voorbeeld: Faust, het studeren moe, stort zich in het
leven, hij 'nimmt sich das Leben, wie eine reife Frucht gepfluckt wird' (3.271). Wie goed luistert weet al
wat er gaat gebeuren. Uiteindelijk ontdekt ook Faust wat hij gedaan heeft: 'es [das BewuBtsein HS]
erfithrt  den   Doppelsinn,   der   in   dem   liegt,   was   es   tat,  namlich sein Leben sich genommen zu haben; es
nahm das Leben, aber vielmehr ergriff es damit den Tod.'  (3.274).

3)  De overgang van de Romeinse religie naar het christendom zal ook op deze wijze tot stand komen: op het
moment dat het zelf volledig in zichzelf teruggedrongen is, ontstaat uit deze 'nacht van de wereld' het
nieuwe principe.
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liche ist, erhalt dadurch die eigentliche (mijn cursivering) Wirklichkeit des Selbst-
bewuBtseins.' (ibidem). Maar ook behouden de tegendelen nog hun zelfstandigheid, waar-
door deze eenheid enkel   nog het karakter heeft  van een synthese."  Op de abstracte cultus,
de reinigingsrituelen, gaat Hegel nauwelijks in. Zijn interesse gaat volledig uit naar de
cultus waarin werkelijk gehandeld wordt, want 'eine unwirkliche Handlung widerspricht
sich selbst.' Voor de aandacht is het wezen nog een 'freie Gegenstand', een object aan
gene zijde van de werkelijkheid; 'durch den wirklichen Kultus kehrt dieser in das Selbst
zurock' (3.522). Hiermee is precies gezegd, wat er in deze praktische cultus zal gebeuren.
In de werkelijke cultus gaat het om de offergaven van het zelf aan zijn wezen. De offers
lijken geheel onbaatzuchtig te worden gebracht, ' scheinbar... ganz nutzlos'   (3.523),   maar
wie beter kijkt, ontwaart spoedig het bedrog van het zelf. Het blijkt het grootste of ook het
bruikbare gedeelte van de offergaven (dieren en vruchten) voor zichzelf te houden, voor
'seinem Genusse', waardoor hij de eigenlijke zin van het offer opheft, 'die Handlung um
ihre negative Bedeutung betrugt.' (3.524):1 Bovendien is dit bedrog niet incidenteel, maar
het bedrog van het hele volk. In de ontwikkeling van de cultus wordt de individuele kun-
stenaar volledig in het volk teruggenomen, zijn 'Besonderheit ist in der Allgemeinheit
aufgelost.' (ibidem).   Het volk verricht  nu het werk: het bouwt een tempel voor zijn God en
brengt in deze tempel van zijn god een schat bijeen. Maar ook nu is dit werk niet onbaat-

zuchtig volbracht:    ' Die Wohnungen und Hallen des Gottes   sind    for den Gebrauch   des

Menschen, die Schatze ... im Notfalle die seinigen' (ibidem). De algemeenheid, het huis
van de godheid, heeft het volk voor zichzelf gebouwd. Aldus is op het einde van deze eer-
ste cyclus het wezen in het zelf teruggekeerd: aan zijn offergaven heeft het volk 'unmittel-
bar den GenuB seines eigenen Reichtumes und Putzes.' (3.525).

c. Das lebendige Kunstwerk

In deze tweede cyclus keert de ontwikkeling om; de beweging begint terug te keren naar
de eerste gestalte, het beeld. Uit de eenheid, die in de cultus tot stand gekomen is, ontwik-
kelen zich opnieuw de beide momenten, waaruit de eenheid tot stand gebracht is, maar nu
in omgekeerde volgorde en als vormen van de cultus. Het moment, dat in de vorige bewe-
ging nog in de vorm van het zelfbewustzijn verscheen, presenteert zich nu in de vorm van
het bewustzijn; het moment dat als bewustziin verscheen, nu in de vorm van het zelfbewust-
zijn. Op deze wijze completeert ieder der beide momenten zich met zijn tegendeel. De
eenheid van de beide momenten, die in de eerste cyclus tot stand kwam in de vorm van de
cultus, als synthetische eenheid van zelf en wezen. za\ tenslotte, nadat deze hele voorberei-
ding afgesloten is, terugkeren en opgeheven worden in de derde cyclus. de hogere eenheid

1)  In het System der Sittlichkeit brengt Hegel naar voren,  dat de synthesen  die  in de eerste cyclus, de sfeer
van de natuurlyke zedelijkheid tot stand gekomen zijn, nog onvolmaakt zijn omdat ook zij onder de een-

zijdige bepaaldheid van deze eerste ontwikkeling vallen: 'Es ist also schlechthin keine [Indifferenz HS]
absolut; jede kann aufgehoben werden. Die Indifferenz. die absolute Totalittit jeder Potenz ist nicht an
sich, sie liegt unter der Form, welche das Subsumierende ist.' (System der Sittlichkeit, p. 38). Vandaar dat
we   h ier de Cultus kunnen aanduiden ais een nog slechts synthetische eenheid: deze totaliteit besluit de
eerste theoretische cyclus.

2) Zo werd Zeus door Prometheus bedrogen. Deze misleidt Zeus door twee ossen te slachten. alle botten in
6tn huid te wikkelen, al het viees in de andere, en Zeus te laten kiezen. 'Zeus, getauscht, wahlt, well sie
grOBer waren die Knochen, und so blieb das Fleisch den Menschen.' (14.37).
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van deze beide momenten: 'im Kultus ... sind beide Seiten eins geworden, in dem Resultate
der Religion der Kunst ist diese Einheit in ihrer Vollendung zugleich auch auf das Extrem
des Selbsts herubergegangen' (3.545). Deze tweede cyclus bestaat daarom slechts uit twee
momenten. 1)

Als eerste gestalte van het levende kunstwerk brengt Hegel de Griekse mysterien naar
voren: 'das Mysterium des Brotes und des Weins, der Ceres und des Bacchus'. Het zijn
vormen van religieuze cultus - de eerste een rustige landbouwcultus, de tweede een
'taumelndes Leben' (3.527) -, die hun oorsprong nog hebben in de natuurreligies (verge-
lijk: 7.510 P). Maar Hegel behandelt ze hier nadrukkelijk als een cultus van het zelfbewust-
zijn.  Uit de voorafgaande ontwikkeling is het ze/f naar voren gekomen als het 'in seinem
Wesen befriedigte SelbstbewuBtsein und der Gott eingekehrt in es als in seine Statte. Diese
Statte ist for sich die Nacht der Substanz' (3.526). Het zeg, dat zich in de hymne nog op
rustige wijze in zijn zang tot de godheid verhief, en dus alleen voor ons de 'nacht' was van
zijn wezen, is nu voor zichzelf deze nacht. Het verhoudt zich tot de natuur en weet zichzelf
als haar macht.21 Voorbereid is deze almacht van het zelf door de cultus, omdat hier het
zelf ertoe overging de natuurprodukten die het offerde, zelf op te eten. Zo werden zij
'durch den wirklichen GenuB eins mit dem Selbst und dadurch vollkommen an dieses ver-
raten  und ihm offenbar.'   (3.527). De mysterien kwadrateren  als  het  ware dit verraad.  Nia
langer zijn het individuele natuurprodukten, die het zelf tot zich neemt, maar nu is het de
hele natuur. Het zelf heeft de natuur leren kennen als 'die MOglichkeit einer hdheren
Existenz', als een wezen dat zich in zijn hoogste produkten 'dem selbstischen Leben
darbietet' (3.526). In de mysterien wordt volgens Hegel dit inzicht in het wezen van de
natuur tot uitdrukking gebracht, en dus in feite het inzicht in het machtige wezen van de

1)   Ik  orienteer me  hier aan  de paragraaf in de Enzyktopadie, waar Hegel heel kort schetst hoe de beweging
van de Mee zich heeft voltrokken. De eerste sfeer is overgegaan in de tweede, de tweede teruggegaan in
de  eerste.   H ij vervolgt:   ' nur durch diese gedoppelte Bewegung erhalt der Unterschied sein Recht, indem
jedes der beiden Unterschiedenen sich an ihm selbst betrachtet zur Totalitat vollendet und darin sich zur
Einheit mit dem anderen betatigt. Nur das Sichaufheben der Einseitigkeit beider an ihnen selbst \81 die
Einheit nicht einseitig werden.'   (8.391-392 P). Indien mijn interpretatie  van deze paragraaf steekhoudend

is, wordt in ieder geval verklaard, waarom Hegel ondanks het gegeven dat de beweging van het Erkennen
maar uit twee momenten bestaat, toch over 'totaliteit' kan spreken. De terugkeer van de tweede beweging
naar de eerste zou zo begrepen kunnen worden, dat het theoretische Erkennen een herhaling op hoger nivo
vormt van de relatie van het levende individu tot de 'unorganische Natur' (8.375 P), het oordeelsmoment
van Das Leben. 'On-organisch' (niet: an-organisch, want het levende organisme verhoudt zich wei tot
andere organismen) duidt aan, dat hier het levende zich verhoudt tot een buitenwereld, die uitwendig, niet
immanent met het individu verbonden is (zoals het godenbeeld niet immanent verbonden was met de tem-
pei, zijn 'unorganische Wesen' - 3.515). Evenzo verhoudt het theoretische kennen zich tot een buitenwe-
reid, die het in zich wil opnemen. Het Wollen zou op deze wijze een herhaling vormen van het eerste
moment van het leven: het willen heeft in het eigen innerlijk zijn inhoud, zijn doe/; het eerste proces van
het levende organisme bepaalt Hegel als 'der ProzeB des Lebendigen innerha/b seiner' (8.374 P). - Bemid-
deld door de ontwikkeling van het Erkennen, keer·t tenslotte de idee weer terug naar het Leben (8.388 ID.

De voor de hand liggende conclusie zou hier dan moeten luiden, dat dit een terugkeer inhoudt naar het
hoogste proces van het Leben, het proces van de Gattung (8.376 P).

2) In de Jenaer SystementwurN: 3 voltrekt Hegel op deze wijze de overgang van de (schijnbaar passieve)
herinnering naar de voorstelling. Het zelf is in zon herinnering an sich al de macht over zijn inhoud die
het in zijn innerlijk laat verdwijnen. In de vrije willekeur van zijn voor-stellen bewijst het deze macht:
'Macht  aus  dieser  Nacht  die  Bilder  hervorzuziehen,  oder  sie  hinunterfallen  =u  lassen'  (G.W.,  8.187  Voet-
noot).
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mens. Ze zijn daarom ook niet de uitdrukking van een geheim, maar uitdrukking van een
openbaring: 'Nur das Selbst ist sich offenbar' en aan dit zelf is het wezen van de Orient,
'jenes aufgehende Lichtwesen verraten, was es ist' (ibidem).

Hegel eindigt zijn bespreking van de mysterien met een aantal korte opmerkingen die
vooruitgrijpen op de hele beweging die nog zal volgen (3.527). 'Noch ist aber dem
BewuBtsein nur der absolute Geist, der dieses einfache Wesen und nicht als der Geist an
ihm selbst ist, verraten, oder nur der unmittelbare Geist, der Geist der Natur.' Het zelfbe-
wuste leven van dit bewustzijn kende de absolute geest, zijn eigen geest, enkel nog als
uitwendig wezen, als natuur; en slechts boven de natuur heeft het zich verheven. Het heeft
zich  nog  niet doen gelden  als 'das Mysterium  ... der anderen, der eigentlich oberen Gotter'.
Ook zij echter zullen aan dit zelf niet kunnen ontkomen, omdat hun 'Individualitat als
wesentliches Moment das SelbstbewuBtsein als solches in sich schlieBt.' Zonder het zelf als
bewegende macht kan de polis niet bestaan, zoals we zagen, en dus zal ook de polis ten-
slotte aan dit zelf ten onder gaan. Hegel zal dit in de derde cyclus uitwerken. Maar ook een
laatste moment is hier nog niet naar voren gekomen, het moment, waaraan heel deze ont-
wikkeling haar ware zin ontleent. De offers die in deze ontwikkeling gebracht worden, het
offer van het natuurlijke en vervolgens van het zedelijke wezen, bereiden het ze/f slechts
voor op zijn allerhoogste offer. Aan het zelf dat deze grote ervaringen van het verleden
werkelUk heeft doorgemaakt, slechts gedreven door zijn eigen energie, zal tenslotte worden
verraden wat zijn ware wezen is. Doordat het in het proces van zijn zelfrealisatie zijn hele
objectieve werkelijkheid verliest, en zo volledig in zichzelf wordt teruggedrongen, leert het
uiteindelijk de absolute geest kennen als zijn eigen geest, - en aan deze eigen geest offert
het zijn machtig-mooie zelf. 'Noch hat sich ihm [der absolute Geist HS] also der Geist als
selbstbewl,Bter Geist nicht geopfert, und das Mysterium des Brotes und Weins ist noch
nicht Mysterium des Fleisches und Blutes.'

De spelen die door de Grieken gehouden werden, beschouwt Hegel als de hogere vorm
van het levende kunstwerk. Nu staat niet meer de relatie van de mens tot de uitwendige
natuur centraal, maar de relatie tot de eigen lichamelijkheid. Waarschijnlijk denkt hij hier
vooral aan de Olympische Spelen, waarin 'jeder Einzelne wenigstens als Fackeltrager sich
darzustellen weiB' (3.528). Ook deze spelen waren voor de Grieken nog een vorm van
religieuze cultus:   ' Ein solcher Kultus   ist  das   Fest,   das der Mensch zu seiner eigenen   Ehre
sich gibt' (ibidem). Zij vormen de achtergrond, de algemene omgeving, waarin de atleten
centraal staan, vooral 'der schone Fechter' (3.529). Het zelf, dat met zijn wezen in strijd is,
herkent zich in deze vechter in veel hogere mate dan in het godenbeeld, de gestalte waar-
naar we nu teruggekeerd zijn. De vechter is geen levenloos ding meer, alleen maar mooi en
zonder eigen activiteit,     maar     een

'
beseeltes, lebendiges Kunstwerk,     das mit seiner

Schonheit die Starke paart' (3.528). Hij heeft zijn eigen lichaam volledig weten te door-
dringen, het bewerkt en omgevormd, zodat het alleen nog maar zijn eigen kracht tot uit-
drukking brengt; hij verschijnt als 'die gestaltete Bewegung, die glatte Ausarbeitung und
flussige Kraft aller Glieder' (ibidem). Deze mens, die van zijn zelf-zijn een ideaal kunst-
werk gemaakt heeft, neemt nu de plaats in van het godenbeeld, dat voorheen nog in de
vorm van het bewustzijn verscheen. 'Der Mensch stellt also an die Stelle der Bildstiule sich
selbst als zur vollkommen freien Bewegung erzogene und ausgearbeitete Gestalt, wie jene
die vollkommen freie Ruhe ist.' (ibidem). Hegel heeft hier de zeer hoge eer op het oog, die
de Griekse atleet als representant van zijn polis genoot. Door zijn schoonheid onderscheidt

hij zich van de rest van het volk, dat in hem zijn hoogste wezen gerealiseerd ziet: 'der
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Schmuck. womit die Bildsaule geehrt wurde' is nu voor hem, 'als Preis seiner Kraft', en
hem valt nu de eer te beurt 'unter seinem Volke statt des steinernen Gottes die h8chste
leibliche Darstellung ihres [die Bildsaule HS] Wesens zu sein' (ibidem).

Door deze cultus van het feest is de overgang naar Das geistige Kunstwerk, de derde
cyclus van de kunstreligie, voorbereid. De gestalte van de atleet is weliswaar een levende
gestalte, 'in allen seinen Regungen von der selbstbewuBten Seele durchdrungenes und mit-
lebendes Dasein' (3.529), maar ook nog slechts een levende gestalte. De atleet beweegt,
maar spreekt nog niet. In deze gestalte heeft de kunstenaar zich - meer nog dan in het
godenbeeld   dat   nog   niet zijn activiteit bezat - veruitwendigd   ' zur volligen   Korperlichkeit'
(ibidem). Opnieuw zal deze gestalte daarom worden teruggenomen in de 'Innerlichkeit' van
het zelf, en wel (net als in de hymne) in de innerlijkheid die hem het meest eigen is: in
'die Sprache' (3.528-529). Maar de taal die nu gesproken wordt, zal een hogere taal zijn
dan die van de hymne, omdat de inhoud die erin wordt teruggenomen een 'klaren und
allgemeinen Inhalt' (3.529) is. De volmaakt levende gestalte van de atleet toont het zelf op
heldere,'  onmiddellijke wijze. Bovendien is dit zelf een algemeen zelf Het godenbeeld,
zo legt Hegel dit uit, behoort toe aan een afzonderlijke polis, is de belichaming van een
bijzonder volk. De atleten daarentegen tonen zich tijdens de feesten, waarin de bijzondere
volkeren samenkomen. De atleet is nog weI 'die Ehre seines besonderen Volkes' (ibidem),
maar   in de wedkamp   meet   hij   zich met andere atleten.   Uit   deze '

vergelijking'    komt   niet
meer het ideaal naar voren van het bijzondere volk, maar veeleer het algemene Griekse
ideaal. In hun feesten overstijgen de Griekse volkeren hun bijzonderheid en verenigen zij
zich  tot  6dn  volk.   'Sein  Volk  ist sich daher nicht mehr seiner Besonderheit in ihrn [de

mooie vechter HS], sondern vielmehr der Ablegung derselben und der Allgemeinheit seines
menschlichen Daseins bewuBt.' (ibidem). Dit heldere en algemene ideaal wordt nu terugge-
nomen in de taal, die door al deze volkeren gesproken wordt. Zij is in de derde cyclus het
element, waarin de kunstenaar zich uitdrukt:    ' so vereinigen   sich die besonderen schonen

Volksgeister in ein Pantheon, dessen Element und Behausung die Sprache ist.'(ibidem). Dit
huis echter, waarin nu alle Griekse goden worden teruggenomen, is niet meer slechts de
uitwendige, rustig omhullende tempel van het enkele godenbeeld. maar het zelf van de

Griekse kunstenaar.

1)  In de Asthetik brengt Hegel deze helderheid eveneens naar voren als hij kort aangeeft, welk doel de hele
ontwikkeling van de symbolische kunst gehad heeft: 'Der Hauptpunkt, um den der Fortgang sich drehte,
war die Konkretion des Inhalts zur Klarheit der in sich selbstbewuBten Individualitat, welche ... sich in der
Lebendigkeit des vom Geist vollstandig durchatmeten menschlichen Leibes zur AuBerung bringt.'  (14.31).
Maar dit mooie ideaal kon in Griekenland geen stand houden: 'Drittens aber liegt im Begriffe der klassi-
schen Kunst auBer dem Werden ihrer Schonheit durch sich selber umgekehrt auch deren Auflosung'
(14.32) - door zichzelf, zo kunnen we hier nu op grond van de behandeling in de Phanomenologie aan
toevoegen. De Griekse kunstenaar, zo geeft Hegel ook in de Asthetik aan, gaat het wezenlijk om de vorm
en daardoor zal langzaam de inhoud worden opgeheven: 'wo aber die Bildung der Form zum wesentlichen
Interesse und zur eigentlichen Aufgabe gemacht wird, da bildet sich mit den Fortschritten der Darstellung
auch der Inhalt unmerklich und unscheinbar fort'; hoe dit proces zal eindigen heeft de kunstenaar niet
voor zich: hij betrekt zich slechts op 'eine vorhandene Welt der Religion, deren gegebene Stoffe und
mythologischen Vorstellungen er im freien Spiele der Kunst heiter fortentwickelt.' (14.29).
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d. Das geistige Kunstwerk

De taal die in de derde cyclus gesproken wordt, is een hogere dan die van de hymne, van
het  aanvoelen.v  Het  is  de  taal  die een heldere en algemene inhoud heeft:   de  taal  van  het
denken. In de drie vormen, die tot deze cyclus behoren - het epos, de tragedie en de kome-
die, die respectievelijk behoren tot het begin, de bloeitijd en het einde van de geschiedenis

van het Griekse zedelijke leven -, zal deze vorm van het denken zich verder ontwikkelen,
steeds krachtiger worden. Het epos is de eerste vorm, waarin de 'reine Anschauung seiner
selbst als allgemeiner Menschlichkeit' (ibidem), die de volksgeest in de voorafgaande ont-
wikkeling bereikte, nader wordt uitgewerkt.    Hier    is het denken    nog    in    de    ' Form    des
BewuBtseins', een rustig voorstellend denken: 'ein Tun, das zwar noch nicht in den
Begriff, sondern erst in die Forstellung, in die synthetische Verknupfung des
selbstbewuBten und des duBeren Daseins erhoben ist. Das Dasein dieser Vorstellung, die
»rache,   ist die erste Sprache,   das   Epos als solches' (3.530-531).   Dit   is de wereld   van
Homerus, die in zijn Ilias heeft laten zien, hoe de bijzondere volkeren - waarvan de zede-
lijkheid nog berustte 'auf dem unmittelbaren Vertrauen der Einzelnen zu dem Ganzen ihres
Volkes' (3.530) - zich op een toevallige wijze verenigden voor een gezamenlijke onderne-
ming. 'Diese erste Gemeinschaftlichkeit ist daher mehr eine Versammlung der Individua-
litiiten' (ibidem). Ook de goden, die zich nu verzameld hebben op de 01ympus, verbinden
zich op deze losse wijze: 'Auch sie stehen unter dem Oberbefehl mehr des Einen
[Zeus HS] als seiner Oberherrschaft' (ibidem). Maar de belangrijkste verbinding die in het
epos naar voren wordt gebracht, is die tussen goden en mensen. De goden nemen gepassio-
neerd deel aan de menselijke onderneming, waarin zij door de mensen zelf betrokken wor-
den.

Door deze laatste verbinding wordt nu ook duidelijk, waarom volgens Hegel deze derde

cyclus de cultus weer opneemt, de vereniging van zelf en wezen waarmee de eerste cyclus
eindigde: 'In diesem Epos stelt sich also Oberhaupt dem BewuBtsein dar, was im Kultus an

sich zustande kommt, die Beziehung des GOttlichen auf das Menschliche.' (3.531). De

religieuze cultus, de eredienst waarin de gelovigen zich verenigen met het goddelijke we-
zen dat zij voor zich hebben, werd voorheen uitgewerkt als in feite een terugname van dit
wezen in het zelf Dit thema, 'die Ruckkehr des gottlichen Wesens in das SelbstbewuBt-
sein' (3.530), wordt nu weer opgenomen en vormt het hoofdthema in Hegels bespreking
van Das geistige Kunstwerk. Aan de hand van de ontwikkeling van de literaire vormen wil
hij laten zien, hoe het zelfbewuste denken in de historische ontwikkeling van het Griekse
volk in kracht toeneemt - steeds meer.fur sich wordt - en steeds vollediger het onmiddellij-
ke substantiele wezen   in zich terugneemt. ' Parallel   mit dem Fortgange der Ausbildung   der

religiesen Kunst und des politischen Zustandes geht die Erstarkung des Gedankens, ihres
Feindes und Zerstorers, fort' (12.327).4 In het epos is de terugname van het wezen in het
zelf nog niet expliciet aanwezig, nog verborgen 'unter der Form einer freundlichen auller-

1)  Vergelijk ook: voordat Hesiodes en Homerus de godenwereld van de Grieken uitwerkten 'wurden Zauber-

formeln angewendet und in Hymnen gebetet.' (Voriesungen. 3.336 Voetnoot).
2) In deze bespreking van de ondergang van het Griekse zedelijke leven in de Philosophie der Geschichte

brengt Hegel het denken van de Sofisten en het morele denken van Socrates - 'der Erftnder der Moral'
(12.329) - naar voren als vormen van dit destructieve denken. Het ontstaan ervan was volgens hem nood-
zakelijk:  ' In dem Prinzip der griechischen Freiheit,  weil sie Freiheit ist, liegt  es,  daB der Gedanke fur  sich
frei werden muB.' (12.327).
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lichen Beziehung beider Welten', maar ook hier is wel degelijk al 'das selbstbewuste
Wesen ..., die Kraft und zunachst den Mittelpunkt wenigstens ..., um den jene allgemeinen
Wesen [de goden HS] sich bemohen' (3.530).

Het epos zelf, de handeling waarover verhaald wordt, brengt Hegel naar voren als een
spel van het 'Volk in seinen Helden' (3.531) en zijn goden, dat nauwelijks serieus te ne-
men valt. De kenmerken die eigen zijn aan het voorstellende denken, vinden we ook terug
in de inhoud van het verhaal: hier is alles verward en inconsequent. 'Ein und dasselbe
haben daher ebensowohl die Gotter als die Menschen getan. Der Ernst jener Machte ist ein
lacherlicher OberfluB, da diese in der Tat die Kraft der handelnden Individualitat sind;
- und die Anstrengung und Arbeit dieser ist eine ebenso unnotze Bemohung, da jene viel-
mehr alles lenken.' (3.532). Op grond van deze en vele andere inconsequenties lijkt het
epos verdacht veel op een komisch spel, waaraan overigens door het handelen van de hel-
den pas een inhoud wordt gegeven. De goden zijn als de dode zielen, die Odysseus in de
onderwereld tot leven wekte, 'abgeschiedenen Geister ..., welche, nach Leben durstend, es
in dem Tun des SelbstbewuBtseins erhalten.' (3.531). Eenmaal tot leven gewekt, geraken
zij niet alleen met de helden, maar ook met elkaar in strijd, 'eine komische Selbstverges-
senheit ihrer ewigen Natur.' (3.533). Het belangrijkste personage van het epos, het eigenlij-
ke ze/f verschijnt echter  niet  in dit verhaal. Deze persoon  is de zanger, die schijnbaar  rus-
tig zijn verhaal vertelt - net als bij de kunstenaar die het godenbeeld maakte, lijkt het alsof
'nicht sein eigenes Selbst gilt' (3.531) -, maar die in feite een spel speelt met goden en
helden.   Het   is de zanger die spreekt,   niet de handelende personages.   ' Der Sanger   ist   der
Einzelne und Wirkliche, aus dem als Subjekt dieser Welt sie erzeugt und getragen wird.
Sein Pathos ist ... die Mnemosyne, die Besinnung und gewordene Innerlichkeit, die Erinne-
rung des vorhin unmittelbaren Wesens.' (ibidem). De macht die de zanger heeft over de
handeling die hij vertelt, komt uiteindelijk in het epos ook als deze macht tot uitdrukking.
Zij verschijnt als het 'allgemeine Selbst', als de 'reine Kraft des Negativen', die boven de
handeling zweeft, - als het allesoverheersende noodlot, waartegen ook de goden, die het
'einzelne  Selbst der Sterblichen' nog net de baas kunnen, niets vermogen. In de vorm die
hem eigen is - de voorstelling die nog niet begrip is - presenteert de zanger het noodlot
'als die begrijllose   Leere   der   Notwendigkeit,  - ein Geschehen, gegen das sie [de goden HS]
sich selbstlos und trauernd verhalten' (3.533). Ingeklemd tussen deze beide extremen, het
noodlot als het 'abstrakte Unwirkliche' en de zanger als de 'wirkliche Einzelne', de beide
'zelven' die aan de handeling van het epos niet deelnemen, spelen goden en helden, 'losge-
bunden fOr sich in der Mitte', hun vruchteloze spel (3.534).

Door de wijze waarop Hegel het epos naar voren brengt, als een spel (de inhoud van het
verhaal) dat door zanger en noodlot wordt gadegeslagen, heeft hij de overgang naar het
eigenlijke toneelspel, de tragedie, al voorbereid. De overgang wordt gerealiseerd, doordat
beide extremen bij de handeling betrokken raken: 'Beide Extreme mussen sich dem Inhalte
nahern; das Eine, die Notwendigkeit, hat sich mit dem Inhalte zu erfullen, das andere, die
Sprache des Sangers, mull Anteil an ihm haben' (ibidem). In de tragedie'  verschijnt de

1) Hegel betrekt zich in deze bespreking vooral op de Oresteia van Aischylos. Orestes volgt in zijn handelen
vol vertrouwen de raadgevingen van Apollo en wordt vervolgens voor zijn daad, de moord op zijn moe-
der, vervolgd door de Erinyen oftewel Eumeniden. Maar ook andere tragedies, wais Antigone, spelen nog
een rol. Hierdoor varieert de bespreking tussen een behandeling van 66n tragedie en van de tragedie in het

algemeen.
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noodzakelijkheid als substantie. Deze staat niet langer buiten een veelheid van Olympische
goden, maar brengt zelf de enige twee goddelijke gestalten voort, waarvoor in de tragedie
nog een wezenlijke rol is weggelegd: 'die eine [Gestalt HS] die des offenbarenden Gottes

[Apollo HS], die andere die der sich verborgen haltenden Erinye. Beide genieBen teils
gleicher Ehre, teils ist die Gestalt der Substanz, Zeus, die Notwendigkeit der Beziehung
beider aufeinander.' (3.539). Het andere extreem, de kunstenaar, betreedt nu zelf het toneel.
De helden laten niet langer met zich spelen, maar zijn nu zelf de spelenden - 'Der Held ist
selbst der Sprechende' - en presenteren zich aan de toeschouwers in de vorm van het zelf-
bewustzijn, als 'selbstbewuBte Menschen, ... Sie sind KOnstler' (3.534). Maar toch is er ook
in de tragedie nog een verborgen zelf. De heldenrollen namelijk worden gespeeld door
toneelspelers. die het masker van hun personage dragen. Zonder deze

'wirkliche Menschen'
hebben de helden geen bestaan, geen 'Dasein' (3.534). En dus moet volgens Hegel de
conclusie luiden, dat ook in de tragedie 'die Kunst das wahre eigentliche Selbst noch nicht
in ihr enthalt.' (3.535). In feite is de tragedie 'eine Hypokrisie. der Held, der vor dem
Zuschauer auftritt, zerfallt in seine Maske und in den Schauspieler, in die Person und das
wirkliche Selbst.' (3.541).

Vergelijken we de tragedie met het epos, dan valt op, dat in de tragedie een hele nieuwe
taal gesproken wordt, een 'hOhere Sprache' (3.534). We bevinden ons nu op de 'Boden,
worauf der Begriff herrscht.' (3.535). Het spel dat hier gespeeld wordt, is serieus gewor-
den. Het voorstellende denken, dat de substantiele godenwereld uiteen liet vallen in een
veelheid van los samenhangende momenten, wordt opgeheven en maakt plaats voor het
consequente denken van het begrip, waardoor 'die Inkonsequenz und Zufilligkeit ihres [de
momenten HS] Tuns sich ordnet und das Spiel ihrer Handlungen seinen Ernst und Wert an
ihnen selbst erhalt' (3.533). De substantie, waaruit de overblijvende goddelijke momenten
voortkomen, 'tritt nach der Natur des Begr# in ihre Gestalten auseinander' (3.534), en
daardoor resteren er van de hele homerische godenwereld nog slechts 'drei Wesen' (3.538):
Zeus, zijn zoon Apollo en de verborgen macht, de Erinye. 'Die Vertreibung solcher wesen-
losen Vorstellungen, die von Philosophen des Altertums [o.a. Plato in de Politeia HS]
gefordert wurde, beginnt also schon in der Tragodie' (3.540). Ook in het spreken van de
helden die in de tragedie optreden, komt deze hogere vorm van denken duidelijk naar vo-
ren. Hier zien we mensen 'die ihr Recht und ihren Zweck, die Macht und den Willen ihrer
Bestimmtheit wissen und zu sagen wissen. ... das Pathos, dem sie angehOren, ... in seiner

allgemeinen Individualitat besonnen behaupten und bestimmt aussprechen.'    (3.534).   Het
denken van de voorstelling is naar de rand van het toneel verdrongen en speelt nu alleen

nog maar een bijrol: 'Es ist das gemeine Volk uberhaupt, dessen Weisheit in dem Chore
des Alters zur Sprache kommt' (3.535). Het koor is een restant van vroeger. Het spel dat
door het nieuwe denken wordt opgevoerd, begrijpt het niet. Het is angstig, verlangt naar
rust en vrede, heeft medelijden. De hogere taal van het begrip beheerst het niet. Het drukt
zich    uit    in een religieuze    taal    die nu archaisch    is,    ' in seinen verehrenden Hymnen.'
(ibidem).

Na deze algemene beschrijving van de tragedie gaat Hegel nader in op het weten dat aan
het handelen van de helden ten grondslag ligt. Nu blijkt dat hun weten een zeer eenzijdig

weten is en net zo goed kan worden aangeduid als een niet-weten: 'der Unterschied des
Wissens und Nichtwissens fallt in ein jedes der wirklichen Selbstbewu#tseinfel'  (3.538)
Het denken van de helden reikt nog niet verder dan het reflexieve denken van het verstand.
Hun verhouding tot de werkelijkheid wordt bepaald door de tegenstelling tussen vorm en
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inhoud - tussen    ' ik' en 'niet-ik'    - die eigen    is   aan het weten   van het bewustzijn:    ' Der
handelnde Geist tritt als BewuBtsein dem Gegenstande gegenuber. auf den es tatig und der
somit als das Negative des Wissenden bestimmt ist; der Handelnde befindet sich dadurch
im Gegensatze des Wissens und Nichtwissens.' (3.537). Op de eenzijdigheid van dit weten
gaat Hegel nu uitgebreid in. De goddelijke substantie, Zeus, realiseert zich in twee onder-
scheiden momenten, in het zelfbewuste weten ('das Wissen fur sich' - 3.539) en de natuur,
Apollo   en de Erinye.v De bezonnen denkende   held,   die   zo   goed   weet   wat   hij   doet   en
waarom hij het doet, volgt slechts 66n van deze momenten en daarom is zijn weten be-
perkt, slechts een bi/zonder weten: 'seine Substanz ist bestimmt, und es gehOrt ihm nur die
eine  Seite des Unterschieds des Inhalts  an.'   (3.538).  Uit de onwetendheid  van  de  held  over
de ware aard van zijn eigen weten ontstaat de tragedie. Hij volgt alleen Apollo, de 'Licht-
seite, der Gott des Orakels: die ontstaan is uit de orientaalse zonnegod, 'aus der alles be-
leuchtenden Sonne', en die 'alles weiB und offenbart' (3.537). Maar, zo blijkt steeds weer
in de Griekse tragedies, deze God valt niet te vertrouwen. Door zijn dubbelzinnige orakels
misleidt en bedriegt   hij de mensen: ' seine Bekanntmachungen dessen,   was   ist,   sind   viel-
mehr   trugerisch.'   (3.537).   En   zo   is   het   ook   nu   weer.   De held vertrouwt op Apollo   en
schendt daardoor het recht van het andere moment van de substantie, de Erinye. 'Dem
wissenden Gotte folgend, ergriff es [das BewuBtsein HS] vielmehr das nicht Offenbare und
bullt dafitr, dem Wissen vertraut zu haben.' (3.539). Toch had hij beter moeten weten. Hij
had meer betekenis moeten toekennen aan de wijze, waarop hij in het orakel de raad van
Apollo ontvangen heeft.   ' Die Raserei der Priesterin, die unmenschliche Gestalt der Hexen,
die Stimme des Baumes, des Vogels, der Traum usf. sind nicht die Weisen, in welchen die
Wahrheit erscheint, sondern warnende Zeichen des Betrugs, der Nichtbesonnenheit, der
Einzelheit und Zufalligkeit des Wissens.' (ibidem). De held echter heeft deze voortekens in
de wind geslagen. Hij volgde uitsluitend 'dem eigenen Wissen und verbarg sich selbst das
Offenbare.' (ibidem). Het is zijn tragedie, dat hij de volheid van zijn goddelijke substantie
niet begrepen heeft. Hij beschouwde Zeus enkel als de vader van Apollo, van zijn bezon-
nen, verstandige denken: 'als den Vater des zur Gestalt werdenden Wissens des Besonde-

ren' (3.540).
De tragedie, begrepen als een botsing van aan elkaar tegengestelde momenten, kan er-

mee eindigen, dat het conflict vergeten wordt. Beide momenten kunnen aan hun tegenstel-

ling ten onder gaan, 'die Lethe der Unterwelt im Tode',  of kunnen,  zoals  in de Oresteia, in

de polis met elkaar verzoend worden, 'die Lethe der Oberwelt. als Freisprechung ... vom
Verbrechen' (3.540). Het handelen van het zelf, dat de wereld van de tragedie in beroering
bracht, wordt dan teruggenomen in 'die Ruhe des Ganzen in sich selbst, die unbewegte
Einheit des Schicksals', oftewel     in de algemene substantie,     ' in den einfachen    Zeus.'
(ibidem). Maar deze rust blijft oppervlakkig. Met deze werkelijkheid, die Hegel beschrijft
als 'Untatigkeit', 'Unlebendigkeit' en als 'gleichgultige Unwirklichkeit' (ibidem), zal de
kunstenaar, die naar zijn aard actief is, niet lang tevreden kunnen zijn. In feite is de over-
gang naar de komedie in de oplossing van de tragedie al tot stand gebracht. Het noodlot,
waarin de beweging wordt teruggenomen, zagen we ook al in het epos. Maar nu worden in

1) Hegel denkt hier blijkbaar aan de substantie van Spinoza. Beide godheden behandelt hij  als de attributen
van de substantie. Orestes volgt alleen Apollo en doet daarom geen recht aan het andere moment: 'dem
Innern nach dem einen Attribute der Substanz ergeben, verletzte er das andere [Attribut HS] und gab

diesem dadurch das Recht gegen sich.' (3.539).
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dit algemene zelf, na de 01ympische goden, ook nog de wezenlijke momenten van de sub-
stantie, 'die Personen des gOttlichen Wesens' (3.541), teruggenomen: 'Dieses Schicksal
vollendet die Entvolkerung des Himmels' (3.540). Voor het zelf dat in de tragedie optreedt,
is dit noodlot nog een vreemde macht. Maar dit zelf was, zo zagen we, nog een beperkt
zelf, gebonden aan 6dn van de buzondere momenten van de substantie; het trad nog niet
naar voren  'als die Mitte der Bewegung.' (3.541). Deze beperktheid laat het zelf nu achter
zich.   In de komedie toont  het  zich  in zijn absolute macht: 'das Selbstbewulltsein,  die
einfache GewiBheit seiner, ist in der Tat die negative Macht, die Einheit des Zeus, des
substantiellen Wesens [de algemene godheid van de polis HS] und der abstrakten Notwen-
digkeit; es ist die geistige Einheit, worein alles zur ckgeht.' (ibidem). De tijd dat de werke-
lijke mensen zich nog schuithielden achter het masker van het personage dat ze speelden, is
nu     voorbij.      ' Das SelbstbewuBtsein der Helden     muB aus seiner Maske hervortreten'
(ibidem).

Het eerste spel dat in de komedie gespeeld wordt, is het spel dat eigenlijk ook al in het
epos gespeeld werd, maar nu wordt het op zelfbewuste wijze gespeeld. 'Die Komodie hat
also vorerst die Seite, daB das wirkliche SelbstbewuBtsein sich als das Schicksal der Gotter
darstellt.' (ibidem).   Het   zelf speelt   met het masker   van zijn personage, houdt   het   nu   eens
voor, om vervolgens weer 'in seiner eigenen Nacktheit und Gewohnlichkeit' (3.542) naar
voren te treden. Maar dit spel, dat hier gespeeld wordt met de Olympische goden, is inmid-
dels al een oud spel en kan niet echt meer boeien. Anders wordt het wanneer de komedie
zich gaat richten op de 'gottliche Substanz', die we in de tragedie leerden kennen: 'Diese
allgemeine Auflosung  ...  wird in ihrem Inhalte ernsthafter und dadurch mutwilliger  und
bitterer' (ibidem). Met dit 'bittere' verwijst Hegel naar de reden waarom Aristophanes zijn
komedies schreef. Hij was, zo benadrukt Hegel in zijn Geschichte der Philosophie, 'kein
gewohnlicher PossenreiBer, Lustigmacher, seichter SpaBvogel', die het om de spot als zo-
danig gegaan zou zijn. Integendeel, de spot was voor hem een middel om de vele mistoe-
standen, die de Atheense zedelijkheid bedreigden, aan de kaak te kunnen stellen. 'Aus allen
seinen Stucken geht hervor, welch grundlich tiefer Patriot er gewesen ist, - ein edler,
vortrefflicher, wahrhaft athenischer BOrger.' (18.482-483).

Aan de komedie die betrokken is op de goddelijke substantie, onderscheidt Hegel drie
aspecten, afgeleid uit de wijze waarop de substantie zichzelf indeelt. 'Die gottliche
Substanz vereinigt in ihr die Bedeutung der naturlichen und sittlichen Wesenheit.' (3.542).
In het spel met de natuur keert ook weer een vroeger 'spel' terug. Reeds in de mysterien
was aan het zelfbewustzijn 'das Geheimnis verraten ..., welche Bewandtnis es mit der
Selbstwesenheit der Natur   hat;   . . .   in der KomOdie   ist   es   sich der Ironie dieser Bedeutung
uberhaupt bewuBt.' (ibidem).    Aan het zedelijke wezen    van de substantie onderscheidt
Hegel vervolgens twee verdere aspecten: het zedelijke leven van het volk en het filosofi-
sche denken, dat zich in de polis heeft ontwikkeld, 'das selbstbewuBte reine Wissen oder
das vernonftige Denken des Allgemeinen.' (ibidem). Vooral in de komedies waarin deze
beide aspecten worden uitgewerkt, wordt duidelijk dat de Griekse zedelijke werkelijkheid
veranderd is, in een nieuwe historische fase verkeert. Hier wordt werkelijk een nieuw spel
gespeeld. De komedie houdt het volk van Athene een spiegel voor door het in zijn voor-
naamste vertegenwoordigers   zelf   op het podium te plaatsen.v    Ze    laat    het    'lacherlichen

1)   Vergelijk:   'Es ist bekannt, daB Aristophanes den Sokrates aufs Theater  so  gut als nicht  nur  z.B.   den
Aischylos und besonders den Euripides, sondern auch die Atheniensern Oberhaupt, alsdann ihre Feldher-
ren, das personifizierte athenische Volk und die Gotter selbst brachte' (18.482).
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Kontrast' zien tussen de hoge dunk die zij van zichzelf hebben en wat ze in werkelijkheid

zijn,     tussen hun 'Notwendigkeit und Zufalligkeit, . . . Allgemeinheit und Gemeinheit'

(3.543). Voorts laat zij zien, hoe ver nu de enkelingen zich verwijderd hebben van de alge-
mene zedelijkheid van de polis. Zij doorziet hun verhullende 'Theorie' en toont, 'um was
es in der Praxis zu tun ist, die ganzliche Befreiung der Zwecke der unmittelbaren Einzel-
heit    von der allgemeinen Ordnung   und der Spott jener [Einzelheit HS] uber diese.'

(ibidem). - Het eigene van de ironie van de Griekse komedie - in tegenstelling tot het mo-
derne ironie-begrip, waarin 'die Ironie fur das Letzte'  (7.277 A) wordt genomen  -  is vol-
gens Hegel, dat alleen als lachwekkend naar voren wordt gebracht, wat in zichzelf belache-

lijk is.N 'Das Komische ist: Mensch, Sache aufzuzeigen, wie es sich in sich selbst aufl6st
in seinem Aufspreizen.' (18.483).

Het denken dat in de komedie tot uitdrukking komt, is een bijzonder krachtig denken,

zo blijkt al uit deze discussie die met het hele volk wordt aangegaan. Het is niet meer het
voorstellende denken van het epos, noch het eenzijdige reflectie-denken van de tragedie,

maar in feite al een filosofisch denken. In zijn komedie De wolken levert Aristophanes een
zeer scherpe kritiek op het morele denken van Socrates. Het 'vernunftige Denken' van
Socrates is een zeer verheven denken. Het neemt het 'gottliche Wesen' niet meer in 'seiner

zuftilligen Gestalt', zoals   het nog aanwezig    is   voor de eenvoudige voorstelling    van   het
koor, de voorsprekers   van   het   volk   in de tragedie,   maar ' entgegengesetzt der begrifflosen
Weisheit des Chors, die mancherlei Sittenspruche vorbringt und eine Menge von Gesetzen
und bestimmten Pflicht- und Rechtsbegriffen gelten 18Bt, hebt es sie in die einfachen Ideen
des Schonen und Guten empor.' (3.543). Zo verheven wordt Socrates ook op of beter bo-
ven het toneel geplaatst, hangend in een mand als eigenaar van een ideeenwinkel.2, De
kritiek van Aristophanes is vooral gericht op diens dialectische denken, dat hem in staat

stelt alles wat vroeger gegolden heeft   als ' gottlichen Wesenheiten', te reduceren tot niets:

tot 'Wolken, ein verschwindender Dunst' (ibidem).m Het enige wat overblijft zijn de
'einfachen Gedanken des Schonen und Guten' en deze abstracte lege gedachten verdragen

4)

het, zo laat Aristophanes zien, 'mit jedem beliebigen Inhalt erfullt m werden.' (ibidem).

1) De moderne ironie ontwikkelt zich aan het einde van de romantische kunstvorm: 'Diese Ironie hat Herr
Friedrich von Schlegel erfunden, und viele andere haben sie nachgeschwatzt oder schwatzen sie von

neuem wieder nach.' (13.95). in de Asthetik onderscheidt Hegel deze ironie en de Griekse komedie zeer

nadrukkelijk. 'Diese Form [de ironie HS], abstrakt genommen, streift nahe an das Prinzip des Komischen

heran, doch muB das Komische in dieser Verwandtschaft wesentlich von dem Ironischen unterschieden

werden. Denn das Komische muB darauf beschrankt sein, daB alles, was sich vernichtet, ein an sich selbst

Nichtiges ... sei. Ganz etwas anderes aber ist es, wenn nun in der Tat Sittliches und Wahrhaftes, ein in
sich substantieller Inhalt uberhaupt, in einem Individuum und durch dasselbe sich als Nichtiges dartut. ...

Es kommt deshalb bei diesem Unterschiede des Ironischen und Komischen wesentlich auf den Gehalt

dessen  an, was zerstort  wird.'  (13.97)
2)   A.  van Gool, Hellas  en  Rome  met hun voorgeschiedenis, Nijmegen,   1973'0,  p.   170.

3) In de Wolken treedt een vader, die vanwege de torenhoge schulden van zijn zoon in het nauw gebracht

wordt door schuldeisers, in de leer bij Socrates. 'Da lernt der Alte, daB nicht dies und nicht dies, - jenes

gerecht ist; oder er lernt groBe und kleine Grunde (Verstindchen .  ), er lernt die Dialektik der Gesetze,

Grunde zu finden, das bestimmte (mijn cursivering) Gesetzliche, als z.B. seine Schulden zu bezahlen,
durch Grunde umzustoBen.' (18.484).

4) Zo ook luidt Hegels kritiek op Kants leer van de zuivere plicht in de Grundlinien. De plicht die omwille
van de plicht gedaan moet worden, heeft geen eigen inhoud en daarom 'kann alle unrechtliche und

unmoralische Handlungsweise auf diese Weise gerechtfertigt werden.' (7.253 A)
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Zo wordt Socrates. ondanks zijn goede bedoelingen, de leraar, die de jeugd misleidt en
bezorgde ouderen ' Waffen zum Betrug' (ibidem)   in  de hand geeft.   ' Die reinen Gedanken
des Schonen und Guten zeigen also das komische Schauspiel, durch die Befreiung von der
Meinung [waarvoor de bepaaide wijsheid van het koor gehouden wordt HS] ... leer und
eben dadurch das Spiel der Meinung und der Willkor der zufilligen Individualitat zu
werden.' (3.543-544).

Hegel onderschrijft deze kritiek van Aristophanes op het morele denken van Socrates
volledig. De conclusie kan volgens hem niet anders luiden dan dat dit denken een gevaar is
voor nog onbevangen zedelijkheid. 'Aristophanes hat durchaus nicht Unrecht, ja man muB
sogar seine Tiefe bewundern, die Seite des Dialektischen des Sokrates als eines Negativen
erkannt    und (nach seiner Weise freilich)    mit so festem Pinsel dargestellt zu haben.'
(18.485). Het denken dat Aristophanes in de vorm van de komedie uitdrukt, is dus in feite
al een hogere   vorm van denken   dan de abstracte filosofie van Socrates.   Nu de Griekse
zedelijke werkelijkheid is uitgehold, vormt zich langzaam de ware filosofie; 'die Eule der
Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dammerung ihren Flug.' (7.28).

Op het einde van de ontwikkeling van de kunstreligie heeft de kunstenaar zijn masker
niet meer nodig. Het 'einzelne Selbst' staat nu op het toneel en speelt zichzelf, 'so wie der
Zuschauer in dem, was ihm vorgestellt wird vollkommen zu Hause ist und sich selbst

spielen sieht.' (3.544). Voor dit zelf geldt geen hoger wezen meer, het is 'bei sich und die
einzige Wirklichkeit.' (ibidem). Het zelf van de kunstenaar heeft het doel bereikt dat hij
onbewust steeds heeft nagestreefd, 'die Ruckkehr alles Allgemeinen in die GewiBheit seiner
selbst' (ibidem), en is nu volmaakt gelukkig (3.547). In de komedie weet wel al de kunste-
naar die het werk schrijft, maar nog niet het zelfbewustzijn dat op het podium staat, wat
het verloren heeft; het is nog vol vreugde over het vinden van zichzelf: 'ein Wohlsein und
Sichwohlseinlassen des BewuBtseins     . . . ,     wie sich auBer dieser Komodie keines    mehr

findet.'   (3.544).   Zo   zien  we   hier  weer het zelfbewustzijn terugkeren,   dat  ook   al   aan   het
ontstaan van de kunstreligie voorafging, en weer op dezelfde vreugdevolle en lichtzinnige
wijze. 'Der Satz, der diesen Leichtsinn ausspricht, lautet so: das Selbst ist das absolute
Wesen.' (3.545). Dit zelf mi Hegel nu verder volgen in zijn ontwikkeling. De eerstvolgen-
de fase is Rome, de wereld waarin het zelf tot persoon is uitgegroeid (3.546). Hier zal het
leren wat het verloren heeft. Het zal zijn vreugde kwijtraken, en overgaan in een gestalte
die Hegel al eerder in de Phanomenologie heeft uitgewerkt en nu opnieuw naar voren
brengt   als de 'Gegenseite und Vervollstandigung    ... des komischen BewuBtseins':    'das
ungluckliche Selbstbew tsein' 0.547)

II.5. Romeinse religie

In Rome, in de Romeinse religie en werkelijkheid. is alles anders dan in de Griekse en
Joodse wereld. Deze beide voorafgaande 'Religionen der geistigen Individualitat' tvorles-
ungen, 4a.282) zijn wei al religies van de zelfbewuste subjectiviteit en onderscheiden zich

in dit principe van alle orientaalse religies, maar tot nu toe is dit principe nog alleen maar
fur uns geweest. Alleen in de filosofische analyse toont het allerhoogste van deze religies,

de Joodse abstracte God en het Griekse Noodlot, zich als geobjectiveerde vorm van deze
subjectiviteit. De Joden en Grieken zelf echter zijn nog niet voor zichzelf als subject. Zij
leven nog in onmiddellijke eenheid met hun objectiviteit, die hen geldt als hun allerhoogste
werkelijkheid. Hier heeft het subject zich nog niet Als vrij subject tegenover deze werkelijk-
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heid geplaatst. De Griekse zedelijkheid is weI al realisatie van de subjectieve vrijheid, maar
de Griekse burger is nog niet voor zichzelf in-zich-gereflecteerd, 'noch . nicht in sich
selbst befangen' (7.510 P). Op het moment dat hij in zichzelf bevangen raakt, gaat de
Griekse zedelijkheid ten onder. Pas in de Romeinse wereld wordt het subject voor zichzelf
vrij,    wordt   het  fur   sich.   en   plaatst   het   zich zel f-bewust tegenover de werkelijkheid.   Het
principe, dat deze drie religies verbindt, de subjectiviteit die zich van de wereld onder-
scheidt, bereikt nu haar hoogste vorm. Rome is de wereld van de 'vollendete Subjektivitiit'
( Forlesungen, 4a.131). De 'Gegensatz',  die in Griekenland  nog 'nur theoretisch'  was,  komt
nu naar voren in zijn meest extreme vorm, in de vorm van de 'unendliche Entzweiung'
(ibidem, 94).

In de Romeinse wereld realiseert de mens zijn subjectieve vrijheid op praktische wij-
ze." De Griekse burger leeft in en voor zijn polis, hij neemt deze werkelijkheid zoals zij
is. Volgens Hegel komt dit duidelijk tot uitdrukking in de Griekse goden. De godin Athena
is de stad Athene, voor haar is deze zedelijke werkelijkheid geen doel dat nog gerealiseerd
moet worden, maar onmiddellijke werkelijkheid. De scheiding tussen doel en realiteit tref-
fen we hier niet aan. De Griekse goden 'walten in ihrer Realitat immanent, wie Gesetze in
den Planeten' (ibidem, 99). De Romein daarentegen heeft zich van de voorgegeven werke-
lijkheid losgemaakt. In de innerlijkheid van zijn wije wil ontwikkelt hij doelen en zijn hele
streven is erop gericht deze doelen in de werkelijkheid te realiseren. De Romeinse religie is
daarom een religie van de doelmatigheid,4 een praktische religie bij uitstek. De Romein
'verhalt sich in der Religion daher nicht theoretisch. d.h. nicht in freier Anschauung der
Objektivitat,     des     freien      Ehrens      der     Machte,     sondem      in      Draktischer      Selbstsucht'

(ibidem, 115). Zo ook luidde de eerste titel, die Hegel in zijn manuscript boven de behan-
deling van deze religie plaatste: 'C. Religion der Zweckmalligkeit zunachst oder der Selbst-
sucht, des Eigennutzes' (ibidem, 95). Even later begint hij opnieuw met zijn bespreking en
nu zwakt hij deze titel enigszins af: 'C. Die Religion der Zweckmalligkeit oder des
Verstandes' (ibidem, 96).

1) Zoals gezegd baseert Hegel  in zijn college  uit  1824 de indeling  van de voor-christelijke religies  op  de
ontwikkeling van de subjectiviteit. In het manuscript voor zijn eerste college daarentegen deelt hij hen in
aan de hand van de ontwikkeling van de Logik. Na de orientaalse religies van het ZUn, en de beide religies
van het wezen, de Joodse religie (we.en tegenover schun) en de Griekse religie (de religie van de noodza-

keli/kheid), wordt in de religie van Rome de overgang naar het begrip en daarmee naar de sfeer van de
vrijheid tot stand gebracht: 'De Notwendigkeit vertieft sich aber in den Begri#·  Er,  die  Freiheit,  ist  die
Wahrheit der Notwendigkeit - dies logisch.' (Voriesungen, 4a.97). Het feit, dat de vrijheid die nu ontstaat
nog bijzonder eenzijdig  is,  I ijkt  me niet zonder belang  te  zijn  voor een interpretatie  van de overgangen  in

de Logik.
2) Het begrip van de doelmatig werkende oorzaak - Hegel duidt deze aan als wijsheid - bestaat volgens hem

nog niet heel lang. Op de vraag, wanneer 'der Zweckbegriff in das SelbstbewuBtsein der Menschen

emporgekommen' is, geeft hij als antwoord: 'Wir finden vornehmlich bei Socrates dies bestimmtere
BewuBtsein der Zweckbeziehung' (Voriesungen, 4a. 104). Kant heeft daarom volgens Hegel ongelijk als hij
stelt,  dat het teleologische bewijs  voor het bestaan  van  God het oudste   is:   'Kant  S. 651: "Dieser Beweis

verdient jederzeit mit Achtung genannt zu werden. Er ist der alteste 0 nein), klarste ... ' (ibidem, 106).
Het oudste godsbewijs is niet het teleologische, maar het kosmologische godsbewijs, waarin God gedacht
wordt in de bepaling van het abstracte 'Sein - diese erste reine Denkbestimmung' (ibidem, 6). Dit godsbe-
wijs hoort bij de orientaalse religie. Het teleologische bewils is onlosmakelijk verbonden met de zelfbe-
wuste subjectiviteit, met de vrijheid: 'Wir haben hier die Bestimmung der Freiheit als solcher, einer Tatig-
keit als Freiheit; ein Schaffen nach der Freiheit, nicht mehr ein ungehindertes nach der Macht, sondern ein
Schaffen nach Zwecken.' (ibidem, 593).
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Meteen in de titel komt zo al de bijzonder negatieve wijze, waarop Hegel deze religie
behandelt, tot uitdrukking. De vrije subjectiviteit die in de Romeinse religie en staat gestal-
te krijgt, is nog een eenzijdige egocentrische subjectiviteit. De subjectieve vrije wil verheft
zich boven de realiteit en is nu voor zichzelf de macht over deze realiteit. Tegenover de
vrije wil verliest de realiteit  haar zel fstandigheid,   zij   is

'
gegen   ihn [der Begriff  HS]   als  ein

Negatives bestimmt' (ibidem, 99): alleen nog maar de totaliteit der middelen, die hij ge-
bruikt om zijn eigen doelen te realiseren. Voor de Romein is de mens het doel van de hele
werkelijkheid. Maar de verheffing boven de werkelijkheid is nog abstract, de vrije wit heeft
nog geen eigen inhoud, hij is nog een lege, formele vrije wil. Voor zijn inhoud is hij nog

volledig aangewezen op de werkelijkheid die hij genegeerd heeft. Daarom maakt deze vrije
wil volgens Hegel uitsluitend eindige inhouden tot zijn doel. De Romeinse vrije wil is
eenzijdig naar zijn vorm en dus eindig naar de inhoud die hij tot de zijne maakt.

De 'voltooiYng van de subjectiviteit' die in Rome tot stand komt, is louter een vooruit-
gang naar de vorm: ' Die unendliche Rejlexion - unendliche Form, ohne Gehalt, ohne Sub-
stantialitat, einfache, abstrakte Innerlichkeit' (ibidem, 133). Maar door zijn inhoud valt
deze vorm weer ver terug achter de Griekse zedelijkheid. De Romeinse burger is ze//lzuch-
tig.'  Naar de vorm, zon vrije wil, heeft hij zich hoog verheven boven de mens in de
natuurtoestand, maar niet naar zijn inhoud. Ook de Romein wil slechts de bevrediging van
zijn onmiddellijke natuurliike neigingen en behoeften: 'der Mensch ist das Mq# aller
Dinge, d.i, der Mensch nach seinem unmittelbaren Wollen, seiner Begierde, seinem Zwecke,
Interessen, Gefuhle.'  (ibidem).  Deze  beide  aspecten  van  de  subjectieve  vrije  wit  zijn  onlos-
makelijk met elkaar verbonden. Zolang de mens zich slechts op abstracte wijze in zichzelf
reflecteert,  zich als abstract zef tegenover de werkelijkheid plaatst  en  zich  als  het  ware  in
dit zelf 'opsluit', kan zijn inhoud geen andere dan een eindige zijn: 'Die unendliche

Rejlexion ... ist die ma#lose, unbegrenzte Endlichkeit' (ibidem). De Romeinse religie is de
religie van de doelmatigheid, maar zo voegt Hegel toe, nog alleen maar van de uitwendige
of eindige doelmatigheid (ibidem, 101). De doelen die in deze religie opgenomen worden,
zijn eindig van aard. De inhoud die als doel genomen wordt, is niet naar zijn eigen aard al
doel. Hij is geen doel in zichzelf, maar slechts voor een doelen stellende subjectiviteit. 2)

1)   Door het begrip 'zucht', hier toegevoegd  aan  het ze(6  worden ook associaties gewekt met ziekte (water-
zucht) en verslaving (vraatzucht; in het Duits: Rauschgiftsucht). Dit verband tussen zelf en ziekte brengt

Hegel soms ook uitdrukkelijk naar voren: 'Die Krankheit unserer Zeit ist es, welche zu der Verzweiflung
gekommen ist, daB unser Erkennen nur ein subjektives und daB dieses Subjektive das Letzte sei.' (8.79 Z).
Alleen de mens die nog gezond is, zal werkelijk in 'de waarheid' geTnteresseerd zijn: 'Wenn der Geist

und das Gemut des Menschen noch gesund sind, so muB diesem dabei sogleich die Brust haher schlagen.'

(8.68 Z).
2) De innerlijke doelmatigheid komen we bij Hegel (net als bij Kant) eerst tegen in de levende natuur en dan

in zijn hoogste vorm in de menselijke werkelijkheid. De mens is op grond van zijn denken 'in sich unend-

I icher Selbstzweck' (Vorlesungen, 48. 103).  In  de  anorganische  natuur treffen  we  het  doel  in  zich  nog  niet
aan: 'die elementarischen Naturen, Luft, Licht, Wasser usf. sind keine Zwecke in sich selbst, ebenso die

zwar individualisierte, aber unorganische Natur nicht' (ibidem). Voor een zijnde dat zich als doel in zich-
zelf ontwikkelt, is het kenmerkend dat het zich door eigen kracht ontwikkelt. Het stelt zelf zijn inhoud en

realiseert in die inhoud zichzelf. Zo'n zijnde verliest zichzelf niet in zijn ontwikkeling, maar blijft daarin

altijd op zichzelf betrokken, blijft bij zichzelf. In de uitwendige doelmatigheid daarentegen is alleen spra-
ke van relatieve doelmatigheid, van doel-middel-verhoudingen. Op zichzelf, in hun onafhankelijkheid van

elkaar, zijn de zijnden geen doel, maar alleen in de relaties die zij met elkaar aangaan, realiseren zij zich
als doel of als middel. De vroeg-moderne teleologische beschouwingswijze van de natuur orienteert zich
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Op grond van deze uitwendige doelmatigheid beschouwt hij de Romeinse religie als de
religie van het verstand: 'Die Religion ist prosaisch, Religion des Fersmndes, denn er ist
es, der endliche Zwecke festhalt' (ibidem, 115).

In Rome realiseert de mens de almacht van zijn wil. De werkelijkheid heeft voor hem
haar zelfstandigheid verloren; ze is nog slechts een middel dat hij gebruikt om in zijn be-
hoeften te voorzien. Doel wordt alleen nog datgene, wat een bepaalde behoefte kan bevre-
digen, wat nut heeft.'  De praktische vrijheid die in Rome als absoluut wordt geweten, is
de vrijheid van de willekeur. De mens is weliswaar een behoeftig wezen, maar hij heeft de
vrijheid zelf te bepalen welke behoeften hij wil bevredigen en welke middelen hij daartoe
wil aanwenden. De Romeinse religie staat in dienst van deze behoeftebevrediging en wordt
daarom door Hegel ook een 'Nutzlichkeitsreligion' (ibidem, 114) genoemd. Zij vindt haar
oorsprong niet in de ware vrijheid van de mens, maar dankt haar bestaan aan 'das
Bedurfnis, die Not' (ibidem).

Voor de realisatie van zijn doelen heeft de Romein zijn goden nodig. Hij moet zijn
doelen realiseren in een voorgegeven werkelijkheid, en daardoor behoudt die werkelijkheid
ook een zekere mate van zelfstandigheid. De omstandigheden kunnen toevallig z6 zijn dat
de realisatie van een gesteld doel verhinderd wordt. Van zijn goden verwacht de Romein
dat zij hem helpen bij het realiseren van zijn doelen. Zij moeten ervoor zorgen dat hij
gelukkig wordt. Zelfs in zijn religie, in zijn relatie tot het absolute, blijft de Romein dus op
zijn eenzijdige zelf gericht. Ook zijn goden zijn voor hem slechts middel. Hij verwacht van
hen  dat  zij  zi/n   doel  tot het hunne maken.   ' Es  ist die Selbstsucht der Verehrenden,  die  sich
in ihnen [de goden HS] als Macht anschaut und die in und von ihnen die Be#iedigung
eines subjektiven Interesses sucht' (ibidem). Aldus wordt de relatie tussen de mens en zijn
god(en) omgekeerd. Voor het eerst in de hele geschiedenis van de religie is de mens 'in
seiner Besonderheit sich der unendliche Zweck' (ibidem, 115). In alle religies die aan
Rome voorafgingen, hebben de mensen in hun godheid hun hoogste waarheid, hun absolute
doel, waarvoor zij hun bijzonderheid, hun eigen wensen en verlangens, opgeven. In hun
religie overstijgen zij de afhankelijkheidsrelaties, waarin zij als behoeftige levende wezens
gesteld zijn, en realiseren zij hun vrijheid (ibidem). In Rome daarentegen wordt ook nog in
de religie aan het eigen zelf vastgehouden. De Romeinen vereren hun goden 'weil sie sie
brauchen    und    wenn    sie sie brauchen, besonders in Zeiten besonderer    Note.'     (ibi-

volgens Hegel aan deze uitwendige doelmatigheid. Bepaalde planten hebben doornen, omdat zij zich tegen
dieren moeten beschermen. In dergelijke 'verklaringen', door middel waarvan men de prachtige samen-
hang van alles met alles in de natuur wilde aantonen, komt 'gleich auch das Kleinliche ... zum Vorschein'
(ibidem, 105). De mens heeft wenkbrauwen opdat hem het zweet niet in de ogen loopt (een voorbeeld van
Aristoteles), of - om een voorbeeld te gebruiken dat tot Hegels favoriete behoort - : in de natuur treffen
we kurkeiken aan omdat de mens kurken nodig heeft voor zijn wijnflessen (9.14 Z).

1) In de Phanomenologie verbindt Hegel de opvatting van de werkelijkheid als nuttige werkelijkheid met het
reine Einsicht van de Verlichting: 'die Wirklichkeit, wie sie Gegenstand fur das wirkliche BewuBtsein der

reinen Einsicht ist, - die Nutzlichkeit.' (3.428). - In een vroege brief aan Schelling (16-04-1795) spreekt
Hegel de verwachting  uit  dat de nieuwe fi losofie  die  met Kant begonnen  is  ook de moderne politieke  wer-
kelijkheid grondig zal veranderen: ' Diese belebende Kraft der Ideeen   ...   wie  die des Vaterlandes, seiner
Verfassung u.s.w. - wird die Gemoter erheben, und sie werden lernen, ihnen aufzuopfern, da gegenwartig
der Geist der Verfassungen mit dem Eigennutz einen Bund gemacht, auf ihn sein Reich gegrundet hat.'
(Briefe, 1.24).
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dem, 588).w
In zijn bespreking vergelijkt Hegel de Romeinse wereld voortdurend met Griekenland.

Zo wil hij laten zien hoe fundamenteel de verschillen zijn tussen deze beide werelden. 2)

Alleen een zeer oppervlakkige beschouwing kan deze verschillen over het hoofd zien. Wie
beter kijkt, ziet wat er in Rome allemaal veranderd is, hoeveel hier verloren is gegaan
(ibidem, 582). Vergeleken met Griekenland is Rome een verkeerde wereld:  Weliswaar
bestaat er voor de Romein ook een hoogste politieke werkelijkheid, de staat Rome, maar
uit deze werkelijkheid is alle zedelijkheid en ware deugd verdwenen. 'Wir milssen in dieser
Rucksicht aret2 [de Griekse deugd HS] und virtus nach romischer Bedeutung wohl unter-
scheiden.' (13.243). De Romeinse deugd is slechts 'kalte Patriotismus' (Forlesungen,
4a.589).4, De individuen offeren zich op voor een algemeenheid die het karakter heeft van
een abstract begrip. 'Rome' is een abstracte staat, waaruit alle concrete zedelijkheid ver-
dwenen  is, een verstandsstaat  die  in  de  vorm  van  de

' unvollkommene abstrakte Allgemein-
heit' (ibidem, 398) alle empirische bijzonderheid in zich opneemt, maar deze daardoor ook
gewoon Als empirische buzonderheid laat voortbestaan. Van een ware staat heeft Rome

alleen nog maar de vorm overgehouden, de politieke macht: 'Es ist nur eine abstrakte

Herrschaft;  es  ist  nur eine kalte Herrschaft;  es  ist nur Macht als solche.' (ibidem,  401).
Voor de Romeinen is de macht van Rome hun hoogste doel. Maar omdat hun algemeen-

heid een abstract begrip is en dus iedere mogelijkheid tot innerlijke ontwikkeling ontbeert,
kan de realisatie van deze macht alleen op uitwendige, empirische wijze tot stand komen.
Rome organiseert zich niet tot een mooie zedelijke totaliteit, maar breidt zijn macht - in

1)   Hoe  ver de Romeinse religie zich verwijderd heeft van alle vroegere vormen van religie, komt alleen  naar

voren  in  deze fi losofische analyse. Zelf hadden de Romeinen daarvan  geen  weet. Zij beschouwden zichzel f

veeleer, bij monde van Cicero, als 'die frommste Nation, die immer an die Gotter denke, sich immer an

sie wende, ihnen alles verdankt usf.' (Voriesungen, 43.406).  In deze zelflof wordt echter alleen gelet op de
formele zijde van de religie, op de subjectieve beleving, de vroomheid. Hegel daarentegen legt in zijn
bespreking de nadruk op de inhoud die in Rome als absoluut wordt geweten. Op grond van haar inhoud,
waarin de afhankelijkheid van de mens verabsoluteerd wordt, noemt hij de Romeinse religie een religie
van het bijgeloof en van de onvrijheid: de mens heeft hier 'nicht rein theoretisch die Idee, das Substantiel-

le, das unbeschrankt ist, zu seinem Gegenstand' (ibidem).
2) In de Phanomenologie ontwikkelt Hegel de tegenstelling tussen de Griekse zedelijke wereld, het mooie

culminatiepunt van de voor-christelijke geschiedenis, en de Romeinse wereld vanuit de tegenstelling tussen

bewustzijn en zelibewustzyn. De Griekse polls is 'die selbstbewuBtlose Substanz der Individuen' (de tekst
behoeft hier geen correctie, zoals de redactie blijkbaar meent), Rome daarentegen is de wereld waarin 'das
/ch des SelbstbewuBtseins' zich gestalte geeft (3.355).

3) Op grond van de omkering \n de religieuze verhouding van de mens tot zijn goden, kan de Romeinse
wereld ook beschouwd worden als een verkeerde wereld.  In de Phanomenologie legt Hegel deze beide
betekenissen    in het werkwoord verkehren. Vergelijk bijvoorbeeld:

' Diese Ferkehrung   aber ist darum

wieder die Ferkehnheit' (3.141).
4) De epitheta ornantia die Hegel in zijn bespreking van Rome met het verstand verbindt, zijn allen zeer

negatief.   ' Koud'   is  er  66n  van: de Romeinse werkelijkheid  kan  het  hart niet interesseren,  je  kunt  er  geen

gevoel voor hebben. Andere epitheta zijn: 'proza,sch', 'grauw', 'abstract', ' levenloos' en 'geest-loos'.
Allemaal hebben  ze een connotatie van ondergang,  van  dood.  N iet voor niets kreeg volgens Hegel  de  dood

in   Rome zo'n prominente plaats. De massale slachtpartijen  in de arena vormden  voor de Romeinen   ' ihre

liebsten Schauspiele.' Hier  werd  in  het  ' Prosa  des  kalten,  geistlosen, trockenen Mordes' de volledig zin-
loos geworden dood ten tonele gevoerd. De dood van de Griekse helden had, zowel in de werkelijkheid

als op het toneel, een zedelijke betekenis. In Rome resteert hiervan slechts de vorm, het sterven. 'Kalt zu

sterben ... war diese letzte und diese einzige Tugend, die edlere ROmer ausuben konnten und die sie teilten
mit  den  dem Tode geweihten Verbrechern und Sklaven.' ( Forlesungen, 4a. 127- 128).
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een slecht oneindig proces - steeds verder uit over de empirische werkelijkheid. Rome
wordt een wereldrijk, en over dit rijk waken de hoogste godheden die de Romeinen ken-
nen, de Fortuna Publica en Jupiter Capitolinus (ibidem,  402).u  Geluk en Macht liggen  ten
grondslag aan de Romeinse 'Universalmonarchie' (ibidem, 399). In hun hoogste objectivi-
teit vereren de Romeinen zo hun zelfbegrip, hun zelfbewuste subjectiviteit, die zich als
absolute negativiteit tegenover de wereld heeft geplaatst:   ' Der  Gott   ist  hier das Herrschen-
de, das die Welt Beherrschende, und er hat seine Realittit an diesem Volk; dies ist erfullt,
begeistert fur diesen Gott.' (ibidem,  401).

Tegen deze machtige vorm van de geest, die in Rome is doorgebroken, heeft de vroege-
re wereld geen verweer. Rome verovert Griekenland en lijft de Griekse stadstaten in bij het
Romeinse Rijk, met als gevolg 'das ganzliche Ferschwinden aUer schonen, sUtlichen
Lebendigkeit' (ibidem, 133-134). Ook andere volkeren, die vroeger een zelfstandige rol
speelden in de geschiedenis, worden opgeslokt, - en ook zij verliezen hun hoogste objecti-
viteit. De Romeinse religie wordt een verzamelreligie. De goden van de overwonnen volke-
ren, hun 'sittliche Mb:chte, die gottliche Volksgeister', worden met scheepsladingen tegelijk
naar Rome gebracht en daar, ontdaan van hun eigenlijke zin, 'in ein Pantheon hinein-
gedruckt' (ibidem, 587). Alles wat de vroegere volkeren als waar en verheven heeft gegol-
den, alles wat zin en richting gaf aan hun bestaan, is in deze tempel bij elkaar gebracht,
- in deze tempel die meer weg heeft van een museum, of beter wellicht: van een knekel-
huis (7.511). Fortuna heeft Rome toegelachen. Maar dit geluk van Rome bracht over de
oude   wereld   'das   absolute   Ungluck,   der   absolute   Schmerz   des   Geistes'    (Vorlesungen,
4a. 134).

Vooral in de Romeinse Keizertijd, als het Romeinse Rijk tot volledige ontwikkeling
gekomen is, blijkt de verdorvenheid van deze wereld. Rome heerst, is een absolute macht,
maar ook, zo zagen we reeds, slechts een abstracte macht zonder eigen inhoud. Tegenover
deze macht staat de empirische bijzonderheid, tegenover de abstracte eenheid de veelheid
van individuen die allemaal gericht zijn op de realisatie van hun eigen doelen. Deze indivi-
duen zijn zelfzuchtig. Hun handelen staat in dienst van de onmiddellijke behoeftebevredi-
ging, beoogt 'augenblicklichen GenuB, Lust'. Naar zijn werkelijkheid, zijn inhoud genomen
is daarom het Romeinse Rijk 'ein menschliches Tierreich - alles Hohere ausgezogen.'

1) Beide godheden hebben de Romeinen van de Grieken overgenomen. Ze gaan terug op respectievelijk het
Noodlot en op Zeus. Maar in Rome hebben deze godheden niets 'Grieks' meer. Voor de Grieken was het
Noodlot de abstracte noodzaketijkheid, waarin zij, de eindigheid van al het aardse onderkennend, hun
eigen bijzonderheid opgaven (vergelijk: 8.291 Z). Fortuna daarentegen wordt vereerd, omdat zij op
abstracte wijze alle bijzonderheid in zich opneemt: zij symboliseert het geluk van Rome. Ook de bijzonde-
re goden die de Romeinen van de Grieken overnemen, zoals Zeus, veranderen volledig van karakter. In
Griekenland waren deze goden kunstwerken, mooie produkten van de vrije fantasie. In Rome is deze vrije
fantasie en daarmee de mooie kunst ten onder gegaan. De Romeinse kunst probeert de Griekse na te boot-
sen, maar slaagt daar niet in. In de 'gemachte Poesie, wie bei Vergil, Horaz', worden de Griekse goden
abstracte  begrippen,  producten  van  het  verstand,  ' leere VerstandesgOtter' (Vorlesungen, 4a.402). Overigens
- zo voegt Hegel toe, vooruitlopend op de verdere geschiedenis van de religie - voelden de moderne Euro-
peanen, 'die Neueren', zich veel meer aangetrokken tot deze Romeinse verstandsgoden dan tot de Griekse
goden. Net als bij Vergilius, waar ze optreden 'wie eine Maschinerie', komen deze goden 'auch in den
neueren Machwerken der Franzosen als lederne Gestalten, Maschinen' naar voren (ibidem). - Dat de Ro-
meinse kunst het niveau van de Griekse niet heeft kunnen bereiken, stelt Hegel reeds in de Differenz:
'wenn Vergil den Homer for eine solche Vorubung for sich und sein verfeinertes Zeitalter betrachtet hat,
so ist sein Werk dafilr eine Nachubung geblieben.'  (2.19-20).
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(ibidem).'  Het verstand, de Romeinse rechtsgeleerdheid, meende  dat  het deze veelheid   tot
eenheid kon brengen met behulp van het formele recht. Maar dit recht, gebaseerd op de
' Unendlichkeit  der Subjektivit£it' (ibidem, 134), legitimeert veeleer de veelheid door de
' verheffing'   van de in-zichzel f-gereflecteerde individuen tot formeel gelijke rechtspersonen.
In het formele recht wordt 'der Staatsorganismus in die Atome der Privatpersonen auf-
gelost: (12.384).4 De enige macht die deze zelfzuchtige werkelijkheid in Rome nog daad-
werkelijk bijeen kon houden,  was de  in sich selbst maBlose Gewalt des Despoten' ( Forles-
ungen, 4a. 134): de absolute wil van de Romeinse keizer.

De Romeinse keizer vormt het sluitstuk van de Romeinse religie. In dit ene individu
krijgt het principe   van   Rome zijn laatste, meest concrete gestalte:    ' Die Gottlichkeit,   das
gottliche Wesen, das Innere, Allgemeine ist zur Einzelheit dieses Individuums herausgetre-
ten, geoffenbart, daseiend.' (ibidem, 130):,   In de keizer aanschouwen de Romeinen   hun
eigen wezen. Hun zelfbegrip krijgt nu werkelijkheid, want de Romeinse keizer is werkelijk
de 'Herr der Welt', het 'ungeheure SelbstbewuBtsein, das sich als den wirklichen Gott
weiB' (3.358). Maar ook aanschouwen ze in het despotische bewind van hun keizer het
grote tekort van hun principe. De wil van de keizer is pure willekeur, hij is aan geen enke-
le objectiviteit meer gebonden, 'durch nichts sein boser Wille begrenzt' (Vorlesungen,
4a. 129).4) Weliswaar hebben de onderdanen het recht aan hun kant, maar dit recht is lou-
ter formeel en maakt geen enkele kans tegen de werkelijke macht van de keizer. In de
werkelijkheid van het Romeinse Keizerrijk zijn de onderdanen absoluut rechteloos gewor-
den, 'ein Spiel in der Hand der bloBen Willkur.' (ibidem, 408). Zij ervaren nu aan den
lijve hoe groot het ongeluk is dat Rome over de wereld heeft gebracht. In dit gigantische
rijk dat zich uitstrekt van Engeland tot Perzie beslist de willekeur van den individu over
leven en dood, geluk en ongeluk van allen. 'Sein Wille mit seiner Garde war diese Fortuna
- ... - das Fatum, das Ober dem Leben, der Wohlfahrt aller und jeder schwebte.'
(ibidem, 129).

In het Romeinse Keizerrijk ervaren de Romeinen de keerzijde van hun abstracte princi-
pe. In de werkelijkheid, waarin hun abstracte vrijheid gestalte heeft gekregen, zijn zij on-
vrij geworden, volledig uitgeleverd aan het toeval. Zij leven in een zedeloze werkelijkheid,
waarin staatsconstitutie en recht gereduceerd zijn tot machteloze vormen. Tegen de feite-
lijke macht, de absolute willekeur   van de keizer,   kan   ' kein Grundsatz, Staatseinrichtung,

1)   Deze aanduiding voor de Romeinse wereld als het menselijke dierenrijk doet denken aan een hoofdstuk uit
de Phanomenologie, waarin Hegel het geesteli/ke dierenrijk behandelt: 'Das geistige Tierreich und der
Betrug oder die Sache selbst' (3.294-311).

2) Een parallel met het uiteenvallen van de zedelijke totaliteit in atomaire individuen ziet Hegel in het pro-
testantisme van zijn tijd, waarin 'die heilige Kirche keine Gemeinschaft mehr hat und in Atome zerfal It,
jedes von eigener Weltanschauung.' (Voriesungen, 5.174). In Glauben und Wissen is dll zijn kritiek op de
Reden uber die Religion van Schleiermacher (vergelijk: 2.391-393)

3) Door middel van dergelijke formuleringen laat Hegel zien, hoe dicht de Romeinse religie hier in feite (an
sich) al genaderd is tot het christendom. in deze nieuwe religie staat de menswording van God centraal.

Ze begint op het moment dat God in een mens van vlees en bloed zijn ware wezen openbaart: 'Dieser
einzelne Mensch also, als welcher das absolute Wesen offenbar ist' (3.555).

4) Deze absolute despotie die aan helemaal niets gebonden is, vinden we volgens Hegel alleen  in  Rome.
Weliswaar komen ook in de wereld van het christendom en van de islam despoten voor, maar niet in deze
extreme vorm: 'kein Despot christlicher Zeit - ebenso in Torkei - [dieser hat] ein Unantastbares gegen
sich, wenn er dieses berithrt, ist er verloren.' (Voriesungen, 4a. 129).  Dieper dan de  Romeinse  despoot  kan
de mens niet zinken.
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nichts Heiliges' (ibidem) meer worden ingebracht. Uit de ervaring van de zedeloosheid van
deze politieke werkelijkheid ontstond volgens Hegel de Romeinse filosofie. De drie vormen
van deze filosofie, Stoa, EpicureYsme en Scepticisme, zoeken de realisatie van de subjectie-
ve vrijheid niet langer in de werkelijkheid, maar in de innerlijke rust van het onafhankelij-
ke  denken,  de

' innere Freiheit des Subjekts  in sich' (19.254).   Maar deze innerlijke vrijheid
wordt  hier nog louter negati€f gedacht, als bevrijding  uit de verscheurde werkelijkheid.   Het
denken vlucht uit de wereld, reflecteert in zich en probeert tegenover de werkelijkheid aan
deze negatieve vrijheid vast te houden: 'diese Freiheit des Geistes, diese Inpassibilitbit,
diese Gleichgultigkeit, Imperturbabilimt, Ataraxie, Unerschutterlichkeit, Gleichheit des
Geistes in sich, die durch nichts leidet, sich an nichts bindet, ist das gemeinsame Ziel aller
dieser Philosophien' (ibidem).

Door de Romeinse filosofie wordt evenwel geen hogere vorm van vrijheid tot stand
gebracht. De vrijheid van het denken die haar voor ogen staat, is nog steeds abstract. Het is
de vrijheid van het subject dat zich slechts uit de wereld heeft teruggetrokken, zich als
denken tegenover de wereld plaatst. De Romeinse filosofie deelt daarom in het karakter
van de hele Romeinse werkelijkheid: 'Diesen Charakter der abstracten Allgemeinheit ...
sehen   wir  auch im Gebiet des Denkens vollendet; beides entspricht   sich   ganz   und   gar.'
(19.405). Ze wordt daarom door Hegel aangeduid als verstandsfilosofie. In haar eerste
vorm, de Stoa, houdt deze filosofie haar negatieve karakter nog verborgen. Het formele
denken plaatst zich als 'Denken aberhaupt', als 'die reine Form, in welcher sich nichts
bestimmt' (3.158-159), 'rustig' tegenover de bestaande realiteit. In haar hoogste vorm daar-
entegen, het Scepticisme, realiseert zij zich Als negatieve filosofie. Het sceptische denken
erkent enkel nog het denken zelf. Het bewijst de almacht van zijn denken door iedere in-
houd die het krijgt aangeboden, 'alles Bestimmte, Geltende, Feste, Wahre' (19.404), daad-
werkelijk te negeren. Het Scepticisme heeft daarom hetzelfde destructieve resultaat als de
Romeinse wereldmacht - door Hegel aangeduid als 'der reale Skeptizismus' (19.405) - in
de politieke werkelijkheid.

Tegen de abstracte macht van het Romeinse verstand, deze 'ungeheure Macht des
Negativen; ... die Energie des Denkens, des reinen Ichs' (3.36), is niets bestand. Alles wat
in de Oudheid ooit als waar gegolden heeft, de inhoud van iedere religie en van ieder filo-
sofisch denken, alle politieke instituties, lost op in deze zuivere negativiteit van het denken.
Het subjektieve denken bevredigt zich in zichzelf 'durch die Flucht in die reine unendliche
Abstraktion in sich' (19.404). De reflectie van het subjekt in zich, die in de geschiedenis
van de religie steeds nadrukkelijker tegenover de 'werkelijkheid' is komen te staan, bereikt
hier haar absolute hoogtepunt. Het zuivere ik is absoluut vrij van iedere bepaaldheid die het
krijgt aangereikt, het erkent niets meer als wezenlijk. Verder kan het zich onmogelijk uit de
werkelijkheid terugtrekken. Maar daarmee is deze vrijheid ook een lege, slechts formele
vrijheid, 'die ohne die Erfullung des Lebens ist, ... nur der Begriff der Freiheit, nicht die
lebendige Freiheit selbst' (3.158). Het is de vrijheid van de lege vorm, en daarom zoals
Hegel zegt, tevens de vrijheid van de absolute armoede: 'es ist die absolute Armut an allem
Inhalte, vollkommenes Ausleeren von allem Inhalte,    der ein Festes, Wahres    sein    soll.'

(19.404)."

1) Zo ook in de Phanomenologie: 'der Geist hat in diesem Se/bstbewutitsein, dem nichts in der Form des
Wesens gegenubertritt, sein BewuBtsein verloren.' (3.545). Op het moment, dat het bewustzijn van de
ware  objectiviteit weer hersteld wordt,  komt de geest  weer 'tot bewustzyn':  hij  komt  weer  'tot  zich'
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Het subject dat zich volledig uit de wereld in zichzelf heeft teruggetrokken, is dus het
resultaat   van de geschiedenis   van de eindige religies. Hegel duidt   het   aan   als   de '

Spitze'
van deze hele ontwikkeling, het absolute hoogtepunt, en als de 'Tiefe', de afgrond waarin
de hele vroegere werkelijkheid is weggezonken.' b De geest 'tritt in sich zuruck und hat
sich selbst in seiner TieN als unendliche Form, denkende allgemeine Subjektivitat ... auf

die Spitze gestellt' ( Forlesungen, 4a. 135).  De  zin  van de ontwikkeling  van de geest  tot  nu
toe wordt nu duidelijk. De geest, die in heel zijn ontwikkeling op zichzelf gericht blijft, die
enkel en alleen zichzelf wil leren kennen, bevrijdt zich in zijn geschiedenis van zijn onware
vormen. Als bewustz(in is hij op onmiddellijke wijze betrokken op de wereld die hij waar-
neemt en beschouwt hij de natuur als zijn ware werkelijkheid. In de ontwikkeling van de
natuurreligies bevrijdt hij zich van deze mening. Hij leert de subjectiviteit kennen als de
waarheid van zijn eerste werkelijkheid en plaatst zich tenslotte in de vorm van het zelfbe-
wustz(in tegenover de natuur. In deze hogere vorm ontwikkelt de geest uit zichzelf een
nieuwe werkelijkheid, zon politieke wereld. Maar ook deze 'tweede natuur' is nog niet de
ware werkelijkheid van de geest. De staat is nog een 'zeitliche Welt' (19.417) en derhalve,
net als de natuurlijke zijnden, veranderlijk en vergankelijk.1, De geest daarentegen is god-
delijk van aard. Zijn begrip is eeuwig, en daarom kan hij enkel in een onveranderlijke
objektiviteit volledig zichzelf leren kennen en op blijvende wijze zijn bevrediging vin-
den.1, Zijn absolute objectiviteit kan de geest niet bereiken zolang hij zich nog op een
beperkte werkelijkheid richt. Ook de vorm van het zelfbewustzijn en de zedelijke wereld
waarin  deze vorm gestalte krijgt,  moet dus worden opgeheven. Pas wanneer  de ' Einheit  des
Menschen mit der Welt ... gebrochen' (19.417) is, kan volgens Hegel de geest - in het
christendom - zijn waarheid bereiken. 4)

1) Dit zuivere zelf, waarin de hele werkelijkheid teruggenomen wordt - 'es hangt die Nacht der Welt hier
einem  entgegen.'  (G.W.,  8.187)  - doet denken  aan  het absolute,  dat  Hegel  in de Vorrede van de Phanome-
nologie naar voren brengt als de 'Nacht..., worin, wie man zu sagen pflegt, alle Kahe schwarz sind'
(3.22).

2) Vergelijk: 'Das Prinzip selbst ..., als dessen Wirklichkeit das Staatsleben da ist und worin der Mensch
seine Befriedigung sucht, ist, wie mannigfaltig es auch in seiner inneren und auBeren Gliederung sich
entfalten mag, dennoch ebensosehr wieder einseitig und abstrakt in sich selbst. Es ist nur die vernonftige
Freiheit des Willens, welche darin sich expliziert; es ist nur der Smat, und wiederum nur dieser einzelne
Staat, und dadurch selbst wieder eine besondere Spithre des Daseins und deren vereinzelte Realitat, in

welcher die Freiheit wirklich wird.'  (13.137).  De staat  is  enkel  nog de realisatie  van de praktische geest,
de geest in de vorm van het ze( bewustzi/n. De geest is hier nog op zoek naar een gebied, waar 'die Frei-
heit ihre volle Befriedigung' kan vinden: 'die Region einer hoheren, substantielleren Wahrheit' (ibidem).

3)   Eeuwig  is  de mens volgens Hegel op grond  van zijn begrip,  van zijn absolute weten: ' Ewigkeit ist nicht
bloBe Dauer, wie die Berge dauern; sondern sie ist Wissen. Diese Ewigkeit ist nun das, was der Geist an
sich ist.' (Vorlesungen, 5.305). An sich is de mens dus altijd al eeuwig, maar voor zichzelf wordt hij pas
eeuwig op het moment dat hij doordringt tot zijn absolute weten en in zijn objectiviteit zichzelf leert ken-
nen: 'der Geist in seiner Freiheit ist nicht im Kreise der Beschranktheit; flir ihn als denkend, rein wissend
ist das Allgemeine Gegenstand; dies ist die Ewigkeit.' (ibidem, 140).

4) Deze gedachte,  dat het christendom  pas kon ontstaan nadat de geest volledig gebroken  had  met  zijn  vroe-
gere werkelijkheid, vinden we ook al in Hegels eerste ontwerp voor de geschiedenis van de religie, de
Fortsetzung des 'Systems der Sittlichkeit': ' Diese zwei notwendigen Elemente muBten der Angel der neuen

Religion werden: die Entgotterung der Natur, also die Verachtung der Welt, und daB in dieser unendlichen

Trennung doch ein Mensch die Zuversicht des Einssein mit dem Absoluten in sich trug.' (Dokumente,
p. 319).
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In de geschiedenis van het begrip neemt daarom de Romeinse religie een prominente
plaats  in.  'Die  romische  Welt  ist  der  hochst  wichtige  Obergangspunkt  zur  christlichen  Reli-
gion, das unentbehrliche Mitte/glied' C Forlesungen, 4a. 130).  In deze wereld sluit de geest
zijn ontwikkeling in de sfeer van de eindige religies af, doordat hij zich volledig bevrijdt
van zijn eindige werkelijkheid. De mens heeft het geloof verloren in de gestalten, die hem
voorheen als waarheid golden; 'er hat erkannt, daB die naturlichen Dingen und der Staat
nicht die Weise sei, in der Gott dasei' (19.417). Uit deze uitwendige gestalten heeft de
geest zich teruggetrokken in zijn eigen innerlijk. Hij heeft zich her-innerd. Het Romeinse
- politieke en filosofische - Scepticisme voltooit de 'EntauBerung alles Bestimmten ..., und
damit ist gesetzt die vollkommene Erinnerung, Innerlichmachung.' (19.404).

Met deze hoogste vorm van reflectie in zichzelf, met deze zuivere subjectiviteit die
Hegel ook aanduidt als 'absolute Negativitdt', bereikt  de  geest  zijn  'an  und  fur  sich  seiende
If/endepunkt' (7.511 P) Alleen in dit zuivere innerlijk kan de geest zijn ware objectiviteit
ontvangen, waardoor hij voor zichzelf geest wordt.  In Rome echter is deze waarheid nog
niet doorgedrongen. De geest heeft wel al de vorm bereikt, waarin deze waarheid kan wor-
den opgenomen, maar hij heeft zich in deze absolute vorm opgesloten, gefixeerd. Het sub-
ject houdt vast aan zijn negativiteit en behoudt daardoor zijn 'subjektive, endliche Stellung
und Differenz gegen ein (nichtiges) auBeres Objekt' (19.404). Het blijft gericht op de wer-
kelijkheid die het als onwaar heeft leren kennen en maakt op willekeurige wijze inhouden
uit die werkelijkheid tot de zijne.

Dit subjectivisme van de absolute vorm ligt volgens Hegel ten grondslag aan de verdor-
venheid van de Romeinse wereld. Op zichzelf was het ontstaan van de zuiver formele sub-
jectiviteit noodzakelijk, want alleen als de geest met de wereld breekt kan hij zijn waarheid
bereiken. In zijn redelijke ontwikkeling moet de geest door de scheiding heengaan. Het
'Standpunkt der Trennung' behoort 'zum Begriff des Geistes' (8.90 Z). Op deze wijze
rechtvaardigt Hegel de teloorgang van de antieke werkelijkheid. Maar de geest moet ook
dit   standpunt   van de scheiding overwinnen. Het subject   dat  zich   in   zij n abstracte innerlijk
opsluit, noemt Hegel het allerslechtste wat kan bestaan, het 'Bose' zonder meer, want het is
de werkelijkheid die zich het verste van zijn waarheid verwijderd heeft. 'Aber B) das
Hdchste in endlicher Weise aufgefailt ist das Schlechteste. Je Tiefer der Geist, das Genie,
desto ungeheuerer in seinem Irrtum, ... Nur das an sich Tiefe kann ebenso nur das Boseste,
Schlimmste sein.' (Forlesungen, 4a.133). Aan deze abstracte subjectiviteit, die 'ohne
Gehalt, ohne Substantialitat' (ibidem) is, heeft volgens Hegel de hele Romeinse wereld
geleden. Het pijnlijke besef dat de werkelijkheid waarin men leefde zonder gehalte was,
doortrok deze wereld  en op velerlei wijze probeerde  men  zich  van  deze ' Schmerz'   te  be-
vrijden. Maar pas in het christendom is de 'echte Befreiung des Geistes' tot stand gekomen

(19.406). Rome heeft de wereld op deze nieuwe religie voorbereid. Het heeft de oude we-
reld bevrijd van alle bijzonderheid en zo de crisis tot stand gebracht, die de geest nodig
had  om  weer  'heel' te worden." De geest  is  door zijn diepste crisis heengegaan, omdat,  zo
is Hegels overtuiging, alleen de volledige breuk met de eindige werkelijkheid de verzoe-

ning heeft kunnen bemiddelen die blijvend is. Op het einde van zijn bespreking van de

1) Ziekie interpreteert Hegel in zijn Naturphilosophie als verzonkenheid in particuliere inhouden (9.527 Z).
De behandeling van het zieke organisme moet daarom gericht zijn op het verwijderen van die bijzonder-
heid: de genezing van het organisme moet door crisis. door het uitscheiden van de ziek-makende bijzon-

derheid, bewerkt worden (9.528 Z).
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eindige religies brengt Hegel deze grote overgang naar voren in de beeldende taal van het
beginnende christendom: 'Diese abstrakte Macht  [Rome HS] brachte das ungeheure
Ungluck, den Schmerz in die Welt, welche die Geburtswehen fOr die Religion der
Wahrheit wurden. Die Resignation auf Befriedigung in dieser Welt war die Bereitung des
Bodens fur die wahrhafte Religion. Als die Zeit erfullet war, d. h. als in dem Geiste der
Welt diese Verzweiflung hervorgebracht  war, da sandte Gott seinen   Sohn.' ( Forlesungen,
4a.641-642).

Voor we overgaan naar de volgende grote ontwikketing van de geest, die Hegel heeft
begrepen als geschiedenis van het christendom, blijven we nog even stilstaan bij de bespre-
king van de Romeinse wereld in de Phanomenologie. In het hoofdstuk Der Geist worden
de Griekse zedelijke wereld en de Romeinse 'Rechtszustand' samen besproken in de eerste
cyclus van de Europese geschiedenis, onder de titel: 'A. Der wahre Geist. Die Sittlichkeit'.
De nadruk wordt   zo   in deze eerste ontwikkeling gelegd   op de objectiviteit,   op   de   ' waar-
heid', en nog niet op de 'vrijheid' van de subjectiviteit, zoals in de afsluitende cyclus van
dit  hoofdstuk 'Der seiner selbst gewisse Geist':   'Es [het bewustzijn  HS] ist absolut  frei
darin, daB es seine Freiheit weiB, und eben dies Wissen seiner Freiheit ist seine Substanz
und  Zweck und einziger Inhalt.'   (3.442). De eerste cyclus kunnen we daarom nog aandui-
den als een ontwikkeling in de vorm van het bewustzi/n. In deze ontwikkeling gaat de
zedelijkheid verloren en de wereld, waarin zij in feite al ten onder gegaan is, is Rome: 'In
der Tat aber ist die sittliche Substanz durch diese Bewegung zum wirklichen Selbstbewu#t-
sein geworden oder dieses Selbst zum AnundBrsich-seienden; aber darin ist eben die Sitt-

lichkeit zugrunde gegangen.'   (3.328). Deze beweging hebben we zoeven uitgebreid   ge-
volgd. In de Phanomenologie bespreekt Hegel de Romeinse wereld zeer beknopt, maar niet
afwijkend van zijn bespreking in de Religionsphilosophie. We hoeven er hier daarom niet
verder op in te gaan.

Maar wel moeten we nog nader ingaan op het zeg, dat zich in deze eerste cyclus ge-
vormd heeft. In onze bespreking van de Griekse kunstreligie hebben we laten zien, dat
Hegel haar in de Phanomenologie behandelt als een beweging, die voortgedreven wordt
door het zelf van de kunstenaar. In het verloop van zijn ontwikkeling stelde dit zelf zich
steeds nadrukkelijker op de voorgrond, ten koste van zijn zedelijke werkelijkheid. De kun-
stenaar begon zijn werk uit droefheid over de verloren zedelijkheid, en heeft op het einde
van zijn ontwikkeling voldoende reden om opnieuw te treuren. Deze beweging is in het
hoofstuk Der Geist opgenomen in het veel grotere verband van de hele Europese geschie-
denis. En ook deze grote ontwikkeling ontwerpt Hegel weer als een ontwikkeling van het
ze(f Op het einde van de eerste cyclus is het zelf ontstaan, dat hij aanduidt als 'dieses
Selbst' (ibidem),  met de nadruk  op  'dit'.  Aan het begin  van de derde cyclus  komt  hij  erop
terug en duidt hij het aan als 'das einzelne Selbst ... Diese Person des Rechts aber hat ihre
Substanz und Erfullung auBer   ihr.'   (3.441).   Dit   zel f  is   dus   nog   een zeer onvolmaakt   zelf,
nog paseen eerste zelf. In de beide cycli die volgen zal het zich steeds verder ontwikkelen.

Zoals de zedelijke wereld 'in das Selbst als die negative Macht' teruggegaan is, zo zullen
in de tweede cyclus, waarin de wereld van de van zichzelf vervreemd geraakte geest be-

sproken wordt, de 'beiden Reiche des sich entfremdeten Geistes in das Selbst zuruckkehren;
aber wenn jenes das erste unmittelbar (mijn cursivering) geltende Selbst, die einzelne
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Person war, so wird dies zweite, das aus dieser Entauflerung in sich zuruckkehrt, das
allgemeine Selbst, das den BegrijI erfassende  BewuBtsein  sein';  dit  zelf  zal  in  deze  cyclus
worden uitgewerkt eerst als 'reinen Einsicht', dan als 'AuBarung' en tenslotte als 'die
absolute Freiheit ..., womit der vorher entfremdete Geist vollkommen in sich zuruck-

gegangen ist' (3.361-362).
In de derde cyclus zal dan tenslotte de hele ontwikkeling samenkomen in het derde zelf,

dat Hegel zal behandelen in 'c. Das Gewissen', het afsluitende deel van de derde cyclus:
' Dies   Selbst des Gewissens, der seiner unmittelbar   als der absoluten Wahrheit   und   des
Seins gewisse Geist, ist das dritte Selbst, das uns aus der dritten Welt des Geistes geworden
ist' (3.465). We moeten ons dus goed realiseren, dat - ook al gaan we nu over naar de
absolute religie, waarin de menselijke geest Als geest verschijnt - de rol van het zelf nog
lang niet uitgespeeld is. Het zelf, dat in Griekenland tot ontwikkeling gekomen is en in
Rome de werkelijkheid bepaalt, is alleen nog maar 'das einzelne Individuum, als Einzel-
nes', dat opgenomen is in de 'formelle Allgemeinheit' (3.354) van de rechtstoestand: 'wie
er [der Geist HS] zunachst zum abstrakten Wissen seines Wesens kommt, geht die Sittlich-
keit in der formalen Allgemeinheit des Rechts unter.' (3.326-327). Het is dus ook nog een
rustig, theoretisch zelf, zeker als we het vergelijken met het tweede zelf, de absolute vrij-
heid die de Franse revolutionairen bezielde, of met het derde zelf, het zelfbewustzijn dat
' alles    in sich verglimmen    lallt    und als Gewissen der seiner selbst gewisse Geist    ist.'

(3.327)." De Romeinen waren in ieder geval voor zichzelf nog gelovige en deugdzame
mensen, die leefden en stierven voor hun staat, - ook al heeft voor het speculatieve denken

van Hegel deze abstracte algemeenheid geen zedelijke waarde meer.
Wanneer we ons de vraag stellen, hoe Hegel 'het subject' begreep, of hoe hij 'de sub-

jectiviteit' heeft opgevat, dan stellen we een vraag, waarop eigenlijk geen antwoord moge-
lijk is. Want deze manier van vragen gaat er vanuit, dat 'het subject' iets is, en dat we er
'dus' iets over kunnen zeggen. 'Das Subjekt ist als fester Punkt angenommen, an den als
ihren Halt die Pradikate geheftet sind, durch eine Bewegung, die dem von ihm Wissenden

angehort und die auch nicht dafur angesehen wird, dem Punkte selbst anzugehoren; durch
sie aber ware allein der Inhalt als Subjekt dargestellt.' (3.27). De menselijke geest is niet,

1) Kohler brengt overtuigend naar voren dat analyses van het afsluitende deel van het hoofdstuk Der Geist in
de Phanomenologie inmiddels hebben aangetoond, dat Hegel Das Gewissen ontwikkeld heeft aan de hand
van de roman Woidemar van Jacobi (D. Kohler, 'Hegels Gewissensdialektik', in: Hegel-Studien 28 (1993),

p. 127-141, aldaar p. 131-132). Minder overtuigend echter zijn de argumenten waarmee hij zijn stelling
onderbouwt  dat  Hegel   ' in  dem   "Gewissenskapitel" der Phanomenologie noch in einer durchaus positiven
Weise an Jacobi anknopft' (ibidem, 132). Pas later (o.a. in de Grundlinien en Asthetik) zou Hegel zijn
positie radicaal hebben herzien, zodat zijn scherpe kritiek op Jacobi's subjectivisme in het latere werk ook
zou moeten gelden 'als - von Hegel freilich nicht ausgesprochene - Kritik an der eigenen froheren Positi-

on' (ibidem, 138). Kohler interpreteert deze verandering daarom 'als Ausdruck einer tiefgreifenden
Veranderung der systematischen Gesamtkonzeption' (ibidem, 140), een grote breuk in Hegels denken.

Mijns inziens echter kritiseert Hegel ook in de Phanomenologie wei degelijk al het subjectivisme van het
geweten: in de Europese geschiedenis, zoals hij haar schetst in Der Geist. slaat het eenzijdige objectivisme
van de Griekse zedelijkheid - slechts Wahrheit - om in het eenzudige subjectivisme van het geweten: dit
is slechts Gew(Bheit. Precies daarom moet het bewustzijn, op zoek naar de ware eenheid van Wahrheit en

GewBheit,  zijn ontwikkeling voortzetten: het heeft  in het geweten alleen  nog  maar de formete voorwaarde

gerealiseerd   van het absolute weten (vergelijk:   3.579).   Zo ook Devos, 'The significance of manifest

religion', p. 224: 'the concept without religion would be without content, the pure empty form of mutual
recognition. Without religion, the concept would never be able to be formed as concept.'
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maar hij is, waartoe hij zich gemaakt heeft, en toch blijft hij ook in heel zijn ontwikkeling
dezelfde. Zijn beweging  ' ist die Selbstbewegung' (ibidem). Wanneer we willen weten,  'was
der Geist ist', dan stellen we in feite, zo meent Hegel, twee andere vragen, namelijk 'wo
der Geist herkommt und wo der Geist hingeht'. en alleen als we deze vragen beantwoor-
den, komen we erachter, 'was er ist.'    Op deze beide vragen geeft hij hetvolgende   ant-
woord:  ' Wo er herkommt,  -  es  ist  von der Natur;  wo er hingeht,  -  es  ist zu seiner Freiheit.

' Was er ist, ist eben diese Bewegung selbst, von der Natur sich zu befreien.' (11.527-528).
Op grond van dit begrip van de geest staat de geschiedenis van de mensheid centraal in

Hegels denken. Met eindeloos geduld is hij de vele periodes in deze geschiedenis blijven
bestuderen, lezend wat hij kon, wetend dat alles belangrijk kan zijn, dat 'sogar oft Einzel-
heiten eines kleinen Ereignisses, eines Wortes nicht eine subjektive Besonderheit, sondern
eine Zeit, Volk, Bildung in schlagender Anschaulichkeit und Kurze aussprechen, derglei-
chen auszuwahlen nur die Sache eines geistreichen Geschichtsschreibers ist' (10.350 A).
Centraal in deze 'geschiedschrijving met de geest' staat de geest van alle mensen, die Jdn
is, en daarmee de vraag, hoe deze ene geest in iedere fase van zijn ontwikkeling zijn zeg.
zijn eigen absolute vrijheid, begrepen en in zijn werkelijkheid tot uitdrukking gebracht
heeft." Een deel van deze ontwikkeling hebben we nu gevolgd. Op grond van het materi-
aal, waarover Hegel beschikte, krijgen hierin Griekenland en Rome een belangrijke plaats.
Hoe adequaat zijn behandeling van hun geschiedenis is, kan ik vanwege mijn geringe histo-
rische kennis niet beoordelen. Maar ik heb een sterk vermoeden dat ik door de inhoud die
Hegel aan deze abstracte begrippen gegeven heeft, 'Grieken' en 'Romeinen' nooit meer
zonder bijgedachten in 66n adem zal kunnen noemen.

1)   Op het einde  van zijn behandeling  van de wereldgeschiedenis wijst Hegel  erop,  dat  hij  zich  in zijn uiteen-
zetting noodzakelijk heeft moeten beperken tot de hoofdzaken. Hierdoor komt eenzijdig de nadruk te lig-
gen op het negatieve in de geschiedenis: op de tekorten van de bijzondere principes en op de periodes van
verval, van overgang naar een nieuwe periode. Wie de geschiedenis wil begrijpen, moet voor alles begrij-
pen, waarom de mens zich niet blijvend met een bepaald principe tevreden heeft kunnen stellen en zijn
ontwikkeling heeft voortgezet. Deze nadruk op het negatieve leidde er in Jena toe, zo bericht Gabler, dat
tijdens Hegels eerste college over de geschiedenis van de filosofie 'ein schon ziemlich bejahrter Mecklen-
burger aufsprang und rief: das sei der Tod, und so musse alles vergehen.' H. Kimmerle. 'Zur Hegels
Jenaer Dozententatigkeit', in: Hegel-Studien 4 (1967), p. 65-73, aldaar p. 70. We moeten echter niet ver-
geten, dat de mens in ieder 'antwoord' dat hij op de vraag naar zijn eigen wezen gegeven heeft, een tijd-
lang geloofd en geleefd heeft, en dat dit ook blijvende werken  heeft  opgeleverd.   ' Wir  haben  diesen  Fort-
gang des Begriffs allein betrachtet und haben dem Reize entsagen mussen, das Gluck, die Perioden der
Blute der Volker, die Schonheit und GrOBe der Individuen, das Interesse ihres Schicksals in Leid und
Freud naher zu schildern.' (12.540).
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Hoofdstuk III. Christendom en speculatieve wetenschap

Het christendom is de religie die aan de eindigheid van de voorafgaande religies een einde
maakt. In de Religionsphilosophie brengt Hegel het naar voren als hun noodzakelijke resul-
taat, als bewezen door hun ontwikkeling. De eenzijdigheid van de beide voorafgaande
vormen - de ontwikkeling in de vorm van het bewustzijn, met de nadruk op de objectivi-
teit, en vervolgens in de vorm van het zelfbewustzijn, met de nadruk op de subjectiviteit -
wordt in de nieuwe absolute inhoud opgeheven. In het christendom wordt het absolute als
geest geweten, volgens Hegel zijn hoogste definitie (10.29 A). In deze absolute inhoud
wordt het hoogste object van de orientaalse religies, hun substantie, weer hernomen, maar
nu verenigd met de abstracte subjectiviteit, de lege vorm waarmee de vorige beweging
eindigde: de objectieve inhoud wordt nu zelf als subject geweten. In deze nieuwe religie
overwint het zelf zijn uitsluitende gerichtheid op zichzelf en vindt het in zijn inhoud zijn
ware zelf: 'Indem dieses blas Selbstbewidltsein HS1 sich mit BewuBtsein aufgibt, so wird
es in seiner EntauBerung erhalten und bleibt das Subjekt der Substanz, aber als sich eben
so entauBertes hat es zugleich das BewuBtsein derselben; oder indem es durch seine Auf-
opferung die Substanz als Subjekt hervorbringt, bleibt    dieses    sein    eigenes    Selbst.'
(3.545-546). De geest van het christendom wordt door Hegel niet alleen gepresenteerd als
een nieuwe objectieve inhoud, maar nadrukkelijk ook als de overwinning van het eenzijdi-
ge zelf. Het ware affirmatieve is tevens de negatie van het negatieve. In de geest bereikt de
mens zijn eigen waarheid.

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zullen we op dit aspect van het christendom, de
opheffing van het negatieve zelf - door Hegel aangeduid als das Bose -, nader ingaan. Ook
in zijn geest-zijn is de mens in zich, maar dit hoogste in-zich-zijn kenmerkt zich door
innerlijke rust, niet door permanente onrust. Voorts zullen we laten zien dat deze zelfde
beweging, de opheffing van de abstracte subjectiviteit door de geest, door Hegel nogmaals
wordt aangewezen in de eigen geschiedenis van het christendom: als de opheffing van de
geest-loze moderne verstandsfilosofie door het begrijpende denken van de speculatieve
wetenschap.

Vervolgens zullen we in de tweede paragraaf ingaan op de centrale these van Hegels
Religionsphilosophie: zijn stelling dat met het christendom de hoogste religie tot ontwikke-
ling gekomen is, waarin alle andere (dus ook historisch latere) religies zijn opgeheven.
Genomen naar de beide momenten die in de geest samenkomen, betekent dit dat in het
christendom de hoogste vrijheid van het subject verbonden is met de hoogste waarheid van
de inhoud. Beide tnomenten zullen we uitwerken in een vergelijking met de religies die
hiervoor besproken zijn. Het hoofdaccent mi liggen op Hegels opvatting dat pas in het
christendom de absolute substantie als subject wordt geweten.

Tenslotte zullen we in de laatste paragraaf de eigen ontwikkeling van het christendom
volgen. De eerste fase hierin interpreteert Hegel vanuit het dogma van de Triniteit. In deze
fundamentele leer wordt volgens hem door de geest van de vroege christenen de betekenis
van het individu Christus in de vorm van de voorstelling vastgelegd. Daarna begint de
eigenlijke geschiedenis van het christendom. De Germaanse volkeren nemen de voorstelling
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van de geest in zich op en ontwikkelen nu hun eigen subjectiviteit. Aldus verklaart Hegel
het ontstaan van de beide historische vormen van het christendom, het katholicisme en
protestantisme, van de zedelijke werkelijkheid in de moderne tijd en uiteindelijk ook van
de speculatieve filosofie. In het begrip van deze wetenschap bereikt het subject werkellk
zijn hoogste waarheid, waardoor de laatste schijn van tegenstelling tussen subject en object,
denken en zijn, definitief verdwenen is. In het denken van het absolute denken is de filoso-
fie geheel bij zich (5.549).

III.1. De rust van religie en filosofie

a. De idee van het christendom

In  de  zomer  van   1796, als Hegel  weet  dat hij waarschijnlijk een aanstelling zal kunnen
krijgen in Frankfurt, waar ook zijn vriend Holderlin werkzaam is, stuurt hij hem zijn ge-
dicht Eleusis. Het is om meerdere redenen een interessant gedicht. Hegel spreekt erin heel
expliciet zijn verbondenheid uit met de Griekse kunstwereld - 'ich fuhl, es ist auch meiner
Heimat Ather' (1.231) -, en zijn overtuiging, dat de ware betekenis van de werken die
geschapen zijn door nog onbevangen genieen ('der Unschuld Genius' - ibidem), niet begre-

pen kan worden door een denken (we herkennen hierin al zijn kritiek op het reflectieden-
ken), dat zich in 'trockne Zeichen' uitdrukt: 'Vergebens! Etwa Staub und Asche nur er-
haschten sie [die Sucher HS], worein dein [Ceres HS] Leben ihnen ewig nimmer wieder-
kehrt.' (1.232).4 Voorts brengt hij Holderlin de vriendenkring  uit de studietijd in Tobin-
gen in herinnering, waartoe zij en ook Schelling behoorden, en de - polemische - overtui-
ging die hen samenbond: 'Der freien Wahrheit nur zu leben, Frieden mit der Satzung, die
Meinung und Empjindung (mijn cursivering) regelt, nie, nie einzugehen.' (1.230). Aan deze
belofte is Hegel altijd trouw gebleven; ze zou als motto kunnen dienen voor zon hele werk,
waarin hij steeds de resultaten van de speculatieve wetenschap, van de filosofie die in 'das
Reich der Wahrheit ... zu Hause ist' (10.404), ook presenteert als kritiek op al die denkwij-
zen die in zijn ogen tekortschieten.2,

Onze aandacht echter gaat hier vooral uit naar de regels, waarmee het gedicht opent:
'Um mich, in mir wohnt Ruhe, - der geschaft'gen Menschen nie mode Sorge schlaft, sie
geben Freiheit und Muse mir - Dank dir, du meine Befreierin, 0 Nacht! ... Des Tags
langweil'ges Larmen fernt Erinnerung, als ligen Jahre zwischen   ihm und jetzt.' (ibidem).
- Rust en onrust hebben we in het vorige hoofdstuk naar voren gebracht als kenmerken van
de beide wijzen, waarop de mens zich kan verhouden tot de natuur: op een eenvoudige,

rustige, theoretische wijze, waarin de natuur nog wezenlijk is, en op de onrustige wijze van
het in-zich-gerefiecteerde praktische subject, dat zichzelf als wezen van de natuur weet. In
de openingszinnen van Eleusis presenteert de dichter zijn rust als een bevri/ding: als ophef-

1) In de Phanomenologie herneemt Hegel dit thema precies zo. Hij vergelijkt de Griekse kunstwerken met

vruchten, het hoogste product van het plantenteven; het denken  dat  ze niet begrijpt  ' ist das auBerliche  Tun,
das von diesen Fruchten etwa Regentropfen oder Staubschen abwischt .., nicht um sich in sie hinein-
zuleben, sondern nur um sie in sich vorzustellen.' (3.548).

2)   Vergelijk  bijvoorbeeld  de  sterk polemische Forrede bij de heruitgave van de Enzyklopadie in 1827.  Hierin

valt Hegel de 'Gnosis des Herrn von Baader' bij, die zich 'kraftig ebensosehr der Beruhigung bei der
inhaltsleeren Kahlheit der Aufklarerei als der nur intensiv bleiben wollenden Frommigkeit
entgegen[stellt HS].' (8.29). 'Mening' en 'gevoel' bevredigen ook Baader niet.
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fing   van de onrust   van de praxis van alledag.   De   rust  die   ' in mij woont',   is een herstelde
rust die de dichter bewust tot stand brengt door zich te verheffen boven het alledaagse. In
deze verheven rust van zijn herinnering treedt hu weer in relatie tot de natuur, maar niet
meer op onmiddellijke zintuiglijke wijze: 'Der Sinn verliert sich in dem Anschaun, was
mein ich nannte schwindet, ich gebe mich dem UnermeBlichen dahin, ich bin in ihm, bin
alles,  bin  nur  es.'   (1.231). 4 De dichter verenigt  zich  met het oneindige, het eeuwige  in  de
natuur, en laat in en door deze ddn-wording zijn 'gewone' zelf achter zich, geeft het met
bewustzijn op. Het gewone denken, zo voegt Hegel hieraan nog toe, zal deze vereniging
niet begrijpen. 'Dem wiederkehrenden Gedanken fremdet, ihm graut vor dem Unendlichen,
und staunend faBt er dieses Anschauens Tiefe nicht.' (ibidem). Het aanschouwen van het

oneindige vertegenwoordigt een vorm van weten die anders, veel hoger is.
De verheven rust, waarover de dichter in Eleusis spreekt, zien we terugkeren in de inlei-

ding van de Religionsphilosophie, daar waar Hegel de religie, het onderwerp van deze
colleges, nader bepaalt. De religie is volgens hem de hoogste wijze, waarop de mens in-
houd en zin kan geven aan zijn bestaan. Zij is 'die Region, in der alle Ratsel der Welt, alle
Widerspruche des Gedankens, alle Schmerzen des GefOhls gelost sind - die Region der
ewigen Wahrheit  und der ewigen  Ruhe' ( Forlesungen,  3.3).  In hun religie zijn de mensen

betrokken op hun allerhoogste inhoud, op God. Deze inhoud geldt hen als de ' Wahrheit
wie von allem, so von ihnen selbst' en daarom beschouwen zij van oudsher hun omgang
met hun hoogste wezen 'als ihr hoheres Leben, ihre wahre If/urde ... - als den Sonntag
ihres Lebens.' (ibidem, 4). Hier verdwijnt de wereld die de mens gewoonlijk als zijn wer-
kelijkheid beschouwt, geheel naar de achtergrond. In een wending, die sterk lijkt op die in
Eleusis, beschrijft Hegel dit verdwijnen als vergetelheid: 'Die endlichen Zwecke, der Ekel

an den beschrankten Interessen, der Schmerz dieses Lebens   . . .   der   Kummer,    Muhen   und

Sorgen    dieser    Sandbank   der    Zeitlichkeit    . . .    -    alles   dieses    fohlt    sich    wie ein Traumbild
verschweben zu einer Vergangenheit; wie die Psyche, die aus den Fluten der Vergessenheit
schopft, und ihr anderes zeitliches Wesen zu einem Schein verschwebt, der ihr weder bange

macht, noch von dem sie weiter abhungig ist.' (ibidem, 4-5). De verheffing in de religie is
volledig. Vanuit het hoge standpunt dat de mens in haar bereikt (Hegel vergelijkt het met
het staan op de hoogste top van een gebergte), kijkt hij neer op zijn vroegere werkelijk-

heid, die hem niet langer beperkt. Zijn weten is nu veranderd. Hij bekijkt haar nu 'mit dem
geistigen Auge ... nur als einen fliejlenden Schein.' (ibidem, 5). En niet alleen zijn wereld
heeft haar vroegere belang verloren. Ook het eigen zelf dat hij ertegenover plaatste  in  de
vorm van zijn eigen doelen en interessen, laat hij in zijn religieuze verheffing tot God
achter zich. 'Es ist dem Menschen in diesem Anschauen und Gefithl nicht um sich selbst

zu tun, nicht um sein Interesse, Eitelkeit, Stolz seines Wissens und Begehens, sondern um

diesen seinen Inhalt allein - die Ehre Gottes kundzutun und seine Herrlichkeit zu offenba-

ren.' (ibidem).
In de Religionsphilosophie staat het christendom geheel centmal. In het eerste deel van

dit werk ontwikkelt Hegel het begrip van de religie, dat in de christelijke religie, behandeld

in het derde deel, volledig gerealiseerd is. in het tussenliggende deel worden de minder

volmaakte religies besproken,   die hij beschouwt als slechts overgangsreligies:    ' die Durch-

1 )  Een  formulering die doet denken  aan het begin  van het Johannes-evangelie, dat Hegel enkele jaren later,

in Der Geist  des  Christentums  (1.373  e.v.), zeer nauwkeurig analyseert: in den beginne was er het woord,

en het woord was bij God, en het woord was God.
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gangsstufen des Begriffs der Religion zu ihrer Vollendung' (ibidem, 29). Door deze opzet
van het werk krijgen de inleiding en het eerste deel sterk het karakter van een voorberei-
ding op de behandeling van het christendom. Dit geldt ook voor de algemene bepaling van
de religie, waarmee de inleiding begint: in feite wordt hier al aangegeven, hoe de religie in
het christendom verwerkelijkt zal worden.v Dit wordt ook duidelijk wanneer we kijken
naar de verschillende elementen in deze bepaling. De totale verheffing van de mens boven
zijn alledaagse werkelijkheid begint pas met het christendom. Hegel vergelijkt, zo zagen
we, de stadia in de ontwikkeling van de religie met de fasen in de ontwikkeling van de
individuele mens. In Rome is de mens volwassen geworden; de idealen van zijn jeugd zijn
nu voorbijn en door zijn werk gaat hij volledig op in de bijzondere werkelijkheid: 'das
Mannesalter ist das der Arbeit fur einen besonderen Zweck, dem der Mann sich unterwirft,
dem er seine Krafte widmet' (ibidem, 4a. 143). In het christendom laat de mens deze bij-
zondere, eindige doelen achter zich en verheft hij zich tot zijn ware inhoud. Hij bereikt
'
das    Greisenalter,    das des Gedankens, das Allgemeine als unendlichen Zweck   vor    sich

habend, diesen Zweck erkennend - das Alter, welches von besonderer Lebendigkeit, Arbeit
zuruckgekehrt ist zum allgemeinen Zweck.' (ibidem).

Verder is het christendom de religie die voortgekomen is uit de Romeinse werkelijkheid,
uit een wereld die verscheurd was, die beheerst werd door Schmerz. Hierin onderscheidt zij
zich van de vroegere religies: 'sie beginnt selbst von der absoluten Entzweiunj ... Heidni-
sche Religion enthalt heiteres Versohntsein von Haus aus. So heiter ist die Christliche Reli-
gion nicht ..., fangt von dem Schmerz [an HS]' (ibidem, 3.23). De verzoening, voor Hegel
het belangrijkste element in het begrip van het christendom - in zijn manuscript onder-
scheidt hij drie momenten aan dit begrip: het christendom is ten eerste 'die Religion ... der
Offenbarune', ten tweede de 'Religion der Wahrheit' en ten derden de 'Religion 61££
Versohnung der Welt mit Gott' (ibidem, 5.2-4) -, is in deze religie niet altijd al gegeven,
maar moet met bewustzijn gerealiseerd worden. De mens moet zelf - actief - de scheiding
opheffen: 'Die Vers6hnung  ... ist nicht ein Ruhendes, sondern die Tatigkeit, die Bewegung,
die Entfremdung schwinden zu machen.' (ibidem, 107). Alleen in de vereniging of beter:
hereniging met zijn absolute wezen kan hij de rust bereiken, die Hegel als 'eeuwig'
duidt.4, Het streven naar deze rust was volgens hem al aanwezig in de Romeinse filosofie,

1)  Aan het begin  van zijn behandeling  van het christendom wijst Hegel er herhaaldelijk  op,  dat het begrip
van deze religie in feite al behandeld is in het eerste deel: 'Vorher Begriff schon im Begriff der Religion
selbst',  'Begriff schon bei  Religion'  en 'Begriff dieser Religion  schon bei Religion' (Voriesungen, 5.5).

2) In de Enzyklopddie beschrijft Hegel deze overgang 'ins praktische Leben' als een noodzakelijke en redelij-

ke overgang, die evenwel  door de jeugd niet altijd als zodanig begrepen zal worden: 'Anfangs kann dem
Junglinge der Obergang aus seinem idealen Leben in die burgerliche Gesellschaft als ein schmerzhafter
Obergang ins Philisterleben erscheinen.' (10.83 Z).

3) In de marge geeft Hegel aan, dat dit derde moment begrepen moet worden als de vereniging van de beide
voorafgaande momenten: 'y) beides in Eines - Versahnuni   (Vorlesungen, 5.4 Voetnoot).

4)    In de Naturphilosophie,   in zijn behandeling  van  de  tijd, gaat Hegel   in  op zijn begrip van 'eeuwigheid':
'Der Begriff der Ewigkeit muB aber nicht negativ so gefaBt werden als die Abstraktion von der Zeit. daB
sie auBerhalb derselben gleichsam existiere; ohnehin nicht in dem Sinn, als ob die Ewigkeit nach der Zeit

komme; so worde die Ewigkeit zur Zukunft, einem Momente der Zeit, gemacht.' (9.50 A). in de Zusatz
bij deze paragraaf onderscheidt hij 'eeuwigheid' van 'duur' - duur is 'nur relatives Aufheben der Zeit' -
en bepaalt hij eeuwigheid nader als 'absolute Zeitlosigkeit', en tevens als een moment van de tijd, als
'absolute Gegenwart': 'Die Ewigkeit wird nicht sein, noch war sie; sondern sie ist.' (9.50 Z). Vergelijk
ook Hegels bepaling van het zuivere leven, de goddelijkheid van Christus, in Der Geist des Christentums
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maar kwam daarin niet verder dan de 'negativen Ruhe' (19.414), de vlucht uit de werke-
lijkheid in de abstracte oneindigheid van de eigen subjectiviteit. Deze slechts negatieve
rust, die voor de mens geen waarheid heeft omdat hij zo toch nog aan het bijzondere ge-
bonden blijft, wordt  in de religie  van het christendom opgeheven:   ' Das Affirmative  dage-
gen ist die Ruhe des Geistes in sich selbst; und zu dieser Freiheit von allem Besonderen
geht der Geist jetzt fort. Es ist das Wissen von dem, was der Geist an sich ist, nachdem er
durch die Auflosung aller Endlichkeit in sich zur Versohnung gekommen ist.' (ibidem). De
eeuwige rust, de rust van de mens in zichzelf waarover Eleusis spreekt, wordt in het chris-
tendom realiteit door de volledige bevrijding van alle eindige werkelijkheid. De mens vol-
tooit zichzelf, hij wordt werkelijk wat hij eigenlijk  altijd  al  is.   ' Wenn  der  Embryo  wohl  an
sich Mensch  ist,  so  ist  er  es aber nicht fur sich;  for  sich  ist  er  es  nur als gebildete Vernunft,
die sich zu dem gemacht hat, was sie an sich ist. Dies erst ist ihre Wirklichkeit.' (3.25).

De bevrijding van de eindigheid in de religie werkt Hegel in zijn bespreking van het
christendom nadrukkelijk verder uit als een bevrijding van de eenzijdige subjectiviteit,
zoals blijkt uit zijn interpretatie van het kwaad - de erfzonde - waarvan de mensheid door
Christus verlost werd. Aan dit verhaal van de zondeval uit het Oude Testament schenkt hij
veel aandacht, want het is de 'Geschichte, welche die Natur des Menschen selbst betrifft'
(Vorlesungen, 5.43).v   In   mythologische   vorm   is   volgens   hem   in   dit   verhaal   het   inzicht
uitgedrukt, dat de wereld niet van nature slecht is - niet de natuur in haar onmiddellijkheid,
oorspronkelijkheid is slecht: 'Das Tier, der Stein. die Pflanze ist nicht Bose'
(ibidem, 138) -, maar dat het kwaad pas in de wereld komt door de reflectie. Adam, de
eerste, nog natuurlijke mens, verliest zijn natuurlijkheid door zijn kennis, doordat hij eet
van de boom van de kennis van goed en kwaad. Door deze kennis wordt de tegenstelling

mogelijk, die de oorsprong is van alle kwaad: 'das Bose ist erst innerhalb des Kreises der

Entzweiung vorhanden; es ist das BewuBtsein des Formichseins gegen eine auBere Natur,
aber auch gegen das Objektive, das in sich allgemein ist. in dem Sinne des Begriffs, des
vernOnftigen Willens. Erst durch diese Trennung bin ich fur mich, und darin liegt das
Bose.' (ibidem). Door zijn kennen reflecteert de mens in zich en kan hij zich tegenover
iedere objectiviteit plaatsen, zowel tegenover de natuur als tegenover de redelijke inhoud
van zijn religie en zedelijke wereld, zijn waarheid en zijn recht. Wanneer de mens uitslui-
tend vasthoudt aan deze reflexieve vorm van zijn kennen, 'nur sich weiB und will in seiner
Besonderheit mit AusschluB des Allgemeinen, so ist er Buse und dieses Bose ist seine

Subjektivitat.' (8.90 Z).
Maar het kwaad,   in het bijbelverhaal voorgesteld   als een 'Zustand   ..., der nicht hatte

eintreten sollen' (Vorlesungen, 5.43), is wei noodzakelijk. Op dit punt corrigeert de specu-
latieve filosofie het nog inconsequente mythologische denken: 'Vernunft lailt sich durch
diese Inkonsequenz nicht irremachen. Denn in der Tat ist diese erste Reflexion, worin das
Naturliche als Boses ist, ein Zustand, der nicht sein soll, d.i. der aufgehoben werden soll,
aber nicht ein solcher, der nicht eintreten soll' (ibidem). De mens, omdat hij wezenlijk

(1.370-371). - Eeuwigheid verwijst dus niet naar een hiernamaals.  De mens wordt eeuwig op het moment
dat hij zijn goddelijke wezen in zich aanwezig stelt, en deze aanwezigheid, die onveranderd blijft, zal niet
procesloos zijn (dat zou een abstractie zijn van de tijd), maar in de totaliteit van zijn leven tot uitdrukking
komen.

1)  Vergelijk voor het belang van dit  verhaal ook de En.yklopadie: 'Es erscheint als angemessen, den Mythos
vom Sundenfall an der Spitze der Logik zu betrachten, da diese es mit dem Erkennen zu tun hat und es
sich auch in diesem Mythos um das Erkennen, um dessen Ursprung und Bedeutung handelt.' (8.88 Z).
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geest is, is vrij; hij is niet absoluut gebonden aan zijn natuurlijke bestaan. Hij kan zijn
vrijheid daarom alleen op ware wijze realiseren indien hij zich eerst voor zichzelf van de
natuur onderscheidt, op abstracte wijze fur sich wordt. Dit is de centrale gedachte van
Hegels theodicee. Het kwaad is een noodzakelijk moment (maar ook slechts een moment)
in de ontwikkeling van de geest, want het is de noodzakelijke voorwaarde voor het tot
stand komen van de waarheid. Alleen door de absolute scheiding heen vindt de geest zijn
ware vrijheid. An sich, voor het speculatieve weten, ligt in de reflectie de verzoening dus al
opgesloten.u 'Der Geist  ist  frei; die Freiheit  hat das wesentliche Moment dieser Trennung
in sich. In dieser Trennung ist das Forsichsein gesetzt und hat das BOse seinen Sitz; hier ist
die Quelle des Obels, aber auch der Punkt, wo die Versohnung ihre letzte Quelle hat. Es ist
das Krankmachen und die Quelle der Gesundheit.' (ibidem, 138-139). Of, zoals Hegel dit
ook uitdrukt, het menselijke kennen slaat de wond, maar heelt deze ook - 'Erkennen heilt
die Wunde, die es selber ist' (ibidem, 42) -, op het moment dat het zijn reflexieve vorm
overwint en werkelijk weten wordt. 2)

Deze gedachte, dat het denken van de mens in principe goddelijk is, ziet Hegel ook tot
uitdrukking gebracht in het bijbelverhaal, namelijk in de woorden die God - die de eerste3)

mens, Adam, geschapen heeft naar zijn evenbeeld - spreekt, nadat deze van de appel ge-
geten heeft: "'Adam ist geworden wie unser einer"' (ibidem, 43). Hegel leest in deze woor-
den, die, zo merkt hij op, veel interpreten van zijn tijd voor problemen stelden, een verwij-
zing naar 'die wiederzuerringende Ebenbildlichkeit' (ibidem, 44): in de Adam waarover
hier gesproken wordt, herkent zijn speculatieve denken reeds de met God verzoende mens,
'der zweite Adam, Christus' (ibidem, 139). In het verhaal van de erfzonde wordt volgens
hem naar voren gebracht, dat de mens van nature goed is, want hij is geschapen als God's
evenbeeld - 'weil der Mensch Geist an sich ist, ist er gut von Natur' (ibidem, 135) -, maar

1) In Leibniz' theodicee ontbreekt volgens Hegel de opheffing van het kwaad. De tegenstelling tussen God
en werkelijkheid blijft altijd bestaan: de wereld is eindig en dus is ook het kwaad in de wereld als blij-
vend voorgesteld. De speculatieve wetenschap daarentegen baseert haar theodicee op de gedachte, dat in
de absolute eenheid van denken en zijn, de hereniging van de mens met zijn goddelijke wezen, de schei-
ding overwonnen wordt. 'Leibniz' Theodizee ist filr uns nicht mehr recht genieBbar' (20.236).

2) Vergelijk: 'Der Geist in seiner Freiheit ist nicht im Kreise der Beschranktheit; for ihn als denkend, rein
wissend ist das Allgemeine Gegenstand; dies ist die Ewigkeit. Ewigkeit ist nicht bloBe Dauer, sondern

Ewigkeit ist Wissen, und Wissen dessen, was ewig ist.' (Vorlesungen, 5. 140-141).   -  Aan  dit  onderscheid
tussen kennen (het denken in de vorm van de reflectie) en weten (de ware vorm van het denken) orienteert
Hegel zich in Jena bij de indeling van zijn logica. In de systeemschets op het einde van de Jenaer System-

entwurfe: 3 deelt hij het eerste deel van het systeem alsvolgt in: 'a speculative Philosophie absolutes Sein,

das sich andres, ( Verhaltnis wird) Leben und Erkennen - und wissendes Wissen, Geist, Wissen des Geistes
von sich' (G.W., 8.286). De Verhaltnis, de relatie tot het andere, die eigen is aan het reflexieve denken,
wordt opgeheven in het weten, in de herstelde onmiddellijke eenheid met de inhoud. In de Geschichte der
Philosophie onderscheidt   Hegel   aan   de  hand  van  dit  onderscheid  de  fi losofie  van   Kant  en   Fichte:   ' Wie
Kant das Erkennen, so stellt Fichte das Wissen auf.' (20.390).

3)   Ook dit 'eerste'  moet op speculatieve wijze worden opgevat:  ' Dem Gedanken  nach  will der Ausdruck  "der
erste Mensch" so viel heiBen wie "der Mensch an sich", "der Mensch als Mensch", nicht irgendein
einzelner, zuiblliger, nicht einer  von den Vielen, sondern der absolut erste, der Mensch seinem Begriff
nach.' (Vortesungen, 5.225). Indien deze uitdrukking zo wordt opgevat, verdwijnt volgens Hegel het mo-
rele probleem, hoe een rechtvaardige God de schuld van dEn individu op alle mensen over kon dragen:
ieder mens moet de toestand, waarin hij slechts an sich is, opheffen; 'die Entzweiung [liegt HS] im
Begriff des Menschen uberhaupt' (ibidem). Het probleem van het kwaad is daarom niet primair een mo-
reel probleem.
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ook dat hij 'von Natur bisse' is, namelijk zolang hij zich nog bevindt 'im unmittelbaren
und ungebildeten Zustande' (7.69 Z). De mens is en leeft niet op onmiddellijke wijze zoals
hij   moet   zijn."   Hij   moet   zijn natuurlijke bestaan verlaten  om te worden  wat   hij   is:   'der
Mensch ist an sich das Ebenbild Gottes, in der Existenz nur ist er naturlich; und das, was
an sich ist, soil hervorgebracht werden. Die erste Naturlichkeit soil aufgehoben werden.
Dies  ist  die  Idee des Christentums ill,erhaupt.' (19.494).

De mens, die an sich geest is, moet voor zichzelf worden wat hij naar zijn wezen is: hij
moet voor zichzelf geest worden. 'Der Mensch, insofern er Geist ist, muB, was er wahrhaft

ist,  wirklich,  d.h.  for sich sein.' (Vorlesungen, 5.221). Hij realiseert zon waarheid en zon
hoogste vrijheid - wordt waar, an und ,fur sich -, wanneer hij zich in zijn existentie verheft
tot zijn begrip. Het is de hoge bestemming en het privilege van de mens, waarin hij zich
onderscheidt van alle andere levende wezens, dat hij zijn eindige bestaanswijzen op kan
geven en in zijn leven blijvend 66n kan worden met zijn goddelijke wezen, waardoor hij
zijn geest-zijn realiseert." Het christendom is 'die Religion der Wahrheit und die Religion
der Freiheit' (ibidem, 106), de religie die de verzoening van de mens met zijn goddelijke
wezen tot bewustzijn heeft gebracht als het absolute. In de leer van de Triniteit, voor Hegel

het belangrijkste dogma van het christendom - 'jene Lehre [die Dreieinigkeit ist HS] die
Grundbestimmung der christlichen Religion.' (ibidem, 3.67 Voetnoot) -, wordt volgens hem

het allerhoogste als geest begrepen. In de Heilige Geest is geen aparte goddelijke persoon

opgesteld ('ein starres, sprOdes, selbstandiges Fursichsein' - ibidem, 5.210), maar de abso-
lute vereniging van het menselijke en goddelijke wezen tot uitdrukking gebracht, waarin de

eenzijdige subjectiviteit, de 'Harte des Gegensatzes', is opgeheven: 'Liebe im unendlichen

Schmerze, der ebenso in ihr geheilt ist.' (ibidem, 79).3, De geest is geen onmiddellijke

eenheid, maar de vereniging waarin de tegenstelling tussen het subjectieve en objectieve, in

zijn extreme vorm het kwaad, overwonnen wordt. Zo is in de hoogste inhoud van het
christendom naar voren gebracht, wat het wezen is van de religie: de verheffing van het
eindige  zelf tot zijn absolute wezen.   ' Es ist unzertrennlich  der  allgemeine  und der einzelne

Geist, und [der] unendliche und der endliche; ihre absolute Identitat ist die Religion, und

1) Hegels bespreking  van dit bijbelverhaal   is ook bedoeld  als een kritiek  op de (volgens hem eenzijdige)

aanname   van   Verlichtingsdenkers   (bijvoorbeeld   Rousseau)  en   van   de   'Padagogik   unserer   Zeit' C Vorles-

ungen, 5.37), dat de natuurlijke mens goed is, en dat de opvoeding alleen gericht zou moeten zijn op de

ontplooiYng van zijn natuurlijke aanleg en vermogens. 'Der tiefen kirchlichen Lehre von der Erbsunde

steht die Lehre der modernen Aufklarung gegenober, daB der Mench von Natur gut sei und also dieser

getreu bleiben musse.' (8.90 Z). In de zogenaamde 'natuurtoestand' is de mens niet 'onschuldig', maar
zoals Hegel in de negende these van zijn dissertatie stelt: nog niet schuldig. Hij leidt in deze onmiddellijke

toestand  nog een dierlijk bestaan,  dat geen recht  doet  aan  zijn hoge bestemming.   ' Der Mensch lebte  im

Paradies; dies kann man einen Tiergarten nennen. Dies Leben wird der Stand der Unschuld genannt.'

(Vorlesungen, 5.224). - Tegen deze moderne theorie verzet Hegel zich uit naam van het christendom:
'Mensch von Natur gut, Lehre neuerer Zeit, hebt die christliche Religion auf.' (ibidem, 3.23).

2) Hegel begrijpt het geest-worden van de mens als een 'Umwandlung, Rekonstruktion' (Vorles-

ungen, 5.137),  die tot  stand  komt  in  het  innerlijk  van  de  mens  en  die  bepalend  is  voor  heel  zijn  v
erdere

bestaan: 'Das Subjekt, als sich wissend in Gott, ist in seinem Innersten das Subjekt in seiner Wahrhaftig-
keit: das ist der Grund seines Lebens Oberhaupt; nun appliziert sich sein Leben auch nach marni das

Subjekt hat ein weltliches Leben; dieses hat zu seinem substantiellen Grund jenes wahrhafte BewuBtsein'

( Forlesungen, 3.89 Voetnoot).
3) Zo ook: 'Jene Liebe als im unendlichen Schmerz ist eben der Begriff des Geistes selbst' (Vories-

ungen, 5.75).
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die absolute Religion  ist,  dies zu ihrem Inhalt zu haben.' (ibidem,   100).  In het christendom
wordt daarom niet een abstracte God, maar de religie zelf als het absolute geweten: 'das,
um was es zu tun ist, das Ganze, das Absolute, ist die Religion.' (ibidem, 100-101).')

In de religie wordt de mens wat hij moet zijn, realiseert hij daadwerkelijk zijn bestem-
ming. Iedere vorm van eindige subjectiviteit, ook de praktische, is op dit standpunt opgehe-
ven. De autonome vrijheid van de praktische rede, door Kant, Fichte en door Fichte be-
invloede denkers als Novalis uitgewerkt als het standpunt van de moraliteit en van het
geweten,21 is daarom een standpunt van ondergeschikte aard. In het christendom gaat het
'nicht um eine moralische Lehre ..., uberhaupt nicht um Denken und Wollen des Subjekts
in sich und aus sich, sondern das Interesse ist ein unendliches Verhaltnis zu Gott, ein
Verhaltnis zum gegenwartigen Gott, die GewiBheit des Reiches Gottes, und eine Befriedi-
gung nicht in der Moralitat, Sittlichkeit, Gewissen, sondern eine solche Befriedigung,
auBerhalb deren nichts HOheres ist' (ibidem, 245). De vrijheid van het morele subject is
niet volledig, omdat het in zijn handelen toch altijd nog gebonden blijft aan zijn natuurlijke
neigingen. In Kants filosofie, zo stelt Hegel, wordt de strijd tegen het 'naturliche Herz,
worin der Mensch befangen ist', voorgesteld als een strijd, die nooit beslecht kan worden:
'die Vorstellung eines perennierenden Kampfes   [ist  HS] das letzte,   wie   in der Kantischen
Philosophie, wo das Streben unendlich ist, wo die Auflusung ins Unendliche verlegt wird,
wo man beim Sollen stehenbleibt.' (ibidem, 164).3, Hetzelfde geldt ook voor de filosofie
van Fichte, voor wie het ik altijd gebonden blijft aan een niet-ik, dat het aantreft: 'wir
sehen Ich schlechthin bestimmt nur im Gegensatze, Ich nur als BewuBtsein und Selbst-
bewuBtsein, das nicht daraber hinauskommt,  noch zum Geiste wird.' (20.408). De vrijheid
in gebondenheid en het (slecht) oneindige streven van de praktische rede vormen slechts
een bleke afspiegeling van de absolute vrijheid en ware oneindigheid, die de mens in de

1) Hegel wijst  erop,   dat   hij deze bepaling   van het absolute  als '
Religion' plaatst tegenover een theologie,

waarin God als een abstract object wordt opgevat, dat als een uitwendig voorwerp tegenover het bewust-
zij n staat (Vorlesungen. 5. 101).   De  geest  van  het  christendom   is  niet  zo'n  abstracte  God,   maar  sluit  ook
'die subjektive Seite in sich' (ibidem, 3.33). Maar hij waarschuwt ervoor deze opvatting van het absolute
als religie niet te verwarren met de opvatting 'der jetzigen Zeit ..., daB es um Religion, Religiosit:it,
Frommigkeit  zu tun ist, wobei  es auf das Objektive nicht ankomme.' (ibidem,  5.101). Hier wordt de reli-
gie subjectivistisch opgevat, als een subjectief gevoel, dat door iedere religieuze inhoud gewekt kan wor-
den. Hegel wijst dit standpunt nadrukkelijk af. Hij houdt vast aan de inhoud van het christendom: 'ebenso-
wenig kann dem absoluten /nhalt etwas vergeben... werden.' (ibidem, 3.23). In de Forrede die hij schreef
voor de heruitgave van de Enzyklopadie m \821 werkt hij deze discussie uit (8.13-32).

2) In de Phanomenologie behandelt Hegel deze praktische posities in het hoofdstuk Der Geist onder de alge-

mene  aanduiding Der seiner se/bst gewisse Geist. Die Moralitat (3.441 -494).  In de derde afdeling  van  dit
deel behandelt hij, als behorend tot Das Gewissen, onder andere Die schone See/e (3.464). In de
Geschichte der Philosophie noemt hij Novalis - besproken als 66n van de Hauptformen, die mit der
Fichteschen Phdosophie zusammenhangen (20.415) - als de denker die de moole ziel heeft uitgewerkt:' Diese   Sehnsucht einer schonen Seele stellt sich in Novalis' Schriften dar. Diese Subjektivit:it bleibt
Sehnsucht, kommt nicht zum Substantiellen, verglimmt  in  sich'  (20.418).

3) Op dezelfde wijze werkt Hegel dit uit in de lange Anmerkung bij de laatste paragraaf van de objectieve
geest, waarin hij de relatie tussen zedelijkheid (staat) en religie bespreekt: Kant heeft terecht 'den Glauben
an Gott aus der praktischen VernunD hervorgehend   betrachtet',    maar   uiteindelijk   de   ' Erhebung   des
subjektiven Geistes zu Gott .. wieder zu einem Postuiate, einem bloBen Sollen herabgesetzt', door de
'Gegensatz der Endlichkeit, dessen Auflieben zur Wahrheit jene Erhebung selbst ist, unmittelbar als wahr
und gultig wiederherzustellen.' (10.354 A). De tegenstelling blijft hier bestaan, omdat de praktische rede
verabsoluteerd wordt, en niet als een eenzijdige vorm wordt opgeheven.
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religie bereiken kan.
Zich baserend op de geest van het christendom, levert Hegel in de Religionsphilosophie

zeer scherpe kritiek  op de kantiaanse moraalfilosofie." De tegenstelling,   'das Bose'. krijgt
hierin 'absolute Selbstandigkeit, Bestehen', waardoor de morele relatie - 'das mechanisch
aullerliche Verhaltnis des Sinnlichen und Vernunftigen ..., die beide selbstandig bleiben' -
verabsoluteerd wordt. De geest daarentegen is het principe van de verzoening, waarin het
kwaad als 'an sich uberwunden' geweten wordt. Op grond van zijn wezen, zijn ware na-
tuur, is de mens niet absoluut gebonden aan zijn natuurlijke neigingen, maar werkelijk vrij.
'Nur der Geist ist frei, seine Energie ist nicht beschrankt; es ist keine Macht, die ihm
gleich ist, die ihm gegenubertreten kann; es ist kein geistloses Verhaltnis des Mechanis-

mus.'    ( Forlesungen, 5.164-165). Het standpunt van de moraal, de eenzijdige vorm die
eraan ten grondslag ligt, wordt in de religie volledig en blijvend - eeuwig - opgeheven. De
praktische subjectiviteit is niet de hoogste vorm van subject-zijn. De moderne tegenstelling

tussen Sein en Sollen heeft in Hegels interpretatie van het christendom geen waarheid. De

mens moet niet naar waarheid streven, maar in zijn innerlijk waar worden. 'Und jeder muB
for sich selbst, aus seiner eigenen Subjektivimt und Schuld das sein, leisten, was er sein
soil; er ergreift das Verdienst Christi; d.i. wenn er dies in sich vollbringt - diese
Umkehrung und Aulgeben des naturlichen Willens, interesses,   in der unendlichen Liebe

ist -, so ist dies die Sache an und fur sich' (ibidem, 63).

b. Denken en dogma

De Religionsphilosophie - 'die letzte Wissenschaft' (ibidem, 3.265) in het systeem van de
speculatieve filosofiel' en daarom door dat hele systeem begrond - heeft Hegel geschreven

vanuit 'ein grandliches Interesse' in de christelijke religie. Zijn filosofie, zo zagen we, wil
hij begrepen zien als theologie, als een poging de fundamentele inhoud van het christen-

dom tot begrip te brengen. Hij sluit daarmee aan bij een oude traditie, bij de filosofen-
theologen uit de eerste periodes in de ontwikkeling van het christendom, de Romeinse,

1) In de inleiding van de Asthetik blikt Hegel kort terug op het ontstaan van de speculatieve wetenschap,

waarin de abstracte tegenstelling van Kants praktische filosofie - 'jene Pflicht um der Pflicht willen, jenen

gestaltlosen Verstand - welcher die Natur und Wirklichkeit, Sinn und Empfindung nur als eine Schranke,

ein schlechthin feindliches faBt und sich zuwider findet' - wordt opgeheven. Hij wijst op het belang van

de   Bri€    uber asthetische Erziehung van Schiller:   ' Es muB SchiUer das groBe Verdienst zugestanden

werden, die Kantische Subjektivitat und Abstraktion des Denkens durchbrochen und den Versuch gewagt

zu haben, uber sie hinaus die Einheit und Versohnung denkend als das Wahre zu fassen und kunstlerisch

zu   verwirklichen.'   (13.89). Door Schell ing bereikte vervolgens de wetenschap
' ihren absoluten Stand-

punkt' (13.91). - in een brief aan Schelling (16-04-1795) beschrijft Hegel zijn lectuur van Schiller:

'Schillers Horen, zwei erste Stocke, haben mir groBen GenuB gewalirt; der Aufsatz uber die aesthetische

Erziehung des Menschengeschlechts ist ein Meisterstuck.' (Briefe. 1.25).

2) In de Religionsphilosophie wordt het begrip van de religie als resultaat van de voorafgaande delen van het

systeem opgenomen en niet opnieuw afgeleid. In concreto gaat het hierbij om de Logik, de filosofie van

de natuur en de filosofie van de eindige geest. De speculatieve ontwikkeling van de eindige geest is dus
de laatste voorbereiding  op het hoogste standpunt  van de geest:   ' Die Betrachtung des endlichen Geistes

nun, die hat zu ihrem Resultat die Idee des absoluten Geistes.' (Voriesungen. 3.224-225).   Als   absolute

geest is de geest niet langer betrokken op een eindige inhoud. Op deze wijze verwijst Hegel ook in de
Grundlinien voor de begronding van het begrip van deze wetenschap naar de voorafgaande delen van het

systeem (7.30 iD.
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waarin de leer vaste vorm kreeg, en de middeleeuwse, de eerste periode in de historische
ontwikkeling     van de Germaanse volkeren. Hij verwijst     naar     de

'
vorzuglichsten     der

Kirchenviter ..., die sich wesentlich begreifend in ihrer Religiositat verhielten, indem sie
von der Voraussetzung ausgingen, daB Theologie die Religion mit denkendem, begreifen-
dem    BewuBtsein sei' (ibidem, 64 Voetnoot), en citeert,   in een kritische voetnoot   bij    de
behandeling van Jacobi - de woordvoerder van het moderne geloven - in de Enzyktopadie,
met instemming de opvatting van Anselmus: "'Negligentiae mihi videtur, si postquam
confirmati sumus in fide, non studemus, quod credimus, intelligere'" (8.161 Voetnoot).' 
Maar de speculatieve filosofie laat deze traditie ook achter zich. Zij kan de dogma's die
door de neoplatoons geschoolde kerkvaders werden opgesteld, werkelijk begrijpen, omdat
ze is doorgedrongen tot het vrije denken van de rede. De Scholastici daarentegen, zo oor-
deelt Hegel over het geheel van het middeleeuwse denken, komen niet verder dan de denk-
vormen van het verstand: 'Und doch ist dies Ganze eine ganz barbarische Philosophie des
Verstandes, ... und wir kdnnen nicht dahin zuruckkehren. Es ist Form, leerer Verstand, der
sich in grundlosen Kategorien, Verstandesbestimmungen herumtreibt.' (19.587).4 Met de-
ze vormen richten zij zich op een voorgesteld hemelrijk, waarop de verhoudingen van de
alledaagse werkelijkheid gewoon zijn overgedragen, zoals in de fantasie gebeurt. 'Das
intellektuelle Reich ist droben ... ausstaffiert mit sinnlichen Verhaltnissen (schon Vater,
Sohn), Engeln, Heiligen, Martyrern, statt der Gedanken' (ibidem). De speculatieve filosofie
beweegt zich in gedachten. Voor haar hebben deze voorstellingen geen betekenis meer.
' Wozu alles dieses? Es liegt hinter uns als Vergangenheit' (ibidem). De voorstellingswereld
van deze eerste christenheid doet Hegel denken aan de eerste periode in de geschiedenis
van de Grieken, aan de godenwereld van Homerus.* Het christendom ontwikkelde zich in
de Middeleeuwen nog in de vorm van het bewustzijn.

Maar in zekere zin keert Hegel toch ook terug naar deze traditie, namelijk naar de inten-
tie van deze denkers (hun 'erhabene Richtung' - 11.63) om hun geloof te begrijpen en hun
vertrouwen, dat dit ook inderdaad mogelijk is. Beide, deze intentie en dit vertrouwen zijn

1 ) Nalatigheid schijnt het mij, indien we, nadat we bevestigd zijn  in het geloof, niet trachten te begrijpen,
wat we geloven. - Hegel wijst er in deze voetnoot op, dat Anselmus' geloof nog uitging van de concrete
inhoud van het christendom, in tegenstelling tot het moderne geloven van Jacobi. Ook in de Geschichte
der Philosophie plaatst hij Anselmus ('der Grundleger der scholastischen Theologie') en Jacobi tegenover
elkaar: 'Jetzt erklart man dies for Hochmut; unmittelbares Wissen, Glauben halt man fur hoher als
Erkennen. Anselmus aber und die Scholastiker haben das Gegenteil sich zum Zweck gemacht.'
(19.554-555).

2)   Voor zijn kennis  van de scholastieke fi losofie,  die tie spater, desto formeller' wordt, behelpt Hegel  zich
voornamelijk met handboeken: 'Es ist nun keinem Menschen zuzumuten, daB er diese Philosophie des
M ittelalters aus Autopsie kenne,    da sie ebenso umfassend als durftig, schrecklich geschrieben    und
voluminds ist.' (19.541).

3)   In de Fortsetzung des 'Systems der Sittlichkeit' noemt Hegel het katholicisme de periode van de poezie  in
de  ontwikkeling  van  het  christendom  en  plaatst  er  het  protestantisme  tegenover:  ' Im Katholizismus ist die
christliche Religion zur "schdnen Religion" geworden. Der Protestantismus hat die Poesie der Weihe, die
Individualisation der Heiligung aufgehoben ... Er hat der Religion den ganzen Character nordlicher
Subjektivitat aufgedruckt.' (Dokumente, p 323). - In het protestantisme wordt gesproken in het proza van
het verstand. Voor deze tegenstelling tussen poezie en proza, en de noodzaak dat het proza in een hogere
vorm van poezie weer wordt opgeheven, vergelijk: 15.275-283. F. von Schlegel, die in de moderne tijd
het ironie-begrip invoerde, is daarin duidelijk niet geslaagd: 'So wurde z. B. in Friedrich von Schlegels
Gedichten  zur  Zeit,  als  er sich einbildete, ein Dichter  zu  sein,  dies N ichtgesagte  als das Beste ausgegeben;
doch diese Poesie der Poesie ergab sich gerade  als die platteste Prosa.'  (13.382-383).
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volgens hem in de periode na de Middeleeuwen, de moderne tijd, geheel verloren gegaan.
Het denken van de filosofie en protestantse theologie heeft zich steeds verder van het chris-
tendom verwijderd: eerst, in de begintijd van het moderne denken, nog slechts an sich, op

grond van zijn principe - het denken is nu 'fur sich' geworden, 'tritt wesentlich auf als
subjektives [Denken HS] mit der Reflexion des Insichseins' (20.64) -, maar al spoedig ook,
zeer zelfbewust, voor zichzelf. Het heeft zich van de waarheid afgekeerd. Wie gelooft er
nog, zo vraagt Hegel zich af, dat hij het absolute kan begrijpen, of zelfs maar, dat hij de
waarheden van het christendom, voorop de leer van de goddelijke drie-eenheid, werkelijk
nodig heeft    om    in zijn leven volmaakt te kunnen    zijn?    ' Wenn ein groBer    Teil    des

gebildeten Publikums,' ja viele Theologen, die Hand aufs Herz, sagen sollten, ob sie jene
Glaubenslehren fur unumganglich notig zur ewigen Seligkeit halten, oder ob das Nicht-
glauben derselben ewige Verdammnis zur Folge habe, so kann man wohl nicht zweifeln,
was die Antwort sein wird.' (Voriesungen, 3.67-68). Was men vroeger huiverig voor de
filosofie, omdat men vreesde door haar de inhoud van het geloof te verliezen. tegenwoor-
dig, zo merkt Hegel ironisch op, wordt ze vijandig tegemoet getreden, wanneer ze teveel
inhoud heeft, alsof men bang is, dat 'durch die Philosophie ein Inhalt hineinkommen
konnte' (ibidem, 45-46). Aan deze teloorgang van de christelijke religie wil hij door mid-
del van zijn Religionsphilosophie een halt toeroepen. In die zin voelt hij zich meer verwant
met de vroegere traditie, dan met zijn protestantse geloofsgenoten. Want, hoe barbaars de
Scholastici volgens hem ook gedacht hebben, 'Nie sind Katholiken solche Barbaren

gewesen, dall uber die ewige Wahrheit nicht erkannt, sie nicht philosophisch gefaBt werden

sollte.'(19.560). In de denkende omgang met de religie onderscheidt Hegel dus drie perio-
des, een ontwikkeling naar de momenten van het begrip. Uit de onmiddellijke eenheid van
denken en religie in de Middeleeuwen - 'die Scholastik ist Philosophie der Kirche gewe-
sen' - ontwikkelde zich in de moderne tijd de tegenstelling van beide, die nu op hoger

niveau door het speculatieve denken weer tot eenheid wordt gebracht: 'erst in der prote-
stantischen Kirche ist dieser Zwiespalt aufgetreten' ( Forlesungen,  3.48),  'kam die Trennung
herein, deren Versohnung   das   Ziel der Religionsphilosophie ist.' (ibidem, voetnoot).    De
moderne tijd vertegenwoordigt zo voor Hegel het moment van de tegenstelling, - de specu-

latieve filosofie de terugkeer naar de objectieve inhoud van de religie, het moment van de
hoogste verzoening. 'Das Zeugnis des Geistes in seiner hochsten Weise ist die Weise der

Philosophie' (ibidem, 5.183).
In de moderne tijd ontwikkelt zich in de christelijke wereld, nu uiteengegaan in zelfstan-

dige staten, opnieuw de vorm van het zelfbewustzijn, van de reflectie. Deze vorm karakte-
riseert ook de moderne filosofie: zij is volgens Hegel in haar geheel verstandsdenken. In de
Geschichte der Philosophie behandelt   hij   de   filosofie   van   de    17e   en   18e   eeuw   als   de
'Periode des denkenden Verstandes' (20.120), waarbinnen de filosofie  van  de   17e  eeuw,
van Descartes tot Wolff, omschreven wordt als 'metafysica van het verstand' en de filoso-
fie  van de  18e  eeuw,  de tijd van de Verlichting, geduid wordt als 'Obergangsperiode'  met  -
voor alle duidelijkheid - als ondertitel: 'Das Verkommen des Denkens bis zur Kantischen

1)  Hegel  verstaat  hieronder het  verlichte volksdeel: Bildung is voor hem verbonden met de Verlichting. In
het Kritisches Journal stelt hij zijn ontwikkelde en meedenkende tijdgenoten. deze 'Schwarm von
Menschen' die de filosofie 'auBerlich umschwirrt' (2.208) en zich door periodieken, 'das deutsche

Rezensierwesen' (2.212), van de ontwikkelingen op de hoogte laat houden, op ironische wijze onder kri-
tiek.
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Philosophie' (20.267). Met Kant vindt een grote overgang plaats, die we weer beschouwen
kunnen als een overgang van de vorm van het bewustzijn in de vorm van het zelfbewust-
zijn - in de filosofie van Kant wordt de 'Verstandesmetaphysik, als einem objektiven
Dogmatismus' omgezet 'in einen subjektiven Dogmatismus' (20.333) -, maar ook zijn
filosofie blijft onverkort verstandsdenken, 'vollendete Verstandesphilosophie, die auf
Vernunft Verzicht tut' (20.385). Het principe van de reflectie wordt hier nog niet overste-
gen. Hetzelfde geldt voor de filosofie van Jacobi, die in haar resultaten nauw verwant is
aan Kants filosofie, en voor Fichte, wiens denken Hegel bespreekt als 'eine konsequentere
Darstellung der Kantischen Philosophie' (20.388).'  In Fichte's filosofie wordt het 'Ich als

absolutes Prinzip' wel al vooropgesteld, maar in de uitwerking niet als zodanig vastge-
houden: 'Aber dies Prinzip hat er dann ebenso einseitig auf eine Seite gestellt: es ist von
Haus aus subjektiv, mit einem Gegensatze behaftet' (ibidem). Het ik wordt in de uitwer-
king toch weer genomen als bewustzijn, als relatieve subjectiviteit: het blijft in verhouding
tot een vreemde, uitwendige objectiviteit. 2)

In de ontwikkeling van de moderne filosofie is zo de eenzijdige subjectiviteit steeds
meer op de voorgrond komen te staan. Het aanvankelijke vertrouwen van de vroeg-moder-
ne metafysica dat door middel van de 'natuurlijke rede' - zo noemde zij haar verstand - het
absolute begrepen zou kunnen worden, is steeds meer verloren gegaan en tenslotte is zelfs
filosofisch bewezen, 'daB die Vernunft keinen wahren Gehalt erkennen konne und in
Ansehung der absoluten Wahrheit auf das Glauben zu verweisen sei' (5.59 Voetnoot). Het
denken zou zich voortaan moeten beperken tot eindige inhouden. Deze overtuiging van de
filosofie, het 'Kantisch-Jacobischen Standpunt' (20.383), is volgens Hegel 'der Mittelpunkt
der Seuche unserer Zeit in Ansehung dessen was Vernunft. Erkennen ist' (Vorlesungen,
3.50). Als een epidemie heeft zij zich uitgebreid over de geleerde wereld. Vele theologen
hebben deze filosofische stellingname - 'diese Versicherungen - denn mehr sind diese
Behauptungen nicht' (10.373 A) - als absoluut bewezen geaccepteerd en het doordenken

1) Deze consequentie is echter  voor  de  ontwikkeling  van  de  fi losofie  in   haar  geheel  wei  erg  belangrijk  ge-
weest. Fichtes denken is voor Hegel ook een vooruitgang ten opzichte van Kant, een verdere stap op de
weg die tenslotte geleid heeft tot het speculatieve denken. Bij alle kritiek die hij inbrengt tegen vroegere
fi losofische  posities  mag  niet  vergeten  worden,  dat  het  hier  gaat om jilosojische posities, die behoren tot
het  hoogste  denken  en  daarom  alle  respect  verdienen.  Zo  verdedigt  Hegel   in het Kritisches Journal - ge-
lijktijdig met zijn filosofische kritiek op Kant en Fichte in Glauben und Wissen - in een Notizenblatt
Fichte tegen een recensie, waarin zijn denken op niet-fi losofische wijze verworpen wordt: 'es verdient  .
bemerkt zu werden, daB dieser Rezensent ... ohne die Wissenschaftslehre noch vielleicht bis diesen Augen-
blick bei Kants Kritik stehen wurde' (2.281). Zo ook stelt hij in de inleiding van de Logik, waarin   h ij
zich veelvuldig kritisch uit zal laten over Kants filosofie, voorop, dat deze filosofie 'die Grundlage und
den Ausgangspunkt der neueren deutschen Philosophie ausmacht und dies ihr Verdienst durch das, was an
ihr ausgesetzt werden moge, ihr ungeschmalert bleibt.' (5.59 Voetnoot). - De filosofie is voor Hegel niet
een 'Gallerie von Meinungen' (20.471), maar het ene werk van de rede.

2) Deze tegenstelling tussen wat het principe van Fichte an sich is, en hoe deze het in zijn systeem heeft
uitgewerkt, vinden we zo al uitgewerkt in de DijJerenz. 'Das reine Denken seiner selbst, die Identitat des
Subjekts und des Objekts, in der Form Ich = Ich ist Prinzip des Fichteschen Systems. und wenn man sich
unmittelbar an dieses Prinzip ... allein halt, so hat man das kuhn ausgesprochene echte Prinzip der
Spekulation. Sowie aber die Spekulation aus dem Begriff, den sie von sich selbst aufstellt, heraustritt [haar
principe begint uit te werken HS] und sich zum System bildet, so verlVBt sie sich und ihr Prinzip und
kommt nicht in dasselbe zuruck. ... Das Prinzip, das Subjekt-Objekt erweist sich als ein subjektives
Subjekt-Objekt.' (2.11). Dezelfde discrepantie tussen het ware principe en de uitwerking ervan treft Hegel
ook aan in Kants filosofie (2.10).
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van het absolute, hetgeen toch hun eerste taak zou moeten zijn (ibidem), daadwerkelijk
opgegeven." Het gevolg hiervan   is,   dat   in hun werken (de 'Theologie   ... der letzten
dreiBig bis fonfzig Jahre' - Vorlesungen, 3.66) nauwelijks nog iets kan worden aangetroffen
van de wezenlijke inhoud van het christendom:' Hun benadering is veelal historisch, on-
derzoek naar uiterlijkheden van de religie, haar 'bunte Rinde' (7.25). Voor Hegel bewijst
vooral deze benadering, dat de werkelijke interesse voor de religie verdwenen is. Want een
zaak die historisch behandeld wordt, behoort   tot het verleden. Zij leeft   niet   meer.    ' Wenn
geschichtlich behandelt, so ist [es] aus' (Voriesungen, 5,95).

Bij dit resultaat van het moderne denken - dit 'Vorurteil' waarmee 'glucklicherweise die
scholastische Philosophie noch nicht zu kampfen [hatte HS]' (11.64) - weigert Hegel zich
neer te leggen. Het standpunt dat de waarheid niet gekend zou kunnen worden, 'schlechthin
ein Jenseits bleiben soll', beschouwt hij als 'die letzte Stufe der Erniederung des Menschen'
(Voriesungen, 3.7).4 Het denken wil hij niet prijsgeven, dat wil zeggen: het ware denken,
het denken dat werkelijk inhoud heeft. De vrijheid van het subject, het principe waarin de
moderne tijd zich onderscheidt van de Middeleeuwen en van de Oudheid, het subjectieve
recht om zelf te denken, zelf tot inzicht in de waarheid te komen en niet enkel op grond
van   autoriteit   te   geloven   -    'Gewissens»iheit, Denk/reiheit, Lehrfreiheit, selbst Vernunft
und Wissenschaft anzurufen' (8.36) -, accepteert hij niet alleen, maar eist hij ook op voor
zon eigen filosofie.  'Solche Freiheit ist allerdings die  Kategorie des unendlichen Rechts des
Geistes' (ibidem). Het ontstaan van dit principe was niet alleen noodzakelijk, maar ook erg
belangrijk, want het maakte een einde aan de onvrijheid en uitwendigheid van het geloof in
de Middeleeuwen. Maar het is niet het enige principe:) De autonome subjectiviteit is
slechts een 'besondere Bedingung der Wahrheit' (ibidem), naast de andere voorwaarde: de
inhoud, 'das Spezifische eines in sich bestimmten, ausgebildeten christlichen Inhaltes und
Lehrbegriffes' (8.37). Geen abstract en onbepaald 'absolute', maar een concrete inhoud, die
volledig in zichzelf bepaald, die 'vol' is. Wordt deze inhoud weggelaten en het subjectieve
principe verabsoluteerd, dan wordt dit principe onwaar: wat slechts bijzonder is, wordt als
absoluut genomen. Zo ontstond volgens Hegel het 'Formalismus des Negativen' van de
'Verstandesaufklarung' (ibidem), de eenzijdige negatieve subjectiviteit (slechts vorm), die
zonder ware inhoud is.

1) Hegel verwijt deze theologen die de kantiaanse filosofie als 'ein Polster for die Tragheit des Denkens'
(5.59 Voetnoot) gebruiken, gemakzucht (10.374 A) en subjectivistische ijdelheid: uit de onbereikbaarheid
van wetenschappelijk inzicht in het absolute 'wird die Berechtigung, aus dem Gelithle und der subjektiven
Meinung zu sprechen und abzusprechen, gefolgert'  (8.16). Dit 'absprechen' doelt  op de kritiek  van  deze
theologen  -  ' in hundert Buchern' (8.20 Voetnoot)  -  op zijn speculatieve systeem.

2) In de Enzyklopadie illustreert Hegel dit aan de hand van een werk van de pietist Tholuck, die de leer van
de Triniteit - voor Hegel de 'heiligste' leer, de 'Hauptinhalt des Glaubens' - als fundament van het geloof
afwijst. 'Wie kann', zo vraagt Hegel zich af, 'ohne dieses Dogma die Versohnungslehre . einen mehr als
moralischen oder, wenn man will, heidnischen, wie kann sie einen christlichen Sinn haben?' (8.26 Voet-
noot).

3)  In deze zin speekt Hegel zich ook uit in zijn inaugurale rede in Berlijn: 'So ist das, was von jeher filr das
Schmahlichste, Unwurdigste gego\ten hal, der Erkenntnis der Wahrheit fzuj entsagen, von unseren Zeiten
zum hochsten Triumphe des Geistes erhoben worden.'  ( 10.402-403).

4)   Vergelijk:   ' Es   ist der groBe Fortschritt unserer  Zeit.   das die Subjektivit:it als absolutes Moment erkannt
wird; dies ist so wesentliche Bestimmung. Es kommt jedoch darauf an, wie man diese Subjektivit:it
bestimmt.' (Voriesungen, 5.101). Hegel brengt dit naar voren in een passage, waarin hij zijn kritiek op de
subjectivistische gevoelstheologie uitwerkt.
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De moderne tijd, waarin deze 'geistlose Subjektivitat' (Vorlesungen, 5. 104) wijd ver-
breid is, ziet Hegel als een ijdele tijd, die hem sterk aan de Romeinse Keizertijd doet den-
ken. 'Die Zeit der romischen Kaiser hat viel Ahnlichkeit mit der unsrigen.' (ibidem). Op-
nieuw is het leven zonder werkelijke objectiviteit, substantieloos. Maar het zelf van de

moderne  tijd is krachtiger.'  De Romeinen waren voor zichzelf nog religieus. Het verlichte
verstand daarentegen heeft zich - 'hochmittig und platt in Begriffen, fertig, selbstzufrieden'
(ibidem, 79) - met zijn eenzijdige denkcategorieen ('die Allgemeinheiten und Abstraktionen
des abgestandenen [verschaalde HS], nicht lebendigen rationalistischen Verstandeswassers'
- 8.37) welbewust tegen de ware religie gekeerd. Het heeft daarmee volgens Hegel precies
die zonde begaan, waarover men zich 'zur Zeit viel den Kopf zerbrochen, ... die Sunde
gegen den heiligen Geist' ( Forlesungen,  5.77), de enige zonde die naar de woorden van
Christus'  niet vergeven kan worden. Het heeft de geest van het christendom niet begrepen
en van het absolute een 'unendliches Gespenst' (ibidem, 3.7) gemaakt, dat het verwezen
heeft naar een onbereikbaar Jenseits. Aan het dagelijkse bestaan, waarin 'jetzt Sucht des
Privatwohls und Genusses an der Tagesordnung' (ibidem, 5.95) zijn, heeft dit abstracte
oneindige geen aandeel meer. Het ijdele zelf stelt zich tevreden met zijn eindigheid:3) 'nos
prona natamus, der Wahrheit nicht teilhaftig werden, nicht ewiges Leben in sich selbst
gehabt hat. Kommt auch durch auf diese oder jene Weise.' (ibidem, 77). Nos poma
natamus, - zie ons appelen hier drijven, zeggen de paardevijgen.4, De rijpe vruchten van
de moderne tijd zijn Hegel uiterst onaangenaam, ze stinken.

De eenzijdige subjectiviteit, die haar eigen wezen zozeer miskent en bovendien nog trots
is in haar eindigheid, moest worden opgeheven. Net als Rome is in de geschiedenis van de
geest ook deze reflectie en haar platte werkelijkheid, waaruit de hoogste dimensie verdwe-
nen is, slechts een moment, waarin een hogere vorm van denken werd voorbereid. In de
filosofie   is de beslissende stap tenslotte door Schelling gezet.   ' Das bedeutende   oder   in
philosophischer Rucksicht einzig bedeutende Hinausgehen aber die Fichtesche Philosophie
hat Schelling endlich getan.' (20.420). Schelling is in zijn denken uitgegaan van de filoso-
fie van Fichte en heeft aanvankelijk ook het absolute in 'diese subjektive Form' opgevat,
totdat hij tenslotte    deze vorm doorzien heeft,    ' sie dann hinwegwirft    und    die    Idee    des
Absoluten, das Wahre an und fur sich aufstellt.' (20.314-315). Het is daarom volgens
Hegel de grote verdienste van Schelling geweest, dat hij het speculatieve denken, dat niet

1) In de Phanomenologie vergelijkt Hegel het zelf van Rome met het tweede zelf, dat in de Verlichting tot

ontwikkeling komt. Het is als het ware dubbel zo krachtig geworden, zelf in het kwadraat: 'das Schauen
des Selbsts in das Selbst, das absolute sich selbst doppelt Sehen' (3.432). - Ook dit is een mooi voorbeeld

van de vele woordspelingen in de Phanomenologie: dit ze\f ziet zichzelf dubbel, het kijkt scheel van ijdel-
heid.

2) Hegel verwijst  hier naar de evangelies van Markus, 3.28-29, en Mattheus,  12.31.
3)   In de Fortsetzung des 'Systems der Sittlichkeit' omschrijft Hegel de overgang  van  de M iddeleeuwen  naar

de moderne tijd alsvolgt: 'Jene religiose Erhebung und die Heiligung des empirischen Daseins, der
Sabbath der Well, ist verschwunden, und das Leben ein gemeiner, unheiliger Werkeltag geworden.'
(Dokumente, p. 323).

4) Zonder bronvermelding in: Fan Dale. Groot woordenboek der Nederlands·e taa/, G. Geerts en
H. Heestermans (red.), Utrecht, 1992'2,  deel  3,  p. 3810. Zowel Lasson als Jaeschke vermelden  dat  ze  de
herkomst van dit citaat niet hebben kunnen vinden. Ik vermoed dat er sprake is van een leesfout.
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formeel blijft maar een objectieve inhoud heeft, weer bewust in ere hersteld heeft. 1)

Deze idee heeft Hegel verder uitgewerkt. Hij heeft haar in zijn Logik van een fundament
voorzien en haar op systematische wijze ontvouwd in de verdere delen van zijn systeem.
Zo heeft het denken vorm gekregen, dat werkelijk in staat is de geest van Christus te be-
grijpen. De Religionsphilosophie, de hoogste wetenschap van het systeem, heeft als 'End-
zweck. die Religion, die , zu erkennen und zu begregen' (Forlesungen, 3.10). De religie,
het weten van het absolute, neemt zij als uitgangspunt. Ze gaat ervan uit, 'daB das Subjekt
soweit mit sich fertig geworden' (ibidem), dat het, zoals ook Anselmus wilde, in het geloof
bevestigd is.4 Wie de geest, de wezenlijke inhoud van de religie, niet al als waarheid
kent, 'nicht dasfrohe und ruhige  Gefuhl des Ewigen gehabt hat', kan de  Religionsphiloso-
phie niet begrijpen: hij heeft 'den Stoff nicht, von dem hier die Rede ist.'  (ibidem, 8).  De
geest, zo zal Hegel voortdurend herhalen, is enkel voor de geest. Met een blinde is het
moeilijk over kleuren spreken. Deze inhoud - de 'Relifion im Menschen' (ibidem, 10), niet
een abstracte uitwendige God - is voor Hegel de ware inhoud, de wezenlijke kern van het
menselijke leven, en omdat hij hem als zodanig geldt, wil hij hem ook begrijpen. Hij wil
deze inhoud, die in de ontwikkeling van het christendom al in de vorm van de voorstelling
tot uitdrukking is gebracht, op voorstellende wijze wordt geweten, nu ook denkend uitdruk-
ken, en zo laten zien, dat de waarheid wel degelijk ook begrepen kan worden. Filosofie en
religie hoeven elkaar niet uit te sluiten.

Het op de idee gebaseerde speculatieve denken is 'eine andere Denkweise' (8.17) dan
het formele verstandsdenken. Het denken van het verstand is eindig, omdat zijn denkvor-
men en begrippen niet volmaakt zijn. Het is een 'zufalliges Denken, ... uberlatit ... sich den
Kategorien endlichen Inhalts, der Endlichkeit, des endlichen Denkens und ist unfahig, das
Gottliche im Inhalt aufzufassen; es ist nicht der gottliche, sondern der endliche Geist, der
sich in solchen Kategorien fortbewegt.' ( Foriesungen,   5.188).   Van deze eindige denkcate-

1)  In een collegedictaat uit 1801-1802 vinden we de volgende aanduiding van de speculatieve filosofie: 'es
[hat HS] zu allen Zeiten nur Eine und eben dieselbe Philosophie gegeben ...; ich verspreche Ihnen hiemit
also nicht nur nichts neues, sondern in meinen philosophischen Bestrebungen eigentlich das alteste Alte
herzusteilen, es ist von dem Misverstande worein die neuern Zeiten der Unphilosophie es begraben haben,

zu reinigen; es ist nicht lange Zeit daB in Deutschland wieder auch nur der Begriff der Philosophie
erfunden worden ist, aber seine Erfindung ist auch nur for unsere Zeiten neu; es muB wenn man will, fur
einen Probierstein achter Philosophie gelten, ob sie sich in der wahren Philosophie erkennt.' (G.W.,
5.274). Hegel sluit dus bewust aan bij de traditie van de ware filosofie, die volgens hem in Griekenland
begon. De kritiek die in zijn opmerking besloten ligt, geldt waarschijnlijk Reinhold, wiens 'gedrohte
Revolution der Philosophie' (2.9) door Hegel in de DijIerenz wordt weggelachen (vergelijk bijvoorbeeld:
2.18).  In een citaat dat Rosenkranz geeft, verwijst Hegel uitdrukkelijk naar Schelling  als de denker die  in

de  moderne  tijd het begrip  van de filosofie hersteld heeft:  'und  weil ich ScheHing's Philosophie kenne,
weiB ich, daB ihre wahrhafte Idee, welche sie in unserer Zeit wieder erweckt, unabhangig von diesem
Formalismus ist.' (Rosenkranz, Hegels Leben, p. 185).

2) Deze bevestiging in het geloof is niet de taak van de filosofie, maar van de kerk. Zij moet ervoor zorgen,
'daB die Wahrheit, welche zunthst nur der Vorstellung und dem Ged:tchmis gegeben werden kann, zu
einem Innerlichen gedeihe, das Gemot davon eingenommen und durchdrungen [werde] und das Selbst-
bewuBtsein sich und seinen wesentlichen Bestand nur in jener Wahrheit finde.' (11.43-44). Verder achtte

Hegel een juist onderricht   in de 'dogmatischen /nhalt unserer Religion'   (11.34)   aan de gymnasia   van

essentieel belang: zij moeten de leerlingen immers voorbereiden op de studie in de (volgens Hegel voort-
aan speculatieve!) filosofie  aan de universiteiten. Wordt  te  laat  met dit onderricht begonnen,  dan  zal   het

volgens hem moeilijk worden 'die schon fertige Eitelkeit und Richtung auf die gewohnlichen Interessen zu
Oberwinden' (11.35)
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gorien heeft het speculatieve denken zich bevrijd. Hegel heeft ze in zijn Logik aan een zeer
nauwkeurig onderzoek onderworpen. Hij heeft ze opgeheven door de dialectiek te ontwik-
kelen    die   aan deze vormen inherent    is,    niet    op een uitwendige wijze.

' Diese zunachst
logische Erkenntnis muB im Rucken liegen, wenn wir es mit Religion wissenschaftlich zu
tun haben; mit solchen Kategorien muB man langst fertig geworden sein.' (ibidem, 3.80).
Dit zelfonderzoek van het denken acht hij van groot belang, omdat daardoor voorkomen
wordt dat de eindigheid van de denkvormen ook wordt overgedragen op de inhoud en er
tenslotte van deze inhoud niets meer overblijft. Het doordenken van de religie moet zorg-
vuldig worden voorbereid. Alleen door een denken 'das sich gepruft, sich erkannt hat, das
weiB, wie es denkt und welches die endlichen und welches die wahrhaften Denkbestim-
mungen sind' (ibidem, 5.188), kan de religie z6 tot begrip worden gebracht, dat van haar
werkelilke inhoud niets verloren gaat. l)

Ten aanzien van deze inhoud heeft het speculatieve denken een heel andere houding dan
het reflectiedenken. Het verstand plaatst zich in een verhouding tot de religie. Het denkt na
over een inhoud die het aantreft. Zijn 'object' ligt niet in het denken zelf, maar wordt van
buiten opgenomen, en is dus in feite een vreemd object. Dit wordt gemeten aan de eigen
inhoud van het verstand, aan zijn begrippen en denkwetten, zoals het principe van de non-
contradictie, die het veelal zonder bedenken als waar heeft aangenomen. De inhoud daaren-
tegen, die het door de traditie als waarheid krijgt aangereikt, wil het eerst beoordelen alvo-
rens hem op te nemen; misschien bevat hij wel tegenspraken. Het denken van het verstand
is daarom een (be)oordelend denken. Zoals gezegd bestrijdt Hegel niet het recht van de
mens om zelf te denken. Dit zou ook onzinnig zijn. Als de behoefte om te begrijpen een-
maal is ontstaan, behoort het 'onbevangen' vertrouwen in de inhoud, tiener Standpunkt des
Vertrauens, daB auf Autoritat geglaubt werde' (ibidem, 184), voorgoed tot het verleden.
Maar wat hij wel bestrijdt, is de objectiverende denkinstelling van het verstand, de schei-
ding die het aanbrengt tussen het subject van het denken en het object dat het bestudeert.
'Zu diesem Ausdruck "betrachten" ist aber sogleich zu bemerken, daB er ein Verhaltnis
enthbilt, welches etwas Schiefes hat. Denn wenn wir von Betrachtung und Gegenstand spre-
chen, so unterscheiden wir beide   als selbstandige... Seiten,   die sich entgegengesetzt   sind. '
(ibidem, 3.62-63). In deze benadering ontbreekt datgene waar het in de religie wezenlijk
om gaat: de overtuiging dat haar inhoud waar is. Door verstandig te redeneren, zo stelt
Hegel, kan deze overtuiging nooit tot stand gebracht worden.1)

1) Zijn interesse  voor de religie  en de staat,  en de ervaring  dat  door het vroegere denken 'die hochsten

Verhaltnisse im Leben ... kompromittiert wurden' hebben hem gebracht tot de ontwikkeling van de Logik,
zo zegt Hegel in de Enzyklopadie: 'Das Bedurfnis, die Logik in einem tieferen Sinne als dem der Wissen-
schaft des bloB formellen Denkens [de formele logica HS] zu erfassen, ist veranlaBt durch das Interesse

der Religion, des Staats, des Rechts und der Sittlichkeit.' (8.71 Z).
2) De inhoud van de religie kan het verstand niet begrijpen. Op veel plaatsen in de Religionsphilosophie

brengt Hegel deze stellingname naar voren, met name in het derde deel over het christendom. Een duide-
lijk voorbeeld: 'Christus ist in der Kirche der Gottmensch genannt worden - das ist diese ungeheure
Zusammensetzung, die der Vorstellung, dem Verstand schlechthin widerspricht' (Vorlesungen, 5.239). Ook
de Religionsphilosophie zelf wil hij 'met de geest' benaderd zien. Het maakt het lezen van dit werk niet
gemakkelijk, temeer daar veel uitwerkingen fragmentarisch zijn gebleven. - Reeds in Der Geist des
Christentums, een manuscript dat niet lang na Eleusis geschreven is, stelt Hegel zeer nadrukkelijk - en ook
hier al tegen het reflecterende vet·stand - dat men mededelingen over het goddelijke alleen kan begrijpen,
als men het juiste begrip al meebrengt: 'Nirgend mehr als in Mitteilung des Gottlichen ist es fur den
Empfangenden notwendig, mit eigenem tiefen Geiste zu fassen, nirgend ist es weniger moglich, zu lernen,
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Voor de speculatieve filosofie is de religie geen uitwendige zaak, maar het uitgangspunt.
Zij is en blijft ook in haar denken betrokken op de inhoud die innerlijk als waarheid wordt
geweten. 'Der Gegenstand der Religion wie der Philosophie ist die ewige Wahrheit, Gott
und   nichts   als   Gott   und die Explikation Gottes.   ... Die Philosophie   ist   in   der Tat selbst
Gottesdienst, wie die Religion.' (ibidem, 63-64). Aan de religie levert ze een wezenlijke
bijdrage door de inhoud in de vorm van het begrip, de vorm van het redelijke denken, uit
te drukken en daardoor de vorm van de voorstelling, die nog 'ohne die Notwendigkeit und
Freiheit' (ibidem, 163) is, op te heffen. Dit is volgens Hegel een wezenlijke toevoeging aan
de  inhoud:  de waarheid  wordt nu ook  'als Wahrheit,  d i  in der Form der Wahrheit, in der

Form des absolut Konkreten, schlechthin und rein in sich Zusammenstimmenden'
(ibidem, 159) geweten. Dankzij deze vorm wordt bewezen dat de inhoud redelijk is, dat hij
'stimmt'. Subjectiviteit en objectiviteit, denken en zijn, verenigen zich hier op de aller-
hoogste wijze. Ze worden identiek. 'Religionsphilosophie denkende, begreifende Erkenntnis
der Religion. Absoluter substantieller Inhalt und absolute    Form ( Erkenntnis) identisch.'
(ibidem, 27). Zowel de inhoud als de vorm zijn hier verheven boven hun bijzonderheid, de
inhoud boven de toevalligheden die samenhangen met de voorstelling, de vorm boven de
bijzonderheid van de reflectie, de eindige denkcategorieen en de 'subjektive Eitelkeit'
(ibidem, 156). Het speculatieve denken blijft niet ijdel. Het wil niet zelf glanzen, maar ver-
diept zich grondig in de inhoud die het in diens zelf-ontwikkeling naar voren brengt. Het
heeft   geen   ander   doel   dan   ' die Ehre Gottes kundzutun und seine Herrlichkeit zu offenba-
ren.' (ibidem, 5)."

Op veel plaatsen in de Religionsphilosophie verdedigt Hegel de religie tegen het ver-
stand, vaak op felle toon.'  Het geeft aan hoe groot het belang van deze 'zaak' voor hem
geweest is. Hier gaat het letterlijk om dood of leven: de 'Tot' van het verstand en van een
cultuur die er volledig door beheerst wordt, tegenover een bestaan waarin 'das Leben des
Geistes'   (3.36) tot uitdrukking wordt gebracht. Het reflecterende denken   van het verstand
stoort de rust van de religie. Dit geldt voor de individuele mens, het geldt ook voor de
geschiedenis van het christendom. Naarmate in de moderne tijd het verstand krachtiger
werd, is de kloof tussen filosofie en religie steeds breder geworden, totdat volgens Hegel in
zijn eigen tijd de overtuiging algemeen geworden is dat denken en geloven elkaar uitslui-
ten. Deze overtuiging ligt ten grondslag aan de 'Zwiespalt unserer Zeiten' (Vorlesungen,

passiv in sich aufzunehmen, weil unmittelbar je(les uber Gottliches in Form der Reflexion Ausgedruckte
widersinnig ist und die passive, geistlose Aufnahme desselben nicht nur den tieferen Geist lehr laBt,
sondern auch den Verstand, der es aufnimmt und dem es Widerspruch ist, darum zerruttet' (1.373).

1)  Met deze hoogste vereniging van denken  en zijn, waarin het denken objectief is  en  het zijn subjectief,
eindigt de Enzyklopadiet  ' und es vereinigt sich in ihr [die sich wissende Vernunft HS], daB die Natur der
Sache, der Begriff, es ist, die sich fortbewegt und entwickelt, und diese Bewegung ebensosehr die Tatig-
keit des Erkennens ist, die ewige an und Alr sich seiende Idee sich ewig als absoluter Geist betatigt,
erzeugt und genieBt.' (10.394 P). Aldus wordt volgens Hegel niet alleen de inhoud de hoogste eer aange-
daan, maar eert ook de mens zichzelf 'die Wordigkeit, die sich das BewuBtsein gibt, [besteht HS] eben
darin, das besondere Meinen und dafilrhalten fahrenzulassen und die Sache in sich walten zu lassen.'
(8.80 A).

2) Vergelijk bijvoorbeeld hoe hij de speculatieve filosofie tegenover het denken van de Verlichting plaatst:
'Die  Wahrheit   an   undjur  sich  in der Philosophie,   und  es   ist   nur die neuere Philosophie,   die zu dieser
Tiefe des Begriffs gekommen. Hieruber 18Bt sich mit der unphilosophischen Flachheit, die philosophisch
sein will - Denken, Rasonnement, Au/klarune -, gar nicht sprechen: ebenso ist ihr Widerspruch ohne allen
Wert, an und filr sich geistios' (Vorlesungen, 5.79).
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3.25), aan de 'Verzweiflung, welche an die Stelle der Versohnung tritt.' (ibidem, voetnoot).
Uit deze vertwijfeling heeft men zich proberen te redden door eenzijdig te kiezen voor 6dn
van beide zijden. Zij die aan de waarde van de religie vasthielden, verwierpen 'die Forde-

rung der Einsicht' en probeerden - zoals bijvoorbeeld Jacobi deed - op onmiddellijke wijze
terug te keren 'zum unbefangenen, religic;sen Gefuhl' (ibidem). Anderen, bang hun 'Frei-
heit zu verlieren', verwierpen de 'Forderung des Gefuhls' (ibidem, 27 Voetnoot) een waar-
heid te erkennen die ze niet konden inzien, en lieten de religie links liggen. Beide 'verzoe-
ningen' sluiten elkaar   uit en wanneer  ze   toch met elkaar in contact treden   ' ist eine gegen
die andere mistrauisch' (ibidem). Beiden zijn bang hun enige recht te verliezen. De uitweg
uit dit dilemma van de eigen tijd biedt volgens Hegel de speculatieve filosofie, omdat zij
beide zijden, die evenveel recht hebben, tevreden stelt. Zij - de filosofie van de geest - is
daarom de filosofie  van  de ware verzoening. 'Statt Vernunft und Religion sich wider-
sprechen, diesen Mijiton auflosen auf diese Weise fur uns - Versohnung in der Philoso-

phie.' (ibidem, 5.96).
De speculatieve filosofie, doordat zij de onrust van de tijd - de macht van het verstand -

opheft, heeft de weg teruggevonden naar de onmiddellijke rust van het aanvankelijke ge-
loof Maar zij heeft aan deze rust ook een belangrijk element toegevoegd: in haar verzoe-

ning wordt niet alleen volledig recht gedaan aan de objectiviteit van de religie, maar ook
aan de on-eindige vrijheid van het denkende subject. De herstelde rust is nu bemiddeld
door het hoogste denken. 'Der absolute Inhalt der Religion ist wesentlich ein Gegenwarti-
ges, und darum nicht in dem auBerlichen Zusatz des gelehrten Geschichtlichen, sondern nur
in der vernOnftigen Erkenntnis kann der Geist das weitere (mijn cursivering) ihm
Gegenwartige und Freie finden, was sein ewiges Bedorfnis, zu denken und hiermit die
unendliche Form dem unendlichen Inhalte der Religion hinzuzufugen, zu befriedigen
vermag.'   (11.63).u Het dilemma  van de moderne  tijd - subjectiviteit 6f objectiviteit,  vrij-
heid 6f waarheid - wordt door het redelijke denken opgelost. Het denkende subject verliest
zijn vrijheid niet doordat het een waarheid aanneemt, integendeel, het bereikt precies in de

2)denkende navolging van de absolute waarheid zijn hoogst mogelijke vrijheid.  'Wenn,

1)  In  de  inleiding  van het college uit  1824 deelt  Hegel  mee,  dat de Religionsphilosophie een studie zal zijn
over de religie en dat deze inhoud behandeld zal worden 'mit denkender Vernunft' (Vortesungen, 3.37). In

66n handschrift, van Hotho, merkt hij verder op 'daB dies zum ersten Mal geschieht.' (ibidem, 33 Voet-
noot). Jaeschke acht deze mededeling authentiek, maar de uitleg die hij ervan geeft, lijkt me weinig plau-
sibel. Volgens hem zou Hegel hier blijk geven van een 'BewuBtsein der Neuartigkeit der Religionsphilo-
sophie als akademischer Disziplin',  die zich 'bereits gegen   Ende  des 18. Jahrhunderts etabliert'  had

(ibidem, 381 Voetnoot). Jaeschke plaatst de Re/igionsphilosophie in deze traditie en noemt een aantal tijd-
schriften en artikelen, o.a. van K. Politz en L. Jakob, schrijvers die hij elders aanduidt als 'dezidierte

Kantianem'   (Jaeschke,  Die  Fernun   in der Religion,  p.  122).   in deze uitleg van Jaeschke verdwijnt  de

polemische context, waarin Hegel deze uitspraak doet, volledig uit beeld, en daarmee ook zijn bewustzijn
dat de speculatieve filosofie aan een heel nieuw hoofdstuk begint in de wetenschappelijke behandeling van
het christendom. Hegel   acht  de tijd gekomen, waarin   de fi losofie - tegen 'fast allen Seiten des gegen-

wartigen BewuBtseins' in - 'teils auf eine unbefangene, teils auf eine glockliche und gedeihliche Weise

sich mit der Religion beschaftigen kann.' (Vorlesungen, 3.41 Voetnoot). - Vergelijk voor het oordeel van
Hegel in Bern over Jakob (Briefe, 1.30). Hoffmeisters noot bij deze passage: 'Jakob war bis zur Lacher-
lichkeit Nachbeter und sogar Plagiator Kants' (ibidem, 439).

2) in de Enzyklopddie herinnert Hegel in verband met de 'konkrete und positive Freiheit' van de mens aan

de  opvatting van Spinoza:
'
Oberhaupt  ist  dies die hochste  Selbstandigkeit des Menschen,  sich als schlecht-

hin bestimmt durch die absolute Idee zu wissen, welches BewuBtsein und Verhalten Spinoza als den amor
intellectualis Dei bezeichnet.' (8.304 Z).
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wie Aristoteles sagt, die Theorie das Seligste und unter dem Guten das Beste ist, so wissen
die, welche dieses Genusses teilhaftig sind, was sie daran haben, die Befriedigung der Not-
wendigkeit ihrer geistigen Natur' (8.38). De noodzaak om te denken verwerkelijkt zich in
de speculatieve filosofie in eeuwige rust.

III.2. De relatie van het christendom tot de voorafgaande religies

In het vorige hoofdstuk hebben we de geschiedenis van de religie gevolgd tot aan het ont-
staan van het christendom. Deze nieuwe religie, de laatste omdat zij de ware is, is volgens
Hegel het resultaat van heel de geschiedenis, het culminatiepunt, waar de mensheid in haar
ontwikkeling naar toe geleefd heeft. 'Die Hoffnungen und Erwartungen der vorhergehenden
Welt drangten sich allein auf diese Offenbarung hin, anzuschauen was das absolute Wesen
ist,   und sich selbst   in   ihm zu finden'   (3.554). Nu begint   een hele nieuwe episode.   ' Bis
hierher und von daher geht die Geschichte.' (12.386). Meer in het bijzonder was het de
geschiedenis van Rome, de religie en de kille werkelijkheid van het verstand, die de wereld
op het christendom heeft voorbereid. Het abstracte zelf. waaraan de Griekse zedelijke
wereld ten onder ging, is in het Romeinse Rijk tot het pijnlijke besef gekomen dat niets in
de wereld nog werkelijk waarde heeft. Uit deze Schmerz ontstond de behoefte van de geest
om verder te gaan, want met dit negatieve resultaat van zijn geschiedenis kon hij zich niet
blijvend tevreden stellen. Die romische Welt, wie sie beschrieben worden, in ihrer1)  4

Ratlosigkeit und in dem Schmerz des von Gott Verlassenseins hat den Bruch mit der
Wirklichkeit und die gemeinsame Sehnsucht nach einer Befriedigung, die nur im Geiste
innerlich erreicht werden kann, hervorgetrieben und den Boden fur eine hohere geistige
Welt bereitet.'  (ibidem).2,

Het christendom bevrijdde de mensheid van de eindigheid waaraan zij leed. Hegel be-
schrijft het ontstaan van deze nieuwe religie als een 'Revolution' (19.404), als een totale
omslag  van de abstracte negativiteit   in   het ware positieve:   ' in dies Element des Nichts   der
Wirklichkeit hat sich die ganze Welt erhoben, eben aus diesem Prinzip aber in das Reich
des Gedankens, - jenes Nichts ins positiv Versohnte umgeschlagen.' (19.510). Het doel
waar de geest    in    heel zijn ontwikkeling naar gestreefd heeft,    ' sein Erkennen,    sein
BewuBtsein aber sich selbst, was er ist, zu erlangen' (19.498), heeft hij in het christendom
gerealiseerd. Het wezen van de mens, zijn begrip, heeft zich nu ontwikkeld tot de inhoud
van zijn bewustzijn.   ' Das Resultat   ist der Begri ff,   der sich gesetzt,   sich zu seinem Inhalt
hat.'   ( Forlesungen, 5. 195). In deze religie is openbaar geworden wat het absolute is. Wie
christen is, zo brengt Hegel in tegen al zijn tijdgenoten die het absolute onkenbaar achten,
'weiB das Wahre, erkennt Gott, wie  er  ist'   ( Forlesungen,   5.4). Hij heeft God als geest voor
zich, weet niet alleen dat God is, maar ook wat hij is, hoe hij zichzelf bepaalt. Dit nieuwe
bewustzijn zal ook de leefwereld van de christenen grondig veranderen, want de wijze

1)  De geest moest verder gaan, zo zegt Hegel reeds in de Fortsetzung des 'Systems der Sittlichkeit'.hij moest

deze ' Langeweile  der  Well, als allenthalben auf dem gebildeten Erdboden Frieden herrschte' achter zich
laten, 'oder das Geschlecht der Menschen muBte in sich zu Grunde gehen.' (Dokumente.  p.  318).   Fer-

veling rekent Heget in de Vorrede van de Phanomenologie tot de voortekenen die het einde van een histo-
rische periode aankondigen (3.18).

2) Zo ook in de Religionsphilosophie: 'Das Unglock, der Schmerz der Welt war die Bedingung, die

Vorbereitung der subjektiven Seite auf das BewuBtsein des freien Geistes als des absolut freien und damit
unendlichen Geistes.' (Vorlesungen, 5.179)
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waarop de mens in de religie het absolute weet, is bepalend voor zon hele werkelijkheid.
'Indem es um das BewuBtsein der absoluten Versohnung zu tun ist, ist hier ein neues
BewuBtsein der Menschen, eine neue Religion vorhanden. Dadurch ist bedingt eine neue
Welt, eine neue Wirklichkeit, ein anderer Weltzustand; denn das aullerliche Dasein, die
naturliche Existenz  hat zu ihrer Substantialitbit die Religion.' (ibidem,   241).   Door het chris-
tendom is de negatieve werkelijkheid van Rome in principe opgelost. De geest draagt ook
de belofte in zich van een nieuwe wereld.

Het christendom is ontstaan uit de geschiedenis van de geest en daarom moet het ook uit
deze geschiedenis begrepen worden. Alleen zo kan worden aangetoond dat deze nieuwe
religie noodzakelijk ontstaan is. Wordt haar ontstaansgeschiedenis weggelaten, dan rest
slechts de aanname dat zij puur toevallig ontstond, ofwel, indien men toch heeht aan een
hogere noodzakelijkheid, 'wenn es Ernst ist mit der Vorsehung und Weltregierung Gottes,
so stellt man sich dies so vor, als wenn das Christentum gleichsam fertig war in Gottes
Kopfe;   und es erscheint als zufallig,   wann  er   es   in   der Welt geworfen.' (19.497).   Dat  het
christendom in het Romeinse Rijk ontstond, dat het Uberhaupt ontstond, blijft zo volledig
onverklaard. De 'verklaring' dat het uit een eenmalige wilsbeslissing van God ontstond ('so
als Willkilr' - Forlesungen, 5.3), is feitelijk een uitdrukking van onbegrip; ze bevestigt
enkel de toevalligheid van het ontstaan en kan daarom het weten dat naar de noodzaak

vraagt, niet bevredigen.
De christelijke religie, zo heeft Hegel in zijn Religionsphilosophie willen uitwerken,

wordt begrond door de geschiedenis van de religie. Zij moest ontstaan toen de tijd er rijp

voor was. 'Die christliche Religion erschien, als die Zeit gekommen war.' (ibidem, 92).
Door de geschiedenis wordt de noodzaak van het christendom bewezen, maar natuurlijk
alleen indien zij wordt opgevat zoals Hegel dat gedaan heeft, als zelfontwikkeling van de
geest, niet wanneer ze wordt genomen als een reeks van elkaar toevallig opvolgende ge-
beurtenissen. In deze geschiedenis van de geest is het christendom het doel en vormen de
eindige religies de noodzakelijke weg die uiteindelijk naar dit doel geleid heeft." 'Von
Anfang an kann nichts vollkommen sein, sondern nur, indem es sich erreicht, seinen Zweck
erreicht. Der Geist ist also dieser ProzeB und ist vollkommen erst in seinem Ziele. In den
Stationen seines Prozesses ist der Geist noch nicht vollkomen; sein BewuBtsein Ober sich
ist nicht das wahrhafte; er ist sich noch nicht offenbar nach seiner Wahrheit; erst in seinem
Ziele  ist  er sich geoffenbart.' (ibidem,  57). Het proces bewijst de noodzaak  van het resul-
taat en maakt het inzichtelijk. Maar omgekeerd is het doel ook de grond die het proces
verklaart. Pas in het resultaat wordt de zin van het proces duidelijk, wordt duidelijk waar

1)   Hegel  keert  in  zijn  filosofie  terug  naar de teleologische beschouwingswijze: 'die Vernunft [ist HS] das
:weckma3ige Tun' (3.26).   Maar  deze  doelmatigheid  moet  dan  wei  begrepen  worden  als  innerlijke  doelma-
tigheid, zoals 'auch Aristoteles die Natur als das zweckmaBige Tun bestimmt' (ibidem). In de moderne
tijd is het teleologische denken verdrongen door de mechanicistische fysica en door de uitwendige opvat-

ting  van  het  doelmatige  werken  ( 19.179).   Met  name  deze  laatste  opvatting  'hat  die   Form des Zwecks

uberhaupt in MiBkredit gebracht.' (3.26). Het was, zo stelt Hegel, ddn van de grote verdiensten van Kant,
dat hij in zijn Kritik der Urteilskraft het begrip van de innerlijke doelmatigheid weer ingevoerd heeft, ook
al heeft het bij hem nog 'nur die subjektive Form, als wurde es gesagt behufs unseres subjektiven
Rasonierens'  (19.177).  Door dem subjectivistische opvatting heeft  Kant de werkelijke betekenis  van  dit

begrip   nog niet ingezien:   ' Das Prinzip der inneren Zweckmapigkeit, in wissenschaftlicher Anwendung
festgehalten und entwickelt, worde eine ganz andere, hohere Betrachtungsweise derselben herbeigefilhrt
haben.' (8.142 A).
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de geest in zijn ontwikkeling naar gestreefd heeft. Proces en resultaat verhelderen zo el-
kaar. Het resultaat bewij st   zich   als de waarheid   van het proces, omdat   het de eenzijdige
bepalingen die in het proces tot ontwikkeling komen, in zich opneemt en verenigt. Alleen
zo kan het resultaat als bewezen gelden. Het is deze vorm van wetenschappelijke bewijs-
voering die Hegel overal in zijn systeem heeft toegepast: 'dieses Hervorgehen gibt sich
zugleich selbst wie aberall im Spekulativen die Bedeutung, daB das zunachst als Folgendes
und Hervorgegangenes Gestellte vielmehr das absolute Prius dessen ist, durch das es als
vermittelt erscheint' (10.355 A)."

De momenten van het proces waaruit het christendom ontstaan is, hebben we gezien. De
geest ontwikkelde zich eerst, in de orientaalse religies, in de vorm van het bewustzijn, en
vervolgens,     in de religies     rond de Middellandse     zee,     de

'
Religionen der geistigen

Individualimt' (Voriesungen, 4a.282), in de vorm van het zelfbewustzijn. In de eerste vorm
ligt de nadruk eenzijdig  op de inhoud  van de religie,  op de 'waarheid': hier geldt alleen  de

absolute substantie, waarin 'das Subjekt nur verschwindet' (3.546), als het wezen. In de
tweede vorm wordt deze verhouding omgekeerd en de nadruk eenzijdig gelegd op de sub-

jectiviteit,  op de 'vrijheid'.   In deze religies geldt het vrije subject, de oneindige  vorm,  als
het wezen - 'das Selbst ist das absolute Wesen' (3.545) - en wordt de objectiviteit als we-
zenloos, als verdwijnend moment geweten. De substantie is hier 'zum Pradikate

herabgesunken' (ibidem). In de ontwikkeling door deze religies werd het zelf steeds krach-
tiger, totdat tenslotte in Rome alle objectiviteit verdwenen is en alleen de enkele persoon

nog als wezenlijk geldt; 'der Geist hat in diesem SelbstbewuBtsein, dem nichts in der form
des Wesens gegenubertritt, sein BewuBtsein verloren.'    (ibidem).    Op   dit   standpunt   is   van

religie in eigenlijke zin geen sprake meer. Het 'gehort, wie von selbst erhellt, dem nicht-

religiosen, dem wirklichen Geiste an' (ibidem). Het zelf leeft zelfgenoegzaam in zijn eigen
'werkelijkheid'. Alle vroegere religiositeit  is  in het Romeinse Pantheon ten onder gegaan.

Deze beide eenzijdige posities worden in het christendom opgeheven. Het abstracte

subject krijgt weer inhoud, doordat het in zijn zuivere innerlijk zijn absolute objectiviteit
ontvangt, zijn absolute waarheid leert kennen en erkent. De geest, in Rome geheel in zich-
zelf teruggedrongen, 'erfaBt ... in dem Extreme seiner absoluten Negativitat ... die unend-
liche Positivitat dieses seines Innern, das Prinzip der Einheit der gottlichen und mensch-
lichen Natur' (7.511 P). Hij bereikt zijn hoogste realiteit, zijn absolute affirmatie, door de
negatie van de absolute negativiteit. De ban van de reflectie wordt gebroken doordat de
geest als het ware weer tot bewustzijn komt, zon gerichtheid op 'het andere' hervindt.

Maar tegelijk gaat in dit hernieuwde bewustzijn het zelfbewustzijn niet verloren, want de
terugkeer tot de objectiviteit wordt 'fur und durch das SelbstbewuBtsein selbst zustande

gebracht' (3.545). De geest valt niet terug tot het niveau van het natuurlijke bewustzijn in

1)   Hetzel fde brengt Hegel naar voren naar aanleiding  van de deductie  van het Begrdf in de Logik: 'sein
Werden hat, wie das Werden Oberall, die Bedeutung, daB es die Reflexion des Obergehenden in seinen

Grund ist und daB das zunachst anscheinend Andere. in welches das erstere ubergegangen, dessen
Wahrheit ausmacht.' (6.246). - Het Begri# is 'die Wahrheit des Seins und des Wesens' (8.306 Z), Precies
omdat het de eenheid is van deze beide begrippen, kan het alleen uit de ontwikkeling ervan begrepen

worden. Zonder deze speculatieve deductie 'ware .. nur dem Namen und nicht der Sache nach mit dem

Begriff angefangen worden.' (ibidem). Zonder de begrippen zon en wezen in zijn inhoud te verenigen, zou

deze naam geen betekenis hebben. Hetzelfde geldt voor de geest van het christendom. Alleen door de
ontwikkeling die voorafgaat krijgt deze naam betekenis: '

Dieser  Gang  ist  also das Erfassen, Begrei fen  des

Geistes.' (Vorlesungen, 5.194).
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de natuurreligie. Het subject dat in het christendom zijn waarheid leert kennen, bereikt deze
waarheid alleen Als zelfbewustzijn, doordat het zich eerst volledig bevrijdt van zijn natuur-
lijkheid. 'Der Mensch muB zweimal geboren werden, erst als naturlich und dann geistig, ...
Dazu   gehort   der   Schmerz  der Naturlichkeit.' (Vorlesungen, 5.164). Alleen in de abstractie
van zijn zuivere zelf kan de mens zijn waarheid ontvangen en door deze waarheid stijgt hij
uit boven zijn abstractie. Het zelfbewustzijn wordt voor zichzelf geest,  op het moment dat
het de geest van het christendom - de absolute eenheid van vader en zoon, van goddelijke
en menselijke natuur  -  als zijn hoogste waarheid  in zich opneemt.v  In deze waarheid  her-
kent het zichzelf; het weet het goddelijke wezen 'als Geist ..., als Wesen, das wesentlich
Sell,stbewuBtsein ist.' (3.552). Zo worden bewustzijn en zelfbewustzijn tot absolute eenheid
gebracht: de geest is nu 'ebenso Bewt,Btsein seiner als seiner gegensmndlichen Substanz
wie einfaches, in sich bleibendes SelbstbewuBtsein.' (3.546)."   Subjectiviteit,   het   weten   dat
de inhoud in zich opneemt, en objectiviteit, de inhoud die als waar geweten wordt, zijn
even belangrijk geworden. In hun absolute vereniging zijn beide 'nur Momente' en als
moment 'mit gleichem Werte ebenso wesentlich' (ibidem).

a. De vrijheid van de geest

In het christendom ligt de nadruk niet eenzijdig op de waarheid of op de vrijheid, maar
beide momenten zijn even wezenlijk 'diese Religion [ist HS] die Religion der Wahrheit
und   die    Religion    der Freiheit.' (Vorlesungen, 5.106).    De   nadruk   ligt   nu   op   de   absolute
vrijheid, die alleen door de bemiddeling van en in de vereniging met de absolute waarheid
tot stand kan komen.4 De vrijheid van het subject is 'vermittelt durch Gott, durch das
Interesse for das anundfOrsichseiende Wahre'; het realiseert zijn vrijheid niet, zoals in de
Romeinse filosofie, 'durch die Flucht aus dem Objektiven, sondern wesentlich durch die
Richtung auf dasselbe, so daB durch das Objektive die Freiheit, Seligkeit erworben wird for
das Subjekt.' (19.415). Deze vrijheid  is niet alleen de allerhoogste  die  de mens bereiken

1) Alleen op deze wijze realiseert de mens zijn natuur, zo brengt Hegel in tegen het romantische idee, dat de
hoogste bestaanswijze van de mens 'das Erste in der Existenz' was, een natuurlijke harmonie die hij is
kwijtgeraakt. Voor Hegel is het oorspronkelijke van de mens: 'das, was im Begriff ist, das Substantielle',
het laatste in de existentie. 'Die Einheit des Menschen mit der Natur ist ein sehr wohlklingender und
beliebter Ausdruck, richtig gefaBt heiBt er, die Einheit des Menschen mit seiner Natur, und seine Natur,
das, was wahrhaft seine Natur ist, diese seine Natur, dies ist die Freiheit, die Geistigkeit; es ist das
denkende Wissen des an und fUr sich Allgemeinen. Dieses denkende Wissen des Menschen, der in dieser
seiner Natur ist, diese Freiheit so bestimmt ist dann nicht eine naturliche, unmittelbare Einheit.' CVorles-
ungen, 4a. 149).

2) In de behandeling van de religie in de Phanomenologie is dem absolute vereniging van bewustzijn en
zelfbewustzijn het doel, waarop de hele ontwikkeling van de vroegere religies gericht is. Zolang dit doel
niet  bereikt is, bevinden bewustzijn en zelfbewustzijn  zich  in een bepaalde verhouding:

' indem der Geist
sich im Unterschiede seines Bewustseins und seines SelbstbewuBtseins befindet, so hat die bewegung das
Ziel, diesen Hauptunterschied aufzuheben und der Gestalt, die Gegenstand des BewuBtseins ist, die Form
des SelbstbewuBtseins zu geben.' (3.504).

3) Vergelijk ook Hegels inaugurale rede in Berlijn: 'das Reich des Geistes ist das Reich der Freiheit, ... und
dies Reich des Geistes existiert allein durch das BewuBtsein von Wahrheit und Recht, durch das Erfassen
der Idee.' (10.404). Erfassen gebruikt Hegel hier ook in de zin van 'in zich opnemen': dat wat ik daad-
werkelijk begrup, maak ik tot deel van mezelf.
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kan.11 maar is  ook voor  iedereen  bereikbaar.  'Gott  will. daB alle Menschen selig werden.'

(12.404). An sich zijn alle mensen aan elkaar gelijk. Het christendom is betrokken op de
mens als mens, de mens niet naar zijn bijzondere bepaaldheid, maar naar zijn wezen, naar
zijn begrip. Hierin onderscheidt het zich van alle vroegere religies. 'Hier ist so das
Individuum als solches frei, wahrend im Orient nur einer, bei den Griechen und Rdmern

nur einige frei waren.' (19.507). Tegenover het substantiele absolute van de orientaalse

religies zijn de subjecten slechts wezenloze predikaten, verdwijnende momenten. Alleen het
subject, dat toevallig geboren wordt als incarnatie van het goddelijke wezen, zoals de Chi-
nese keizer of de Dalai Lama, is hier vrij.2, Voor alle anderen is deze vrijheid onbereik-
baar. En ook in de religies, waarin het zelfbewuste subject als het wezen wordt geweten, is
de omvang van de vrijheid nog beperkt. Het vrije subject is hier nog een bijzonder subject,
gebonden aan de wereld waarin het leeft. Het blijft 'in seiner Freyheit in unbegreifflichen
Schranken eingeschlossen' (G.W., 7.171).3, De realisatie van de vrijheid valt nog in de
bijzonderheid en is daarmee toevallig. De wereld waarin het subject leeft kan vrij zijn - de
Grieken hadden volgens Hegel het geluk dat ze in een zedelijke wereld ter wereld kwamen,
waarin overigens alleen zij vrij waren, niet hun slaven of de omgevende 'barbaren' -, maar
ook onvrij, zoals in Rome, en dan is het afhankelijk van de toevallige vermogens van een
individu of het zich - 'durch Charakterstarke, Bildung, durch Philosophie (der Weise ist

auch als Sklave und in Ketten frei)' (10.301 A) - van deze slechte werkelijkheid weet vrij
te houden. Werkelijke vrijheid komt daarom in deze sfeer slechts toe aan enkele gelukki-

gen.
Pas in het christendom bevrijdt het subject zich van deze eenzijdige subjectiviteit en

verheft het zich volledig boven zijn bijzonderheid. 'Ganz ohne alle Partikularitat, an und
fur sich hat also der Mensch, und zwar schon als Mensch, unendlichen Wert, und eben
dieser unendliche    Wert    hebt alle Partikularitat der Geburt    und des Vaterlandes    auf.'

(12.404). De christelijke vrijheid is primair een religieuze vrijheid. Ze komt in het innerlijk
tot stand door de vereniging met de objectieve inhoud. Het subject dat deze vrijheid in zich
realiseert, is werkelijk, op affirmatieve wijze, vrij; het weet zich 'bestimmt fur das
Allgemeine, d.h. erhaben   Ober   alle    Lokalitat,    Nationalitat,    Stand,    Lage   des    Lebens    usf.'

1)  Waarheid en vrijheid hangen ook in die zin met elkaar samen, dat de 'mate' van waarheid tevens bepalend

is  voor  de  mate van vrijheid die bereikt kan worden:   ' Das Prinzip,  nach  dem   Gott  for die Menschen

bestimmt ist, ist auch das Prinzip dessen, wie der Mensch in sich bestimmt ist ... Ein schlechter Gott, ein

Naturgott, hat schlechte, natorliche, unfreie Menschen zu seinem Korrelaten; der reine Begriff von Gott,
der geistige Gott, hat den freien, geistigen, wirklich von Gott wissenden Geist zu seinem Korrelat.'

(Vorlesungen, 48.413'). Overeenkomstig dit principe koppelt Hegel de zedelijke werkelijkheid die hij in de
Grundlinien uitwerkt,  aan  het  christendom:  ' DaB  aber das wahrhafte  Sittliche  Folge der  Religion  sei,  dazu
wird erfordert, daB die Religion den wahrhaften Inhalt habe, d.i. die in ihr gewuBte Idee Gottes die
wahrhafte sei.' (10.355 A).

2) Hegel vergelijkt deze volgens hem nog onvolmaakte vormen van menswording van het goddelijke met de
Griekse tragedie; het eigenlijke zelf gaat hier nog schuil achter zijn masker: 'Im indischen Pantheismus

kommen unzahlig viele Inkarnationen vor, da ist die Subjektivitat, das menschliche Sein nur akzidentelle

Form in Gott, sie ist nur Maske, die die Substanz annimmt und in zufalliger Weise wechselt. Gott aber als

Geist enthalt das Moment der Subjektivitat. der Einzigkeit an ihm; seine Erscheinung kann daher auch nur

eine einzige sein, nur einmal vorkommen.' (Vorlesungen. 5.237 Voetnoot).

3) Op deze innerlijk tegenstrijdige wijze bepaalt Hegel in het eerste deel van de Enzyklopadie 'Das Wollen':
' Dieses Wollen hat einerseits die GewiBheit der Nichtigkeit des vorausgesetzten Objekts, andererseits aber
setzt es ... die Selbstandigkeit des Objekts voraus.' (8.386 P).
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(Vorlesungen, 5.45).'   Zijn   vrijheid   is   blijvend   van   aard.   De   innerlijke   rust   in   een   steeds
veranderende werkelijkheid, de 'Imperturbabilitat, Ataraxie, Unerschutterlichkeit' (19.254)
waar de Romeinse filosofie naar streefde, wordt zo gerealiseerd. Het subject kan het ver-
dragen als de verdere bijzonderheid te wensen over laat.* 'Deswegen enthalt die Religion
auch den Ort, der in aller Verb:nderung und in dem Verlust wirklicher Zwecke, Interessen
und Besitztumer das BewuBtsein des Unwandelbaren und der hochsten Freiheit und Befrie-
digung gewahrt.'   (7.417  A). Wel moeten en zullen de christenen  er  ook naar streven  hun
vrijheid in hun wereldlijke bestaan te realiseren, maar deze realisatie zal een verdere reali-
satie zijn van de vrijheid die in hun innerlijk al aanwezig is: 'das Prinzip, die Wahrheit fur
das   Weltliche   ist  das Geistige.' (Voriesungen, 5.262).M Hun hoogste vrijheid, negatief uit-
gedrukt de vrijheid van alle bijzonderheid, blijft hun norm voor de verhoudingen in de
werkelijkheid, waarin ze als bijzondere subjecten bestaan en dus noodzakelijk ook met hun
bijzonderheid te maken hebben. Hun streven zal daarom niet eenzijdig gericht zijn op een
gelukkige wereld, op een manipulatie van de uitwendige omstandigheden zodanig dat deze
overeenstemmen met hun bijzondere doelen en verlangens (deze overeenstemming zal altijd
aan het toeval onderhevig blijven), maar voor alles op een zedel#ke wereld, waarin het
recht - in de brede betekenis die Hegel aan dit begrip gegeven heeft: het ' Dasein des freien
Willens ist das Recht, welches nicht nur als das beschrankte juristische Recht, sondern als
das Dasein aller Bestimmungen der Freiheit umfassend zu nehmen ist' (10.304 P) - op
redelijke wijze hun omgang met de natuur en met elkaar vastlegt. Ook in hun wereldse
bestaan willen de christenen hun oneindige innerlijke rust bewaren. Hun religieuze vrijheid
blijft daarom  de '

Grundlage'  (7.417 A), waaruit de staat, de hoogste realisatie  van  de  prak-
tische vrijheid, wordt afgeleid.   ' So   ist die Freiheit im Staate bewahrt  und bestatigt durch

1)  in deze innertijke vrijheid  zijn alle christenen tevens aan elkaar gelijk. De politieke organisatie waarin
ieder individu een eigen plaats inneemt, verdwijnt naar de achtergrond. Ze is des zondags opgeheven, zo
stelt Hegel in de Jenaer   Systementwurfe:    3:   'in der Religion [Hegel behandelt hier het christendom, de
' absolute   Religion' HS1 erhebt jeder sich zu dieser Anschauung seiner als [eines] allgemeinen Selbst -

Seine Natur, sein Stand, versinkt wie ein Traumbild, wie eine ferne am Saume des Horizonts als Duft-
wo/kchen erscheinende  /nsel -  er  ist  dem Fursten gleich  -  er  ist das Wissen seiner  als des Geistes  -  er  gi It
Gott soviel als jeder anderer.' (G.W., 8.281). Vrijheid en gelijkheid - het politieke doel van de Franse
revolutionairen - zijn in deze religie gerealiseerde idealen.

2) Hetzelfde geldt voor de speculatieve praktische filosofie. Zij is geen 'Ultraweisheit' die tot in details wil
vastleggen hoe de werkelijkheid eruit zou moeten zien. 'Damit wird die Wissenschaft auch von dem
Hasse, den die Eitelkeit des Besserwissens auf eine Menge von Umst8nden und Institutionen wirft ...  sich
am entfernsten zeigen.' (7.25-26). De wetenschap belicht   in de werkelijkheid alleen het substantiele,   het
redelijke. 'Darauf kommt  es  dann  an,   in dem Scheine des Zeitlichen und Vorubergehenden  die  Substang
die immanent, und das Ewige, das gegenwartig ist, zu erkennen.' (7.25). Vergelijk ook in de
Enzyklopadie: 8.49 A.

3) In deze passage werkt Hegel de verhouding tussen de religieuze vrijheid van het subject en zijn praktische
handelen heel precies uit: 'In der Religion ist das Herz versohnt. Dieses so in sich unendliche Subjekt,
seine Bestimmung zur Unendlichkeit ist seine Freiheit, daB es freie Person ist, und als freie Person verhalt
es sich zum Wettlichen, Wirklichen als bei sich selbst seiende, in sich versOhnt seiende, schlechthin feste
und unendliche Subjektivitat - das ist das Substantielle. Diese seine Bestimmung soil zu Grunde liegen,
indem es sich auf die Weltlichkeit bezieht. Das ist die Vemunftigkeit, diese Freiheit des Subjekts, daB es
als Subjekt dies Befreite ist und diese Befreiung durch die Religion erlangt hat, daB es nach seiner
religiosen Bestimmung wesentlich frei ist; und diese Freiheit, die den Trieb und die Bestimmtheit hat, sich
zu realisieren, ist die Vemonftigkeit. Es ist darum zu tun, daB diese Versohnung auch in dem Welt-
lichen vollbracht sei.' (Vorlesungen, 5.262-263).
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die Religion, indem das sittliche Recht im Staate nur die Ausfuhrung dessen ist, was das
Grundprinzip der Religion ausmacht.' (12.405).v De theorie   die   in de Verlichting   ont-
stond, dat religie en staat gescheiden dienen te worden, beschouwt Hegel als 66n van de
grote dwalingen  van de moderne  tijd  en hij verzet  er zich tegen  met alle kracht.  ' Es  ist  der
ungeheure Irrtum unserer Zeiten gewesen, diese Untrennbaren als voneinander trennbar, ja
selbst als gleichgultig gegeneinander ansehen zu wollen.' (10.356 A). In een dergelijke
scheiding komen noch de religieuze, noch de politieke vrijheid tot hun werkelijke recht.

b. De geest: de substantie als subject begrepen

Niet alleen door deze allerhoogste vrijheid, maar ook door haar objectieve inhoud, haar
waarheid, heft de christelijke religie alle vroegere religies op. In het christendom wordt het
absolute geweten als geest. Voor Hegel is dit de hoogst mogelijke bepaling van het godde-
lijke wezen, de absolute waarheid, het kernstuk van zowel de christelijke dogmatiek als van
zijn speculatieve filosofie. In de Vorrede van de Phanomenologie brengt hij het allesbepa-
lende belang van deze opvatting van God als geest zeer nadrukkelijk naar voren: 'Es
kommt nach meiner Einsicht ... alles darauf  an, das Wahre nicht als Substanz, sondern
ebensosehr als Subject aufzufassen und auszudrucken.' (3.22-23). Deze Forrede heeft

Hegel geschreven nadat hij zijn werk beeindigd had. In de passage waaruit dit citaat stamt,
herhaalt hij heel kort enkele uiteenzettingen uit de laatste hoofdstukken. In zijn bespreking
van het christendom in het hoofdstuk Die Religion luidt deze zin (wanneer we alle tussen-
liggende nadere bepalingen weglaten) alsvolgt: 'der Geist ... ist die Substanz ... insofern sie
Subjekt oder Selbst ist.' (3.552).4 Hegel wit met het onderscheid tussen substantie en sub-

1)   Deze  band  tussen  het  christendom  en  de  zedelijke  werkelijkheid  brengt  Hegel   in de En=yklopadie op twee

cruciale plaatsen naar voren: in de laatste Anmerkung van zijn behandeling van de subjectieve geest
(§ 482 A), onmiddellijk voorafgaand dus aan de uitwerking van de objectieve geest, en in een lange
Anmerkung over de relatie tussen religie en staat waarmee hij de objectieve geest afsluit (§ 552 A). In
beide gevallen onderstreept hij dat de wereldse vrijheid een verdere deductie dient te zijn van de religieu-
ze vrijheid, een realisatie van de geest in de werkelijkheid. 'Indem die Religion das BewuBtsein der
absoluten Wahrheit ist, so kann das, was als Recht und Gerechtigkeit, als Pflicht und Gesetz, d.i. als wahr
in der Welt des freien Willens gelten soil, nur insofern gelten, als es Ted an jener Wahrheit hat, unter sie
subsumiert  ist  und  aus  ihr jolgt.' (10.355  A).  Ook  in de Grund/inien wijdt  hij  aan deze relatie een uitge-
breide Anmerkung, en bepaalt hij de relatie op overeenkomstige wijze: 'Der Staat ist gottlicher Wille als

gegenwartiger, sich zur wirklichen Gestalt und Organisation einer Welt entfaltender Geist.' (7.417-418 A).
2) 'Geest' en 'subject' gebruikt Hegel als synoniemen, zoals mijns inziens blijkt uit de volgende passage in

een artikel uit Berlijn: 'Geist ist als solcher schlechthin das Subjekt, und es ist durchgangige Behauptung
der Lehre eben in den unzahligen Stellen wie in der angellihrten, daB die absolute Bestimmung Gottes
nicht die der Substang sondern des Subjekts, des Geistes ist. - Allerdings bleibt dem Geiste auch die
Bestimmung der Substantialit:it' (11.408). De plaats uit zijn werk, waarnaar hij hier verwijst is § 554 uit
de Enzyldopadie: '"der absolute Geist ist die eine und allgemeine Substanz als geistige"' (ibidem). - In dit
artikel verdedigt hij zich tegen een bespreking van zijn werk door E. Kollman, waarin hij wordt neergezet
als woordvoerder van het 'modeme pantheysme': hij zou net als Spinoza en Schelling het absolute als
substantie begrepen hebben. De schrijver van deze recensie bidt God dat Hij Hegel deze  ' Sunde gegen  den
Heiligen Geist vergebe', Hegel op zijn beurt dat Hij 'jenes Beten ..., wenn dasselbe auch in eine Messe

eingeschlossen werden sollte, nicht erhoren  moge.'  (11.414-415). Het artikel is interessant, omdat Hegel,
zeer ga'rriteerd door het volledige onbegrip van de schrijver, uitvoerig ingaat op deze kritiek. Hij heft in
zijn werk juist de substantie op, waardoor  hij 'den Geist zum Zentrum gewinnt'; de geest  is 'die Wahrheit
der  Substanz..., die Substanz als Zentrum  aber die Unwahrheit.'  (11.407).
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ject geen tegenstelling creeren - in de Forrede bepaalt hij even verderop het ware ook weer
als de 'lebendige Substanz' (3.23) -, maar aangeven, dat de bepaling van het absolute als
geest de hoogste bepaling is, waarin alle vroegere bepalingen, dus ook de bepaling van het
absolute als substantie, zijn opgeheven. Zo is ook in de logica de substantie een ontwikke-
lingsfase   in het proces dat tenslotte   in de absolute   idee   zijn doel bereikt:   ' Die Substanz  ist
eine wesentliche Entwicklungsstufe der Idee, jedoch nicht diese selbst, nicht die absolute
Idee, sondern die Idee in der noch beschrankten Form der Notwendigkeit.' (8.295 Z).

Het is niet zonder meer verkeerd om het ware, meer onbepaald, als 'het substantiele'
aan te duiden, maar weI om het slechts als substantie uit te spreken, want dan wordt de
hogere bepaling expliciet ontkend. De geest is ook substantie, maar dan wel 'die Substanz,
insofern sie in ihrer Akzidentalitat ebenso in sich reflektiert, nicht dagegen als gegen ein
Unwesentliches und somit in einem Fremden sich Befindendes gleichgOltig, sondern darin
in sich, d.h. insofern sie Subject oder Selbst ist.' (3.552). In deze zin heeft Hegel het on-
derscheid tussen de beide opvattingen van het ware nauwkeurig uitgedrukt. Wanneer het
begrip van het absolute nog niet verder gekomen is dan de bepaling dat het 'substantie' is,
zoals in de filosofie van Spinoza (de Joodse denker die in de beginfase van de moderne tijd
de absolute inhoud van de orientaaise religie weer in herinnering bracht, 'im Gedanken die
Substanz des Aufgangs wieder erweckt hat' - 3.586),u dan valt alle bepaaldheid - de 'ein-
dige' werkelijkheid, de natuur en vooral ook de mens - erbuiten als het accidentele, dat in
vergelijking met het wezenli/ke absolute onwezenlijk is. Deze substantie lee# niet. Ze staat
boven alle bepaaldheid als het onveranderlijke oneindige, een starre 'unbewegte Identitat'
(6.197 A). In de levende substantie is deze tegenstelling tussen het eindige en het oneindige
- die zo aan elkaar hun grens hebben - overwonnen. Zij heeft de bepaaldheid niet buiten
zichzelf, maar in zichzelf. Zij ontwikkelt haar uit zichzelf en blijft in haar bepaaldheid
volledig bij zichzelf. Alleen als zichzelf bepalend, zich in zichzelf ontwikkelend wordt de
substantie als subject begrepen:   ' Die lebendige Substanz   ist . . . Subject ..., nur insofern sie
die Bewegung des Sichselbstsetzens oder die Vermittlung des Sichanderswerdens mit sich
selbst ist.' (3.23).2  In de substantie, zoals Spinoza haar bepaalde, ontbreekt deze zelfont-
plooiYng. 'Gott ist hier nicht Geist, weil er nicht der dreieinige ist.' (20.166). Zijn uitleg
van het absolute is 'wohl vollstandig' - alle momenten die volgens Hegel tot de noodzake-
lijke ontwikkeling van het begrip behoren, algemeenheid, bijzonderheid dn enkelheid, zijn
aanwezig -, maar ze worden 'nur nacheinander ohne innere Folge der Entwicklung auf-
gezahlt'. zodat in laatste consequentie het geheel van de werkelijkheid, zowel het bijzon-3)

dere als het enkele, oplost in een abstracte algemeenheid: 'in jenem Absoluten ... ist das

1)   Zo  ook  in  de  Enzyk/opadie:  'In der Geschichte der Philosophie begegnet  uns die Substanz als das Prinzip
der spinozistischen Philosophie.' (8.295 Z).

2) Vergelijk ook: 'denn dies erst ist der Geist, nicht nur reines Denken, sondern Denken, das sich
gegenst:indlich macht, sich darin selbst erhalt, sich adaquat hat, darin bei sich ist.' (19.412).

3) Zoals bij Homerus de godenwereld een onverbonden veelheid is. - In deze Anmerkung uit de Logik be-
spreekt Hegel de mosofie van Spinoza en Leibniz als twee tegengestelde en daarom elkaar aanvullende

posities. Spinoza's substantiefilosofie ontwikkelt zich in de vorm van het bewustzijn, Leibniz brengt hier
tegenover de vorm van het zetjbewustzijn tot gelding:   'Der  Mangel  der  Re exion-in-sich,  den  die spinozis-
tische Auslegung des absoluten an ihr hat, ist in dem Begriffe der Leibnizischen Monade ergka.'
(6.198 A).
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Attribut wie der Modus nur als verschwindend nicht als werdend.'  (6.197  A). u
In alle religies die aan het christendom vooraf gingen, werd het absolute slechts als

substantie opgevat, als het hoogste wezen, waar de eindige werkelijkheid als onwezenlijk
tegenover staat. Dit is vooral duidelijk in de orientaalse religies, die Hegel pantheYstisch
noemt. Hij illustreert deze relatie tussen absoluut wezen en werkelijkheid aan de hand van
de Perzische lichtreligie van Zoroaster, de eerste religie (voordien was deze bepaling
slechts an sich aanwezig) waarin de substantie tot object van het bewustzijn werd
(12.216),', Hierin wordt het ontstaan van de wereld voorgesteld als een 'Emanation'
(6.98 A), een uitstroom uit het eerste lichtwezen waarvan het belang voor dit wezen ondui-
delijk blijft. Ze is slechtst 'ein wesenloses Beiherspielen an dieser Substanz, die nur
aufgeht, ohne in sich niederzugehen, Subjekt zu werden' (3.506). Naarmate deze emanatie
verder voortschrijdt, verliest dit wezen zich steeds meer. Het licht verduistert, totdat het
tenslotte in dit wordingsproces dat slechts 'ein fortgehender Verlust' is, in zijn tegendeel is
omgeslagen: 'die Nacht, das Negative, ist das letzte der Linie, das nicht in das erste Licht
zuruckkehrt.' (6.198 A).i  In deze voorstelling is de ontwikkeling van het bijzondere uit
het absolute een lineair proces, een beweging die niet ook weer in haar oorsprong terug-
keert: 'Es ist die Weise der Emanation, daB das Allgemeine, indem es sich besondert, Gott,
indem    er    die Welt erschafft,... sich verendlicht; und diese Verendlichung    ist    ohne
Ruckkehr in sich selbst.' (19.412). 'Zijn' en 'niets' staan hier tegenover elkaar; de ontwik-
keling van het absolute is geen werkelijk 'worden'. Ook in de Griekse en Romeinse religie,
de religies van het zelfbewustzijn, blijft deze relatie tussen het algemene en bijzondere
onveranderd: 'Dasselbe Verhaltnis findet sich auch in der Mythologie der Griechen und
Romer' (ibidem). Weliswaar heeft de bijzonderheid in de mooie goden van de Griekse
kunst al een heel andere betekenis gekregen dan in de orientaalse religies, waarin ze slechts

1) Spinoza's filosofie zou daarom volgens Hegel het beste kunnen worden aangeduid als 'Akosmismus'
(8.296  Z).   -   In de hiervoor vermelde bespreking van Hegels werk stelt Kollman, dat Hegel het absolute
heeft opgevat als levenioze substantie: "'Die absolute Substanz wird nicht selbst frei, sondern ihre
Manifestationen, sie selbst bleibt starr... "'. Hegels verbaasde reactie: '(? - ungeachtet sie der Geist ist)'
(11.409). In de Enzyklopddie verdedigt Hegel zich in een lange Anmerkung tegen deze onder theologen

wijd verbreide opvatting  'daB die Philosophie die All-Eins-Lehre oder Pantheismus  sei.' ( 10.381  A).  Hij
neemt deze beschuldiging zeer ernstig, want het zou betekenen dat hij de 'inhaltsvollen Gott' die de chris-
tenen  in hun 'Vorstellung'  voor zich hebben,  in  zijn fi losofie ontkend zou hebben  en  in  die zin athet'st  zou

zijn (ibidem). Spinoza  was geen christelijke fi losoof, en daarom   in deze specifieke betekenis atherst:   ' Der

Spinozismus ist so weit davon entfernt, Atheismus im gewohnlichen Sinne zu sein; aber in dem Sinne,
daB Gott nicht als Geist gefaBt wird, ist er es.' (Vergelijk voor deze betekenis van atheisme ook:
8.161-162 Voetnoot).  In de speculatieve filosofie wordt precies daarom het Spinozisme opgeheven:  'die
spinozistische Philosophie [ist HS] hinter dem wahren Begriff Gottes, welcher den Inhalt des christlich-
religiosen BewuBtsein bildet, zurockgeblieben' (8.295 Z).

2) In de Philosophie der Geschichte beschrijft Hegel dit als een zeer belangrijke ontwikkeling: door dit

inzicht begint in Perzie de eigenlijke geschiedenis. De Perzen waren Kaukasiers, behoorden 'zum europai-
schen Stamme' (12.215). De eigenlijke Aziatische volkeren, het Verre Oosten, vallen buiten de eigenlijke
(voor Hegel dus Europese) geschiedenis, zij komen slechts 'an sich und for uns in den Zusammenhang der
Geschichte'; pas in Perzie gaat de mensheid 'zuerst das Licht auf (ibidem).

3)  In de Jenaer Logik Metaphysik und Naturphilosophie bepaalt Hegel zo de relatie tussen het hoogste we-
zen en de geschapen wereld, waarbij hij de laatste associeert met das Bose:    'Diesem    [das   hochste
Wesen HS] steht in seiner Sichselbstgleichheit schlechthin die Negation, als das bose Princip, das sich in
sich einbildet gegenuber, in seiner reinen Klarheit ist diese FinsterniB nicht; denn diese ist das Nichts for
das Licht' (G.W., 7.153-154).
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bijzaak is, maar ook hier blijft in laatste instantie 'dies Bestimmen ... nur eine Verendli-
gung Gottes, ... das Schone bleibt selbst endliche gestalt' (ibidem). De mooie goden zijn
wel al 'Subjekte, konkrete Individualitaten', maar deze subjecten blijven nog onlosmakelijk
verbonden met hun bijzondere bepaaldheid; het zijn 'besondere Charactere' (12.301).w De
bijzonderheid valt in deze mythologie uiteen in een niet-systematische veelheid van bijzon-
dere godengestalten. Hun onderlinge verhoudingen blijven onduidelijk en ze zijn niet ver-
bonden met de abstracte eenheid die boven hen staat, 'das gestalt- und inhaltlose Fatum,
die Notwendigkeit' (12.302). Pas in het christendom, door het hogere begrip van het sub-
stantiele wezen, wordt de verhouding tussen God en de wereld, het oneindige en het eindi-
ge, fundamenteel anders. 'Das Hohere, daB die Einheit als Gott, der eine Geist, gewuBt

2)wird,  war den Griechen noch nicht bekannt.' (ibidem).
De opvatting van het absolute als substantie, de hoogste bepaling waartoe Spinoza in

zijn filosofie gekomen is, acht Hegel echter wei van groot belang: 'es ist wichtig genug,
daB alles, was dem naturlichen Vorstellen oder dem bestimmenden Verstande als
selbstandiges erscheint und vorschwebt, in jenem notwendigen Begriffe ganzlich zu einem
bloBen Gesetztsein herabgesetzt ist.' (6.195 A). De realiteit die een-voudige mensen (het
natuurlijke bewustzijn) en ook nog het reflecterende verstand (het zelfbewustzijn) gewoon
zijn 'werkelijk' te noemen, heeft voor de ware filosofie geen werkelijkheidswaarde. In het
'absolute Prinzip' van zijn filosofie: "'Die Bestimmtheit  ist Negation'", heeft Spinoza dit
'wahrhafte und einfache Einsicht' (ibidem) naar voren gebracht. Hegel onderschrijft het
volledig. Wie wil filosoferen, moet zich eerst geheel hebben bevrijd van de eindige werke-
lijkheid. 'Wenn man anflingt zu philosophieren, so muB man zuerst Spinozist sein. Die
Seele muB sich baden in diesem Ather der einen Substanz, in der alles. was man fur wahr
gehalten hat. untergegangen ist.' (20.165).3,

1)   Vergelijk  ook:  'der Gott der Griechen  [ist  HS]  noch  nicht der absolute fmle Geist ..., sondern der Geist in
hesonderer Weise, in menschlicher Beschrankung' (12.299). Tegenover de kritiek op de Griekse mytholo-
gie, dat hierin de goden  veel te antropomorf werden voorgesteld, stelt Hegel, dat ze lang niet antropomorf

genoeg waren (19.508). 'Christus ist viel mehr Mensch: er lebt, stirbt. leidet den Tod am Kreuze, was
unendlich menschlicher ist als der Mensch der griechischen Schonheit.' C 12.304).

2) De veranderende opvatting van de verhouding God-wereld komt volgens Hegel ook tot uitdrukking in de
drie godsbewijzen, die ieder bij 6dn van deze drie momenten behoren: het kosmologische godsbewijs bij
de religies van het bewustzijn, het fysikotheologische bij de religies van het zelfbewustzijn en het ontolo-

gische, het bewijs uit het begrip, bij het christendom (vergelijk: 10.354 A).
3) De vrees voor God moet aan de verzoening voorafgaan, zo stelt Hegel in de Religionsphilosophie: de

mens moet zich eerst zuiveren van alle onware bepaaldheid. Op deze wijze is het christendom ontstaan uit
de Joodse religie. In de laatste werd de relatie tussen mens en God bepaald als 'das Verhaltnis des
Knechts m einem Herrn - Furcht des Herrn ist das Bestimmende des Verhaltnisses. ... ein harter Dienst.'
Het christendom heft deze onvrijheid op, doordat de mens met God verzoend wordt. ' lm Christentum,
Dreieinigkeit liegt die wahrhafte Befreiung.' (Voriesungen, 4a.62).  N iet  vrees,  maar  liefde  is  de  boodschap
van het Nieuwe Testament. Ook in de religieuze opvoeding, in de opvoeding oberhaupt, moet dit moment
van de substantie, waarin de mens zich ontdoet van alle eindigheid, een grote rot spelen. Alleen dan kan
'die Liebe rein sein', wanneer de mens God eerst als 'absolute Macht', als 'das ungeheure Objekt' heeft

leren kennen: 'D.h. die Furcht Gottes ist die Voraussetzung der wahren Liebe.' ( Forlesungen, 3.1 5 1 Voet-

noot). Hegel keert zich in deze passage scherp tegen het subjectivisme van de moderne pedagogie, waarin

Gods liefde genomen wordt als de liefde van ouders voor hun kinderen: 'so haben die Menschen gern die

Liebe Gottes zu ihnen; sie ... bleiben in der Liebe, in und gegen alle gdttlichen und menschlichen Gesetze,
verletzen diese, treten diese mit F Gen und meinen und sagen, sie haben die Liebe nicht verletzt. Energie

ihres Selbstwillens' (ibidem,  152).
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Maar met deze een-voudige, abstracte eenheid kan een christelijke filosofie die meer dan
in naam christelijk wil zijn, zich niet blijvend tevreden stellen. De ware filosofie begint
met de verheffing boven alles wat eindig is, maar moet vervolgens ook uit het absolute
ontwikkelen wat werkelijk is. Ook deze eis heeft Spinoza onderkend. Als hoogste kenwijze
van de mens heeft hij de 'scientia intuitiva' (20.191) naar voren gebracht, het denken van
de rede, die in haar beschouwing van de werkelijkheid het abolute nia uit het oog verliest.
"'Die Natur der Vernunft ist, die Dinge nicht als zufallig, sondern als notwendige zu
betrachten, sub specie aeterni. Denn die Notwendigkeit der Dinge ist die Notwendigkeit der
ewigen Natur Gottes selbst."' (ibidem). Maar bij deze eis is het bij Spinoza dan ook geble-
ven. Hij heeft de bepaaldheid - het bijzondere en het enkele - niet werkelijk uit het absolu-
te afgeleid, maar toch weer gewoon opgenomen zoals zij zich onmiddellijk aandient. Bo-
vendien is ook het filosofische denken zelf niet door het absolute gefundeerd, maar een
onafhankelijke instantie die als van buitenaf 'het objectieve' onderzoekt. Het begrip van het
redelijke denken is weI al opgesteld, maar in de uitwerking blijft zijn filosofie verstands-
filosofie: 'die auBerliche Reflexion, welche das, was als Endliches erscheint, die
Bestimmtheit des Attributs und den Modus, wie auch uberhaupt sich selbst nicht aus der
Substanz begreift und ableitet, sondern als ein auBerlicher Verstand tatig ist, die Bestim-
mungen als gegebene aufnimmt und sie auf das Absolute zurtick/Wirt, nicht aber von
diesem ihre Anfinge hernimmt.' (6.195-196 A). Door deze uitwendigheid laat Spinoza in
zijn filosofie geheel onverklaard waarom de substantie eigenlijk werkelijk wordt; hij heeft
de noodzaak van de werkelijkheid niet begrepen, omdat hij niet gezien heeft dat zij in het
laatste moment van haar ontwikkeling, 'das Dritte' (6.197 A), ook weer in haar oorsprong
terugkeert. 'E s fehlt... die Notwendigkeit des Fortgangs des Absoluten zur Unwesentlich-
keit sowie ihre Auflosung an und for sich selbst in die Identitat' (6.198 A)

Dit derde moment, de modus, is voor Hegel de uiteindelijke grond van de hele ontwik-
keling, het resultaat waarin de hele onwezenlijke werkelijkheid wordt opgeheven, en de zin
van haar bestaan pas duidelijk wordt. Zijn kritiek op Spinoza richt zich daarom vooral op
de wijze waarop deze dit moment van de enkelheid, de modus, begrepen heeft. 'Der
Mangel des Spinoza ist, daB er das Dritte nur (mijn cursivering) als Modus fallt, als slechte
Einzelheit.'  (20.170). In de lineaire ontwikkeling van de substantie is het enkele het laatste
en allerlaagste, een verdere bepaling slechts van de op zichzelf al negatieve bepaling, 'die
bestimmte Bestimmtheit' (6.197 A), - slechts een allerlaatste rest, 'die auflerste AuBerlich-
keit' (6.193). De speculatieve filosofie daarentegen begrijpt het proces van het absolute als
circulaire zelfontwikkeling, en daardoor krijgt het moment van de enkelheid een volstrekt
andere betekenis. Het enkele is het laatste in de ontwikkeling, en precies daarom het aller-
hoogste, het doel waar de hele ontwikkeling op gericht was. 'Das Wahre ist das Ganze.
Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen. Es ist von
dem absoluten zu sagen, dall es wesentlich Resulmt, daB es erst am Ende das ist, was es in
Wahrheit ist; und hierin eben besteht seine Natur, Wirkliches, Subjekt oder Sichselbst-
werden zu sein.' (3.24). Wat het laatste is in de ontwikkeling, is naar zijn wezen het eer-
ste.u  Zou   Spinoza  zijn   principe,   dat  alle bepaaldheid negatie is, volledig hebben doorge-

1)  Zo  bepaalde ook Aristoteles  in zijn fysica de  weg die we in het kennen van de zaak noodzakelijk dienen
af te  leggen:   ' Der naturliche  Weg  fllhrt  von  dem uns Bekannteren  und vor Augen liegenden  zu  dem,  was
seinem Wesen nach klarer ist und grOBeren Erkenntniswert hat.' Aristoteles, Physikalische Forlesung,
P. Gohlke (hrsg.), Paderborn, 1975, p. 29).
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voerd, dan zou ook hij de modus, de bepaaldheid van de bepaaldheid, begrepen hebben als
de negatie van de negatie, en dus - 'duplex negatio a#irmat, nach der bekannten grammati-
schen Regel' (20.171) - als het eigenlijke affirmatieve. Maar tot deze hoogste zelfbepaling
van het absolute, deze oneindige vorm van zijn bestaan waarin alle eindigheid is opgeheven
-   de absolute enkelheid  -, is Spinoza niet gekomen.   ' Es fehlt die unendliche   Form,   die
Geistigkeit, die Freiheit.' (20.194). Spinoza's filosofie is wezenlijk oritntaals. De werke-
lijkheid van het absolute wordt slechts opgevat als eindigheid, het absolute als een absolute
macht waarin alles verdwijnt. Het christelijke denken, zo stelt Hegel, moet dit standpunt
opheffen ('es kann dabei nicht stehengeblieben werden' - 8.295 Z), want het vindt er zijn
hoogste waarheid niet in uitgedrukt: het principe, dat het absolute zich in zijn werkelijkheid
volledig aanwezig heeft gesteld, dat het werkeljk geworden is." 'Nun ist Gott zwar aller-
dings die Notwendigkeit oder, wie man auch sagen kann, die absolute Sache, aber auch

zugleich die absolute Person, und dies ist der Punkt, zu welchem Spinoza nicht gelangt ist'
(ibidem).

De affirmatieve betekenis van de enkelheid wordt in het christendom tot uitdrukking
gebracht   in   de   leer   dat   God mens geworden   is.

' Diese Menschwerdung des gottlichen
Wesens, oder daB es wesentlich und unmittelbar die Gestalt des SelbstbewuBtsein hat, ist
der einfache Inhalt der absoluten Religion.' (3.552). Deze leer dat God, het allerhoogste
wezen, zich geheel geidentificeerd heeft  met 6dn enkel   mens,   lijkt  op het eerste gezicht  een
tegenspraak: het oneindige en eindige worden met elkaar verenigd. Het verstand, het arme
verstand, dat aan de niet-tegenspraak zijn principe heeft, zal deze leer niet kunnen begrij-
pen.     ' Diesen Widerspruch    kann der Verstand nicht aushalten;    er    ist das Vernunftige.'
(20.164). En toch, zo stelt Hegel, kan reeds 'eine geringe Oberlegung diesen Schein von
Widerspruch' (3.24) opheffen. In zijn logica heeft hij laten zien dat alleen de eenheid van
het oneindige en eindige 'Wahrheit' heeft, dat 'das Endliche, das nur endlich, das Unend-
liche,    das nur unendlich   sein soll..., keine Wahrheit   hat, sich widerspricht   und    in   sein
Gegenteil abergeht' (8.370-371 A). Het eindige dat blijvend eindig is, het absoluut eindige,
is oneindig eindig; en het oneindige dat niet werkelijk wordt, dat tegenover de werkelijk-
heid staat en daarom aan de eindigheid zijn grens heeft, is eindig oneindig.11 De oneindig-
heid van het verstand is een abstractie, 'nur das Allgemeine' (3.24). Alleen het absolute
wezen dat in het eindige werkelijk wordt, is werkelijk waar. 'Das absolute Wesen, welches
als ein wirkliches SelbstbewuBtsein da ist, scheint von seiner ewigen Einfachheit herab-

gestiegen  zu  sein,  aber  in  der  Tat  hat es damit  erst sein hochstes Wesen erreicht.'  (3.553).

1) In de Logik ontwikkelt  Hegel  uit de modus  van  het  absolute,  mits  op de juiste  wijze opgevat ('Die

wahrhafte Bedeutung des Modus ist daher, daB er die reflektierende eigene Bewegung des Absoluten ist;
ein Bestimmen, aber nicht, wodurch es ein Anderes wurde, sondern nur dessen, was es schon ist') het
begrip 'werkelijkheid': 'Das Absolute als diese sich selbst tragende Bewegung der Auslegung, als Art und

Weise [modus HS], welche seine absolute identitat mit sich selbst ist, ist AuBerung, nicht eines Inneren,
nicht gegen ein Anderes [zijn beide eenzijdige vormen HS], sondern ist nur als absolutes sich for sich
selbst Manifestieren. es ist so IVirk/ichkeit.' (6.194-195).

2) In het college Religionsphilosophie \lit 1824 gaat Hegel op deze verhouding tussen het oneindige en eindi-

ge zeer uitgebreid in (Vorlesungen. 3.193-214). Hij laat zien, hoe zij wordt opgevat eerst door het natuur-
lijke bewustzijn, dan door de reflectie en tenslotte door de rede. Op het standpunt van de reflectie komt
ook de eenheid van beide bepalingen tot stand, maar z6, dat de eindige subjectiviteit (Hegel vergelijkt
haar met een alles verterend vuur) zich in haar eindigheid oneindig weet: 'ich als unmittelbar, dieser, bin
die einzige Realit:it; alle Obrigen Bestimmungen sind ideell gesetzt, verbrannt' (ibidem, 202).
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In het laatste moment van Gods schepping wordt de zin van het bestaan helder. De
eindigheid wordt opgeheven doordat de mens tenslotte naar zijn oorsprong terugkeert, en
deze terugkeer verzoent hem volledig met zijn eindigheid. 'In dieser Idee Gottes liegt nun
auch die Versohnung des Schmerzes und des Unglucks des Menschen in sich. Denn das
Ungluck ist selbst nunmehr als ein notwendiges gewuBt, zur Vermittlung der Einheit des
Menschen mit Gott.' (12.392).'  God heeft de wereld 'geschapen', zo lijkt me Hegels in-
tentie juist weergegeven, omdat hij uiteindelijk in de mens bij zich 'wilde' zijn. In het
centrale dogma  van het christendom,  de   leer  van de Triniteit,   ' ist   dies so ausgesprochen,
daB Gott nicht nur eine Welt erschaffen hat, die ihm als ein Anderes gegenubersteht,
sondern daB er auch von Ewigkeit her einen Sohn erzeugt hat, in welchem er als Geist bei
sich selbst ist.' (8.309 Z).4 In Christus heeft het absolute zich volledig verwerkelijkt, is
het werkelijk mens geworden. Het is deze menswording waar de hele geschiedenis van de
religie volgens Hegel naar gestreefd heeft. In vroegere religies, met name orientaalse, ko-
men ook mensen voor die als God worden beschouwd, maar van deze eerste vorm van
menswording moet de menswording in Christus nadrukkelijk onderscheiden worden: 'die
Menschwerdung Gottes, die in der morgenlandischen Religion vorkommt, [hat HS] keine
Wahrheit' (3.505). De mensen die hier als god beschouwd worden, zijn onmiddellijke,
empirische mensen; ze worden als God geboren, worden in hun ' bloB  unmittelbaren  Einzel-
heit, einer somit geistlosen Eizelheit: (Vorlesungen, 4a.14) als God voorgesteld. Echter:
6 Das vorgestellte Selbst ist nicht das wirkliche' (3.504). Zij hebben zich niet, zoals de her-
rezen Christus, van hun empirische onmiddellijkheid bevrijdt. Hegel oordeelt daarom over
deze 'onschuldige' beginperiode   van de religieuze ontwikkeling   (voor veel Romantici   de

gouden eeuw van de mensheid) in zeer harde bewoordingen: 'Es ist daher der ungeheuerste
Kontrast und Depression des Geistes - eben Niedertrachtigkeit -, in der hochst endlichen
Weise das Absolute zu schauen' (Vorlesungen, 4a. 15). Hegels boodschap is duidelijk: in
Christus heeft de moderne mens een veel hogere verwerkelijking van het absolute voor
zich; hij heeft het niet nodig naar een (gefantaseerde) primitieve onschuld van de mens
terug te keren. In meer eigenlijke vorm begint de menswording van het goddelijke in Grie-
kenland. Hier wordt niet meer de onmiddellijke, maar de geYdealiseerde mens als goddelijk
geweten. 'Diese Menschwerdung des gottlichen Wesens geht von der Bildsaute aus'
(3.545). Ook hier echter werd de menswording niet voltooid. Het zelf, zo hebben we ge-

1 )  Wat  Hegel  in de Enzyklopadie  over het begrijpen  van de geest zegt tegen de theologen  van  zijn  tijd
- 'Was Gott als Geist ist, dies richtig und bestimmt im Gedanken zu fassen, dazu wird grundliche
Spekulation erfordert.' (10.374 A) -, dat herhaalt hij ook tegen de auteur die zijn werk bespreekt als pan-
thersme  over  de  relatie  van  de  mens  tot  God:   'Das  Verhaltnis  aber des endlichen Geistes  zu  Gott  ist  eine
so tiefe - oder es ist die tiefste - Idee, daB das Denken derselben der sorgfaltigsten Wachsamkeit uber die

Kategorien,  die es dabei gebraucht, bedarf.'  (11.411).  -  Op deze beide plaatsen verwijst  hij  naar een  werk
van Goschel, waarover hij een zeer lovende, of beter: juichende recensie heeft geschreven (Aphorismen
uber  Nichtwissen und absolutes  Wissen  im  Verhaltnisse zur christlichen Glaubenserkenninis -  \1 353-390).
en waarin hij dit speculatieve begrip vindt uitgedrukt. Dit werk is 'nutrimentum spiritus ..., Nahrung filr
den  Geist'  (11.411).  De  opmerking  van  de  redactie  van de Werke, dat Hegels lof voor en verwijzing naar
dit werk 'heute schwer verstandlich [sind HS], -jedenfalls solange man sie nicht im politischen Kontext
sieht' (11.581) (alsof Hegel het eigenlijk allemaal niet zo bedoeld heeft?) lijkt me volledig misplaatst.  De
recensie valt vanuit de Religionsphilosophie zeer goed te begrijpen. Dit is overigens niet de enige plaats
waar de redactie onderdelen van Hegels werk in een verkeerd daglicht plaatst. Het verdient derhalve aan-
beveling Hegels tekst te lezen v66r haar commentaar.

2) Vergelijk ook Hegels reactie op Baader in de Forrede van de Enzyklopadie (8.29 Voetnoot).
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zien, dat uiteindelijk de Griekse geschiedenis afsloot, was verre van volmaakt.
Eerst door Christus wordt het proces van menswording besloten: hij is pas werkelijk

mens. Alle nadruk moet hier gelegd worden op het begrip 'werkelijkheid'. In de inleiding
van de Enzyklopadie gaat Hegel in op zijn gebruik van dit begrip. Hij doet dit naar aanlei-
ding van zijn bekende (wellicht beruchte) uitspraak in de Vorrede van de Grundlinien:
' Was  vernunftig  ist,   das   ist  wirklich.   und  was  wirklich  ist.   das   ist  vernunftig.'   (8.47  A).
Deze uitspraak is namelijk door veel lezers - zelfs door zulke lezers. zo merkt hij ironisch
op, 'welche Philosophie und wohl ohnehin Religion zu besitzen nicht in Abrede sein
wollen.' (ibidem)   - niet begrepen en bovendien kwaadwillend aangevallen. Men heeft   er
een bekentenis van conformisme in willen lezen. een kritiekloze acceptatie van al wat is. l)

Hegel verbaast  zich  over deze reacties, aangezien  hij  toch  ' in einer ausfuhrlichen Logik' dit
begrip uitgelegd en het zorgvuldig onderscheiden heeft 'nicht nur ... von dem Zufalligen,
was doch auch Existenz hat, sondern naher von Dasein, Existenz und anderen Bestimmun-
gen'  (8.48 A).  In het niet-filosofische spreken  is het gebruik alles, tiede  noch  so
verkummerte und vergangliche Existenz' (ibidem), 'werkelijk' te noemen, maar iedereen
voelt aan dat dit begrip, indien met nadruk uitgesproken, een veel diepere betekenis krijgt.
Hegel orienteert zich in zijn gebruik van dit begrip aan Aristoteles' begrippenpaar potentie
en act. Een individueel zijnde, dat naar zijn wezen, potentialiter werkelijk iets is (een idee
in zich draagt), zal ernaar streven om actu - werkelijk - te worden wat het an sich is. Het
is in deze emfatische zin (waarin we van dit schilderij zeggen dat het werkelijk mooi is, of
van deze mens dat hij werkelijk goed is, omdat zij de idee die ze in zich dragen realiseren),
dat Hegel van Christus zegt dat God in hem werkelijk mens geworden is:i

1) Een voorbeeld van zo'n lezer is R. Haym. In zijn beoordeling van Hegels (zeer subtiele) recensie over
Jacobi's verzamelde werk schrijft hij: 'Zum ersten Male begegnet uns hier jene Geneigtheit des
Konkordierens und Pazifizierens, die spater in der Religionsphilosophie, der kirchlichen Dogmatik ge-
genuber, ihren Gipfel erreichte. Zum ersten Male sehen wir hier jene Geschmeidigkeit gegen die
Wirklichkeit sich auch Ober die Wirklichkeit fremder Ansichten und Systeme ausbreiten' (4.622). Heeft
Haym Hegels uitleg van het begrip 'werkelijkheid' niet meegekregen? Blijkbaar onderschrijft de redactie
van de If'erke, die Hayms opvatting als redactioneel commentaar bij deze recensie plaatst, diens interpreta-

tie van Hegels late werk. Toch is er zeer veel, zo niet alles, op af te dingen. Hegels kritiek op Jacobi in de
Enzyklopadie (die hij ook in deze recensie naar voren brengt), en zijn felle verzet tegen de contemporaine
theologie zullen we nog bespreken. Wat betreft de resignatie van de oude Hegel, zijn verlies aan jeugdige
felheid: ook in Jena behandelt Hegel de werkelij ke filosofen die hij kritiseert met alle respect. Zij allen
waren ./ilosofen en hebbben met werke/Uke interesse geprobeerd het wezenlijke tot uitdrukking te brengen;
dat ze daarin in de uitwerking niet helemaal of helemaal niet geslaagd zijn, doet aan Hegels respect geen
afbreuk. In de Ddlerenz maakt hij deze positie meteen in de Forerinnerung duidelijk ten aanzien van de
filosofie van Kant en Fichte. Voor wat werkelyk is, heeft hij altijd veel waardering gehad, niet echter voor
hen, die niet werkelyk wilden denken en de resultaten van de filosofie gebruikten om dat te maskeren.

2) In zijn recensie van Goschels Aphorismen valt Hegel de auteur bij in zijn kritiek op Jacobi en legt hij een
aantal passages van de auteur nader uit. De 'werkelijkheid' van de mens, zo zegt hij ook hier, dient zorg-
vuldig te worden onderscheiden van zijn onmiddellijke existentie, van zijn 'nur ursprungliche, abstrakte
Natur, Anlage, noch nicht Wirklichkeit'; 'Aber die Wirklichkeit des Menschen ist eine erst geistig zu
bewirkende', zijn onmiddellijke natuur is 'filr dieses geistige Sein, worin allein seine Wirklichkeit ist,
vielmehr  das  Nichtgute'  (l l.364).  -  In de Grundlinien doet Hegel zijn bekende uitspraak, nadat hij de
voorafgaande alinea besloten heeft met een opmerking over Plato's Politeia, waarin hij verwijst naar
Christus. De wijze waarop Plato geprobeerd heeft de Griekse zedelijkheid te redden, namelijk door onder-

drukking van het doorbrekende zeg, kon niet slagen. De eigenlijke redding voor de zedelijkheid is het
principe, dat nog 'aus der Hohe kommen muBte' (7.24).
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In Christus is de mens voltooid, God is door hem een werkelijke mens geworden. Deze
enkeling voltooit zijn goddelijke wezen. De zelfverwerkelijking van het absolute in zijn
schepping en van de mensheid in haar geschiedenis komen in dit ene individu samen. In dit
'principium individuationis' is het doel van God en van de geschiedenis bereikt. Op het
moment dat de mens wordt wat hij moet zijn, zijn an sich volledig realiseert, bereikt ook
het absolute zijn hoogste werkelijkheid. De mens kan niet volmaakt zon buiten het absolu-
te.  maar  het  absolute  ook  niet  buiten  de  mens.' 1  Reeds  in de Differenz drukt Hegel deze
'wisselwerking' tussen de mens en het absolute wezen uit in het volgende beeld, waarin de
uitstroom uit het licht die zonder terugkeer is, in de hoogste vereniging van het eindige en
oneindige, waarin beide hun abstractie verliezen, wordt opgeheven:   'For   die   Spekulation
sind die Endlichkeiten Radien des unendlichen Fokus, der sie ausstrahlt [zover kwam ook
de orientaalse lichtreligie HS] und zugleich von ihnen gebildet ist; in ihnen ist der Fokus
und im Fokus sie gesetzt.' (2.43). Hier dus al, meteen in zijn eerste publicatie, heeft Hegel
het substantiele absolute als subject begrepen en ook uitgedrukt.* In het christendom wor-
den het eindige en oneindige blijvend met elkaar verzoend: de mens, nu voorgesteld als het
hoogste zijnde in de geschapen wereld, Gods evenbeeld, heeft aan zijn oneindige begrip het
vermogen om in zijn absolute oorsprong terug te buigen. De cirkelgang van het denken
wordt door de geest gesloten.

1) Deze wederzijdse relatie van God en mens drukt Goschel in de volgende zin - volgens Hegel 'ein sehr
wichtiger Satz' - uit: "'Die Frage: was ist der /Wensch? steht mit der Frage: was ist Gott? in solcher
Wechselwirkung,  daB mit einer auch die andere beantwortet sein worde  .     "'  (11.363). Het verstand,  zegt
Hegel, zal deze eenheid van mens en God niet kunnen begrijpen: 'der Gott des Verstandes ist aus purer
Unendlichkeit zu vornehm,  sich in unser Fleisch  und  Blut zu kleiden'  (11.362).  - Als voetnoot  bij  het
college  van 1824 geeft Jaeschke de volgende  zin  uit het collegedictaat van Hotho,  maar, zo lijkt  het,  met
enige tegenzin: alleen, zo zegt hij in zijn voorwoord (Voriesungen, 3.LXVIll), omdat deze zin gemeen-
goed geworden is in de interpretatiegeschiedenis van de Religionsphilosophie, daarin ddn van de meest
geciteerde zinnen is. De zin is volgens hem niet van Hegel, maar een aanvulling van Hotho: 'Denn Gott
ist ebenso auch das Endliche und kh ebenso das Unendliche; Gott kehrt im Ich als dem sich als endlich
Aufhebenden zu sich zuruck und ist nur Gott als diese Rockkehr. Ohne Welt ist Gott nicht Gott.' (Vortes-
ungen, 3.212-213 Voetnoot). Met name met deze slotconclusie kon men blijkbaar niet leven. In het licht
van de hier gegeven interpretatie lijkt me deze uitspraak gewoon van Hegel. Het is een geluk dat hij zo-
veel controverse opgeroepen heeft, anders zou hij wellicht door Jaeschke niet eens zijn weergegeven!

2) In verband met Hegels opvatting van het absolute lijkt me de volgende opmerking die hij maakt in een
brief uit Bern aan Schelling (30-8-1795) niet zonder belang. Door Schelling gevraagd om commentaar op
het  werk  dat  hij hem toestuurde  ( Fom  /ch als Prinzip der Phi/osophie), volstaat Hegel  met een enkele
opmerking - het betreft de paragraaf waarin Schelling het absolute ik als enige substantie bepaalt -, omdat
zoals  hij  zegt,   hij   in deze materie slechts een leerling  is:   '§ 12 Deiner Schrift legst   Du  dem   Ich  das
Attribut als einziger Substanz bei, wenn Substanz und Akzidenz Wechselbegriffe sind, so scheint mir,
ware der Begriff von Substanz nicht auf das absolute Ich anzuwenden, wohl auf das empirische Ich, wie
es im SelbstbewuBtsein vorkommt.' (Briefe. 1.32). - De positie van de jonge Hegel ten aanzien van het
christendom (naar mijn mening beslissend voor zijn opvatting van het absolute) en de theologie van zijn
tijd beschrijft Rosenkranz (aan de hand van een dagboek dat Hegel bijhield tijdens een voettocht in de
Alpen  in de zomer  van 1796) alsvolgt:  ' Er beschuldigt das Zeitalter, darin dem Got:en der  Eitelkeit  und
der Selbstsucht statt des wahren Gottes zu dienen. Die Entzweiung aber, in welcher er damals zwar nicht
mit dem historischen Christus, wohl aber mit dem geschichtlichen Christenthum lebte, . '

(Rosenkranz,
Hegets Leben, 44).
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III.3. De weg van het christendom naar de speculatieve wetenschap

In deze paragraaf zullen we de eigen geschiedenis van het christendom in hoofdlijnen vol-
gen (een gedetailleerde uitwerking zou een boek op zich zijn; de hoeveelheid materiaal die
Hegel samenbrengt is zeer omvangrijk). In deze geschiedenis is Christus slechts het begin:
het begrip van de nieuwe ontwikkeling. De ontvouwing van dit begrip levert een herhaling
op van de momenten van de voorgeschiedenis, maar nu in het element van de waarheid.
Uit deze beide momenten, de vorm van het bewustzijn en de vorm van het zelfbewustzijn,
ontwikkelt zich uiteindelijk het begrip, dat beide weer tot vereniging brengt: het begrip van
de speculatieve wetenschap. Hier wordt de waarheid opgenomen in haar hoogste element.
Aldus omschrijft Hegel in de Vorrede van de Phanomenologie de wetenschap, als de hoog-
ste werkelijkheid van de geest, in staat om de geest volledig te doordenken: 'Der Geist, der
sich so entwickelt als Geist weiB, ist die Wissensch€/7. Sie ist seine Wirklichkeit und das

1)Reich, das er sich in seinem eigenen Elemente erbaut.' (3.29).
De beide vormen die aan de wetenschap voorafgaan, leggen eenzijdig de nadruk op dEn

moment, op de objectiviteit of op de subjectiviteit, met alle gevolgen voor de ware inhoud.
Op deze wijze verklaart Hegel de verre van volmaakte verschijningswijze van het christen-
dom in zijn historische ontwikkeling, en vindt hij een antwoord op de vraag, die hij zich al
heel vroeg in zijn nadenken over het christendom stelde: 'Wie hatte man erwarten sollen,
daB ein solcher Lehrer ... Veranlassung zu einer positiven ... Religion geben wurde!'
(1.108).2, Alleen door deze onvolmaakte vormen heen kon het oorspronkelijke begrip van
het christendom zijn ware vorm bereiken. Het verval in de beide vormen is schijn en wordt
uiteindelijk door het doel, het weten van de wetenschap, waarin de eenzijdigheid van de
reflectie is opgeheven, verklaard. Hegel noemt daarom dit weten in de Phanomenologie,

1 )  Wanneer  we ons orienteren  aan het onderscheid bewustzijn-zelfbewustzijn wordt de indeling  van  de
Phanomenologie redelijk doorzichtig. In een eerste gedeelte ontwikkelt Hegel in twee hoofdstukken,
A. BewuBtsein en B. SelbstbewuBtsein, de beide momenten, die in C (zonder titel) samenkomen. In de hele
structuur van het werk komt deze opzet weer terug. Aan het begin van hoofdstuk (CO Die Religion zzgt
Hegel dat de hele voorafgaande beweging begrepen moet worden als het moment van het bewustzijn,
waartegenover de religie het moment van het zelfbewustzijn is (3.495 en 498). Uiteindelijk komen deze
beide hoogste momenten tot hun absolute vereniging in (DD) Das absolute Wissen: de rede in de hoogste
potentie. Zo ook Devos, 'The significance of manifest religion', p. 228: 'Absolute knowing, as the
ultimate reconciliation of the consciousness with the self-consciousness, resumes the Reason in wich
Consciousness and Self-consciousness attained an initial, merely formal unity, on a higher level.' In de
ontwikkeling van het eerste moment in deze hoofdstructuur herhaalt (AA) Die Vernunft in haar drie mo-
menten A.  Das  BewuBtsein en B.  Das SelbstbewuBtsein: Die beobachtende Vernunft herhaalt de momenten
van A. Das BewuBtsein, de beide volgende momenten de beide bewegingen van B. Das SelbstbewuBtsein
(3.263).   Deze  dubbele   beweging   van   bewustzijn   en   zel fbewustzijn   wordt   vervolgens in (BID Der Geist
teruggenomen. Op deze wijze vormt het hele eerste moment van de hoofdstructuur een totaliteit. De aan-
duiding van de hoofdstukken Die Vernunft en Der Geist als AA en BB zou bovendien op een nog verder-
gaande parallel binnen dit eerste moment kunnen wijzen: lezen we AA en BB namelijk als A2 en 82, dan
zou dit er wei eens op kunnen duiden dat Hegel deze hoofdstukken beschouwt als een herhaling, op
'gepotentieerd' niveau, van /1. Das Bewu#tsein en B. Das Selbstbewu#tsein.

2) In dit fragment Die Positivitat der christlichen Religion schetst Hegel de vervalsgeschiedenis van de leer
van Jezus in twee stadia: al heel vroeg werd de religie 'zu einer Sekte und nachher zu einem positiven
Glauben' (1.110). De verklaring hiervoor zoekt hij 'teils in der urspronglichen Gestalt der Religion Jesu
selbst, teils in dem Geist der Zeiten selbst' (ibidem). In dit fragment legt Hegel nog zeer sterk de nadruk
op Jezus als moreel voorbeeld en leraar.
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met een verwijzing naar de verheerlijkte Christus, de 'verklarte Wesenheit' (3.29). De ge-
schiedenis van het christendom schetst hij wederom als een proces van substantie naar
subject. In dit proces verandert de wijze waarop de ware inhoud door de gemeenschap der
gelovigen wordt opgevat, doordat de gemeenschap  zelf verandert.   ' Der absolute Geist   ist
/nhalt, so ist er in der Gestalt seiner Wahrheit. Aber seine Wahrheit ist, nicht nur die
Substanz der Gemeinde oder das Ansich derselben zu sein, ,.. sondern wirkliches Selbst zu
werden, sich in sich zu reflektieren und Subjekt zu sein. Dies ist also die Bewegung,
welche er in seiner Gemeinde vollbringt, oder dies ist das Leben desselben.' (3.557). Hegel
kritiseert op deze plaats de pogingen (van tijdgenoten) om, uit onvrede met de eigen tud,
de  ontwikkeling   van de geest  tot  dan  toe,   ' sein reiches Leben   in der Gemeine' (ibidem),
ongedaan te maken en terug te keren naar de begintijd van het christendom, de oorspronke-
lijke geloofsgemeenschap, of zelfs nog verder terug, naar de leer van Jezus. 'Dieser
Zurlickfuhrung liegt der Instinkt zugrunde, auf den Begriff zu gehen;' - men voelt dus wel
aan   waar   de    ontwikkeling    naar   toe    moet   -    ' aber   sie    verwechselt den Ursprung als das

unmittelbare Dasein der ersten Erscheinung mit der Einjachheit des Begriffes.' (ibidem).
Het ware eerste is niet het eerste in de ontwikkeling, maar het laatste, het resultaat. Zolang
men niet tevreden is met de eigen tijd, moet men ernaar streven verder te gaan, niet resig-
neren, of vluchten in een ver verleden. Alleen als het begrip van de wetenschap bereikt
wordt, zal in alle bepaaldheid duidelijk worden wat de waarheid, 'dieser sich offenbarende
Geist  an  und fur  sich ist.' (ibidem).

a. Christus

Met Christus doet de waarheid zijn intrede in de wereld. Hij is het resultaat van de hele
voorafgaande geschiedenis. Alleen door deze geschiedenis als een totaliteit te begrijpen,
kan de noodzaak van zijn verschijnen worden ingezien. 'Alle Bedingungen seines Hervor-

gangs sind vorhanden, und diese Totalitat seiner Bedingungen macht das Werden, den
Begriff oder das ansichseiende Hervorgehen desselben aus.' (3.548). Aan de wieg van

Christus plaatst Hegel in de Phanomenologie niet  de  gebruikelijke  gestalten,  maar  de  ge-
stalten   die   in de Griekse geschiedenis vorm kregen,   de

' Kreis der Hervorbringungen   der
Kunst' (ibidem): het godenbeeld en de hymne, de mysterien en de kultus, de mooie vech-
ter, en het kunstwerk van de taal, de Homerische voorstelling en de ontvouwing daarvan

tot de zedelijke wereld, de 'Welt, die sich zuletzt in die Allgemeinheit, die ebenso reine

GewiBheit ihrer selbst ist, zusammennimmt.' (3.549). Deze gestalten en daartegenover de
geschiedenis van Rome, de 'verwustende Wildheit' van de Romeinse werkelijkheid en de
Romeinse filosofie, de Stoa en de 'haltlose Unruhe' van de Sceptische filosofie, 'machen
die Peripherie der Gestalten aus, welche erwartend und drangend um die Geburtsstatte des
als SelbstbewuBtseins werdenden Geistes umherstehen' (ibidem).

Deze hele ontwikkeling is tenslotte samengekomen in de gestalte, die Hegel al, net als
Stoa en Sceptische filosofie, ontwikkeld heeft in het eerste gedeelte van de Phanomenolo-
gie, het ongelukkige bewustzijn: 'der alle durchdringende Schmerz und Sehnsucht des
unglocklichen SelbstbewuBtseins ist ihr Mittelpunkt und das gemeinschaftliche Geburts-
wehe seines Hervorgangs' (ibidem). Jezus was een Jood, en heeft, zo wil Hegel in zijn
reconstructie van de geschiedenis laten zien, ook een Jood moeten zijn. In het Joodse volk
werd volgens hem het verlies van al het wezenlijke in de wereld ten gevolge van de
Romeinse overheersing het diepst gevoeld (7.511 P). Bovendien was hier het besef aanwe-
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zig dat deze alom aanwezige eindigheid niet de eindbestemming kon zijn van de mensheid,
en daardoor tevens de behoefte   aan het hogere.v Alleen    uit deze behoefte valt volgens
Hegel het uiteindelijke verschijnen van Christus te verklaren. 'Das ist die Notwendigkeit,
das  Bedurfnis  dieser Erscheinung.' (Vorlesungen, 5.237). Christus werd geboren in de tijd
van het Romeinse Keizerrijk, op het moment dat de ontwikkeling van de religie in de vorm
van het zelfbewustzijn was teruggenomen in 6dn enkeling, en daarin haar afsluitende en
meest extreme gestalte, waarin al het wezenlijke ten onder ging, bereikt had: de Romeinse
keizer, de 'Herr der Welt' (3.357). Christus, de andere enkeling, waarmee de nieuwe ont-
wikkeling begint, hief deze vorm op: hij heeft zichzelf niet meer in relatie tot de wereld,
maar als zoon van God begrepen.21

Het verschijnen van Christus is in Hegels uitleg het culminatiepunt van een lang ontwik-
kelingsproces, de laatste stap die nog gezet moest worden. Zozeer is hij door dit proces
voorbereid, dat hij als individu geheel naar de achtergrond verdwijnt. Hegel zegt het ner-
gens expliciet, maar wekt sterk de indruk dat ook iemand anders deze laatste stap had kun-
nen zetten (denken we terug  aan het beeld uit hoofdstuk I: iemand  moet nu eenmaal   de
daad verrichten). Alleen als Christus naar zijn wezen identiek is met alle mensen, als allen
hem na kunnen volgen, heeft de verzoening die hij in de wereld bracht zin: 'er ist ein
Mensch, der gemeines raumliches und zeitliches Daseyn hat - und dieser Einzelne sind alle
Einzelnen - die gottliche Natur ist nicht eine andre als die menschliche'  (G.W., 8.280).*
Ten aanzien van Christus moet daarom volgens Hegel een duidelijk onderscheid worden
gemaakt tussen zijn begrip en zijn verschijningswijze: naar zijn begrip is hij al de volledige

1 )  Het besef dat de mens tegenover het oneindige het nietswaardige eindige is, was volgens Hegel altijd  al
aanwezig in het Joodse volk ('Das Judische hat von Anfang dies Selbstgefilhl der Nichtigkeit ausgemacht
- 19.510). Ten gevolge van het verlies van de zelfstandigheid (de '8uBerliche Befriedigung in der Familie
und im Besitze' - 12.390) door de Romeinse overheersing werd het extreem. Dit besef van zichzelf als het
slechte eindige en er tegenover het weten van het absolute als het absolute goede typeert Hegel als de
hoogste Schmerz: 'Das ist die tiefste Tiefe. Der Mensch, der dies BewuBtsein in sich hat, daB er im
Innersten dieser Wiederspruch ist, hat darin den unendlichen Schmerz Uber sich selbst. Schmerz ist nur
vorhanden im Gegensatz gegen ein Sollen, ein Affirmatives; .   Das BOse ist nur im Gegensatz gegen das
Gute.' ( Vorlesungen, 5.229).   De  objectieve  Perzische  tegenstelling  is  nu  volledig  in  het  subject  teruggeno-
men: 'Der orientalische Gegensatz von Licht und Finsternis ist hier in den Geist verlegt, und die
Finsternis ist hier die Silnde.' (12.391). 'Zijn' en 'niets' zijn in het subject verenigd, maar nog niet met
elkaar verzoend.

2) Het fundamentele verschil tussen deze beide enkelingen, de beide vormen van het zelfbewustzijn, be-
schrijft Hegel in de terminologie van Spinoza alsvolgt: 'Es fehlt jene Vollendung der Bestimmung [het
moment van de bijzonderheid HS] zur bestimmten Bestimmtheit [het moment van de enkelheid HS], daB
das Individuum Subjektivitat, wirklich gegenwirtige [Subjektivitat HS], /nneres, Substantie//es in sich
werde.' (Voriesungen, 43.130). De keizer heeft in zijn abstracte negativiteit nog geen ware affirmatieve
positiviteit  (7.511   P).   - De bevrijding die uitgaat  van de opheffing  van het eenzijdige zelfbewustzijn  be-
schrijft Hegel mooi aan het begin van het hoofdstuk (AA) Vernunft in de Phanomenologie (3.178-179).

3)   Fuj ita brengt naar voren dat Hegel  in  66n  van zijn jeugdfragmenten, Das Leben Jesu, waarin  hij de positie
van Kant nagenoeg overneemt, precies in zijn opvatting over Jezus van Kant afwijkt. Ook hier al maakt
hij de afstand tussen Jezus  en zijn leerlingen zo klein mogelijk: ' Bezeichnend   ftlr das "Leben   Jesu"   ist
aber, daB Hegel vielmehr "den Zusatz des Gottlichen" ablehnen und Jezus  nur  als eine tugendhafte
menschliche Gestalt erweisen will. Hegel versucht nur jene Seite des Kantischen Jesus-Verstandnisses zu
erweitern, die Jezus als einen zwar gottlich gesinnten, aber "ganz eigentlich menschlichen Lehrer" zeigt,
der  sich  bemohe,  durch  Lehre  und  Wande!  das  Gute  auszubreiten.' (Fujita. Philosophie und Religion beim
jungen Hegel, p. 42).
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waarheid, de verschijning van de goddelijke natuur van alle mensen, maar als vorm is hij
nog pas de eerste, onmiddellijke verschijning van deze waarheid, een empirische gestalte. 1)

b. Opname in de gemeenschap

Christus was dus ook slechts een enkeling. en als deze enkeling moest hij verdwijnen,
opdat zijn waarheid algemeen kon worden. Deze veralgemenisering wordt zowel subjectief
als objectief gerealiseerd. Bekijken we eerst het subjectieve aspect. Als individu is Christus
voor de gelovigen in de 'noch unaufgeloste Form eines sinnlichen Anderen' en dus, hoewel
ze in hem geloven, toch ook nog een 'ausschlieBendes Eins'31 (3.555). Pas na de dood van
Christus ontvingen de leerlingen zelf de geestn en vormde niet langer 6dn individu, maar
de gemeenschap der gelovigen - 'die Allheit der Selbst[e]' (ibidem) - de belichaming van
de  waarheid.   'So   ist die Gemeinde selbst der existierende Geist, der Geist in seiner
Existenz,  Gott  als  Gemeinde existierend.' (Vorlesungen, 5.254). Aldus wordt door Hegel
het verhaal van de opstanding van Christus uit de dood uitgelegd. De verrijzenis van Chris-
tus vindt in de gemeenschap plaats; zij is 'das geistige Auferstehen' (3.570). De dood van
het individu wordt overwonnen door de opname van het enkele in het algemene zelfbe-

wustzijn: 'Der vom Selbst ergriffene Tot des Mittlers ist das auf'heben seiner Ge-
genstandlichkeit oder seines besonderen Fursichseins. dies besondere Fursichsein ist
allgemeines SelbstbewuBtsein geworden.' (3.571). Door deze belichaming van de waarheid

in de gemeenschap van de eerste christenen - hoger, want algemeen - wordt Christus blij-
vend opgeheven: het individu, het 'nur Seiende ist zum Subjekte geworden' (ibidem).

Door de opname van de waarheid in deze hogere vorm, verandert nu ook de inhoud. De
gemeenschap blijft niet stilstaan bij de empirische gestalte. Als individu is Christus nog een
zintuiglijk zijnde, vergelijkbaar met het 'sinnliche Dieses' (3.555), dat het object was van
de kenvorm van het bewustzijn waarmee de Phanomenologie begon, de sinnliche
GewiBheit (maar dit zijnde is natuurlijk wel een veel hoger dit: het is het object van de
religieuze zintuiglijke zekerheid). In deze vorm blijft de waarheid nog onder de empirische
omhulling verborgen, ze staat nog niet als waarheid voor het bewustzijn. Met het verdwij-
nen van het individu begint het proces, waarin over de gegeven inhoud (nu teruggenomen
'in die Erinnerung ..., in die Mnemosyne' - 19.505) wordt nagedacht en het essentiele

1) Deze beide aspecten aan Christus vereisen ieder ook een eigen wijze van opvatting. Het menselijke aspect
kan   ook   het niet gelovende weten   nog wei begrijpen   -   ' So   weit   geht   auch der Unglaube in dieser

Geschichte mit' (Vorlesungen, 5.244 Voetnoot) -, het goddelijke aspect echter kan enkel door het hogere
weten,   met de geest begrepen worden:   ' Die Erscheinung des Gottmenschen ist zugleich auf zweierlei
Weise zu betrachten, erstens namlich als Mensch nach seinem aullerlichen Zustand,  nach der irreligiosen
Betrachtung, wie er als gewohnlicher Mensch erscheint. Das zweite aber ist die Betrachtung im Geiste, die

Betrachtung mit dem Geiste' (ibidem, 239).
2) Hoezeer Christus voor Hegel (en volgens hem ook voor zijn leerlingen) het begin-punt was van een heel

nieuw  leven,  komt  mooi  naar  voren  in  de  volgende  passage  'In  der christlichen  Religion  ist die gottliche
idee als ein gegenwartiges, unmittelbares Individuum, es ist fliL die Einzelnen darein alle Weltlichkeit
rusammenpeeanfien,· dies die eini,ge sinnliche Gegenwart. die Wert hal. dies die unendliche Abstraktion
der Gegenwart.'( Forlesungen, 5.72). Deze exclusieve gerichtheid op edn individu vergelijkt hij met ver-
liefdheid.

3) Op deze woorden uit het Johannes-evangelie legt Hegel op veel plaatsen grote nadruk. In de Vorrede van
de Enzyklopadie legt hij deze passage uit, en brengt hij haar in tegen de 'geistlose' moderne vroomheid
(8.35).
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steeds meer wordt gezuiverd van het bijkomstige. Deze omvorming van het gegevene waar-
door het wezen ervan zichtbaar wordt, is in Hegels begrip van het denken 6dn van de
meest wezenlijke momenten: 'Durch das Nachdenken wird an der Art, wie der Inhalt
zunachst in der Empfindung, Anschauung, Vorstellung ist, etwas verandert; es ist somit nur
vermittels einer Veranderung, daB die wahre Natur des Gegenstandes zum BewuBtsein
kommt.'  (8.78  P).v  Het  doel  van  het  denken  is  de waarheid. Denken is de subjectieve ac-
tiviteit waarin de objectiviteit van de onmiddellijk gegeven inhoud zichtbaar wordt, doordat
de onmiddellijkheid van de inhoud wordt opgeheven. 'Erst durch diese doppelte Tatigkeit
des  Au/hebens  und des Wiederherstellens der Einheit zwischen mir und dem Anderen
komme ich dahin, den Inhalt der Empfindung zu erfassen.' (10.249 Z).

Dit denkproces begint in het vroege christendom, de gemeenschap in het Romeinse Rijk,
met 'die Erhebung des Daseins in die Vorstellung' en zal uiteindelijk voltooid worden in
de speculatieve filosofie, 'die Form des Denkens selbst, des Begrilfes als Begriffes' (3.555).
Het christendom dat Hegel voor ogen staat, is zo een actief levend geloof, een 'geistige
Expansion' (8.35), waarin de eerste kiem door de zelfbewuste gemeenschap steeds volledi-
ger ontvouwd wordt. Op het eenmaal gegeven fundament moest worden voortgebouwd:)
Vandaar zon grote aandacht voor de geloofsgemeenschap in de Religionsphilosophie.
Christus wordt behandeld in het tweede element, het element van de zoon, als de verschij-
ning van de waarheid, die (zo legt Hegel het wezen van de verschijning \lit in de Logik)
verdwijnen moest; de gemeenschap    in het derde element    - 'Das dritte Element    ist   das
Element der Gemeinde' (Vorlesungen, 5.251) -, het element van de geest: zij is de blijven-
de venverkel#king van de waarheid, 'wirkliches allgemeines SelbstbewuBtsein'
(ibidem, 69).1, Vandaar ook zijn nadruk, dat de verschijning van Christus eenmalig is:

1)  In zijn uiteenzetting met Kant plaatst Hegel deze opvatting van het denken tegenover de opvatting van het

verstand, dat 'de werkelijkheid probeert te begrijpen zoals zij is': 'Allein es ist der groBe imum die Natur
des Denkens nur in dieser Verstandesform erkennen zu wollen. Die empirische Welt denken heiBt
vielmehr wesentlich, ihre empirische Form umandern und sie in ein Allgemeines verwandeln; Es wird
der innere Gehalt des Wahrgenommenen mit Entfernung und Negation der Schale herausgehoben'
(8.132 A). Dit moment van de negatie mist Hegel in iedere verstandsbenadering van de 'werkelijkheid'

2) Zonder dit fundament heeft de inhoud die het denkende subject produceert, geen waarheid: 'was hervor-
gebracht werden soil, muB an und fur sich schon sein: die Ttitigkeit ist nur Setzen, erteilt nur die
Bestimmung des Forsichseins; geistige Tatigkeit ist nur moglich unter der Voraussetzung des zu
Setzenden.' (Vorlesungen, 5.162). Het 'geistige' denken sluit zich niet op in zichzelf (het blijft niet for-
meel), maar presenteert een gegeven inhoud in zijn eigen vorm; de filosofie 'overstijgt' de religie dus

enkel naar de vorm, en niet (vooral niet!) naar de inhoud. Het speculatieve denken wil zeer bescheiden

blijven: het wil alleen de inhoud laten glanzen.
3) Ook in de Phanomenologie begint Hegel zijn bespreking van de gemeenschap met de overgang van het

tweede naar het derde element (3.566).  In de Enzyktopadie kiest hij een iets andere opzet: hier verschijnt

Christus in het eerste moment van het derde element (y), maar in dit zelfde moment komt ook al de over-
gang naar de gemeenschap tot stand (10.376 P). In deze ene paragraaf (§ 569) beschrijft Hegel de hele
beweging van het beginnende christendom, vanaf de geboorte van Christus - het moment van de enkelheid
- tot aan het ontstaan van het dogma van de gemeenschap: door de geboorte van Christus is het kwaad in
de wereld (in de vorige paragraaf omschreven als de volledig in-zichzelf-gereflecteerde eindige mens, de
zondeval van de mensheid) an sich opgeheven. Maar Christus is ook nog een empirische mens en leeft

nog, 'sich in das Urteil setzend', in oppositie met de bestaande wereld en als object voor zijn leerlingen.
Door   zijn dood worden de leerlingen volledig in zichzelf teruggedrongen   (in de Phanomeno/ogie:   'die
Ruckkehr des BewuBtseins in die Tiefe der Nacht des Ich = Ich, die nichts auBer ihr mehr unterscheidet

und weiB' - 3.572), in de 'Schmerz der Negativitat: maar dit pijnlijke gevoel dat het goddelijke gestorven
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'Einmal ist allemal' (Vorlesungen, 5.49), de waarheid die in een hogere vorm als waarheid
wordt geweten, hoeft niet opnieuw verhuld te worden.

Van de scheiding tussen de beide aspecten aan Christus, het menselijke en het goddelij-
ke, maakt Hegel dankbaar gebruik in zijn discussie met de theologie van zijn tijd. Veel
problemen die hierin worden opgeworpen, raken volgens hem in het geheel niet aan de
kern van het christendom, maar betreffen alleen de periferie. 'Die absolute Wahrheit ... tritt
mit ihrer Erscheinung in zeitliche Gestaltung und in deren iiuBerliche Bedingungen,
Zusammenhange und Umstande. - Dadurch ist sie von selbst schon mit einer Mannigfaltig-
keit von Ortlichem, geschichtlichem und anderem positiven Stoffe umgeben.' (11.45). Tot
deze periferie rekent hij niet alleen deze onbelangrijke historische details die met het ver-
schijnen van het individu samenhangen, maar ook de wonderen en de leer van Christus, die
wel een zekere waarde hebben. Weliswaar kunnen zij niemand gelovig maken (het geloof
aan de wonderen en de woorden van Christus alleen maakt iemand nog niet tot christen), 1)

maar ze zijn wei nuttig tijdens de voorbereiding die nodig is voor het geloof, de zuivering
van de eindigheid. Hegel rekent ze daarom tot de 'menschlichen Seite, aber sofern sie

schon   der   Beginn   des   Oberfuhrens  zum   Hoheren ist.' (Vorlesungen, 5.284). Hij behandelt
beide tamelijk kritisch, met een gerust hart, in de wetenschap dat deze kritiek de
substantiele inhoud van de religie niet kan raken.4 In de 'ganz speculative Philosophie' is
het 'um nichts weniger zu tun, als die Religion umzustoBen' (ibidem, 3.159).

Op deze wijze pareert hij de kritiek van de Verlichting (bijvoorbeeld Hume in zijn An
enquig concerning human understanding) op de wonderen: het verstand maakt zich hier
moe om niets, het strijdt slechts tegen het 'Beiwesen' van de religie en behandelt dit als

gold het het wezenlijke (11.46). 'Die Beglaubigung durch Wunder wie das Angreifen der
Wunder   ist eine niedere Sphare,   die uns nichts angeht.' ( Forlesungen, 5.182). Niet dat
Hegel deze wonderen niet gelooft. Integendeel, het zou hem eerder verbazen als ze niet
zouden hebben plaatsgevonden: naast Christus waren     er ' viele andere beglaubigte
Wundertater; wunderbarer  noch,  wenn es nicht  wahr  ware' ( Forlesungen, 5.80-81).   Een
wonder bepaalt hij als de macht van de geest om tegen de wetten van de natuur in een

is, slaat om in de positieve verzoening in de gemeenschap zelf, de geest, waarin het individu subject
wordt: 'als unendliche Subjektivitat identisch mit sich' is. Uit deze geest ontstaat het dogma van de trini-
teit. De zoon keert terug naar de vader (de 'absolute Ruckkehr'), waardoor nu de gemeenschap het godde-
lijke individu als idee weet:  het  is als 'allgemeine  Einheit  der allgemeinen  und einzelnen  Wesenheit fur

sich geworden'.   Dit fur  sich  zijn   van  de   idee  is de grote vooruitgang ten opzichte  van  de idee zoals  zij

werd uitgewerkt in het eerste element (§ 567). Hiermee is de eerste cyclus van het christendom gesloten
en gaat Hegel over naar de Middeleeuwen (§ 570).

1)  De  laatste stap naar het geloof moet de mens zelf zetten; hij  moet zich de inhoud die an stch in hem aan-

wezig is - 'Religion, Recht, Sittlichkeit, alles Geistige im Menschen' - herinneren: 'weder die positive

Offenbarung noch die Erziehung [kann HS] Religion bewirken ... , so daB Religion ein von auBen

Gewirktes, mechanisch [causaal HS] Hervorgebrachtes und in dem Menschen Gesetztes ware. Wissen der

Religion ist allerdings notwendig; es gehort jene Vermittlung dazu. Aber sie [die Vermittlung HS] muB
nicht als etwas Mechanisches betrachtet werden, sondern  als eine Erregung. H ierher gehort  das  Alte,  was

Plato sagt, der Mensch lerne nichts, er erinnere sich nur; es sei etwas, das der Mensch ursprunglich in sich

trage.' (Vorlesungen, 3.307). De menselijke intelligentie is niet leeg; het redelijke is 'mit dem Geiste
identisch und ihm immanent' (10.248 Z)

2) Het nadenken van de vroege gemeenschap was veel meer gericht op de goddelijkheid van Christus dan op

zijn menselijke aspecten: 'die Wahrheit der Idee, was er fur seine Gemeinde gewesen und die hohere Idee

der Wahrheit, die in ihm in seiner Gemeinde gewesen.' (Voriesungen, 5.57).
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verandering in de wereld teweeg te brengen. Dat de geest deze macht heeft, staat voor hem
vast. Niet alleen is de geest op grond van zijn natuur 'dies absolute Eingreifen'
(ibidem, 83) in de natuur, maar ook is recentelijk deze macht volgens Hegel bewezen door
de   fenomenen   van het dierlijke magnetisme. u Alleen het verstandige denken schenkt  aan
deze fenomenen geen geloof, omdat het in zijn onbegrip de geest onder de natuurwetten
bindt: 'Dem Unglauben an solche Erfolge legt der Aberelauben an die sovenannte Natur-
macht, Selbstandigkeit derselben gegen den Geist, zum Grunde.' (ibidem, 84).

Tegen dit ongeloof van het verstand valt niet te strijden, het zal altijd weer nieuwe be-
denkingen weten op te werpen. Maar zoals gezegd, Hegel wenst er ook niet tegen te strij-
den. In verhouding tot het goddelijke in Christus zijn de wonderen veel te onbeduidend
(ibidem, 3.155 Voetnoot).4 Het eigenlijke wonder is het christendom zelf, de 'wunder-
volle Ausbreitung' van het geloof; terwijl andere wonderdoeners alleen nog herinnerd wor-
den in klassieke teksten, werd Christus de stichter van een nieuwe religie en hebben 'Tau-
sende, Millionen ihren Trost, Befriedigung, Wurde darin gefunden' (ibidem, 154). Deze
uitbreiding is niet bewerkt door de wonderen van Christus, noch door de getuigenissen die
daarover werden afgelegd, maar alleen door de 'Zeugnis des Geistes' (ibidem, 5.81), de
getuigenis die de gemeenschap na Christus' dood heeft afgelegd van de goddelijkheid van
dit individu. Hegel onderscheidt deze getuigenis, op grond van de woorden van Christus
zelf, van het geloof van de apostelen: 'dieser Glaube, dem an der starksten GewiBheit
nichts fehlte, [wird HS] nur fur den Anfang und bedingende Grundlage, filr das noch
unvollendete erklart [door Christus  HS];    die so glaubten, haben noch nicht den Geist'
(8.35-36).4 De apostelen hebben Christus nog in de vorm van het bewustzijn, als een ob-
ject buiten zichzelf. De gemeenschap daarentegen heeft het hele individu - zijn levenspro-

ces is nu voltooid, zijn geschiedenis geheel bekend - in haar herinnering teruggenomen en

1) Hegel duidt dit hier kortweg aan als: 'Der Magnetismus' (Vorlesungen, 5.84). Hij doelt op de ontdekking
van de magnetische geneeskunde door Mesmer en in het verlengde daarvan van het kunstmatige somnam-
bulisme door de Puysdgur. Het betreft hier een reeks van fenomenen die tegenwoordig als paranormaal
worden aangemerkt.  Het  zijn deze fenomenen, die volgens Hegel  ' in neueren Zeiten  auch  in der Erfahrung
die SubstantieUe Einheit der Seele und die Macht ihrer Idealit:it zur Anschauung gebracht [haben HS]'
(10.13 P). In de Enzyklopadie pat hij er uitgebreid op in (10.132-160 P,A,Z). Deze fenomenen hebben

volgens hem inmiddels zo'n hoge mate van zekerheid, dat alleen verstokte verstandsmensen er nog aan
twijfelen, die 'in ihrem apriorischen Verstande so fest sind, daB nicht nur gegen denselben alle
Beglaubigung nichts vermag, sondern daB sie auch schon das geleugnet haben, was sie mit Augen
gesehen'  (10.133  A). - Binnenkort  zal  ik over Hegels interpretatie  van deze fenomenen  en de historische
achtergrond ervan een artikel publiceren  (in het Jahrbuch.fur  Hege/-Forschung,  hrsg.  von  H.  Schneider).

2) De wonderen die Christus verrichtte, waren bovendien maar kleine wonderen, die het helemaal moesten

hebben van hun vorm, zo blijkt uit een notitie in Hegels Wastebook:   'Bei den Wundern des Neuen
Testaments kommt es nicht auf den Inhalt des Wunders an, sondern darauf, daB es ein Wunder ist. Was

liegt an der Heilung einer verdomen Hand. an der Vertrocknung eines Feigenbaums oder der Trunkenheit
der Hochzeitgaste!' (2.558)

3)  Dit onderscheid tussen de getuigenis van de geest en het geloof brengt Hegel ook naar voren aan het be-
gin van het derde deel van de Grundlinien, om duidelijk te maken hoezeer het werke/Uke zelfbewustzijn
zich identificeert met de zedelijke substantie, haar wetten en constitutie: 'es gibt das Zeugnis des Geistes
von ihnen als von seinem eigenen Wesen, ein Verhaltnis, das unmittelbar noch identischer als selbst
Glaube und Zutrauen ist.' (7.295 P).In de Anmerkung d\e volgt, maakt hij duidelijk dat dit getuigen van
de zedelijke inhoud in feite geen subject-object verhouding meer is, maar de volmaakte identiteit: 'Jenes
Verhaltnis oder vielmehr [die] verhaltnislose Identitat, in der das Sittliche die wirkliche Lebendigkeit des
SelbstbewuBtseins ist' (7.295 A). Dit zelf leeft, zonder reflectie-in-zich, in zijn recht.
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getuigt actief, in de vorm van het volledig met zijn inhoud verenigde 'geistigen
SelbstbewuBtsein' (3.571), van zijn waarheid.' 

Deze getuigenis van de geest is de hoogste wijze waarop de gegeven inhoud geweten
wordt,  zij   is 'das wahrhafte',  maar  ze  kent  wel weer meerdere vormen, 'kann mannigfach
sein' ( Forlesungen,  5.182).  In een eerste, onmiddellijke vorm is ze meer een intunie, een

aanvoelen van de waarheid van het gegevene: 'In der Geschichte [van Christus HS] spricht
das Edle, Hohe, Gottliche uns innerlich an; ihm gibt unser Geist Zeugnis. Dies Zeugnis
nun kann dieser allgemeine Anklang bleiben, dies Zustimmen des Inneren, diese Mit-
empfindung, Sympathie.' (ibidem, 182-183). Het bewustzijn dat deze onmiddellijke over-
tuiging heeft, spreekt zijn zekerheid ook op even onmiddellijke wijze uit, zonder verdere

overwegingen of begrondingen: "'Ja, das ist die Wahrheit"' (ibidem, 184). Maar bij deze
onmiddellijke vorm zal het niet blijven; de geest wil zijn waarheid in ontwikkelde vorm
voor zijn bewustzijn hebben, en wil weten waarom zijn inhoud waar is. Dus zal de getuige-
nis van de geest zich verder ontwikkelen, totdat ze uiteindelijk in de speculatieve filosofie
haar hoogste vorm zal bereiken, de vorm van het absoluut vrije denken, dat de inhoud van
de  religie als noodzakelijk bewijst:   ' Das Zeugnis des Geistes in seiner hochsten Weise  ist
die Weise der Philosophie, daB der Begriff rein als solcher aus sich ohne Voraussetzungen
die Wahrheit entwikkelt und entwickelnd erkennt und in und durch diese Entwicklung die
Notwendigkeit der Wahrheit einsieht.' (ibidem, 183).2, Van de onmiddellijke intuitie en de
eenvoudige formulering van haar geloof heeft deze filosofie die de waarheid heeft ontwik-
keld tot een volledig systeem waar niets meer buiten valt, zich zeer ver verwijderd (het
kind heeft zich ontwikkeld tot de wijze grijsaard), - maar alleen naar de vorm, de inhoud
die wordt uitgedrukt, is nog steeds dezelfde. De filosofie heeft daarom geen enkele aanlei-
ding om op de intuYtie neer te kuken: 'jene Sympathie ist eine so unmittelbare GewiBheit,
die so fest sein kann fur einen Menschen als for den Anderen das Denken' (ibidem, 184).
De aanduiding van de intuYtie als 'gevoel' is misleidend en bergt het gevaar in zich, dat ze
wordt opgevat als tegengesteld aan het denken. Dit zou volgens Hegel onjuist zijn. Immers,
een dier heeft weI gevoel, maar nooit deze inhoud. Het inturtieve weten is het aanvoelen
'des denkenden Menschen, ist also denkendes Herz und denkendes Gemhl' (ibidem). Wordt
een mens aangesproken door datgene, wat waar is in zichzelf, dan is 'des Menschen Inner-
stes, sein Geist, sein Denken, seine Vernunft davon getroffen' (ibidem, 185). Het intuitieve
weten is daarom niet minder redelijk dan de filosofie, het weet zijn inhoud alleen nog niet
ontwikkeld uit te drukken.

1)  Door deze overgang ontstaat  pas het christendom als religie - 'Religion  ist  nur im SelbstbewuBtsein;
auBerdem existiert sie nirgends' (Voriesungen, 3.307) - en begint de ontwikkeling van het eigen godsbe-
grip. Christus als mens is nog niet de God van het christendom. Vandaar Hegels kritiek op de pogingen
terug te keren naar het eerste begin: 'Mann kann beinahe sagen, daB, wenn man das Christentum auf die
erste Erscheinung zuruckfithrt, es auf den Standpunkt der Geistlosigkeit gebracht wird. denn Christus sagt
selbst, das Geistige wird erst nach mir kommen, wenn ich weg bin. Der Text der ersten Erscheinung [de
evangelien HS] enthalt so nur die Ahnung von dem, was der Geist ist und wissen wird als wahr.'
(19.505).

2) Zo ook in de Enzyklopadie: 'Die Phi losophie  bestimmt   sich  hiernach   zu   einem   Erkennen   von   der  Not-

wendigkeit des inhalts der absoluten Vorstellung ...' (10.378 P). De inhoud die de intunie aanvoelt en die
vervolgens in de vorm van de voorstelling is uitgedrukt, wordt in de filosofie gedacht. Op deze wijze

plaatst Hegel de speculatieve filosofie geheel in de traditie en in dienst van de waarheid (en het recht) van
het christendom.
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Aan het intuRieve weten hecht Hegel bijzonder veel belang. Bij alle nadruk die vaak
gelegd wordt op zijn extreme rationalisme (waarbij 'ratio' meestal niet alleen voor rede

staat), kan het geen kwaad hier even bij stil te staan. Hij onderscheidt in feite drie vormen
van denken, die we kunnen aanduiden als het intuTtieve redelijke denken (door hem aange-
duid als de 'zin' voor ware inhoud - vergelijk: 8.87 Z), het verstandsdenken en het specu-
latieve redelijke denken. De strijd die hij voert tegen het verstandsdenken, beschouwt hij
tevens als een - volledig bepaalde - terugkeer naar het intuYtieve denken. De drie posities
komen goed naar voren in een (afgebroken, maar daardoor niet minder duidelijke) opmer-
king in de marge van zijn manuscript over de Religionsphilosophie: 'Z.B. die unendliche
Idee der Menschwerdung Gottes - dieser spekulative Mittelpunkt - dringt sich so gewaltig
und unwiderstehlich in das durch Refiexion nicht verdunkelte Gemut - oder in das aus dem
ProzeB der Reflexion -' ( Forlesungen, 3.154 Voetnoot). Verdunkeln - de blindheid en ei-
gendunk van de reflectie in 66n woord bijeengebracht. Steeds zal hij (in de Religionsphilo-
sophie, maar ook op veel andere plaatsen in zijn werk) benadrukken, dat de inhoud van de
speculatieve filosofie niet afwijkt van datgene, wat het 'gewone', 'natuurlijke', 'nog gezon-
de' bewustzijn aanvoelt. 11 Beide zijn gericht  op de waarheid. Dit geldt volgens  hem  niet
voor het verstandsdenken. Als typerend voorbeeld hiervoor voert hij op een aantal plaatsen
Pilatus op, de Romeinse verstandsmens: ' Pilatus. der Rijmische Prokonsul. wie er Christus
das Wort Wahrheit nennen horte, erwiderte er dies mit der Frage: Was i.st Wahrheit'? - in
dem Sinne als einer, der mit solchem Worte fertig sei und wisse, daB es keine Erkenntnis
der Wahrheit gebe.' (10.402).*

Wie nog gezond is - Hegel verstaat hieronder: wie nog niet teveel door zijn reflecties
geinfecteerd is -, die weet dat 'het ware' geen fictie is, dat er voldoende 'zaken' zijn die
het waard zijn om bewaard te worden. In zijn filosofie doet hij een beroep op deze gezon-
de zin: hij richt zich tot de jeugd, die nog 'unbefangen [ist HS] von dem negativen Geiste
der Eitelkeit, von dem Gehaltlosen eines bloB kritischen Abmuhens. Ein noch gesundes
Herz hat noch den Mut, Wahrheit zu verlangen, und das Reich der Wahrheit ist es, in
welchem die Philosophie zu Hause ist' (10.404). Hij waarschuwt voor de reflecties van het
verstand, dat met zijn eenzijdige begrippen de intunie in verwarring kan brengen.
'Vornehmlich die beginnende Reflexion, die uber das Festhalten an dem Gegebenen hinaus-
geht,  kann mich verwirren, verwirrt  mich' ( Forlesungen,  3.155). Het verstand keert  zich
niet meteen al zelfbewust tegen de inhoud die als waar geweten wordt. Het probeert aan-
vankelijk alleen maar deze inhoud voor het bewustzijn te brengen, 'begrijpbaar' te maken;
het slaagt daar echter niet in, omdat het geen vrij denken is, maar onbewust vastzit aan zijn
onvolmaakte begrippen en denkvormen.4 Tussen wat we innerlilk weten en wat we kun-

1) Reeds in de Differenz verzekert Hegel 'den gesunden Menschenverstand', dat de speculatieve filosofie aan
zijn kant staat, precies omdat   ze de reflectie opheft:   ' in dieser Nacht der bloBen Reflexion   und  des
rasonierenden Verstandes, die der Mittag des Lebens ist, konnen sich beide begegnen.' (2.35).

2) Of, zoals in het Forbericht van het tweede decl van de Logik: 'wenn man sich des Sinns erinnert, in
welchem Pi/atus die Frage "was ist Wahrheit"? sagte - nach dem Dichter [Klopstock]: mit der Miene des
Hofmanns, die kurzsichtig, doch lachelnd des Ernstes Sache verdammet.' (6.244).

3)    In het voorwoord dat Hegel schreef voor  een  boek van Hinrichs  zegt  hij dit uitdrukkelijk:   ' Es ist jedoch
nicht notwendig, daB jenes endliche Denken sogleich der Glaubenslehre entgegen sei. Zunkhst wird es
vielmehr innerhalb derselben und vermeintlich zugunsten der Religion bemuht sein, um sie mit seinen

Erfindungen, Neugierden und Scharfsinnigkeiten auszuschmocken.' (11.45). Vervolgens gaat hij nader  in

op de eindige bepalingen die zo in de religie komen.
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nen of willen zeggen, bestaat volgens Hegel  vaak een grote discrepantie."  In zijn omgang
met de werken uit het verleden is zijn eerste vraag altijd, of in een bepaald werk een po-
ging wordt ondernomen 'das Vernunftige, das instinktmajlig' (10.407) in de mens aanwezig
is, tot uitdrukking te brengen. Is dit volgens hem het geval, dan is zijn benadering van dat
werk zeer welwillend, hoe onvolmaakt het naar de vorm ook is uitgewerkt, en hoezeer hij
op deze vorm ook kritiek uitoefent. Het heeft in ieder geval inhoud. Steeds zal hij proberen

in zijn 'benadering met de geest' - de letter doodt, de geest laat leven - de kern te laten
zien   die erin aanwezig   is.   Op deze wijze behandelt   hij,   om slechts enkele voorbeelden   te
noemen. Jacobi, Bohme en Baader in de Vorrede van de Enzyklopadie van 1821 (8.28-29).
Alleen werken die geen werkelijke inhoud hebben, of die het 'hogere' in de mens bewust
ontkennen, vinden in zijn ogen geen enkele genade. Want als het redelijke in de mens
ontkend wordt, verliest ook alles wat in de wereld als waar en waardevol geldt, zijn abso-
lute waarde. Alles wordt 'menselijk maakwerk'.

De filosofie die de wereld zinvol wil benaderen, moet uitgaan van de denkende kern van
de mens; slechts dan ontvangt   zij   uit haar benadering een zinvolle wereld terug.   ' Wie   der
Mensch  die Welt anblickt, so blickt  sie  ihn [an]; blickt  er sie sinnlich,  rasonierend  an,  so
gestaltet sie sich fur ihn nur sinnlich und in den un[endlich] mannigfaltigen und zerstreuten

zusammenhangen; nur insofern er sie vernonftig anblickt, gestaltet sie fur ihn sich
vernunftig' (10.406). Dit principe legt Hegel ten grondslag aan zijn denkende navolgen (de

diepere zin van 'na-denken' - 8.17) van de wereld in zijn Naturphilosophie en Grundlinien.
Iedereen weet dat er natuurlijke zijnden zijn, die meer gewicht hebben dan andere.2  leder

levend wezen is veel meer waard dan een dode steen.4 Bij een zin-volle benadering van

1)  In  zijn gedicht Eleusis heeft Hegel deze discrepantie mooi verwoord, in een reflectie op het stilzwijgen
van de ingewijden   in de mysterien van Ceres:   ' Dem   Sohn der Weihe  war der hohen Lehren Fulle,   des

unaussprechlichen Gefilhles Tiefe viel zu heilig, als das er trockne Zeichen ihrer wurdigte. Schon der
Gedanke faBt die Seele nicht, die auBer Zeit und Raum in Ahndung der Unendlichkeit versunken, sich
vergiBt, und wieder zum BewuBtsein nun erwacht. Wer gar davon zu andern sprechen wollte, sprach er
mit Engelzungen, filhlt' der Worte Armut. Ihm graut, das Heilige so klein gedacht, durch sie so klein
gemacht zu haben, daB die Red' ihm Sunde deucht und das er lebend sich den Mund verschlieBt (mijn
cursiveringen)'.   Na een tirade tegen het sofisme  van het verstand vervolgt   hij:   ' Es trugen geizig deine

Sohne, G6ttin, nicht deine Ehr'  auf Gass' und Markt, verwahrten sie im innern Heiligtum der Brust.  Drum
lebtest du auf ihrem Munde nicht. Ihr leben ehrte dich. In ihren Taten lebst du noch.'  (1.232).

2) En toch, zo schrijft Hegel in zijn dissertatie, begreep Newton de zin niet van de jilos(dische stelling, 'daB
die Gewichte der Korper von der Form der Materie abhaingen'. G.W.F. Hegel, Dissertatio Philosophica de
orbitis planetarum.  Philosophische  Erorterung uber die Planetenbahnen, ubers.. einge\. und komment. von
W. Neuser (Schriften zur Naturphilosophie,  band 2), Weinheim,   1986,  p.  117.  Toen  hij deze uitspraak
(gebaseerd op het vorm-materie onderscheid van Aristoteles) hoorde, begon hij meteen te meten, en toon-
de natuurlijk aan, dat het voor het gewicht van een natuurlijk ding niet uitmaakt hoe het gevormd is.
Hegel concludeert: 'An diesem einen Beispiel 18Bt sich erkennen, daB jene Experimentalphilosophie
zutiefst unwissend (darOber) ist, was wahre Philosophie for sich will.' (ibidem).

3) Deze opmerking lijkt triviaal, maar is voor de moderne natuurwetenschap allang niet meer vanzelfspre-

kend. Zij benadert de levende wezens vanuit hun stoffelijke, mechanisch-chemische, basis, alsof deze basis

de grond is van het leven. De levensfenomenen worden aldus gereduceerd tot bijproducten van de levenlo-
ze  materie. De natuurfi losofie ontstond  op het einde  van de achttiende  eeuw,  op  een  voor de wetenschap-

pelijke benadering van de natuur cruciaal moment: de mechanische benadering van het leven in de vroeg-
moderne tijd (o.a. Descartes) stond door de ontwikkeling van de chemie op het punt te worden vervangen

door een chemische benadering. Het felle verzet hiertegen van Hegel in zijn Naturphilosophie

('Encheiresin naturae [de natuur aanpakken; maar ook: de hand slaan aan de natuur HS] nennt's die
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de natuur als die van Goethe voelt Hegel zich veel beter op zijn gemak, dan bij de experi-
mentele natuurwetenschap.    ' Der unbefangene Geist,   wenn er lebendig die Natur anschaut,
wie wir dies haufig bei Goethe auf eine sinnige Weise geltend gemacht finden, so fihlt er
das Leben und den allgemeinen Zusammenhang in derselben; er ahnt das Universum als
ein organisches Ganzes und eine vernunftige Totalitat' (9.21 Z). In zijn natuurfilosofie
heeft Hegel geprobeerd de natuur uit te werken in de zin van dit gevoel: het leven is in de
natuur de grond, het doel waarin de levenloze natuur, de mechanische en chemische pro-
cessen, wordt opgeheven: 'Leben verdaut, d.i. hebt die ewigen Gesetze des Mechanismus
und Chemismus auf; Nahrungsmittel materiell, wirkt nach ewigen Gesetzen des Mechanis-
mus   und   als  chemisch  des  Chemismus.   Leben   vernichtet dieses.' (Voriesungen, 5.84). Een
zinvolle benadering van de natuur kan met de materiele voorwaarde van het leven alleen
geen genoegen nemen. Zij moet proberen te begrijpen wat leven is.

Op dezelfde wijze benadert Hegel ook de zedelijke werkelijkheid waarin de mens leeft.
Alleen is hier de inzet hoger, want deze wereld moet de mens zelf tot stand brengen. De
natuur is redelijk ingericht, hoe zij theoretisch ook tot bewustzijn wordt gebracht (hoezeer
de verstandsbenadering van de natuur ook de existentie van de natuur zou gaan bernvloe-
den, kon Hegel nog niet voorzien); zijn politieke werkelijkheid daarentegen moet de mens
zelf redelijk inrichten, zij is volledig afhankelijk van zijn ware zelfbewustzijn: 'das Reich
des Geistes ist das Reich der Freiheit, - alles, was das menschliche Leben zusammenhalt,
was Wert hat und gilt, ist geistiger Natur: und dies Reich des Geistes existiert allein durch
das    BewuBtsein von Wahrheit und Recht, durch das Erfassen   der Idee.' (10.404).    Hier
vooral geldt dat de mens de wereld krijgt, zoals hij haar benadert. Benadert hij zijn politie-
ke werkelijkheid uitsluitend met zijn verstand (waarmee dus niet gezegd is dat het verstand
bij de inrichting van de politieke wereld geen rol moet spelen, maar het moet zich laten
leiden door de rede: in de Grundlinien duidt Hegel daarom de grond van de redelijk ont-
wikkelde staat aan als de 'Vernunft und ihres Verstandes' - 7.19), dan zal hij er een ver-
standsstaat 4 - een abstracte vereniging van een veelheid van individuen die Als versplinter-
de veelheid blijft bestaan - voor terugkrijgen, waarin hij zich niet op zijn gemak zal voe-
len, omdat hij aanvoelt dat hij erin niet bij zichzelf is. - De grote aandacht die Hegel heeft
voor het gevoel van het hogere in de mens, voor zijn aanvoelende weten, maakt zijn filoso-
fie bijzonder sympathiek. Of zou de moderne mens inmiddels zo ver zijn geevolueerd, dat
hij van dit weten geen weet meer heeft? Zou bijvoorbeeld een moderne filosoof als
Denneth werkelijk, 'diep in zijn hart' zoals dit zo mooi wordt uitgedrukt, niet meer weten
dat het menselijke denken veel meer is dan de materiele basis en de bewustzijnsfenomenen,

Chemie, spottet ihrer selbst und weiB nicht wie. Hat die Teile in ihrer Hand, fehlt leider nur das geistige
Band, wie Goethe sagt Der Geist kan nicht bei dieser Weise der Verstandesreflexion stehenbleiben' -
9.21 Z) heeft helaas niet mogen baten, zoals een kort bezoek aan iedere hedendaagse biologische faculteit
kan leren: de bio-sfeer wordt hier vakkundig geanalyseerd, maar - wij jeugdige studenten voelden dat
allemaal aan - niet begrepen.

1) De redelijke staat is dan gereduceerd tot Hn van zijn ontwikkelingsmomenten, de burgerlijke maatschap-
pij: 'Wenn der Staat vorgestellt wird als eine Einheit verschiedener Personen, als eine Einheit, die nur
Gemeinsamkeit ist, so ist damit nur die Bestimmung der burgerlichen Gesellschaft gemeint. Viele der
neueren Staatsrechtslehrer haben es zu keiner anderen Ansicht vom Staate bringen kOnnen. In der burger-
lichen Gesellschaft ist jeder sich Zweck, alles andere ist ihm nichts.' (7.339 Z).
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waartoe   hij het probeert te reduceren?'   Het is moeiluk  voor te stellen.   Hoe  zou de mense-
lijke wereld eruitzien, als ze werkelijk volgens zijn principes zou worden ingericht?

Besluiten we nu Hegels behandeling van het vroege christendom. Nadat de geloofsge-
meenschap zich gevormd had, Christus in haar was opgestaan, resteerde nog 6dn moment
uit de geschiedenis van zijn leven en sterven: zijn hemelvaart. 'Auf die Auferstehung folgt
die Verklarung Christi, und der Triumph der Erhebung zur Rechten Gottes schlieBt diese
Geschichte' (Voriesungen. 5.247 Voetnoot). Hegel leest deze 'Verklfining' van Christus
ook letterlijk als verklaring: de uitleg door de gemeenschap van de gegeven inhoud. De
waarheid die aanvankelijk nog onontwikkeld besloten lag in de 'Konzentration, Innerlich-
keit des Gefuhls' (ibidem, 257), heeft zich ontvouwd tot de hoogste waarheidl  van het
christendom: de leer van de verzoening, van de Triniteit, - door Hegel kortweg aangeduid
als de leer, die in alle christelijke confessies dezelfde is (ibidem, 89). In deze hoogste idee
van het christendom heeft Christus een volledige transformatie ondergaan. De menselijke
aspecten die hij als individu heeft, zijn opgeheven, en zijn goddelijkheid volledig, maar weI
nog in de vorm van de voorstelling, voor het bewustzijn gebracht. De gemeente weet nu,
'daB Christus Gottes Sohn ist, daB er ewig zur Rechten des Vaters im Himmel sitzt. DaB ist
die Interpretation, das Zeugnis und Dekret des Geistes. Wenn dankbare Volker ihre
Wohltater nur unter die Sterne versetzen, so hat der Geist die Subjektivitat als absolutes
Moment der gottlichen Natur anerkannt. Die Person Christi ist von der Kirche zu Gottes
Sohn dekretiert.' (ibidem, 162 Voetnoot). De historische weg die tot deze leer geleid heeft,
is lang en ook zeer verward geweest. De filosofie van het Neoplatonisme, de hoogste vorm
van het Griekse denken, heeft er een grote rol in gespeeld,4 maar ook belangen van bis-
schoppen, concilies, strud tegen afwijkende interpretaties, enzovoorts. Dit alles echter heeft
volgens Hegel geen enkel belang: 'Wo etwas hergekommen ist, das ist vollkommen gleich-

1) Hegel acht het onmogelijk, dat een mens zijn inturtie helemaal tot zwijgen kan brengen: 'Aber in der Tat
ist kein Mensch so verdorben, so verloren, so s/echt und so elend, daB er tiberhaupt von derselben [die
Religion HS] nichts inne hatte, ware es auch, daB er Furcht vor derselben, Sehnsucht oder HaB gegen
sie hatte. Indem der Mensch Mensch und nicht ein Tier ist, so ist [sie] nicht eine ihm fremde Empfindung
oder Anschauung.' (Forlesungen,   3.10).   - Het verschil tussen wat een mens weet en wat hij zegt te weten,
kan duidelijk worden in zijn handelen. Hierin worden vaak heel andere overtuigingen zichtbaar, dan de
bewust uitgesproken meningen. Zo laat Hegel bijvoorbeeld in de Phanomenologie zien, dat het morele
bewustzijn zich in zijn handelen tegenspreekt: 'Das BewuBtsein spricht es also durch die Tat aus, daB es
mit dem Postulieren nicht ernst ist' (3.454).

2) Nu pas is het individu voltooid, zo stelt Hegel in de Phanomenologie: 'nicht der Einzelne fitr sich,
sondern zusammen mit dem BewuBtsein der Gemeine, und das, was er fur diese ist, ist das vollstandige
Ganze desselben.' (3.556)

3) Het belang van het Neoplatonisme in deze vroege periode van het christendom wordt door Hegel nadruk-
kelijk onderstreept.   De 'sehr philosophisch gebildete' Kerkvaders waren vooral   in   deze fi losofie thuis
(19.501), waarin (in filosofische vorm) de idee van het christendom al aanwezig was: 'Mit der Idee
desselben  sind wir durch die neuplatonische Philosophie  ganz in Bekanntschaft getreten.'  ( 19.493).   Hoe
deze idee eruit ziet, toont Hegel in het eerste element van de voorstelling van het christendom (in de
Enzyklopadie § 567). Verder is er een opvallende overeenkomst tussen het Neoplatonisme. het derde mo-
ment   in de ontwikkeling  van de Griekse fi losofie,  en de speculatieve fi losofie: nadat  in een eerdere  fase
het denken zich 'separiert hat von der Mythologie, der Volksreligion', heeft het 'am Ende, zur Zeit der
Alexandriner, diese Formen wieder aufgesucht und die mythologischen Vorstellungen erfllilt mit der
Form des Gedankens.' (20.64).
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gultig; die Frage  ist  nur:   ist  es  wahr  an  und  fur  sich?'   (12.400)."  Hij  zegt  dit met zoveel

nadruk, omdat veelvuldig door theologen die de nadruk leggen op Christus, geprobeerd
wordt middels kritiek op deze bijkomstigheden de waarheid van de leer in discrediet te
brengen (12.394). Deze waarheid lijdt echter voor Hegel geen enkele twijfel. De leer van
het christendom is ontstaan uit de getuigenis van de geest, en niet door de kerk verzonnen:
' Lehre   der   Kirche   in  der   Kirche   nicht  erschaffen,  aber   ausgebildet  durch   gegenwdrtifier
Geist. ... sie [die Kirche HS] ist die unendliche Macht und Folimacht zu ihrer Fortbildung,
Fortbestimmung ihrer  Lehre.' (Vorlesungen, 5.87). Het is deze voorstelling - het resultaat
van het vroege christendom - die de speculatieve filosofie als waarheid voor zich heeft en

wil bewijzen in haar vrije denken. 'Durch die Philosophie allein kann sich dieser schlecht-
hin prasente Inhalt rechtfertigen, nicht durch die Geschichte' (ibidem, 163).1,

Gehouden tegen deze leer van de kerk verdwijnt de leer van Christus naar de achter-

grond, verliest  zij  veel  van haar betekenis. ' Diese erste Lehre kann nicht so beschaffen  sein
wie nachher die Lehre der Kirche.' (ibidem, 240). De hoofdzaak in de leer van Christus is
de totale verheffing boven alle eindigheid, waartoe hij met grote energie en veel overtui-

gingskracht heeft opgeroepen.   ' Kurz,   es  ist die vollige Abstraktion   von  dem,   was   in  der
Welt als groBes gilt - Erhebung in einen inneren Himmel, zu dem der Zutritt jedem offen-
steht und vor dem alles andere keine Gultigkeit hat.' (ibidem, 52). Zonder deze bevrijding
van het eindige kan het ware geloof niet ontstaan. De bijbel heeft daarom voor het volk
een blijvende waarde en verdient 'die grOBte Achtung und eine ehrfurchtsvolle Behand-

lung.'   (11.47). Maar eerbied  is geen kritiekloos accepteren.   Veel  van wat Christus onder-
wezen heeft, is bepaald door zijn Joodse achtergrond, bijvoorbeeld veel van zijn morele

voorschriften, en door de verdorvenheid van de Romeinse wereld waarin hij leeft: wat
hierin   als ' GroBes' geldt, is precies het eindige. Deze achtergrond heeft ertoe geleid,   dat

zijn leer in haar meer specifieke uitwerking uitermate polemisch is geworden: Christus
keert zich niet alleen tegen de uitwassen van zun tud, maar ook tegen het eigendom en alle

zedelijke verbanden. Hegel karakteriseert daarom zijn leer als 'orientalisch revolutionar' en

vergelijkt haar met de extreme Franse revolutionairen: 'sozusagen Sansculotterie' (Forles-
ungen, 5.54).4  Hij   illustreert  dit  aan  de  hand  van  vele  voorbeelden  uit  de  evangelien.   We

zullen er 66n uitlichten, waarin ook goed naar voren komt, hoe Hegel met deze leer die hij
uitgebreid bespreekt, omgaat. "'Sorget nicht fik den anderen Tag, ... solche Sorgen ziemen

1) Een goed voorbeeld voor het tot stand komen van een ware inhoud uit een verwarde historische ontwikke-

ling vinden we in de Phanomeno/ogie: in het tweede deel van het hoofstuk Der Geist heeft Hegel willen

laten zien, hoe de moderne staat steeds meer vorm kreeg in een lange geschiedenis van tegengestelde en

elkaar  bestrijdende  belangen.   Hier  zien  we  de   ' list  van  de  rede'   aan  het  werk.   In de Philosophie der
Geschichte omschrijft   hij dit proces alsvolgt: ' Europa kommt zur Wahrheit. indem und insofern   es   sie

zuruckgestoBen hat.in dieser Bewegung ist es, daB die Vorsehung im eigentlichen Sinne regiert, indem sie

aus Unglock, Leiden, aus partikultiren Zwecken und dem unbewuBten Willen der Volker ihren absoluten

Zweck und ihre Ehre vollftlhrt.' (12.428).
2) Dit onderscheid tussen een historische verklaring en het filosofische bewijs maakt Hegel precies zo in de

Grundlinien. hij waarschuwt ervoor, dat de 'Entwicklung aus historischen Grunden sich nicht selbst
verwechselt mit der Entwicklung aus dem Begriffe und die geschichtliche Erkl ung und Rechtfertigung

nicht zur Bedeutung einer an und fur sich gultigen Rechtfertigung ausgedehnt wird.' (7.35-36 A).

3)   Vergelijk  ook:  ' Man kann sagen, nirgend  sei so revolutionar gesprochen  als  in den Evangelien, denn alles

sonst Geltende ist als ein Gleichgultiges, nicht zu Achtendes gesetzt.' (12.396). - Voor een interpretatie
van Hegels opvattingen over de (negatieve) vrijheid van de Franse Revolutie kunnen deze passages, waar-
in hij de revolutionaire ideeen van Christus bespreekt, goede dienst bewijzen.
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den Heiden."', zegt Christus. Hegels commentaar: 'Bettler haben selbst gesorgt auf den
morgigen Tag; sie haben ihren Platz. Nur Rauber, Soldaten, sind dieser Sorglosigkeit faig
- und Rauber wissen, daB sie Morgen finden.' (ibidem, 54).

Deze negatieve houding   van   de leer tegen de aangetroffen werkelijkheid   -   ' eine al,Ber
ihr vorhandene Weltlichkeit' (ibidem, 87) - moest volgens Hegel verdwijnen toen de ge-
loofsgemeenschap zich eenmaal gevormd had. Want deze gemeenschap heeft niet alleen
een religieuze dimensie, maar ook zelf een wereldse existentie, en daardoor ' tritt eine

4 Organisation in derselben   ein.'   (ibidem).'    Naar   de   kant   van   haar   religieuze   inhoud,   haar
objectieve waarheid, heeft de vroege gemeenschap haar ontwikkeling afgesloten. Zij heeft
haar leer geformuleerd. Naar de kant van haar wereldse bestaan echter moet haar ontwikke-
ling nog beginnen: zij moet haar waarheid en innerlijke vrijheid ook in de alledaagse we-
reid tot uitdrukking brengen. Deze verdere ontvouwing van de religie tot een zedelijke
werkelijkheid, de wereldse vrijheid, is het doel van de verdere geschiedenis van het chris-
tendom: 'es ist nur darum zu tun, daB aus dem SchoBe der Kirche sich ein freies, aus den
ewifzen Prinzivien privatrechtliches und politisches Leben hervorbilde, [ein] vernun#iges
weltliches Reich, der Idee  der Freiheit, Absolutheit des Rechts gemaB' (ibidem).-1 De ei-
genlijke Europese geschiedenis van het christendom is daarom volgens Hegel van meet af
aan gericht op de verwerkelijking van de rechtsstaat.

Voor zijn opvatting van de relatie tussen kerk en staat is het interessant om te zien hoe
hij zijn manuscript over de Religionsphilosophie vervolgt: hij werkt nu uit hoe de kerk zich
bekommert om de individuele gelovigen. Zodra de principes van de staat zijn afgeleid uit
de waarheid van de religie, wordt de staat zelfstandig en de kerk Wn van zijn bijzondere
organen. De kerk kan de staat met een gerust hart vrijlaten, want hij is nu redelijk in zich-
zelf. 'Indem das Gesetz, Vernanftige, Allgemeine dem Weltlichen so angehort, bleibt dann
der Kirche das Seelenheil der Einzelnen, der besonderen Subjektivitiit ubrig; das weltlich
Allgemeine wird eine Sache for sich.' (ibidem). Kerk en staat zijn zo onderscheiden, maar
allerminst gescheiden. Inzoverre de kerk een bijzonder orgaan van de staat is, heeft de staat
hiervoor te zorgen, en zo zorgt de staat indirect ook voor zijn eigen fundament (7.420 A).
Anderzijds zorgt de kerk voor de hoogste overtuigingen van de individuen, en dit is weer
voor de staat van groot belang, want zij zijn tenslotte de subjecten die de grondbepalingen
en wetten van de staat ten uitvoer moeten brengen (10.360 A). Op deze wijze verzorgen
staat en kerk elkaar. 'Es ist die philosophische Einsicht, welche erkennt, daB Kirche und
Staat nicht im Gegensatze des Inhalts der Wahrheit und Vernunftigkeit, aber im Unter-

1) Aldus wijst Hegel alle utopische voorstellingen  van de politieke gemeenschap der christenen  van  de  hand:
'Man konnte sich vorstellen eine allgemeine Gemeinschaft der Liebe, Welt der Frommen und Heiligen,
eine Welt von Bruderschaft, von Lammlein und Geistestandeleien [een zorgeloos spel HS], eine gottliche
Republik, einen Himmel auf Erden. Aber so ist es auf der Erde nicht gemeint; ... Das Reich vernunftiger
Wirklichkeit ist ein ganz anderes, muB denkend, mit Verstand in sich organisiert und entwickelt sein'
(19.509).

2) Zo ook in de Philosophie der Geschichte: 'Das Geschaft der Geschichte ist nur, daB die Religion als
menschliche Vernunft erscheine, daB das religiose Prinzip, daB dem Herzen der Menschen inwohnt, auch
als weltliche Freiheit hervorgebracht werde. So wird die Entzweiung zwischen dem innern des Herzens
und dem Dasein aufgehoben. For diese Verwirklichung ist jedoch ein anderes Volk, oder sind andere
Volker berufen, namlich die germanischen. Innerhalb des alten Roms selbst kann das Christentum nicht
seinen wirklichen Boden finden  und ein Reich daraus gestalten.'  ( 12.405-406).   Met de ondergang  van  het
Romeinse Rijk is overigens de invloed van Rome nog lang niet ten einde. 'Die germanische Welt hat die
romische Bildung und Religion als fertig aufgenommen.' (12.414).
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schied der Form stehen.' (7.421 A). u
Het bewustzijn van de waarheid in de kerk wordt werkelijk recht door het vrije zelfbe-

wustzijn. Maar voordat dat kon ontstaan, moest het christendom nog een lange weg afleg-
gen, de weg door de Middeleeuwen.2' En ook in Hegels ogen waren deze vooral donker:
het  bewustzijn

' schlieBt die Sonne aus, ersetzt sie durch Kerzen' (19.511).

c. Middeleeuws christendom: de vorm van het bewustzijn

Door de leer van het vroege christendom, de voorstelling van het absolute als drie-eenheid,
wordt de eerste grote ontwikkeling van de mensheid afgesloten. We zouden haar kunnen
aanduiden als de geschiedenis van de objectiviteit. In heel deze geschiedenis heeft de mens
gezocht naar de ware bepaling van het absolute en nu is die gevonden. In de eerste periode
van het christendom is de absolute inhoud van de Orient, de substantie, volledig bepaald:
ze wordt nu als geest geweten, als 'objektive Totalitat' (10.376 P). Vooral in de korte
beschrijving van de gang van de wereldgeschiedenis in de Grundlinien maakt Hegel duide-
lijk, dat hij deze eerste ontwikkeling als een afgesloten cyclus beschouwt (een hoger gods-
begrip kan volgens hem niet meer ontstaan: 'Das Absolute ist der Geist; dies ist die
hochste Definition des Absoluten' - 10.29 A): dit circulaire proces begint met de orientaal-
se   ' Gestalt des substantiellen Geistes' en sluit met de uit de beide vormen van de tegenstel-
ling, Griekenland en Rome, 'zur ersten Substantialitiit zuruckgekommene Geist'
(7.508-509 P). De ontwikkeling die nu volgt, is de geschiedenis van de subjectiviteit: de
geschiedenis van de Germaanse volkeren die de objectieve totaliteit als hoogste waarheid
hebben opgenomen. 'Die Bestimmung der germanischen Volker ist, Trager des christlichen
Prinzips abzugeben.' (12.413). Deze volkeren vormen de nieuwe belichaming  van  de  waar-
heid, een veel omvangrijker realiteit dan de kleine gemeenschap was. 3)

1) Deze verhouding tussen  kerk en staat werkte Hegel  ook  al  zo  in  Jena  uit.   I n de Jenaer  Systementwurfe:  3

beschrijft hij deze verhouding - in een kritische bespreking van de wijze waarop zij in de Middeleeuwen
werd  bepaa\d  -  a\svoist:  'Aber   diB   Ewige   hat  sein   Daseyn   im   Volksgeist  -  es  ist  der   Geist.  der  eben   nur
Geist - durch diese Bewegung - der Form noch [nach? HS] entgegengesetzt, dem Wesen nach dasselbe
Bstl - Der Fanatismus der Kirche ist - das Ewige. das Himmetreich als solches auf Erden einfuhren zu
wollen, d.h. der Wirklichkeit des Staats entgegen - Feuer im Wasser, zu erhalten - ebert die Wirklichkeit
des   Himmelreichs   ist   der   Staar (G.W., 8.284). Wanneer het hemelrijk (de gemeenschap der gelovigen
duidt Hegel in de Religionsphilosophie aan als het rijk Gods) zich niet verder ontvouwt tot de werkelijke
staat, dan leidt    dit    dus tot fanatisme of, zoals Hegel even verderop stelt,    tot

' Pfaffenregiment'

(ibidem, 285). Ook Heyde wijst in zijn bespreking van deze relatie tussen kerk en staat op het belang van

hun  formele  onderscheid:   ' Het  absolute  is  in  de  staat  in  een andere vorm aanwezig dan in de religie. Hier

gaan ze uit elkaar, en moeten ze uit elkaar gehouden blijven.' (Heyde, De verwerkeluking van de vre'heid,
p. 219).

2) Vergelijk: 'das Dogma, das Theoretische, [ist HS] schon in der romischen Welt ausgebildet worden ...,
wogegen die Entwicklung des Staats aus diesem Prinzipe viel spater ist.'  (12.398)

3) Voor een goed begrip van Hegels reconstructie van de Germaanse geschiedenis is het onderscheid dat hij
maakt tussen de diverse Germaanse volkeren van groot belang. Hij verdeelt ze in geromaniseerde Germa-

nen (Italic, Portugal, Spanje en Frankrijk) en 'mehr oder weniger deutschredende Nationen' (Duitsland,
Scandinavie en Engeland), waaronder dus het 'eigentliche Deutschiand (12.421).   De  grond  van  deze
indeling is de invloed die zij ondergaan hebben van Rome: de romaanse volkeren 'sind aus der
Vermischung des romischen und germanischen Blutes hervorgegangen und behalten dieses Heterogene
immer noch in sich.' (12.501); Duitsland daarentegen 'erhielt sich ganz rein von aller Vermischung'
(12.421). Dit verschi I  tussen de Germaanse volkeren gebruikt Hegel ter verklaring  voor de wijze waarop
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In hun verhouding tot de inhoud verschillen zij fundamenteel van de vroege christenen.
Legde Hegel tot nu toe het accent heel sterk op de eigen activiteit van de gemeenschap, op
het omvormen en vormen van de waarheid, nu komt het accent te liggen op de opname en
erkenning van de gegeven waarheid. 'Es ist nicht mehr so, daB dieser Mensch durch das
AusgieBen, Dekretieren des Geistes zu der absoluten Bedeutung erhoben werde, sondern so,
daB diese Bedeutung eine gewuBte, anerkannte   ist;   . . . Dies BewuBtsein der Lehre   ist   hier
vorhanden, vorausgesetzt.' ( Forlesungen,    5.256).'  De waarheid   die deze nieuwe christe-
nen voor zich hebben is voltooid en kan door hen geleerd worden. Maar zijzelf - de reali-
teit die deze waarheid draagt - zijn in het begin verre van volmaakt.4 In hun onmiddellij-
ke verschijning waren de Germanen volgens Hegel volstrekte barbaren. Hun subjectiviteit -
door hem aangeduid als 'Gemut' - was nog onontwikkeld, 'eine barbarische Stumpfheit,
Verworrenheit und Unbestimmtheit   in sich.' (12.424). Op grond   van zijn inhoud,   'nach
dem,  was  er  an sich geworden', heeft de geest zich verheven boven alle vroegere volkeren,
maar vanwege de vorm die deze inhoud opneemt, zijn bewustzijn, wordt hij 'ganz in den
Anfang der Kultur zuritckgeworfen, und dieses [het bewustzijn HS] hat von vorne anzu-
fangen gehabt.' (19.511).

De geschiedenis herhaalt zich, maar nu is het doel niet meer het vinden van de hoogste
bepaling van de inhoud, maar de hoogste zelfbepaling van de subjectiviteit, het vinden van
haar hoogste vorm. De subjectiviteit moet zich de inhoud waardig tonen; zij moet zich
ontwikkelen    tot   de 'wurdige Gestalt' (10.366 P)4 van de waarheid. Wederom vergelijkt

de   reformatie zich verspreid heeft:   ' Die Reformation   ist in Deutschland aufgegangen   und  auch   nur  von
den rein germanischen Volkern erfaBt worden' (12.499-500). De grote tegenstelling in de moderne tijd is
voor hem die tussen katholieke en protestantse landen, en uiteindelijk tussen Frankrijk en Duitsland
(20.314).in de Phanomenologie ontwikkelt hij in het hoofdstuk Der Geist eerst na en uit Rome de hele
Franse geschiedenis tot en met de Franse Revolutie, en laat dan de ontwikkeling overgaan naar Duitsland.

1) De waarheid is nu voorgegeven - zij is - en kan daarom onderwezen en geleerd worden: 'Wie der Mensch
den sinnlichen Inhalt zu lernen hat auf Autoritat und sich das, was da ist, hat gefallen zu lassen, weil es
da ist - die Sonne ist da, und weil sie da ist, muB ich mir's gefallen lassen -, so hat er auch die Lehre, die
Wahrheit zu lemen.' (Vorlesungen, 5.258). Met deze onmiddellijke opname begint de ontwikkeling van de
subjectiviteit. De verwijzing naar de zon zou wellicht een verwijzing kunnen zijn naar de Perzische licht-
religie: de waarheid   is   nu   net zo onmiddellijk voorgegeven als vroeger de natuurlijke gestalte   van   het
absolute. Het christendom is naar de vorm teruggekeerd naar de onmiddellijke bewustzijnsverhouding van
de Orient.

2) We kunnen deze nieuwe ontwikkeling ook weer vergelijken met de ontwikkeling van 66n individu. Het
kind  wordt nu geboren   in een wereld, waarin de waarheid al bestaat.   ' Das  Kind ist, sofern  es   in  der
Kirche geboren ist, in der Freiheit und zur Freiheit geboren. Es ist kein absolutes Anderssein [verwijst
hier terug naar das Bose, de zondeval HS] mehr for dasselbe, dies Anderssein ist als ein Oberwundenes,

Besiegtes gesetzt.' (Vorlesungen, 5.259). Maar het kind moet zich natuurlijk weI nog ontwikkelen: 'Das
Kind ist nur erst Geist an sich, ist noch nicht realisierter Geist, nicht als Geist wirklich' (ibidem, 258). Dit
individu  moet  nog een ware christen worden;  het moet zichzelf vormen  tot de werkelijkheid  van  de  waar-
heid:   ' indem der Einzelne  versohnt  ist,  so ist diese vollbrachte Versohnung die Auferstehung Christi.'
(For/esungen, 5.88).

3)  In deze eerste paragraaf van Der absolute Geist in de Enzyk/opadie kijkt Hegel terug op de weg die naar
dit hoogste standpunt geleid heeft. In dit derde deel van het systeem heeft hij eerst het begrip van de geest
ontwikkeld, en vervolgens de realiteit die dit begrip in zich opneemt. de subjectiviteit, in haar beide nog
eenzijdige momenten: de (theoretische) subjectieve en de (praktische) objectieve geest. Deze beide mo-
menten van de eindige geest (in deze paragraaf aangeduid als respectievelijk 'die an sich freie Intelligenz'
en deze intelligentie  ' in ihrer Wirklichkeit')  zijn nu opgeheven.   Het  doel  van  deze  weg is geweest,  dat  de
subjectiviteit zich ontwikkeld heeft tot het ' Wissen der absoluten   Idee':   zij   is  'zu   ihrem   Begriffe  befreit'
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Hegel deze ontwikkeling met die van een individu: de Germaanse volkeren hadden de taak
'einen Embryo zur Gestalt des denkenden Mannes zu vollfithren.'  (19.512).N De momen-
ten van dit proces zijn uit de vroegere geschiedenis bekend. De Germanen ontwikkelen
zich eerst in de Middeleeuwen in de vorm van het bewustzijn. Hun waarheid is hen slechts

gegeven, is 'objektive Wahrheit und objektives Gebot' (19.509); zij valt buiten hun leefwe-
reld die zonder zedelijkheid is. Vervolgens ontwikkelt zich in de moderne tijd het zelfbe-
wustzijn: 'das Moment der selbstbewuBten Freiheit des Individuums muB sein Recht
erhalten' (ibidem). Dit recht verwerft het letterlijk, doordat nu de substantiele waarheid
doorgevoerd wordt in de werkelijkheid. De zedelijke wereld is 'die wahrhafte wirkliche
Objektivitat des Geistes in Gestalt eines wirklichen Zeitlichen' (19.509-520). Tenslotte
ontwikkelt zich - in het eigenlijke Duitslandl) - uit deze beide momenten de hoogste vorm
van de subjectiviteit, de vorm van het vrije denken, van het begrip: 'die Philosophie

[ist HS] die gedachte, in Gestalt der Allgemeinheit vorhandene Objektivitat. Solche

Objektivitat kann nicht Anfangs sein, sondern muB, durchgearbeitet durch Geist und
Gedanken, hervorgehen.' (19.510).4 Ook voor de speculatieve filosofie is de waarheid

nog een voorgegeven waarheid die zij opneemt en erkent, net als voor de barbaarse Germa-
nen - de inhoud blijft substantieel -, maar voor haar is deze opname slechts het begin, het
eerste moment: de subjectiviteit van de Germanen heeft zich uiteindelijk zozeer ontwikkeld,
dat ze in staat is de waarheid als noodzakelijk te denken. 4)

en daardoor de 'wurdige Gestalt' van het begrip van de geest geworden.

1) Vergelijk in de Philosophie der Geschichte: 'Das Wahre ist nur als Aufgabe, denn das Gemut ist noch
nicht gereinigt. Ein langer ProzeB kann die Reinigung zum konkreten Geiste erst zustande bringen.'
( 12.426).  In de uitwerking  van de wereldgeschiedenis  ligt de nadruk (natuurlijk) sterk  op de zedelijke
wereld die nog uit het 'christlichen Prinzip' moest ontstaan: de Germaanse volkeren hadden de taak 'die
Idee als den absolut vernonftigen Zweck auszufilhren.' (ibidem).

2) In zijn Geschichte der Philosophie reconstrueert  Hegel  de  ontwikkeling  van  de  filosofie  zo,  dat  zij   in  de
laatste fase van haar ontwikkeling overgaat naar Duitsland. In de andere landen van Europa, zo zegt hij in
zijn inaugurale rede, is dan geen filosofie meer te vinden: 'Was die Auszeichnung der Deutschen in der
Kultur der Philosophie betrifft, so zeigt namlich der Zustand dieses Studiums und die Bedeutung dieses
Namens bei den anderen Nationen, daB der Name sich noch bei ihnen erhalten, aber seinen Sinn verandert

hat, und das die Sache verkommen und verschwunden ist, und zwar so, daB kaum eine Erinnerung und
Ahnung von ihr zuruckgeblieben ist. Diese Wissenschaft hat sich zu den Deutschen gefluchtet und lebt
allein noch in ihnen fort' (10.402). Maar ook in Duitsland, zo stelt hij in de tirade die volgt, heeft het nog

'nie so slecht um diese Wissenschaft ausgesehen.' (10.403). Hoe elders de naam 'filosofie' aan van alles

en nog wat wordt gegeven, illustreert hij in de inleiding van de Enzyklopadie aan de hand van Engelse
tijdschriften en kranten:  'The Art Ofpreserving the Hair on philosophical principles' (8.50 Voetnoot) luidt
de titel van een aangekondigd boek.

3) Hegel beeindigt zijn college Religionsphi/osophie steeds  met een beknopte beschrijving  van de geschiede-
nis van het christendom.  In het college van 1824 omschrijft hij  de 'drei Elementen', waarin de religieuze
inhoud achtereenvolgens wordt opgenomen als: 'das Herz mit seinen Interessen' (de Middeleeuwen), de
' Reflexion'  (de  moderne  geschiedenis)  en  het  element  'des  Begriffs'  (de filosofie) (Vorlesungen, 5.167).

4)    I n de Phanomenologie, tegen het einde   van    het   hoo fdstuk Das absolute Wissen, beschrij ft Hegel    deze

geschiedenis van het Germaanse christendom weer als een ontwikkeling van substantie naar subject.

Aanvankelijk   is de geest  nog  an sich, gegeven als absolute substantie.   ' Die vollendete gegenstandliche
Darstellung ist erst zugleich die Reflexion derselben [die Substanz HS] oder das Werden derselben zum
Selbst. Ehe daher der Geist nicht an sich, nicht als Weltgeist sich vollendet, kann er nicht als
selbstbewuBter Geist seine Vollendung erreichen. Der Inhalt der Religion spricht darum froher in der Zeit
als die Wissenschaft es aus, was der Geist ist·, aber diese ist allein sein wahres Wissen von ihm selbst. Die

Bewegung, die Form seines Wissens von sich hervorzutreiben, ist die Arbeit, die er als wirkliche
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Op Hn van de belangrijkste plaatsen in de Enzyklopadie - in het derde deel, de filosofie
van de geest, nadat hij als derde, hoogste moment in het begrip van de geest het 'O(len-
baren' naar voren heeft gebracht - onderstreept Hegel in een korte Anmerkung de onlosma-
kelijke band tussen het christendom en de speculatieve filosofie, en wijst hij er verder op
dat de zin van de geschiedenis alleen begrepen kan worden als aan deze band tussen religie
en filosofie wordt vastgehouden: 'Das Absolute ist der Geist; ... Diese Definition zu finden
und ihren Sinn und Inhalt zu begreifen, dies, kann man sagen, war die absolute Tendenz
aller Bildung und Philosophie, auf diesen Punkt hat sich alle Religion und Wissenschaft
gedrangt; aus diesem Drang allein ist die Weltgeschichte zu begreifen.' (10.29 A). In de
geschiedenis   is   eerst   de   ontwikkeling   van   de   religie   voltooid,   ' das   Wort   und die Vorstel-
lung des Geistes  ist  fruh  gefunden';  daarna  was  de  geschiedenis  gericht  op  de  ontwikkeling
van het denken (hiertoe behoort ook de realisatie van de zedelijke werkelijkheid: zij is het
resultaat van de redelijke wil). Het was de 'Aufgabe der Philosophie' de geest ook 'in
seinem eigenen Elemente, dem Begriffe, zu fassen.' (ibidem).

In de Middeleeuwen wordt de absolute inhoud opgenomen zoals deze zich tot dan toe
heeft ontwikkeld, in de vorm van de voorstelling. In deze vorm hebben de momenten van
de inhoud, de personen van de Triniteit, een afzonderlijk bestaan, 'Selbstandigkeit', en
worden ze beschouwd als 'aufeinanderfolgenden Erscheinungen'; verder wordt ook de
relatie van het absolute tot de verdere werkelijkheid niet begrepen, maar voorgesteld als
een 'Zusammenhang des Geschehens nach endlichen Reflexionsbestimmungen' (10.374 A).
God de vader heeft uit vrije wil de wereld en de mens geschapen; hij heeft Adam gestraft
omdat hij niet gehoorzaamde; hij heeft zijn zoon gezonden en weer bij zich geroepen;
enzovoorts. De voorstellingen en denkvormen van het gewone bewustzijn zijn zo ook nog
aanwezig in de absolute inhoud (10.379 A). Het middeleeuwse christendom (en het katholi-
cisme waarin dit wordt bestendigd) richt zijn aandacht voornamelijk op 66n van de godde-
lijke personen, op de zoon: 'Es kann in der Form einer Religion vorzugsweise bei der
Vorstellung des Sohnes und dessen Umgebung stehengeblieben werden, was hauptsachlich
in der katholischen Religion der Fall sein mag, so daB die Mute Gottes, Maria, die
Heiligen, hervorgehoben werden' (Forlesungen, 5.161). Hier verdwijnt dus de leer weer
naar de achtergrond en keert het individu terug, niet als existerend, maar als voorstelling
van een voorbije existentie, 'so daB das Zweite in sinnlicher Form mehr fOr die sinnliche
Vorstellung herausgehoben als vergeistigt wird, ohne das der Geist wesentlich Gegenstand
wird' (ibidem, 161-162).

De verzoening die Christus in de wereld bracht, wordt een zaak van het verleden, of,
voor de gelovigen, een zaak van de toekomst. Zij kunnen deze verzoening hooguit in een
hiernamaals bereiken: de dood, door Hegel opgevat als de opheffing van de eindigheid,
waaruit de ware existentie van de mens voortkomt, 'm wordt genomen als de fysieke dood.

Geschichte vollbringt.'  (3.585-586).  Vervolgens  geeft  hij  in  lets  meer  dan  6(in  pagina  de  hele  Europese  ge-
schiedenis tot aan de speculatieve wetenschap! Maar het kan nog korter: in de Vorrede herneemt  hij  deze
passage en comprimeert haar tot 66n alinea, waarin hij stelt, dat de geest aanvankelijk alleen nog als

'geistige Substanz' is en zich nog moet ontwikkelen tot het 'fur sich selbst for sich' zijn in de wetenschap

(3.28-29).
1) De leer van het christendom is volgens Hegel precies ontstaan, doordat de gemeenschap de dood van

Christus begrepen heeft.   ' Der  Tod   ist  dann der Profstein, sozusagen,   an  dem   sich der Glaube bewahrt,
indem hier wesentlich sein Verstehen der Erscheinung Christi sich dartut.' (Vorlesungen, 5.246 Voetnoot).
De 'hochste Schmerz' die de volgelingen van Christus na zijn dood vervulde - 'Gott ist gestorben, Gott ist
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De mens heeft de verzoening alleen   in   zij n voorstelling,   niet   in zijn eigen leven,   in   zijn

werkelijkheid. Aldus keert de Schmerz terug, die de Joodse religie kenmerkte. In de
Phanomenologie laat Hegel daarom in zijn bespreking van het ungluckliche Bewu#tsein
(3.163-177) de (korte) behandeling van de Joodse religie gewoon overgaan in een uiteen-
zetting  over het middeleeuwse christendom: de verhouding  van de gelovigen  tot het absolu-
te blijft dezelfde, een verhouding tot een onbereikbare objectiviteit. Voor het middeleeuwse
bewustzi/n is het 'Oberhaupt ein Geschehen, daB das Unwandelbare die Gestalt der Einzel-
heit   erhalt'   (3.166), en daardoor wordt de scheiding   van het onveranderlijke

' Wesen'
(3.164), het absolute object van de Joden, in feite nog geYntensiveerd: 'In der Tat ist durch
die Gestaltung des Unwandelbaren das Moment des Jenseits nicht nur geblieben, sondern
vielmehr noch befestigt'    (3.166). De verzoening   werd   door een ander individu tot stand
gebracht, dat toevallig daarvoor was voorbestemd, en dit objectieve individu staat 'nunmehr
als ein undurchsichtiges sinnliches Eins mit der ganzen Sprddigkeit eines Wirklichen
gegenitber; die Hoffnung, mit ihm eins zu werden, muB Hoffnung. d.h. ohne ErfOllung und
Gegenwart bleiben' (3.166). Het onderscheid tussen het eindige cit goddelijke aspect van
Christus wordt niet gemaakt; het eindige wordt opgevat als het werkelijke. Dit individu
blijft voor de gelovigen volledig ondoorzichtig: de Verlddrung van Christus is weer opge-
heven, zijn eindige gestalte is voor hen (zo drukte Hegel dit al uit in Der Geist des
Christentums) 'eine Wirklichkeit ..., die dem Vergtitterten immer wie Blei an den FuBen
hangt'   (1.409).

Het christendom in de vorm van het bewustzijn verhoudt zich tot een objectieve inhoud
die uitwendig is, die zich buiten het bewustzijn bevindt, ertegenover staat. De hele Middel-
eeuwen, alle verhoudingen die in deze periode tot ontwikkeling kwamen, worden daarom
volgens Hegel gekenmerkt door deze uitwendigheid. Hij illustreert dit aan de hand van de
katholieke opvatting   van de hostie.u De christelijke confessies hebben dezelfde   leer,   maar
onderscheiden zich in hun eredienst. 'Hier im Kultus ist es, daB die christlichen KonBssio-
nen sich von einander trennen; ... im Kultus und bestimmter im Sakrament - Hauptsakra-
ment' (Vortesungen, 5.89). De eredienst heeft in iedere confessie zijn middelpunt in de
hostie, en daarom kan vooral door het verschil in opvatting van dit middelpunt het verschil
tussen de confessies goed zichtbaar worden gemaakt. In de katholieke eredienst wordt 'in
der Hostie Gott als au#erliches Ding der religiosen Anbetung prasentiert' (10.357 A). De
hostie wordt de gelovigen voorgehouden als een zelfstandig ding, dat in zichzelf, zonder
relatie   tot de gelovigen, z6 heilig   is,   ' daB,   wenn  eine   Maus eine Hostie friBt,   sie   und   ihre
Exkremente zu verehren sind' (19.538). De uitwendigheid van dit heilige middelpunt werkt
door in en bepaalt alle verdere verhoudingen. In Hegels ogen was het middeleeuwse chris-
tendom, gemeten aan de waarheid en vrijheid van de geest, een verkeerde wereld, vol
'unfreien, ungeistigen und aberglaubischen Verhaltnisse' (10.357 A). In deze Anmerkung

tot' - werd door de voorstelling van de geest opgeheven: 'es tritt nun die Umkehrung ein; Gott namlich
erh:lit sich in diesem ProzeB, und dieser ist nur der Tod des Todes. Gott steht wieder auf zum Leben: Es
wendet sich somit zum Gegenteil.' Vervolgens legt Hegel uit, dat door de dood van Christus datgene
verdwijnt, wat in zichzelf al dood is, de eindigheid van de mens, het slechte: 'der Tod Christi ist aber der
Tod dieses Todes selbst, die Negation der Negation.' (ibidem, 247 Voetnoot).

1)   De  betekenis  van de hostie  in de eredienst beschrijft Hegel  als het weer zichtbaar worden  van de geest van
de gemeenschap: 'Christus   ist als Dieses in sinnlicher Gegenwart als die Hostie, die vom Priester
konsekriert ist, dagegen ist nichts zu sagen: namlich es ist die Kirche, der Geist Christi, der zur unmittel-
baren GewiBheit heraustritt.' (12.468).
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uit de Enzyklopadie laat hij ze kort de revue passeren - de scheiding tussen leken en pries-
ters; leken die zich door anderen laten vertellen wat ze moeten geloven en doen; priesters
die door anderen gewijd worden; het prevelen van gebeden; het gdoof aan wonderen door
botten; en zo meer -, en concludeert: 'alles dieses bindet den Geist unter ein AuBersichsein,
wodurch sein Begriff im Innersten verkannt und verkehrt und Recht und Gerechtigkeit,
Sittlichkeit und Gewissen ... in ihrer Wurzel verdorben sind.' (ibidem). Op deze wijze
maakt hij duidelijk, waarom deze middeleeuwse werkelijkheid verdwijnen moest: de geest
was in deze vorm van het christendom verloren.

Toch hebben de Middeleeuwen wel zin gehad, want uit dit lange proces is uiteindelijk
een hogere vorm van de subjectiviteit ontstaan. Hegel beschouwt het als een zuiveringspro-
ces, waarin de onmiddellijke natuur van de Germanen steeds meer werd opgeheven en het
'Erwachen der Selbstheit des Geistes' (20.11) langzaam werd voorbereid. In het begin
waren de Germanen nog ongeciviliseerde wilden, diep gelovig, maar wreed in hun wereld-
se bestaan, zoals bijvoorbeeld de verhalen over de kruistochten laten zien: 'Noch triefend
vom Blute der gemordeten Einwohnerschaft Jerusalems fielen die Christen am Grabe des
Erlosers auf ihr Angesicht und richteten inbrunstige Gebete an ihn.' (12.471). De religie
had hun werkelijkheid nog niet omgevormd, maar was er enkel op onmiddellijke wijze mee
verbonden.'  De wreedheid van de werkelijkheid verklaart en rechtvaardigt voor Hegel de
hoofdtegenstelling van het middeleeuwse christendom, de tegenstelling tussen kerk en staat.
Net als kinderen moesten de Germanen worden opgevoed tot zelfstandige mensen, hun
natuurlijke wil moest worden opgeheven. 'Die Harte des selbstsitchtigen, auf seiner Einzel-
heit stehenden Gemutes - dieses knorrigen Eichenherzen des germanischen Gemutes - ist
durch die forchterliche Zucht des Mittelalters gebrochen und zermOrbt worden.' (12.486).
Hun 'opvoeding' was minder liefdevol dan die van kinderen; het was een harde strijd, en
de kerk heeft er hel en verdoemenis voor nodig gehad. Maar uiteindelijk is uit deze strijd
een betere mensheid voortgekomen. In de politieke werkelijkheid is uit de heer-knecht

verhouding   van het feodale stelsel de monarchie ontstaan   -   'i n der Monarchie   . . . ist einer
Herr und keiner Knecht' -, de kiem van de zedelijke 'reelle Freiheit' (12.478), en in de
laatste periode beleven de Middeleeuwen een culturele bloei door de herontdekking van de
antieke kunst en wetenschap. In deze ontwikkeling is de moderne subjectiviteit al voorbe-
reid. De exclusieve gerichtheid op het absolute en de afkeer van het wereldlijke bestaan (de
Schmerz over de eigen eindigheid) is nu verdwenen.1) 'Die Menschheit hat das Geftlhl der
wirklichen Vers8hnung des Geistes in ihm selbst und ein gutes Gewissen in ihrer Wirklich-
keit, in der Weltlichkeit erlangt.' (12.488). Maar, en dit is in het licht van Hegels behande-

ling van de modeme subjectiviteit een zeer belangrijke nadere bepaling: deze nieuwe ge-
richtheid op de wereld is nog steeds geYnspireerd door het christendom. 'In diesem erlang-
ten Selbstgefuhle des Menschen liegt nicht eine Emporung gegen das GOttliche, sondern es

1) De band tussen kerk en staat was in de Middeleeuwen nog geheel uitwendig, zoals Hegel al in de Jenaer

Systementwlide: 3 opmerkt: 'Synthetische Verbindung des Staats und der Kirche' (G.W., 8.283 Voetnoot).
Ook in dit manuscript schetst Hegel op het einde kort de geschiedenis van het christendom.

2) In de Vorrede van de Phanomenologie schetst Hegel het grote verschil tussen de Middeleeuwen en zijn

eigen   tijd.   In de Middeleeuwen waren de mensen steeds   op een 'jenseitigen Gegenwart' gericht.   ' Das

Auge des Geistes muBte mit Zwang   auf das Irdische gerichtet   und  bei ihm festgehalten werden'.   In   de

moderne tijd is deze richting op een hiernamaals geheel verdwenen: 'Jetzt scheint die Not des Gegenteils

vorhanden, der Sinn so sehr in dem Irdischen festgewurzelt, daB es gleicher Gewalt bedarf, ihn daruber zu
erheben.' (3.16-17).
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zeigt sich darin die bessere Subjektivitat, welche das Gottliche in sich empfindet, die vom
Echten durchzogen ist und die ihre Tatigkeit auf allgemeine Zwecke der Vernunftigkeit und
der Schonheit richter.' (ibidem)."

Voor de subjectiviteit, het moment van de vrijheid, heeft de middeleeuwse tegenstelling
dus een zeer voordelige afloop gehad. Zij heeft het goddelijke, dat haar vroeger door de
kerk werd voorgehouden, in zich opgenomen en is krachtig uit de strijd gekomen; de mens
staat   nu   vol   zel fvertrouwen   in   de   wereld,   hij   voelt   zich   ' in seiner subjektiven Kraft gegen
die iiuBerlichen Dinge' (12.493). Voor de kerk daarentegen, het moment van de waarheid,
was de uitkomst desastreus. Zij heeft de natuurlijke onmiddellijkheid waar zij tegen streed
in zich opgenomen en is op het einde van de Middeleeuwen door en door verdorven, zoals
niet alleen Luther heeft aangetoond, maar wat ook 'die Katholiken selbst, insbesondere in
den offiziellen Akten der Kirchenversammlungen' (12.497) hebben uitgesproken. Uit deze
totale verdorvenheid van de middeleeuwse kerk is tenslotte de reformatie van Luther voort-
gekomen ('Die Reformation ist aus dem Ferderben der Kirche hervorgegangen.' - 12.492),
voor Hegel de grote ommekeer waarmee de moderne tijd een aanvang neemt. In zijn meta-
foriek van het licht: de duisternis van de Middeleeuwen werd voorgoed verdreven toen uit
de dageraad van de Renaissance de reformatie oprees als 'die alles verklarende Sonne'
(12.491).

d. Reformatie

Na het verschijnen van Christus en de uitwerking van de leer in het vroege christendom is
de reformatie van Luther het derde grote moment in Hegels speculatieve na-denken van het
christendom, het moment waardoor deze religie in principe voltooid werd. Nadat eerst de
waarheid helder is geworden, wordt nu ook aan het moment van de vrijheid volledig recht
gedaan. 'Erst mit Luther begann die Freiheit des Geistes, im Kerne, und hatte diese Form,
sich im Kerne zu halten.' (20.50). De nadere uitwerking van dit nieuwe principe in de
zedelijke werkelijkheid en in het denken volgde later, 'wie ja einst die Ausbildung der
christlichen Lehre   in der Kirche selbst erst spiiter erfolgt ist.' (ibidem). Hegel   schaart   zich

volledig achter deze reformatie: 'Dies ist die Fahne, unter der wir dienen und die wir
tragen.' (12.496).11 De voorafgaande ontwikkeling heeft haar noodzakelijk gemaakt en op
het moment dat ze is ontstaan, behoort de kerk van de Middeleeuwen tot het verleden.
Weliswaar bestaat ze voort in de katholieke landen, maar als de vrije subjectiviteit eenmaal
ontwikkeld is, heeft ze haar vroegere betekenis verloren.  ' Fon jetzt an tritt sie hinter den
Weltgeist zuruck' (12.492).

Het effect van de reformatie is volgens Hegel tweeledig geweest: ze heeft een einde
gemaakt aan de teloorgang van het christendom en ze heeft de subjectiviteit die in de
Renaissance tot doorbraak kwam, op de hoogste wijze gerechtvaardigd. In feite echter gaat
het hier om 66n en hetzelfde: aan het verderf van de kerk werd een einde gemaakt precies
doordat de vrije subjectiviteit in de religie werd opgenomen. Het centrale punt waar Luther

1)   Ook  het  doel  van de ontdekkingsreizigers (een derde fenomeen waarin  de hern ieuwde belangstelling  voor
de   wereld tot uitdrukking   kwam) was volgens Hegel nog religieus:   ' Auch dieser Fortschritt   ist   noch
innerhalb der Kirche geschehen. Der Zweck des Kolumbus war auch besonders ein religioser' (12.490).

2) Vergelijk ook zijn afsluiting van de Vorrede van de Grundlinien: 'Was Luther als Glauben im Gefithl und
im Zeugnis des Geistes begonnen, es ist dasselbe, was der weiterhin gereifte Geist im BegrijJe zu fassen

und so in der Gegenwart sich zu befreien und dadurch in ihr sich zu finden bestrebt ist.' (7.27).
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tegen in verzet kwam, was het aflaat-systeem van de kerk van Rome, en terecht zo meent
Hegel (ook zijn eigen verontwaardiging klinkt hier door), want door dit systeem werd het
christendom in het hart getroffen. 'Der Abla# der Sunden, die hOchste Befriedigung,
welche die Seele sucht, ihrer Einigkeit mit Gott gewiB zu sein, das Tiefste, Innerste wird
dem Menschen auf die auBerlichste, leichtsinnigste Weise geboten - namlich mit bloBem
GeWe zu kaufen -, und zugleich geschieht dieses fur die auBerlichsten Zwecke der
Schwelgerei.' (12.493-494). De aflaat der zonden, de bevrijding van de eigen eindigheid,
kan niet op een uitwendige wijze worden afgedaan, maar moet volgens Luther - en Hegel -
door  ieder   mens  zelf tot stand worden gebracht.   ' Der Mensch selbst musse   BuBe,   Reue  an
ihm  selbst in seinem Herzen  tun'   ( 19.51).v De opheffing  van de eindigheid  is de noodza-
kelijke voorwaarde voor de hoogste vrijheid van de mens, de opname var, de geest van het
christendom in het eigen innerlijk. Het tot stand brengen van deze innerlijke vrijheid is de
bestemming van ieder mens: 'es ist das Herz, die empfindende Geistigkeit des Menschen,
die in den Besitz der Wahrheit kommen kann und kommen soll, und diese Subjektivitat ist
die aller Menschen. Jeder hat an sich selbst das Werk der VersOhnung zu vollbringen.
- Der subjektive Geist soll den Geist der Wahrheit in sich aufnehmen und in sich wohnen
lassen.' (12.496).

Aldus is de vrijheid van de subjectiviteit, die door de vroegere kerk slechts gedoogd
werd,2) 'dies Prinzip der eigenen Geistigkeit, der eigenen Selbstandigkeit'. niet alleen op
absolute wijze gerechtvaardigd, 'in der Beziehung auf Gott und zu Gott', maar zelfs 'zur
absoluten Pflicht' geworden (20.50). De waarheid van het christendom heeft geen enkele

zin   als   zij   niet   door de gelovigen innerlijk wordt opgenomen;   ' das Subjekt selbst   soll   ein
wahrhaftes werden' (12.496). Maar omgekeerd kan het subject ook niet waarachtig worden
als het de waarheid van het christendom niet erkent. Bij alle nadruk op de subjectiviteit
mag de objectiviteit van de leer niet vergeten worden. Beide momenten zijn even wezen-

lijk. 'In der lutherischen Kirche ist die Subjektivimt und GewiBheit des Individuums ebenso

notwendig als die Objektivittit der Wahrheit.' (12.496). Dit gelijke belang van beide mo-
menten ziet Hegel tot uitdrukking gebracht in Luthers opvatting van de hostie. Zij heeft
enkel zin 'im Glauben und im Genusse. Diese zwei Worte sagen alles.' (12.494). In deze
opvatting komt het geschil met de objectieve opvatting van de katholieke kerk duidelijk
naar voren; als ding heeft de hostie geen betekenis. Maar ook het verschil met de latere

1)  In de modeme  tijd, zo stelt Hegel  in de Forrede  van de Phanomenologie, lijkt de noodzaak  van  deze

verheffing boven het eindige geheel vergeten. De mensen leven in de 'Versunkenheit ins Sinnliche,
Gemeine und Einzelne ; als ob sie, des Gottlichen ganz vergessend, mit Staub und Wasser, wie der
Wurm, auf dem Punkte sich zu befriedigen stunden.' (3.16).

2) De kunst was volgens Hegel reeds 'aus dem Prinzip der Kirche herausgetreten.' (12.489). De kunstwerken
van Rafael bijvoorbeeld, 'wo sich Seele zu Seele und Geist zu Geist verhalt' (12.488), spraken de kerk
niet aan, omdat hierin de beschouwer innerlijk wordt aangesproken; de kerk daarentegen ging het 'um das
Gefilhl selbstloser Gebundenheit und abhangiger Dumpfheit' en daartoe waren 'ganz schlechte, haBliche,
platte Darstellungen' zeker zo bruikbaar (12.489). Maar ook aan deze periode waarin de uitingen van het
ze/L kunst en wetenschap, door de kerk nog gedoogd werden, kwam ten gevolge van de reformatie snel
een einde: 'Vieles, was auBerhalb ihres Prinzips lag und worin sie bisher unbefangen mitgegangen war,
verwarf sie nun, die Kirche machte Halt: bis hierher und nicht weiter' (12.499); zij keerde zich bijvoor-
beeld tegen Gallilei, tegen de wetenschap. Hegels conclusie: 'So sinkt der Geist der katholischen Welt im

ganzen zurilck.' (ibidem). Uit deze analyse komt duidelijk naar voren hoe sterk Hegel de reformatie als

een totale omslag heeft gedacht: de absolute vrijheid in de kerk van Luther maakt een einde aan de onvrij-
heid in de katholieke kerk.
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hervormers is hierin uitgedrukt. Hegel refereert hier aan de felle strijd rond de hostie die
nog tot het einde van de zestiende eeuw mensen op de brandstapel heeft gebracht. Bij
Calvijn en Zwingli verdwijnt de nadruk van Luther op de 'aanwezigheid' van Christus in
het avondmaal en wordt de hostie tot een symbool, waardoor Christus - hier weer opgevat
'als historische Person' (20.495) - slechts in herinnering wordt gebracht. Deze opvatting is
Hegel veel te subjectief en wordt door hem eveneens met klem van de hand gewezen:
'Reformierte Vorstellung ohne dieses Mystische - Andenken, gemein psychologisches
Verhaltnis; alles Spekulative verschwunden, in dem Verhaltnis der Gemeinde aufgehoben'
( Forlesungen, 5.91). Tussen de opvatting  van de hostie  als een objectief ding  en  als  een
subjectieve herinnering houdt Luther het juiste midden; en het is daarom volgens Hegel
volledig terecht dat hij op dit centrale punt geen duimbreed heeft willen toegeven: 'Luther
ganz mit Recht nicht nachgegeben,  so  sehr  man  ihn so besturmt.'  (ibidem)."

De opname en erkenning van de vrije subjectiviteit in de religie interpreteert Hegel ook
als de verzoening tussen de religie en de politieke werkelijkheid, kerk en staat, die nu in
principe gerealiseerd is. Het in zichzelf verzoende subject is de kern, van waaruit de leef-
wereld kan worden omgevormd tot een zedelijke werkelijkheid. Zoals in het vroege chris-
tendom het intuitieve weten van de waarheid zich ontvouwde tot de objectieve leer, zo zal
zich nu ook de intensieve vrijheid ontvouwen tot een systeem van objectieve vrijheid:
'indem die Intensitat des subjektiven freien Geistes sich zur Form der Allgemeinheit
entschlieBt, kann der objective Geist erscheinen. In diesem Sinne muB man es fassen, daB
der  Staat auf Religion gegrandet sei.' (12.497). Zonder innerlijke vrijheid is politieke  vrij-
heid niet mogelijk, hoe volmaakt de staat ook ingericht is en hoe perfect zijn instituties op
papier ook zijn uitgewerkt; zij handelen immers niet zelf, maar worden enkel door indivi-
duen tot leven gewekt.  De relatie van de lutherse kerk tot de staat is daarom volgens
Hegel fundamenteel anders   dan   die   van de katholieke   kerk:   'Hier   muB nun schlechthin
ausgesprochen werden, daB mit der katholischen Religion keine vernitnftige Verfassung
muglich ist' (12.531).* Hij zal dit steeds illustreren aan de hand van de fundamentele in-

1)  In  zijn  manuscript  voor  zijn college Religionsphilosophie heeft Hegel de verdere ontwikkeling van de
moderne tijd, de voortgang van de ware subjectiviteit die Luther aannam, naar de eenzijdige subjectiviteit
van de Verlichtingstijd, blijkbaar langs deze lijn van de veranderende opvatting over de hostie proberen
voor te stellen, getuige deze opmerking: 'Die reformierte Kirche daher der Punkt, wo das Gottliche, die
Wahrheit, in die Prosa der Aulklarung und des bloBen Verstandes herunterilillt, in den Verlauf der
subjektiven Besonderheit.' (Vorlesungen, 5.91). Een consequente uitwerking van de Verlichting uit dit
'punt' van het calvinisme ('Gnade Gottes - Gnadenwahl - bis zur slechtesten Zufalligkeit, wie in der
calvinischen Vorstellung' - ibidem, 93) heb ik niet kunnen vinden; in de latere colleges wordt deze over-
gang meer algemeen gedacht vanuit de noodzaak dat het denken nog ontwikkeld moest worden. Dit
spreekt Hegel overigens ook al uit in zijn manuscript: 'die lutherische Fassung ist ohne Zweifel die
geistreichste, jedoch nicht spekulative' (ibidem).

2) De Franse Revolutie was daarom volgens Hegel bij voorbaat tot mislukken gedoemd: 'es ist fOr eine
Torheit neuerer Zeit zu achten, ein System verdorbener Sittlichkeit, deren Staatsverfassung und Gesetz-

gebung ohne Veranderung der Religion umzu:indern, eine Revolution ohne eine Reformation gemacht zu
haben, zu meinen mit der alten Religion und ihren Heiligkeiten konne eine ihr entgegengesetzte Staats-

verfassung Ruhe und Harmonie in sich haben' (10.360 A).
3) Overal waar Hegel de relatie tussen staat en religie uitwerkt (en niet alleen in zijn latere werk, maar ook

al in het slotdeel van de Jenaer Systementwurfe:  3) mi h,j deze stelling herhalen. Dit is mijns inziens ook
de zin van het einde van de Anmerkung in de Grundlinien, waarin hij deze relatie uitwerkt: hij benadrukt
hier dat de staat die hij in dit werk ontwikkelt, niet zou hebben kunnen ontstaan zonder de reformatie. 'Es
ist daher so weit gefehlt, daB filr den Staat die kirchliche Trennung ein UnglOck ware oder gewesen ware,
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stituties van de zedelijke werkelijkheid, waarin alle verdere relaties en bepalingen zijn
opgenomen: de drie 'Grundsatze des sittlichen Lebens' (7.427 A).' 

Op grond van de negatieve relatie die de Rooms-Katholieke Kerk onderhoudt met de
werkelijkheid, neemt ze steeds het tegendeel   van het zedelijke als hoogste waarheid.   ' In
dieser Unwahrheit heiBt der sittliche Gehalt ein Heiliges.' (10.358 A). Ze wijst het huwe-
lijk niet categorisch af, maar de gelofte van kuisheid is heiliger; hetzelfde geldt voor de
gelofte van armoede tegenover de economische nijverheid en voor de gelofte van 'blinde
Gehorsam' (12.503) tegenover de vrije gehoorzaamheid (de subjectieve objectiviteit) in de
staat. De verhouding van de lutherse kerk tot de werkelijkheid daarentegen is wezenlijk
affirmatief en biedt geen plaats meer aan deze vermeende heiligheid (en aan de instituties
waarin ze tot expressie kwam: priesterschap, kloosterleven en absolutistische'  monarchie):
'durch das Sicheinfuhren des gottlichen Geistes in die Wirklichkeit, die Befreiung der
Wirklichkeit zu ihm wird das, was in der Welt Heiligkeit sein soll, durch die Sittlichkeit
verdrangt.' (10.358  A). De hoekstenen   van de protestantse zedelijkheid zijn daarom   het

gezin, de burgerlijke samenleving en (de ware grond van beide - 7.397 A) het constitutio-
nele staatsbestel. instituties    die niet heilig    zijn. maar goddeluk.     ' Die Institutionen    der

Sittlichkeit sind gOttliche Institutionen, nicht heilige' (Vorlesungen, 5.264).4 Ze zijn afge-
leid uit de hoogste religieuze vrijheid, en kunnen daarom ook niet gerechtvaardigd worden
door het verstand, dat ze benadert als existerende werkelijkheid en van hun afteiding geen
weet heeft (vergelijk: 7.35-36 A). Voor het recht geldt precies hetzelfde als voor de reli-
gieuze waarheid: 'es gilt uns nicht einfach auBerlich, weil es so ist, sondern es gilt uns
auch innerlich, es gilt unserer Vernunft als ein Wesentliches, weil es eben auch selbst
innerlich, vernunftig ist. Die Positivimt [de existentie in de wereld 'buiten' HS] benimmt
seinem  Character,  vernunftig  und  also  unser  Eigenes  zu  sein,  ganz  und  gar nichts.' (Vorles-

daB er nur durch sie hat werden konnen, was seine Bestimmung ist, die selbstbewuBte Vernunftigkeit und
Sittlichkeit. Ebenso ist es das Glucklichste, was der Kirche fOr ihre eigene und was dem Gedanken [de
filosofie HS] filr seine Freiheit und Vernonftigkeit hat widerfahren konnen.' (7428 A).

1)   De  relatie  van deze fundamentele onderscheiden. het filosofische recht,  tot de verdere uitwerking ervan,
het positieve recht, kan het beste worden opgevat, zo legt hij uit in de inleiding van de Grundlinien, ali
een 'Verhaltnis von Institutionen zu Pandekten' (7.35 A).

2) Katholicisme en absolutisme beschouwt Hegel als nauw met elkaar verbonden. In Engeland kwam in de
17e eeuw het protestantse volk - geen lutheranen. maar fanatieke puriteinen - in opstand tegen de konin-
gen, 'denn diese hingen insgeheim der katholischen Religion an, indem sie darin das Prinzip der absoluten
Willkar bestatigt fanden. Gegen die Behauptung der absoluten Machtvollkommenheit, nach welcher die
Konige nur Gott (d.h. dem Beichtvater) Rechenschaft zu geben schuldig seien, stand das fanatisierte Volk
auf (12.516). In zo groot mogelijk contrast hiermee schildert Hegel de Pruisische koning Frederik 11 de

Grote,  voor  hem  de  'Held des Protestantismus'  ( 12.519), omdat hij Pruisen een plaats gaf onder  de  Euro-

pese mogendheden: 'Wie ein Hausvater ftlr das Wohl seines Haushalts und der ihm Untergebenen mit
Energie sorgt und regiert, davon hat er ein einziges Beispiel aufgestellt.' (12.523). Het is van belang dit
fundamentele verschil tussen de katholieke en protestantse monarchie vast te houden bij Hegels uiteenzet-

ting over de monarchie in de Grundlinien. Het is ook hem niet onbekend, 'was auch das weltliche
Regiment in Willkor sich alles angemaBt hat, wie seinerseits das geistliche Regiment.' (10.359 A).

3) Zo duidt Hegel ook in de Grundlinien in zijn discussie met Rousseau - en daarmee indirect ook met de
Franse politieke filosofie en Revolutie die volgens Hegel op hem teruggaan, zo blijkt uit de afsluitende
voetnoot: 'von Rousseau vornehmlich ausgegangenen falschen Theorien und deren versuchter
Realisierung' (7.402 Voetnoot) -, die de individuele wil als uitgangspunt nam voor de staat en van hieruit

zijn verdragstheorie formuleerde, de staat aan als het goddelijke: 'das an und Alr sich seiende Gottliche
und dessen absolute Autoritat und Majestat' (7.400 A).
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ungen, 5.180). Voor degenen die in de vrijheid zijn, waaruit de fundamentele instituties
zijn afgeleid, behoeven zij geen nadere rechtvaardiging; 'diese haben auch das Zeugnis des
Geistes dafor,  das sie wesentliche Verhaltnisse sind.' (ibidem,   169).

Het doel, dat Hegel in de inleiding van de Philosophie der Geschichte aangeeft als het
'Ziel der Weltgeschichte' (12.141), de ware vereniging van kerk en staat," van het godde-
lijke en het wereldlijke, is door de reformatie van Luther bereikt, maar wel nog slechts op
onmiddellijke, niet uitgewerkte wijze. 'Diese Versohnung des Staates und der Kirche ist fur
sich unmittelbar eingetreten. Es ist noch keine Rekonstruktion des Staats, des Rechtssystem
usf., denn was an sich Recht ist, muB im Gedanken erst gefunden werden.' (12.504). Het
eerste resullaat van de bereikte verzoening was voornamelijk negatief: de afschaffing van
de katholieke instituties in de protestantse landen. In de verdere, positieve uitwerking van
de gevonden principes heeft het verstand, het op het eindige gerichte denken, een belang-
rijk aandeel.21 Het zou verkeerd zijn, uit Hegels kritiek op de denkvormen en categorieen
van het verstand de conclusie te trekken, dat hij dit 'vermogen' helemaal afwijst. Het ver-
stand speelt wel degelijk een grote rol, maar op zijn eigen terrein. In de inleiding van de
Enzyklopadie kent Hegel aan de empirische wetenschappen, die gericht zijn op het algeme-
ne in de empirisch gegeven verscheidenheid, de taak toe de speculatieve filosofie voor te
bereiden: 'denkend haben sie der Philosophie den Stoff entgegengearbeitet, indem sie die
allgemeinen Bestimmungen, Gattungen und Gesetze finden; sie vorbereiten so jenen Inhalt
des  Besonderen  dazu,  in die Philosophie aufgenommen werden zu kannen.' (8.57-58  A).

Ook in de staat komt, vooral door de erin opgenomen, zich voortdurend veranderende

burgerlijke gemeenschap, een grote hoeveelheid eindige verhoudingen voor, die op algeme-
ne wijze bepaald moeten worden. Hier nu trekt Hegel 'die Grenze des philosophischen
Rechts':  het  is  niet  de  taak  van de filosofie  om  uit de eerste beginselen  van het recht  'ein
positives Gesetzbuch, d.i. ein solches, wie der wirkliche Staat eines bedarf te deduceren

(7.35 A). Het opstellen van de wetten, waardoor 'das Recht an ein fertiges Gesetzbuch'

(7.369 A) bevredigd wordt en iedereen op bepaalde wijze weten kan wat als recht geldt,
kan de filosofie rustig overlaten aan verstandige en daartoe opgeleide mensen. Zij hoeft
niet extreem wereld-wijs te zijn.1, In de protestantse staat vond deze belangrijke overgang
van de empirische bijzonderheid naar de welbepaalde algemeenheid van de wet plaats in de

1)   In  zijn college Religionsphilosophie van 1831 onderscheidt Hegel in de geschiedenis drie verhoudingen
van kerk en staat. In de Orient zijn beide in eenheid, maar ook nog z6 in eenheid, dat ze 'noch :tuBerlich

identisch sind'; kerk en staat zijn in de 'patriarchalischen Verhaltnis' en in de 'judischen Theokratie' wei-
iswaar niet gescheiden, maar ook nog niet onderscheiden. Vervolgens komen beide tegenover elkaar te
staan, worden ze 'streng voneinander getrennt', maar uiteindelijk wordt deze scheiding overwonnen en
worden ze 'wieder wahrhaft identisch gesetzt.' (Forlesungen, 3.339). In de uitwerking gaat hij vooral in
op het verschil tussen de protestantse en katholieke verhouding tot de staat.

2) In de toekenning van verschillende 'domeinen' aan verstand en rede volgt Hegel de indeling van Kant:
' Erst  durch  Kant  ist der Unterschied zwischen Verstand und Vernunft bestimmt hervorgehoben  und  in  der
Art festgestellt worden, daB jener das Endliche und Bedingte, diese aber das Unendliche und Unbedingte

zum  Gegenstand  hat.'   (8.121-122 Z). Luther,  die  de  'rede'   in zeer krachtige bewoordingen  -
' Erzhure  und

Teufelsbrant' - afwees in geloofszaken, kent haar een grote rol toe bij de inrichting van het dagelijkse

leven. De mens heerst over de aarde door zijn natuurlijke rede. zij is de grootste van Gods giften en de
oorsprong  van  kunsten,  medicijnen,  wet  enzovoorts.  B,  Gerrisch,  ' Luther,  Martin',  in: The encyclopedia Of

philosophy, P. Edwards (ed.),  Londen,  1967, deel  5, p.  109-113; aldaar p.  I l l.
3) De aanduiding van de filosofie als Weitweisheit door F. von Schlegel bevait Hegel niet, aangezien hij er

veelvuldig aan refereert: de filosofie is ook, maar zeker niet alleen wereldwijs (vergelijk: 12.528).
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achttiende eeuw. Frederik de Grote, geschoold in de (verstands)filosofie van de Verlichting
- 'er ist ... ein philosophischer KOnig gewesen, eine ganz eigentumliche und einzige
Erscheinung in der neueren Zeit' (12.519) -, stelde voor Pruisen het wetboek samen, waar-
in   de   beginselen   van de rechtsstaat werden vastgelegd.    ' Sein unsterbliches   Werk   ist   ein
einheimisches Gesetzbuch, das Landrecht.' (12.523)."  Aan de verwerkelijking  van  de  pro-
testantse vrijheid was zo weer een belangrijke stap toegevoegd. Op de vraag die Hegel aan
de orde stelt, waarom de Franse Revolutie niet oversloeg naar Duitsland, is zijn antwoord
eenduidig: Duitsland had deze revolutie niet meer nodig. 'In Deutschland war in Ansehung
der Weltlichkeit schon alles durch die Reformation gebessert worden' (12.526). Niet dat hij
deze staat als volmaakt beschouwt. In deze werkelijkheid, waar zoveel aan verandering en
aan het toeval onderhevig is, moet het streven naar volmaaktheid noodzakelijk een eeuwig
streven blijven; 'wer ware nicht so klug, um in seiner Umgebung vieles zu sehen, was in
der Tat nicht so ist, wie es sein soll?' (8.49 A). Maar, en daarin bestaat het fundamentele
onderscheid met de Franse situatie, de protestantse politieke werkelijkheid was wei al een
verdere realisatie van een vrijheid die innerlijk voltooid is, en dit proces van ontvouwing
kon daarom rustig worden voortgezet: 'die protestantische Welt [hatte HS] in ihr das
BewuBtsein, daB in der froher explizierten Versohnung das Prinzip zur weiteren
Ausbildung des Rechts vorhanden sei.' (12.527).

In deze protestantse religie en staat plaatst Hegel zijn speculatieve filosofie. De filosofie
is niet langer, zoals bijvoorbeeld bij de Grieken, 'eine private Kunst' (7.21). In de moderne
staat zijn de filosofen 'im Staatsdienste' (ibidem), ze zijn opgenomen in een aparte stand,
een bijzonder orgaan van het algemene leven, waarvoor de staat zorg draagt. De filosofie
krijgt zo een positie, die vergelijkbaar is met die van de religie. De overtuigingen die zij
uitdraagt, beinvloeden de gemeenschap; ze vinden hun weg naar het grote publiek en kun-
nen daarom de staat niet onverschillig laten. De opvatting, dat zij volledig zelfstandig moet
zijn, dat de staat voor haar te zorgen, maar zich verder volstrekt niet met haar te bemoeien
heeft, wijst Hegel beslist van de hand. Een dergelijke mening grondt in een verkeerde
staatsopvatting, waarin de staat begrepen wordt als abstracte verstands- en noodstaat, die
slechts middel is voor de individuen, en niet als de existentie van de 'wirkliche Vernunftig-
keit' (7.424 A). De staat moet zich wel degelijk met de filosofie bemoeien: indien zij ont-
aardt in een leeg formalisme en een 'Meinen schlechter Grundsatze'. heeft hij in te grijpen
en 'die objektive Wahrheit und die Grundsatze des sittlichen Lebens in Schutz zu nehmen'
(7.427 A). De filosofie verdient een plaats in het geheel van de staat, omdat hij aan haar
behoefte heeft, 'das Bedurfnis tieferer Bildung und Einsicht' (7.21), en deze plaats heeft zij
waar te maken. Door middel van deze eenduidige plaatsbepaling van de speculatieve filoso-
fie, naar voren gebracht in de context van een zeer scherpe kritiek op afwijkende opvattin-
gen van zijn tijd in de Forrede en in een lange Anmerkung (over de relatie tussen religie,

wetenschap en staat) in de Grundlinien, verzekert Hegel de lezer (en natuurlijk ook de
autoriteiten van Pruisen), dat de objectief geldende waarheid van religie en staat - de leer
en de fundamentele onderscheiden van het zedelijke - door hem volledig gerespecteerd zal
worden.   De  speculatieve  filosofie   is 'die begreifende Erkenninis Gottes und der physischen
und geistigen Natur, die Erkenntnis der Wahrheit' (7.22); oftewel, zoals hij dit even later

1) In de Grundlinien zest Hegel over het landrecht (zonder namen te noemen), dat het een 'geordnetes und

bestimmtes Gesetzbuch' (7.368 A) was. Vergelijk ook zijn aanval op de mening van von Haller over dit
wetboek (7.405-406 Voetnoot).
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nogmaals formuleert, ditmaal in een kritische wending tegen de verstandsmetafysica: 'die
Philosophie [ist HS], weil sie das Ergrunden des Vernunftigen ist. eben damit das Erfassen
des Gegenwartigen und Wirklichen, nicht das aufstellen eines Jenseitigen ...das Gott weiB
wo sein sollte.' (7.24).

Op dezelfde wijze, maar uitgebreider, onderstreept Hegel de overeenstemming van de
speculatieve filosofie met de wezenlijke inhoud van religie en staat in een centrale para-
graaf (8.47 A) in de inleiding van de Enzyklopadie (in de Anmerkung ervan komt hij overi-
gens expliciet terug op de Forrede van de Grundlinien). Met een bespreking van deze
paragraaf zullen we onze uiteenzetting beeindigen. De inhoud van de ware filosofie is de
' Wirklichkeit', de inhoud  die de geest  in zijn geschiedenis ontwikkeld heeft  en  die  het  ge-
wone bewustzijn als zijn substantiele wereld, zijn objectieve gehalte weet: 'ihr Inhalt
[ist HS] kein anderer ... als der im Gebiete des lebendigen Geistes ursprunglich hervor-

gebrachte und sich hervorbringende, zur If/elt, auBeren und inneren Welt des BewuBtseins

gemachte Gehalt'. De wijze waarop het bewustzijn deze inhoud heeft leren kennen, is de
'Elahrung', de wijze waarop iedere inhoud geleerd moet worden. Om aan te geven, dat
het hier niet gaat om de 'gewone' ervaring van de buitenwereld en van onze innerlijke
gevoelens, wijst Hegel erop dat hij hier 'werkelijkheid' in emfatische zin gebruikt: een
onbevangen, ' sinnige Betrachtung'   weet   zeer   wel te onderscheiden tussen datgene   in   zijn

ervaring, wat slechts 'Erscheinung' is, en datgene, wat 'wahrhaft den Namen der Wirklich-
keit' verdient. Deze laatste inhoud, de ware werkelijkheid van het bewustzijn, is ook de
inhoud van de filosofie. Als denkend bewust-worden van deze inhoud onderscheidt zij zich

enkel 'nach der Form' van het gewone bewustzijn. Deze overeenstemming van de filosofie
met wat voor het gewone bewustzijn werkelijk is, met wat in zijn leven nog onproblema-
tisch geldt als waarheid en recht, ziet Hegel als een eerste criterium voor de waarheid van
een filosofisch systeem (een verder criterium is de uitwerking van de overeenstemming):
als een filosofie de band met deze werkelijkheid mist, kan ze in ieder geval geen waarde
hebben. De kloof tussen filosofie en werkelijkheid, denken en zon,v die in de moderne
tijd door het denken van het verstand ontstaan is en onoverbrugbaar lijkt, kan alleen geslo-
ten worden, wanneer de filosofie aantoont, dat zij in staat is de werkelijkheid te denken.
Deze nog uitstaande verzoening, 'die Versohnung der selbstbewuBten Vernunft mit der
seienden Vernunft, mit der Wirklichkeit', is voor Hegel, zoals volgens hem ook voor iedere
speculatieve filosofie uit het verleden 'den hachsten Endzweck'.

1)  Vergelijk Hegels inleiding op de moderne filosofie in de Geschichte der Philosophie. in de moderne filo-
sofie,  die geen 'unbefangenes Denken'  meer is, zoals de Griekse fi losofie, staan denken  en  zijn - subjecti-
viteit en objectiviteit - tegenover elkaar: zij treden op 'mit dem BewuBtsein ihres Gegensatzes' (20.65).
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Slotbeschouwingen

Nu we de geschiedenis van de religie, de meest fundamentele geschiedenis van de mens,
doorlopen hebben, weten we welke plaats Hegel de speculatieve filosofie hierin toebedeelt:

op het moment dat de filosofie wetenschap wordt, bereikt deze geschiedenis haar eindpunt.
De hoogst mogelijke religieuze inhoud, de geest van het christendom, die tot dan toe alleen

nog maar in de vorm van de voorstelling gegeven was, en het recht dat door deze inhoud

werd begrond - de 'Glaubenslehre' en de 'Grundsatze der Rechte und der Pflichte'
(11.65) -, wordt door de speculatieve filosofie tot begrip gebracht en aldus volledig ge-
rechtvaardigd. De filosofie getuigt zo op de hoogste wijze van de geest. De geschiedenis in
haar algemeenheid echter is hiermee niet geeindigd. Het speculatieve inzicht in de waarheid

is voorlopig nog een zaak van de filosofie. Het heeft zijn weg nog niet gevonden naar de
'gewone' leefwereld van de mens. 11 Daarin heerst nog steeds de abstracte, in zich gere-
flecteerde subjectiviteit, de vorm die zich volgens Hegel in de moderne tijd steeds meer
heeft uitgebreid, steeds algemener geworden is. Met deze vorm kan het begrip geen vrede
hebben. Over de verdere geschiedenis, hoe het bereikte begrip door zal werken in de wer-
kelijkheid, waardoor ook daaruit de abstracte vorm zal verdwijnen, heeft Hegel zich nau-
welijks uitgelaten; het is de zaak van de toekomst. Maar weI is duidelijk, dat deze vorm in
de toekomst terug zal moeten treden, want de doorbraak van het begrip stempelt haar tot
een  moment  van het verleden.1)   ' Wenn der Mensch wahrhaft  von   Gott  weiB,   so   weiB  er
auch wahrhaft von sich' (Voriesungen, 4a. 140 Voetnoot).

Op de kritische houding die Hegel in zijn filosofie inneemt tegenover de moderne, vol-
gens hem abstracte en dus onware subjectiviteit, zijn we in onze bespreking van de ge-
schiedenis van de religie reeds uitgebreid ingegaan. In deze slotbeschouwingen zullen we
deze discussie nogmaals hernemen. Wat we nog willen laten zien, is dat volgens Hegel zijn
wetenschappelijke behandeling van de inhoud van het christendom precies door de eigen
ontwikkeling van dit moderne subject noodzakelijk is geworden. An sich, genomen naar
haar innerlijke drijfveer, is deze ontwikkeling steeds al gericht op de speculatieve weten-
schap. De moderne tijd heeft niet meer genoeg aan de voorstelling van de geest, maar

vraagt nadrukkelijk om begrip.    ' Das Denken ist jetzt der Geist, der Zeugnis geben   will.'
(ibidem, 5.289).

1)   In  vergelijkbare zin schrijft Hegel  voor zijn komst  naar Jena aan Schelling:  ' ich frage mich jetzt, wahrend
ich noch damit [met de uitwerking van zijn systeem HS] beschaftigt bin, welche Ruckkehr zum Eingreifen
in das Leben der Menschen zu finden ist. Von allen Menschen, die ich um mich sehe, sehe ich nur in Dir
denjenigen, den ich auch in Rucksicht auf die AeuBerung und die Wirkung auf die Welt [als] meinen

Freund finden mochte; denn ich sehe, daB du rein, d.h. mit ganzem Gemote und ohne Eitelkeit den

Menschen gefa[lt hast.' (Briefe. 1.59-60).
2) Verdwijnen zal deze vorm nooit helemaal, ook al is haar onwaarheid ingezien. Zo zegt Hegel over de

vroeg-moderne metafysica: 'Diese Metaphysik ist jedoch nur in Beziehung auf die Geschichte der

Philosophie etwas Formaliges, for sich ist sie Oberhaupt immer vorhanden, die blo#e Ferstandesansicht

der Vernunftgegenstande.' (8.93 P)
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We zullen eerst ingaan op Hegels afwijzing van het standpunt van het onmiddellijke
weten. Dit is in zijn ogen de meest wijd verbreide wijze waarop het 'begrip' van de reli-
gieuze inhoud in zijn eigen tijd vorm heeft gekregen. Het absolute weten dat hij ertegen-
over stelt, is niet zomaar een andere filosofische positie, maar de noodzakelijke opheffing
van dit standpunt. Hoezeer de woordvoerders hiervan zich ook tegen de ware filosofie
verzetten, zij zijn 'das geschichtliche Element ..., aus welchem heraus das vollendete
philosophische Denken sich gestaltet hat.' (Vorlesungen, 3.47 Voetnoot). De dialectische'l
opheffing van het onmiddellijke in het absolute weten was de laatste stap die in de geschie-
denis van de religie nog gezet moest worden (1)

Daarna zullen we deze discussie met de eigen tijd plaatsen in het geheel van de geschie-
denis van de religie. De indeling hiervan, zo hebben we in onze studie proberen aan te
tonen, wordt bepaald door Hegels subjectiviteitsopvatting. We zullen daarom hier de
abstracte momenten in die opvatting nog eens herhalen, en vervolgens laten zien, hoe zij in
de stadia van de geschiedenis tot uitdrukking komen en hoe uit deze geschiedenis tenslotte
via de opheffing van het onmiddellijke weten de speculatieve wetenschap is ontstaan (2).

De speculatieve filosofie, de filosofie die zich volgens Hegel ontwikkeld heeft tot ware
wetenschap, keert terug naar de inhoud die hij beschouwt als de allerhoogste voor de mens,
de absolute geest van het christendom. Als wetenschap keert zij naar deze inhoud die reeds
uitgedrukt is in de voorstelling van de Triniteit, terug, niet op een eenvoudige onmiddellij-
ke wijze, maar in de vorm van het begrip, waardoor zij in staat is deze inhoud te begrijpen
- letterlijk: tot begrip te brengen - en zo als noodzakelijk te bewijzen. De ware inhoud van
de religie wordt door haar op denkende wijze gerechtvaardigd. Doordat zij denkt in de
vorm van het begrip, kan zij duidelijk maken, en in haar systeem uitwerken, dat ook de
geest zich in deze vorm ontvouwt: de filosofie en haar inhoud, denken en zijn, ontwikkelen
zich op dezelfde wijze. De subjectiviteit die het absolute denkt, staat in de wetenschap niet
meer als eenzijdige vorm met 'eigen' subjectieve denkvormen tegenover haar inhoud, maar
' verhoudt'   zich   in haar hoogste denkvorm  tot een objectiviteit  die   zelf in absolute  zin  sub-
jectief is. Subjectiviteit en objectiviteit komen in het wetenschappelijke denken van het
absolute zo volkomen tot vereniging,   ' daB die Natur der Sache, der Begri ff,   es  ist,  die  sich

fortbewegt und entwickelt, und diese Bewegung ebensosehr die Tatigkeit des Erkennens ist,
die ewige an und filr sich seiende Idee sich ewig als absoluter Geist betatigt, erzeugt und
genieBt.' (10.394  P)." De speculatieve wetenschap volgt, schijnbaar passief,  in de absolute
rust die Hegel in de Logik aanduidt als de 'leidenschaftslose Stille der nur denkenden
Erkenntnis' (5.34), de zelfbeweging van haar absolute inhoud, - van het absolute dat door
haar niet langer als een allerhoogste object. maar zelf als subject wordt begrepen. In dit

1 )  Deze dialectische  uitwerking wordt  in de Religionsphilosophie niet gegeven. Hegel verwijst ervoor naar
zijn Logik:    ' Der ubergang von dieser   zu dem hoheren   Standpunkt muB seiner Natur nach eigentlich

dialectisch sein und gemacht werden; dies gehort jedoch der Logik an' (Vorlesungen, 3.205).
2) Met deze woorden besluit Hegel in de Enzyklopadie zijn systeem: het hoogste standpunt is bereikt doordat

de absolute geest, het resultaat  van  de '
Realphilosophie',  in zijn hoogste  vorm,  de  vorm  van de filosofie,

de absolute idee, het resultaat van de Logik, tot zijn eigen inhoud maakt. De realiteit, die uit de idee is
voortgekomen, is hier voor zichzelf naar de oorsprong teruggebogen.

186



denken van het absolute als absolute Selbstzweck" realiseert de mens tevens zijn hoogste
vrijheid: tussen hemzelf en zijn hoogste 'object' is iedere distantie verdwenen, hij is voort-
aan in zijn waarheid volledig bij zichzelf, heeft hierin zijn eigen denken voor zich.

De filosofie als wetenschap, die Hegel in zijn systeem der filosofische wetenschappen is
2)beginnen uit te werken, maar zeker niet voltooid heeft, wordt door hem gepresenteerd

als het resultaat van de geschiedenis van de hele mensheid. Alleen wanneer zij vanuit deze
geschiedenis wordt begrepen, kan haar zin volledig duidelijk worden. Haar inhoud heeft zij
aan de inhoud van de traditie, aan de waarheid van de christelijke religie (die in feite de
waarheid is van de religie in het algemeen, aangezien in de filosofische analyse van deze
waarheid duidelijk wordt dat de bepalingen der vroegere religies erin tot vereniging ko-

3)men), en aan de rechtsstaat van de moderne tijd, die op deze waarheid gebaseerd is.
Zonder deze inhoud die eerder al in de 'gewone' wereld geleefd wordt, is het filosofische
denken leeg, een ijdele onderneming: 'die substantielle Wahrheit hat nicht erst die
Philosophie zu geben; nicht erst auf Philosophie haben die Menschen zu warten gehabt, um
das  BewuBtsein, die Erkenntnis der Wahrheit zu empfangen.' ( Forlesungen, 3.159). Verder
is de speculatieve filosofie ook naar de vorm door de geschiedenis voorbereid, met name
door de ontwikkeling van de moderne filosofie. Het denken dat in deze laatste naar voren
komt, typeert Hegel als reflectiedenken, als denken in de vorm van het verstand; het 'tritt
wesentlich auf als subjektives [Denken HS] mit der Refiexion des Insichseins, so dall es
einen Gegensatz am Seienden aberhaupt  hat.'  (20.64). Het moderne denken vertrekt vanuit
de tegenstelling, en wel in zijn meest abstracte vorm, zoals deze noch in het middeleeuwse,
noch in het (volgens Hegel nog onbevangen) antieke denken voorkwam, als tegenstelling
van denken en zijn. Deze beide abstracte bepalingen zijn hierin aanwezig 'mit dem
BewuBtsein ihres Gegensatzes' (20.65). Het eigenlijke doel echter van dit denken is niet
deze tegenstelling als zodanig, maar de overwinning ervan, de verzoening van de beide
tegendelen: 'dieser [Gegensatz HS] ist denkend zu Oberwinden, und dies heiBt die Einheit
begreifen.' (20.65). Deze vereniging komt op ware wijze tot stand in het speculatieve den-
ken, in de filosofie die de abstracte tegenstelling van de reflectie, en daarmee het reflectie-

1)   Voor deze bepaling  van het absolute als Se/bstzweck grijpt Hegel  in de Forrede  van de Phanomenologie
uitdrukkelijk terug op Aristoteles (zoals op meerdere belangrijke plaatsen  in  zijn  werk):  'Al lein,  wie  auch
Aristoteles die Natur als das ZweckmaBige Tun bestimmte, der Zweck ist das Unmittelbare, Ruhende, das

Unbewegte, welches selbst bewegend ist; so ist es Subjekt.' (3.26).
2)   Wei de conceptie  van  de fi losofie als wetenschap,   maar  niet de volledige uitwerking ervan   kan  de  zaak

zijn van 6dn of enkele personen. We hebben al gezien dat Hegel zijn Logik, ook in de laatste versie die hij
hiervan   in   1831 (gedeeltelijk) verzorgde, zeker  niet als definitief afgesloten beschouwde. Zelfs de weten-
schappelijke methode, zo kunnen we hieraan nog toevoegen, die hem de systematische uitwerking van de
wetenschap mogelijk maakte, behoefde volgens   hem nog verdere uitwerking:   ' Wie worde ich meinen
konnen, daB nicht die Methode, die ich in diesem Systeme der Logik befolge ..., noch vieler
Vervollkommnung, vieler Durchbildung im Einzelnen thig sei; aber ich weiB zugleich, daB sie die
einzige wahrhafte   ist.'   (5.50).   In  deze zin beschouwde Hegel  zijn fi losofische systeem duidelijk  als  een
open systeem:  de  volledige  realisatie  van  zijn  conceptie  van  de  fi losofie  is  nog  een  zaak  van  de  toekomst.

3) Het gaat Hegel hierbij uitdrukkelijk om de fundamentele onderscheiden van de zedelijkheid, zoals hij die
in zijn Grundlinien heeft uitgewerkt, niet om de empirische toestand van een bepaalde individuele staat:
'Solcher [inhalt HS] [ist] z.B. das Verhaltnis der Familie, das Familienleben, die Familienliebe; es ist dies
das Recht Oberhaupt, die Bestimmungen des Vertrages, das Verhaltnis der individuen zur Obrigkeit, die
Verhaltnisse des Forsten, des Staates; diese haben auch das Zeugnis des Geistes dafur, daB sie wesentliche
Verhaltnisse sind.' (Vorlesungen, 5. 169).
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denken als zodanig, achter zich laat. De speculatieve filosofie wordt door Hegel gepresen-
teerd als het noodzakelijke resultaat van het moderne denken. Het is daarom an sich het
doel van de reflectiefilosofie zdlf, haar innerlijke streven, zich op te heffen.

In de Forrede van de Phanomenologie (3.23) somt Hegel kort de momenten op, die in
het proces van de moderne filosofie, op weg naar de speculatieve wetenschap, tot ontwik-
keling zon gekomen. In haar eerste moment overheerst de bepaling van het zijn. Hegel
verwijst in dit verband naar de filosofie van Spinog waarin het absolute, 'Gott als die
eine   Substanz' werd uitgesproken:  Vervolgens krijgt   in deze ontwikkeling de tegengestel-
de bepaling het primaat, 'das Denken als Denken, die Allgemeinheit als solche'.   Maar  dit
denken is nog slechts het abstracte denken, dat zich uit iedere inhoudelijke bepaaldheid
heeft teruggetrokken en daarom in wezen niet verschilt van de substantie van Spinoza: het
kenmerkt zich door 'dieselbe Einfachheit oder ununterschiedene, unbewegte Substantiali-
tat'.lb Deze beide abstracte posities, de substantiele objectiviteit  en  de  (in  deze zin) evenzo
substantiele subjectiviteit,3, worden vervolgens met elkaar verenigd,    ' wenn drittens    das

Denken das Sein der Substanz mit sich vereint und die Unmittelbarkeit oder das Anschauen
als Denken erfaBt', de positie  van  het

' intellektuelle Anschauen'.
Maar ook deze laatste positie is nog onderscheiden van de speculatieve filosofie; zij

heeft de terugkeer van het denken naar de ware objectiviteit, het absolute dat zich als sub-
ject ontwikkelt, alleen nog maar voorbereid. De bepaling die in de intellectuele aanschou-

wing overheerst, is de onmiddellijkheid. Zowel de inhoud van het denken als dit denken
zelf worden nog op onmiddellijke wijze opgevat, 'als unmittelbare Substanz oder als reine

Selbstanschauung des Gottlichen' (3.24), en dus wordt in feite ook hier de substantiele

opvatting van het absolute en van het denken nog niet overwonnen. De bemiddeling, de
bepaling die voor het absolute subject net zo wezenlijk is als de onmiddellijkheid, wordt

nog buitengesloten. Dit gebeurt op grond van de overtuiging dat iedere bemiddeling het
absolute geweld aandoet, dat wanneer 'mehr aus ihr [die Vermittlung HS] gemacht wird
denn nur dies, dall sie nichts Absolutes und im Absoluten gar nicht sei, die absolute

Erkenntnis aufgegeben ware.' (3.25).
In de Enzyklopadie, in de derde Stellung des Gedankens zur Objektivitat, brengt Hegel

deze laatste positie naar voren als het standpunt van de filosofie van (onder anderen)
Jacobi: ' seine [dieser Standpunkt HS] Eigentumlichkeit besteht darin,   daB das unmittelbare

1) Ook in de Enzyklopadie, in het Forbegg van de logica, schetst Hegel in de drie 'dem Denken zur

Objektivitcit  gegebenen Stellungen' (8.91 ID de posities die het modeme denken ingenomen heeft ten op-
zichte van het zijn. De eerste is die van de 'vorma/ige Metaphysica', in haar geordende systematische

gestalte de metafysica van Wolff. Hegel omschrijft haar als een metafysica van het verstand, een denken

dat nog niet verder kwam dan 'die blojle Verstandesansicht der Vemunftgegenstande.' (8.93 P). Maar ook
als een denken dat nog onbevangen is, dat nog geen bewustzijn heeft van de tegenstelling tot de objectivi-

teit en nog nadenkt vanuit het vertrouwen, 'daB durch das Nachdenken die Wahrheit erkannt . werde.'

(ibidem). Voor dit denken heeft het zijn nog het primaat over het denken.

2) In de 'drei Stellungen' wordt deze positie voomamelijk beschreven aan de hand van de kritische filosofie
van Kant: 'In der kritischen Philosophie wird das Denken so aufgefaBt, das es subjektiv und dessen letzte,

unuberwindliche Bestimmung die abstrakle Allgemeinheit, die formelle Identit:it sei; das Denken wird so
der  Wahrheit  als  in sich konkreter Allgemeinheit entgegengesetzt.'  (8.148  P).

3) Vergelijk ook het slot van het Systemfragment von /800: 'und so ist die Seligkeit, in welcher das Ich

alles, alles entgegengesetzt, unter seinen FOBen hat, eine Erscheinung der Zeit, gleichbedeutend im Grunde

mit der [Seligkeit HS] von einem absolut fremden Wesen, das nicht Mensch werden kann, abzuhangen'

(1.427).
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Wissen nur isoliert genommen, mit AusschlieBung der Vermittlung, die Wahrheit zum
Inhalte habe.' (8.155 P). Voor Jacobi blijft het begrijpende kennen van de mens beperkt tot
het reflecterende denken van het verstand en daarmee tot de eindige werkelijkheid. Het
verstand denkt door middel van eindige denkbepalingen na over eindige inhouden. Op 'das
Wahre, Unendliche, Unbedingte' mogen deze categorien niet worden toegepast; indien het
verstand probeert deze absolute inhoud, die in het onmiddellijke weten op onmiddellijke
wijze gegeven is. toch te begrijpen, dan za! het 'statt das Wahre denkend zu fassen, es
vielmehr in Unwahres verkehren.' (8.148 P). Het onmiddellijke weten, door Jacobi ook
aangeduid als geloven, dient zich in zijn onmiddellijkheid vast te houden. Zijn inhoud kan
onmogelijk begrepen worden. Denken en geloven - bemiddeling en onmiddellijkheid -, de
relatie van de mens tot respectievelijk zijn alledaagse werkelijkheid en zijn absolute in-
houd. liggen buiten elkaar en dienen goed gescheiden te blijven.

Dit standpunt nu wordt door de speculatieve filosofie, de wetenschap waarvan Hegel
beweert dat zij het absolute begrepen heeft, overwonnen. De angst voor de bemiddeling,
waar het uit voortgekomen is, stamt volgens hem in feite 'aus der Unbekanntschaft mit der
Natur der Vermittlung und des absoluten Erkennens selbst.' (3.25). De speculatieve filoso-
fie heft het onmiddellijke weten op, niet door een terugkeer naar of herwaardering van het
verstandsdenken (de analyse die Jacobi van de reflectie geeft, wordt door Hegel onder-
schreven)," maar doordat ze heeft ingezien    dat de bemiddeling een moment vertegen-
woordigt in de absolute inhoud zelf: 'Es ist daher ein Verkennen der Vernunft, wenn die
Refiexion aus dem Wahren ausgeschlossen und nicht als positives Moment des Absoluten
erfallt wird.' (3.25).2,  Door haar wordt de absolute inhoud  van het denken als geest begre-
pen, hetgeen wil zeggen: 'als sich in sich selbst mit sich vermittelnd' (8.163 P). Het onmid-
dellijke weten daarentegen valt terug in een vroegere bepaling van het absolute, in de bepa-
ling van het wezen. Het is nog niet doorgedrongen tot het begrip, de hoogste categorie van
het speculatieve denken. Het 'begrijpt' het ware - of beter: stelt het zich voor - als 'das
hochste Wesen', als een abstracte algemeenheid, die in zichzelf zonder enige verdere bepa-
ling is, zoals het volgens Hegel ook al door de Franse Verlichtingsdenkers en Kant gedacht
werd: 'Es ist dies das Resultat der Aufklarung (wie bei Kant), nur noch mit der Meinung,
als ob diese Leerheit die hochste Philosophie ware.' (20.327).

Over de reden waarom Hegel zich in de Enzyklopadie en (indien onze tekstanalyse
steekhoudend is) ook in de Vorrede van de Phanomenologie zo nadrukkelijk tegen de filo-
sofie van Jacobi keert, geeft de bespreking van diens filosofie in de Geschichte der Philo-

& sophie uitsluitsel. Het standpunt van deze filosofie brengt als het ware de 'geest' van de
eigen tijd tot uitdrukking. Het is 'utiliter akzeptiert worden' (20.327) en uitgegroeid tot
'der allgemeinste Standpunkt unserer Zeit.' (20.324). Overal  om  zich heen treft Hegel  het
aan, zowel in de filosofie als in de theologie van zijn tijdgenoten: 'Alles, was nun seit
Jacobis Zeit von Philosophen wie Fries und Theologen uber Gott geschrieben ist, beruht
auf dieser Vorstellung vom unmittelbaren Wissen, intellektuellen Wissen' (20.323). Boven-
dien wordt dit standpunt, dat van God niet meer geweten kan worden dan in het onmiddel-

1) Vergelijk: 'Es ist  . ein richtiges Moment, daB Vernunft das Wissen und Offenbaren des Anundursich-
seienden ist, da der Verstand das Offenbaren des Endlichen ist.' (20.324). En nogmaals: 'gegen das end-
liche Erkennen ist sein [Jacobis HS] Argumentieren ganz richtig.' (20.327).

2) Reeds in het Systemfragment  von 1800 komen we een vergelijkbare formulering tegen: 'lm lebendigen

Ganzen  ist  der Tod, die Entgegensetzung, der Verstand zugleich gesetzt,...'  (1.422). De associatie  van  het
verstand met de dood maakt Hegel ook in de Forrede van de Phanomenologie (3.36).
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lijke weten, in het gevoel' '   van   hem   geopenbaard   is  - zijn zijn, de zekerheid dat hij is,
zonder enig inzicht in zijn nadere bepaaldheid, in wat hij is (8.163 P) - steeds weer inge-
bracht tegen de speculatieve filosofie en haar claim, dat de waarheid in haar volledige

bepaaldheid in de religie gegeven is en door de rede begrepen kan worden. 'Und man
findet uberall nichts als die Jacobischen Gedanken, wobei denn das unmittelbare Wissen
dem philosophischen Erkennen, der Vernunft entgegengesetzt wird; und dann sprechen sie
uber Vernunft, Philosophie   usf.   wie der Blinde   von der Farbe.' (20.323). Kortom,   het
standpunt van het onmiddellijke weten is, zoals Hegel in de Religionsphilosophie aangeeft,
'die starkste Gegnerin der Philosophie' (Vorlesungen, 3.43).2)

Hegel bestrijdt de consequenties van deze positie die het denken in zijn tijd ingenomen
heeft tegenover 'het objectieve', met alle kracht. De eerste consequentie is, dat in het lege
(want onbepaalde) wezen van dit weten het christelijke godsbegrip verloren gaat. Wanneer
van God alleen nog geweten wordt dat hij is, heeft de hele historische ontwikkeling van de
religie geen zin gehad. Het onmiddellijke weten kan zich God voorstellen zoals het wit. In
het religieuze gevoel kan iedere inhoud worden opgenomen, de geest van het christendom
evenzogoed als de inhoud van iedere andere religie, bijvoorbeeld van de vroegere Egypti-
sche religie of van het hindoeYsme. 'Die Agypter haben ebenso unmittelbar (mijn cursive-
ring) gewuBt, dall Gott ein Ochse, eine Katze ist; und die Inder wissen noch jetzt mehr
dergleichen.' (20.326). De diverse wereldreligies onderscheiden   zich  niet van elkaar  door
de intensiteit van hun religieuze gevoel, maar door hun inhoud.4 Het gevoel is volgens

1) Vergelijk: "'Weiter als  bis zum Gefilhl Gottes  kann der Gedanke Oberhaupt nicht gehen."' (20.327).  In
Hegels Religionsphilosophie vormt zijn polemiek met de 'moderne theologie', die zich beroept op het
onmiddellijke weten en het gevoel, 66n van de belangrijkste thema's. Uitgewerkt wordt dit thema bijvoor-
beeld    in zijn behandeling   van het begrip   van de religie,   daar   waar   hij    ' Die Ste/lung der Religions-

philosophie zum Zeitbedurfnis' (Voriesungen, 3.38 e.v.) bespreekt. - De vele aanvallen tegen zijn filosofie,
die zich beriepen op het standpunt van het onmiddellijke weten, waren Hegel zeer hinderlijk. Dit komt

mooi naar voren in de zucht van opluchting, waarmee hij in Berlijn zijn reactie inleidt op enkele (volgens
hem zeer slechte) recensies van zijn werk: 'Zunachst ist wenigstens diese Erleichterung zu rohmen, daB
die Verfasser der zu betrachtenden Schriften nicht zu der Fahne des unmittelbaren Wissens, des Gefilhls
und Glaubens gehOren, sondern mehr oder weniger Denken, ja selbst Begreifen und spekulatives Denken

zugeben' (11.391-392).
2) In de Vorrede van de Phanomenologie, meteen als hij voor het eerst zijn conceptie van de filosofie als

wetenschap presenteert, wijst Hegel erop dat zijn opvatting, dat de waarheid 'an dem BegrijIe allein das
Element ihrer Existenz' heeft, in tegenspraak is met de voorstelling, dat het ware alleen in het onmiddel-

lijke weten existeert, een voorstelling, 'welche eine so groBe AnmaBung als Ausbreitung  in  der  Ober-
zeugung des Zeitalters  hat.'  (3.15).  - Het lijkt  me niet onwaarschijnlijk,  dat de 'geniale', 'profetische'
natuurfilosofen (zoals Gorres en Wagner; zie hoofdstuk 1), die Hegel in deze Vorrede zo heftig aanvalt,

niet alleen bij Schelling (van wie ze hun denkvormen overnemen, echter zonder begrip), maar ook bij
Jacobi in de leer geweest zijn. Indien dit zo is, dan hoeven we aan de juistheid van zijn nadrukkelijke
mededeling in de inkiding van de Naturphi/osophie (9.9 Z), dat hij in de Forrede van de Phanomenologie
Schelling tegen deze valse epigonen die diens filosofie in miskrediet brachten, heeft willen beschermen,
niet te twijfelen. In deze Vorrede vergelijkt hij het misbruik dat het schijnbaar geniale 'naturphilo-
sophische Formalismus' (3.49) maakt van 'het voortreffelijke', met het gebruik van de priesters der
Azteken zich letterlijk   in   de   huid   van hun slachtoffers te kleden:    ' Das Vortreffliche   kann   aber   dem

Schicksale nicht . entgehen, so entlebt und entgeistet zu werden und, so geschunden, seine Haut vom
leblosen Wissen und dessen Eitelkeit umgenommen zu sehen.'  (3.51)

3) Hoe tolerant men in de moderne tijd geworden is ten aanzien van de religieuze inhoud, brengt Hegel in de

Enzyldopadie naar  voren   in   een   voetnoot   over  atheYsme   en   geloof:   ' Der  Vorwurf  des   Atheismus   ist
Obrigens in neueren Zeiten wohl vornehmlich darum seltener geworden, weil der Gehalt und die
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Hegel niet de grond, maar alleen de vorm, waarin de inhoud wordt opgenomen; en boven-
dien, wanneer de inhoud in zichzelf een ware inhoud is, 'die schlechteste Form, in der
solcher Inhalt gesetzt ist', de vorm die de mensen 'mit den Tieren gemein haben; es ist die
tierische, sinnliche Form.' ( Forlesungen, 3.178-179).  In  de  vorm  van het gevoel trekt  de
mens zich volledig terug in zijn eigen subjectiviteit. Met iemand die zich uitsluitend op zijn
gevoel beroept, valt niet te discussieren, 'er zieht sich in seine Partikularitb:t zuruck'
(ibidem, 178). De vorm van het gevoel scheidt mensen van elkaar, heft hun gemeenschap
op. De vorm van het begrip daarentegen brengt mensen samen in de redelijke inhoud, die
zij in deze vorm voor zich hebben: 'die Sache, nach der wir uns orientieren wollen, ist ein
drittes Gemeinsames, das Objektive.' (ibidem).

Hiermee hebben we reeds de verdere consequentie naar voren gebracht, die naar Hegels
overtuiging met de vorm van het onmiddellijke weten verbonden is: een extreem eenzijdig
subjectivisme. Doordat de absolute inhoud zonder enige eigen bepaaldheid is, een leeg
wezen, valt de bepaaldheid, het bijzondere, geheel buiten dit wezen en krijgt daarmee voor
dit weten 'die Bestimmung, zu sein, sich auf sich zu beziehen.' (8.163 P). Het bijzondere,
tegenover het oneindige het eindige, krijgt zo in feite dezelfde bepaaldheid als het absolute
wezen toegeschreven, de bepaling van het z(in. En dus, zo concludeert Hegel, wordt 'durch
jene Form [van de onmiddellijkheid HS] das Endliche a\s absolut   gesetzt.'   (ibidem).   Alles
wat dit weten in zijn werkelijkheid tegenkomt, is. De vele inhouden die het voor zich
heeft, zijn niet meer wezenlijk van elkaar onderscheiden - alles is -, en dus staat het het
subjectieve weten vrij naar pure willekeur te bepalen welke inhoud het in zich opneemt, tot
de zilne maakt:    ' weil... das Faktum des Bewu#tseins    als das Kriterium der Wahrheit
aufgestellt wird, so ist das subjektive Wissen und die Versicherung, daB Ich in meinem
BewuBtsein einen Gewissen Inhalt vorfinde, die Grundlage dessen, was als wahr aus-
gegeben  wird.'  (8.160 P). Zoals  het  ik het voelt,  zo  is  het  ook.  Niet de eigen natuur  van  de
zaak, maar de subjectieve overtuiging van het onmiddellijke weten bepaalt hier de waarde
van iedere inhoud. Het subject bereikt hier het summum van zijn subjectieve inbeelding.
Het verbeeldt zich dat iedereen zijn overtuiging moet delen. De zaak die het zelf in zijn
onmiddellijke    weten     heeft,     behoort    de    zaak     van     allen     te    zijn.     'Was    Ich in meinem
BewuBtsein vorfinde, wird ... dazu gesteigert, in dem BewuBtsein aller sich vorzufinden,
und ftir die Natur des BewuBtseins  selbst  ausgegeben.'  (ibidem).  Hier  wordt  het  ik  de  maat
van alle dingen, maar dan wel het ik, zoals het zich in het onmiddellijke weten presenteert:
in heel zijn individuele particulariteit. Het verbinden van de eigen overtuiging met wille-
keurig welke inhoud is reeds voldoende grond om zo'n inhoud als waar en goed te accep-
teren.

In de Religionsphilosophie pat Hegel op een aantal plaatsen zeer uitgebreid in op dit

standpunt van het onmiddellijke weten, dat volgens hem in heel zijn subjectivistische con-
sequentie vanaf de tijd van Kant de Duitse filosofie en theologie beheerst. 'In diesem
standpunkt liegen   von der Kantischen Philosophie   an alle Ansichten neuerer   Zeit; . . . aller
Glaube von Kant an ftillt in die Ansicht, daB ich das Affirmative, das Substantielle, das
Wesentliche  bin,  das  Ober  allen  diesen  Bestimmungen steht.' (Vorlesungen, 3. 192). Vooral
in deze besprekingen komt zeer duidelijk naar voren, hoe beslist hij dit standpunt afwijst.

Forderung Ober Religion sich auf ein Minimum reduziert hat' (8.162 Voetnoot).
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Het staat voor hem zelfs gelijk aan huichelarij en bedrog.'  Het subject dat het bepaalde
weten van God uitsluit, lijkt in eerste instantie zeer bescheiden te zijn. Het weet dat de
mens 'in heel zijn eindigheid' van God niets weten kan en presenteert zich zo als 'der
Standpunkt der Demut, der sich nicht herausnimmt, von Gott etwas zu erkennen, zu
wissen. weil Gott mit seinen Bestimmungen auBer ihm ist.' (ibidem, 201). Maar deze dee-
moed is een valse deemoed. Het hoogste wezen van het onmiddellijke weten is een lege
oneindigheid, die buiten de eigen werkelijkheid van het subject gehouden wordt, een
Jenseits, waarmee het niet verbonden is, en dit geeft het subject de ruimte om in zijn Dies-
seits volledig aan zijn eigen bijzonderheid vast te houden. Aldus wordt volgens Hegel de

ware bedoeling van deze deemoed zichtbaar: 'sie ist dies, das Wahre von sich aus-
zuschlieBen und in diesem Diesseits sich als die Affirmation zu setzen. Nur ich bin alles
Affirmative; ich, dieser,  ...  bin das einzige Wesenhafte,  d.h.  ich, dies Endliche,  bin  das
Unendliche' (ibidem). De deemoed van het onmiddellijke weten is dus in feite het tegen-
deel van zichzelf: hoogmoed en absolute ijdelheid van de eenzijdige, individuele subjectivi-
teit.   ' Das Ich heuchelt sich demutig,  wahrend  es vor Stolz der Eitelkeit  und der Nichtigkeit
sich nicht zu lassen weiB.' (ibidem, 202 Voetnoot).4 Tegenover dit abstracte subject, dat
alle inhoud aan zichzelf onderworpen heeft en alleen nog vasthoudt aan zijn volmaakte
reflectie in zichzelf, brengt Hegel hier de speculatieve filosofie naar voren als de ware
deemoed: 'Die wahre Demut tut vielmehr auf sich, auf Diesen als das Affirmative Verzicht
und  anerkennt  nur das Wahre  und  das  an  und   fur sich Seiende  als das Affirmative.'   (ibi-
dem, 201 Voetnoot). Het moderne abstracte subject verliest alleen in de waarheid zijn abs-
tractie. 3)

Maar hoezeer Hegel het fundamentele onderscheid tussen deze beide standpunten ook
benadrukt, ze staan niet op abstracte wijze tegenover elkaar. Het standpunt van de specula-
tieve filosofie is het hogere, dat op dialectische wijze uit de positie van het onmiddellijke
weten is voortgekomen. De speculatieve filosofie is het resultaat van de geschiedenis en in
deze geschiedenis is het standpunt van het onmiddellijke weten het laatste dat eraan vooraf-
gaat. 'Er grenzt an den philosophischen Standpunkt, denn er ist der hochste der Reflexion.'

1)  Ook  in zijn bespreking  van het onmiddellijke weten  in de Enzyk/opadie stelt Hegel het bedrog  van  dit
standpunt aan de kaak. Het drukt zich uit in begrippen als 'geloven' en 'openbaren', en geeft zich zo de
schijn zeer christelijk te spreken. Maar dit is volgens Hegel geenszins het geval: 'Man muB sich aber vom
Scheine nicht Ober das, was sich durch die bloBe Gleichheit der Worte inschleichen kann, tauschen lassen
und der Unterschied wohl festhalten.'  (8.152 A). Hetzelfde treffen  we  ook  aan  in de bespreking  van
Jacobi en van hen die zich door hem hebben laten inspireren in de Geschichte der Philosophie: 'So ist es
gleichsam ein Betrug, wenn hier von Glaube und Offenbarung gesprochen wird' (20.323).

2) In de bespreking van de Enzyklopadie is Hegels analyse van het onmiddellijke weten wellicht niet zo ver
uitgesponnen als in de Religionsphilosophie, maar zijn uiteindelijke beoordeling ervan is net zo vernieti-
gend: 'Der moderne Standpunkt .., Oberla[lt sich darum der wilden Willkor der Einbildungen und
Versicherungen, einem Moralitats-Eigendunkel und Hochmut des Empfindens oder einem maBIosen
Gutdunken und Rasonnement, welches sich am starksten gegen Philosophie und Philosopheme erklart.'
(8.167 ID. In het voorwoord dat hij schreef voor de derde uitgave van de Enzyk/opadie, geeft hij een voor-
beeld van deze positie, hier aangeduid als 'die Pratention der ankiagenden FrOmmigkeit' (8.33).

3)   Zo  ook  in de Forrede  van de Phdnomenologie:   ' Die Gedanken  [hier de abstracte bepalingen  van  het  ver-
stand HS] werden flussig, indem das reine Denken, diese innere Unmittelbarkeit. sich als Moment erkennt
[van de absolute inhoud HS], oder indem die reine GewiBheit seiner selbst von sich abstrahiert, - nicht
sich weglaflt, auf die Seite setzt, sondern das Fixe ihres Sichselbstsetzens aufgibt' (3.37). Het inzicht in de
waarheid en het opgeven van het gefixeerde subject zijn twee aspecten van dezelfde opheffingsbeweging.
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(ibidem, 202). An sich heeft het onmiddellijke weten de filosofie van het begrip al voorbe-
reid." Het komt daarom in zijn uitdrukkingen ook al zo dicht bij de uitspraken van het
speculatieve denken, dat het er voor een oppervlakkige beschouwing niet van onderschei-

den lijkt. Het spreekt al over de eenheid van het eindige en oneindige, en inderdaad, deze
eenheid 'kann und muB auch von der Idee gesagt werden' (ibidem). Verder brengt het ook
het subject al naar voren in zijn volstrekte idealiteit, waarin het zich volledig van zon ein-
digheid bevrijd heeft - 'diese Idealitat, diese Negativitat, die Subjektivitat, als eine
Negativitat von allem Bestimmten' -, en ook deze bepaling is voor de speculatieve filosofie
'ein wesentliches, wahrhaftes Moment, das Moment der Freiheit, und wesentliches Moment
der Idee.' (ibidem).   Maar   door de abstracte wijze waarop het onmiddellijke weten   deze

bepalingen uitwerkt, blijft het, zoals we zagen, zeer ver verwijderd van het begrip. Zijn
idee is slechts het hoogste wezen, waarin de relatie tot het eindige niet is uitgedrukt, en
ook de vrijheid van het subject is enkel nog een abstracte vrijheid, die uiteindelijk haar
inhoud toch weer heeft aan de willekeurige inhoud van het individuele subject. Het onmid-

dellijke weten is daarom ook slechts an sich identiek met het speculatieve denken, niet in
zijn uitwerking: 'Dessen ungeachtet aber ist zugleich das, was sich so am nachsten scheint,
sich das Entfernteste.' (ibidem).

In de drie Stellungen des Gedankens zur Obiektivitat presenteert Hegel de moderne
filosofie als een totaliteit, als een afgesloten proces, een cirket die begon met de filosofie
van Descartes en die gesloten wordt, doordat het onmiddelijke weten in deze oorsprong
terugbuigt, 'zu jenem Anfang, den diese Metaphysik in der neueren Zeit als Cartesische

Philosophie genommen hat, zuruckgekehrt ist.' (8.165 P). In zekere zin is er in heel deze
periode niets veranderd. De hele modeme filosofie blijft steeds reflectiedenken, filosofie
van het verstand, gekenmerkt door de abstracte tegenstelling van denken en zijn. Maar
binnen deze algemene bepaling heeft zich weI degelijk een belangrijke ontwikkeling voor-
gedaan. Het standpunt van het onmiddellijke weten, het resultaat van deze ontwikkeling, is
voor de speculatieve filosofie 'ein hochst wichtiger Standpunkt', omdat hier het reflectie-
denken zijn hoogste, meest extreme en daarom tevens laatste vorm bereikt: het is 'die
Reflexion in ihrer Vollendung, die abstrakte Subjektivitat; ich bin das Bestimmende, worin
alter Gehalt, alles Objektive nur ist als ein durch mich Gesetztes' (Vorlesungen,
3.200-201).2,

Het   moderne   denken   begint   als   metafysica,   als   ' das unbefangene Verfahren' (8.93 P),
dat van zijn tegenstelling nog geen weet heeft. Het is nog geheel gericht op zijn objectivi-

teit, een inhoud 'buiten' die het gelooft, en bezit bovendien nog 'den Glauben ..., dall

1) In de inleiding van het college van 1827 over de Religionsphilosophie werkt Hegel nader uit hoe het spe-
culatieve door het onmiddellijke weten - zowel naar de inhoud als naar de vorm - is voorbereid (vergelijk:

Voriesungen, 3.66-75). De conclusie van deze uiteenzetting luidt: 'Das Resultat des Studiums der Philo-
sophie ist, daB diese Scheidewande, die absolut trennen sollen, durchsichtig werden, daB man, wenn man
auf den Grund geht, absolute Obereinstimmung findet, wo man meint, es sei der grOBte Gegensatz.'

(ibidem, 75).
2) Wanneer een inhoud s/echts door de subjectiviteit gesteld is, hebben we te maken met een inhoud die

daarom ook slechts subjectief is. Een inhoud die in zichzelf objectief is, kan ook door een subject worden

voorgesteld, maar wordt daarmee nog niet gereduceerd tot louter voorstelling. Een objectieve inhoud

wordt echter  door de reflectie niet erkend:   ' Die Freiheit der Reflexion   ist eine solche, die nichts  in  sich

entstehen laBt, und da sie doch entstehen lassen muB, in diesem Setzen ohne Gesetz und Ordnung verfahrt,

d.h. nichts Objektives entstehen laBt.'(Forlesungen, 3.206 Voetnoot).
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durch das Nachdenken die Wahrheit erkannt, das, was die Objekte wahrhaft sind, vor das
BewuBtsein gebracht werde.' (ibidem). Toch bevindt het zich volgens Hegel (Rjr uns) al in
een tegenstelling tot iedere inhoud die in zichzelf waar is, omdat het spontaan denkt in de
eenzijdige bepalingen van het verstand, waarin de inhoud van de rede niet begrepen kan
worden. Deze metafysica blijft daarom steken in 'die bloBe Ferstandesansicht der
Vernunftgegenstande.' (ibidem).  In het verdere verloop  van de moderne filosofie verdwijnt
deze vanzelfsprekende betrokkenheid van het denken op het zijn. Het denken van de Ver-
lichting problematiseert eerst de objectiviteit, zowel de inhoud van de traditie als de resul-
taten van de metafysica, en vervolgens steeds meer zichzelf. Het reflexieve denken betrekt
zich steeds meer op zichzelf en wordt zo ook voor zichzelf steeds subjectiever. Het ver-
trouwen van de vroegere metafysica dat het denken waarheid kan kennen, gaat uiteindelijk
in de kritische filosofie van Kant, waarin de abstracte vormen van het verstandsdenken
voor het bewustzijn worden gebracht, geheel verloren. De werkelijkheid van het verstandi-
ge denken is volgens Kant enkel de verschijningswereld.

Het onmiddellijke weten tenslotte laat - voor zichzelf althans - het verstand, dat nu
doorzien  is  als het vermogen  van het eindige, achter  zich.'  Het beschouwt zichzel f als  een
weten, dat voorbij de grenzen van de beperkte reflectie in volmaakte eenheid is met de
absolute waarheid. Op zich genomen juicht Hegel deze terugkeer naar de waarheid toe.
Ook de speculatieve filosofie heeft de intentie de waarheid tot begrip te brengen. Het is
daarom volgens hem 'als ein Gewinn, als eine Art von Gluck anzusehen' (Voriesungen,
3.71), dat het dankzij de filosofie van het onmiddellijke weten het algemene vooroordeel
van de tijd geworden is, dat dit weten van het absolute inderdaad mogelijk is, en dat dit
weten alleen in de rede gerealiseerd kan worden: 'Denn das ist ihr [de speculatieve filoso-
fie HS] mit jener Bildung gemeinschaftlich, daB die Vernunft der Ort des Geistes sei, wo
Gott sich dem Menschen offenbart.' (ibidem, voetnoot). Maar de wijze, waarop het onmid-
dellijke weten zijn terugkeer naar de waarheid uitwerkt - of beter: niet uitwerkt -, wordt
door Hegel afgewezen. Het gevoel, waarop het zich beroept, is niet de vorm van het begrij-
pende weten. In het gevoel trekt het subject zich geheel in zichzelf terug. Het plaatst nu
zichzelf als abstracte, in zich gereflecteerde subjectiviteit (in de vorm dus van het zijn)
onverzoend en onverzoenbaar tegenover het reflecterende denken van het verstand. Hier
bereikt het reflectiedenken volgens Hegel zijn meest extreme vorm. In het abstracte subject
gaat alle objectieve inhoud, die de vroegere metafysica nog zo vanzelfsprekend en onbe-
vangen voor zich had, verloren. Dit subject is het ijdele subject: het weet alle ware inhoud
in zich te verijdelen.-" Het onmiddellijke weten presenteert zich nog wel als een christelijk

1 )  Een uitgebreid overzicht van de diverse stadia in de geschiedenis van het moderne denken, die tenslotte de
positie  van het onmiddell ijke weten hebben opgeleverd, geeft Hegel  in het voorwoord  dat hij schreef voor
de  filosofie  van de religie van Hinrichs (11.42-67). Hij beschrijft  hier de genese  en het karakter  van  het
onmiddellijke weten, met de bedoeling zijn vriend voor te bereiden op de vele vijandige reacties die zijn
werk op zal roepen in deze tijd, 'wo in Philosophie wie in Theologie die tierische Unwissenheit von Gott
und die Sophisterei dieser Unwissenheit, welche das individuelle Gel'ilhl und das subjektive Meinen an die
Stelle der Glaubenslehre  wie der Grundstitze der Rechte   und der Pflichten setzt, das groBe Wort fohrt'
(11.65-66).

2) Vergelijk: 'Oder es ist dies der hochste Standpunkt der Subjektivit:it, die an sich festhalt; die Endlichkeit,
die bleibt und die in ihrem Bleiben sich zum Unendlichen macht - die unendliche Subjektivitat, die allen
Inhalt vereitelt, mit allem Inhalt fertig wird; aber diese Subjektivit:it selbst, diese Spitze der Endlichkeit,
erhalt sich noch; aller Inhalt ist darin verfluchtigt und nur Eitel gemacht. es ist aber nur diese Eitelkeit
selbst, die nicht verschwindet, sondern die sich noch erhalt.' (Voriesungen, 3.199-200).
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denken, maar is in feite met zijn allerhoogste wezen 'zu dem Altar [teruggekeerd HS], der
sich langst in Athen befand, welcher dem unbekannten Gottel gewidmet war.' (8.163 A).

De speculatieve filosofie heft het onmiddellijke weten op. Zij heft niet alleen zijn
abstracte hoogste wezen op en keert terug naar de fundamentele inhoud van het christen-

dom, maar ook heft zij de in zich gereflecteerde subjectiviteit op, de vorm van het eenzij-
dige abstracte subject, die in de moderne tijd steeds algemener en uiteindelijk tot algemene
tijdsvorm geworden  is." Voor Hegel  is  deze  vorm de allerslechtste, waartoe  de  mens  zich
kan   'verheffen': 'Das Endliche,   das   sich zum Unendlichen steigert,   ist nur abstrakte

Identitat,   leer   in sich selbst, de hOchste   Form der Unwahrheit, die Luge   und   das   B6se.'

( Forlesungen, 206 Voemoot).  In zijn uiterste consequentie  is deze abstracte vorm het groot-
ste ongeluk, dat een mens kan overkomen; hij verliest hier zijn waarheid en het recht dat
daarin begrond is.2' Maar in de historische ontwikkeling van de mensheid is deze vorm
absoluut noodzakelijk. Alleen door deze vorm heen kan de mensheid haar begrip, haar
ware subjectiviteit bereiken. Het weten van het begrip is geen onmiddellijk weten, maar het
absolute weten: de laatste gestalte in de Phanomenologie, het resultaat, waarin de hele
ontwikkeling van het bewustzijn wordt teruggenomen. De ware terugkeer naar de waarheid

- de terugkeer die voltrokken wordt door het begrip, dat in de zelfontwikkeling van zijn
inhoud volledig bij zichzelf blijft (3.582) - bevrijdt tevens de moderne mens van de
abstracte vorm, waarin hij in zichzelf bevangen is geraakt. De doorbraak van het specula-
tieve weten van de rede laat de reflecties van het verstand, dn de eenzijdige subjectiviteit
die daar het fundament van is, werkelijk achter zich. En zo is de speculatieve filosofie zelf
weer het begrip, de kem, waarin voor de mensheid een hele nieuwe epoche besloten ligt:
het eerste begin van de epoche, waarin zij in het licht van het inzicht in de ware inhoud

van de traditie gestalte kan geven aan haar werkelijkheid. De speculatieve wetenschap is

nog  pas   ' der gewordene einfache BegrijT van de hele geschiedenis, die de mensheid inmid-
dels heeft doorgemaakt, de focus die de lijnen samenvat. 'Die Wirklichkeit dieses einfachen

Ganzen aber besteht darin, daB jene zu Momenten gewordenen Gestaltungen sich wieder

von neuem, aber in ihrem neuen Elemente, in dem gewordenen Sinne entwickeln und

Gestaltung geben.' (3.19).

2

Op het einde van hoofdstuk II hebben we naar voren gebracht, dat naar Hegels overtuiging
over de menselijke subjectiviteit (die hij fundamenteel onderscheidt van de subjectiviteit
die reeds in de levende natuur. met name in dieren kan worden waargenomen) door het
verstand slechts eenzijdige, geen volledig ware uitspraken kunnen worden gedaan. Het
verstand neemt in zijn reflecties een uitwendige positie in tegenover het subject en probeert

1) Vergelijk: 'Dieser Eitelkeit der sich erhaltenden Subjektivit:it, diesem Ich, entschlagen wir uns, indem wir
uns in den Inhalt, in die Sache versenken, anerkennen, da wir Ernst mit der Eitelkeit machen, Verzicht

darauf tun, in dem  Erkennen und Anerkennen des Anundforsichseins.' (Voriesungen, 3.214).

2) Hegel vergelijkt in de Re/igionsphi/osophie het vroegere christendom met zijn eigen tijd en komt tot de

conclusie, 'daB ... wir notwendig eine Revolution, die in der christlichen Welt vorgegangen ist, erblicken

mossen.' Vroeger gold de waarheid van het christendom, uitgedrukt in een inhoudelijk credo, de gelovigen
als hun allerhoogste inhoud. '

Dagegen ist jetzt das Hochste, Gott nicht zu erkennen, nichts   von   der

Wahrheit Oberhaupt zu wissen, und da man von der Wahrheit uberhaupt nichts weiB, so weiB man auch

nicht, was Recht ist, was Pflicht ist usf.' (Vorlesungen, 3.204).
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daaraan vaste bepalingen toe te kennen. Op deze wijze echter wordt het eigenlijke wezen
ervan miskend. Het subject wordt gefixeerd, opgevat als een onveranderlijke entiteit, waar-
over   dan iets geprediceerd kan worden.v Het speculatieve denken heeft deze uitwendige
verhouding tot een denkobject opgeheven. Het volgt zijn 'objecten' in hun zelfbepaling. De
mens als subject is voor dit denken zelf-doel (3.26). Hij is niet onmiddellijk al wat hij is,
maar moet worden wat hij is; hij moet zichzelf maken tot datgene wat hij an sich altijd al
is. Op grond van hun innerlijke doel, hun begrip, zijn en blijven alle mensen aan elkaar
gelijk. Zij onderscheiden zich echter van elkaar naarmate zij hun begrip meer of minder
ontwikkeld voor zich hebben. De vraag naar de subjectiviteit, zoals de speculatieve filoso-
fie die stelt, is daarom primair de vraag naar de zelfrealisatie van het subject, en naar de
vormen die in dit proces tot ontwikkeling komen.

In zijn eerste vorm verschijnt het subject op onmiddellijke wijze, in de vorm van het
zi/n. Het heeft hier wel al een realiteit voor zich, maar nog geen realiteit die het al zelf, opgrond van zijn begrip, tot stand gebracht heeft. In deze vorm is het onmiddellijk betrokken
op de natuur, de werkelijkheid die voor-gegeven is. Onmiddellijkheid, onbevangenheid,
(kinderlijke) eenvoud, rust en vertrouwen kenmerken volgens Hegel de relatie die het on-
derhoudt met zijn objectiviteit. Het leeft 'gewoon' in deze zintuiglijke wereld; zij is zijn
vanzelfsprekende werkelijkheid. Maar deze dtn-voud, deze onmiddellijke vereniging van
subject en object, van 'denken' en 'zijn', is niet blijvend. Naarmate het subject zich in deze
vorm verder ontwikkelt, verwijdert  het zich steeds verder  van 'de natuur', totdat  het  zich  er
tenslotte tegenover plaatst en overgaat in zijn tweede vorm. In het ontwikkelingsproces van
deze nieuwe vorm zal het zich het verlies van zijn 'natuurlijkheid' steeds pijnlijker bewust
worden,2  maar voor de verwerkelijking van zijn begrip, zijn eigen natuur, is de verwijde-
ring van de onmiddellijke natuur noodzakelijk.

De overgang naar deze tweede vorm omschrijft Hegel als zich herinneren:1) het subject
overwint de voorgegeven uitwendige werkelijkheid, waarin het zich als het ware verloren
heeft, en keert terug in zijn eigen innerlijk. In deze vorm verwerkelijkt het zich als wezen.
Het is wel nog betrokken op 'de natuur', net als in zijn eerste vorm, want anders zou het
vanwege zijn abstractie zonder inhoud zijn, maar zij is voor dit subjectieve subject niet

1)   Zo bijvoorbeeld stelt Descartes, meteen nadat  hij de basiswaarheid  van  zijn fi losofie,  het  ' ik  denk,  ik  ben',
gevonden heeft,  zich de vraag,  wat  dit  ' ik' eigenlijk  is,  hoe het bepaald moet worden, en geeft  -  als  ware
het vanzelfsprekend - het antwoord, dat het een ding is, een ding weliswaar dat denkt, maar desalniette-
min: een ding. De vraag, of deze denkcategorie eigenlijk weI van een ik kan worden uitgezegd, schijnt
niet bij hem op te komen, - met uiteindelijk een onoplosbaar dualisme tussen twee zelfstandige dingen,
ziel en lichaam, als resultaat.

2) In het System der Sittlichkeit voltrekt Hegel deze grote overgang van de eerste naar de tweede vorm (hier
aangeduid als eerste en tweede potentie) via de 'tonende Rede' (p. 23): in het spreken van de mens kon-
digt zich onmiskenbaar de subjectiviteit van het menselijke subject aan (Hegel onderscheidt het spreken
hier nadrukkelijk van de natuur- en dierengeluiden, de voorvormen ervan). - Van de scheidende macht van
het spreken hebben veel natuurvolken een duidelijk bewustzijn. Uit de culturele antropologie is bekend,
dat bepaalde Afrikaanse stammen door opzettelijke verminking (grote voorwerpen door de lippen e.d.) het
spreken onmogelijk probeerden te maken. Het gold hen als de oorzaak van alle tegenstellingen, van fami-
lie-ruzies tot stammenstrijd.

3) In deze betekenis keert in de Enzyklopadie op het einde van de bespreking van de theoretische geest de
herinnering terug, die in een eerder stadium besproken werd als het theoretische 'vermogen' zich een

reeds waargenomen inhoud te herinneren: 'Durch diese Erinnerung, durch dies Insichgehen der Intelligenz
wird dieselbe zum Willen.' (10.287 Z).
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langer zijn werkelijkheid. Zijn streven is gericht op zelf-realisatie en daartoe dient de na-
tuur het materiaal te leveren: zij is gereduceerd tot stof. waarin de subjectieve vorm kan
schijnen. De werkelijkheid wordt schijn, verschijning van het subjectieve wezen, en verliest
zo haar objectiviteit, haar zelfstandig-zijn. Het subject in deze vorm, naarmate het zich
verder ontwikkelt, wordt grenzeloos: het heeft aan de voorgegeven natuur geen grens meer,
maar bepaalt zelf de werkelijkheid waarin het wil leven. De relatie die het met deze eigen
werkelijkheid onderhoudt, is in alles het tegendeel van de 'natuurlijke' verhouding: het is
een relatie die voortdurend bemiddeld moet worden en nooit tot rust kan komen, omdat dit
subject in zichzelf bevangen blijft, zich als zelf in een blijvende tegenstelling  met  zijn  wer-
kelijkheid bevindt en alles wat zich daarin als 'objectier aandient, bij voorbaat wantrouwt.
Door werkelijke objectiviteit immers zou zijn vorm worden opgeheven.

In zijn derde en hoogste vorm geeft het subject zijn reflectie in zichzelf op. Het heeft de
negatieve subjectiviteit doorzien als een nog eenzijdige vorm, als een pure abstractie: een
negatieve vrijheid die geen ware inhoud heeft. Door deze bevrijding van zijn negativiteit,
de negatie van het negatieve, bereikt het subject zijn waarheid: het realiseert zich als be-
grip. Het probeert niet terug te keren naar zijn eerste, natuurlijke bestaan - een streven dat
nooit meer gerealiseerd kan worden -, maar verheft zich werkelijk boven de reflectie. 1)

Het beste van de beide voorafgaande vormen (die nu begrepen zijn als ontwikkelingsmo-
menten) komt in deze derde vorm samen. Het subject heeft nu weer een inhoud die werke-
lijk objectief is; tegelijkertijd echter wordt deze inhoud niet onmiddellijk aangetroffen,
maar in alle vrijheid in de hoogste vorm van het denken door het subject tot stand ge-
bracht.2, De sympathie van Hegel ligt echter duidelijk bij het natuurlijke subject. De hele
verhoudingswijze van deze eerste vorm keert in het ware subject terug, de eenvoud en de
rust, en de onmiddellijke vanzelfsprekendheid, waarmee het zich in zijn objectieve inhoud

verdiept. Maar deze onmiddellijkheid is nu door de hele bemiddeling heengegaan, waarin
al het eindige - de eindige inhoud zowel als de eindige vorm - opgeheven is, en is daarom

blijvend van aard. Het vertrouwen van het natuurlijke subject in zijn objectiviteit heeft zich
verdiept tot de zekerheid van het absolute weten, dat van de reflecties van het verstand
niets meer te duchten heeft.3,

1)   In  deze zin interpreteert Hegel  ook de oproep van Christus  aan zijn leerlingen  om  weer als kinderen  te
worden: 'Jene Einigkeit, die wir in den Kindem anschauen als eine naturliche, soil das Resultat der Arbeit
und Bildung des Geistes sein. - Christus sagt: "Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder" usf.. damit ist aber
nicht gesagt, daB wir Kinder bleiben sollen.' (8.89 Z). Reeds in Der Geist des Christentums vinden we

deze interpretatie van het Mattheus-evangelie: 'das Gebot sich zu versohnen, Entzweiung aufzuheben und

einig zu werden; diese Einigkeit ist das Anschauen Gottes, das Werden wie Kinder.' (1.315).
2) De grote afstand tussen het onmiddellijke en het speculatieve weten omschrijft Hegel in de Religions-

philosophie alsvolgt: ze zijn elkaar het 'allerentfemteste. Und zwar darum, weil die spekulative Philoso-
phie die Subjektivit:it ist, welche aus sich selbst alle Objektivit:it entwickelt und somit als Form sich zum
Inhalt umsetzt und erst wahre Form durch ihren wahren Inhalt wird. Dagegen ist diese Subjektivitat und
Unendlichkeit in jenem Standpunkt nur die reine inhaltslose Form.' (Vorlesungen, 3.202 Voetnoot).

3) In de Dijferenz gaat Hegel uitgebreid in op de relatie die het speculatieve denken heeft tot het 'gezonde

mensenverstand'. Hij beschrijft  hoe  het  door de reflectie in verwarring wordt gebracht.  Van de speculatie
daarentegen, zo verzekert Hegel het nadrukkelijk, heeft het in het geheel niets te duchten: zij zal zijn
waarheden in haar systeem opnemen en zo volledig rechtvaardigen; en bovendien zal zij de reflectie op-
heffen. Hij beeindigt dem uiteenzetting alsvolgt: 'in dieser Nacht der bloBen Reflexion    und    des
rasonierenden Verstandes, die der Mittag des Lebens ist, konnen sich beide [dit gezonde verstand en de
speculatie HS] begegnen.' (2.35). Het onderscheid tussen reflectie en speculatie, alsook de drie vormen
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In de geschiedenis van de religie volgt Hegel de ontwikkeling van het ware subject. De
religie deelt de vorm van het denken met de filosofie. Beide zijn zij betrokken op de aller-
hoogste objectiviteit, op God, de absolute inhoud, waarin alle andere inhouden opgenomen
zijn en waar niets buiten valt, en beide betrekken zij zich denkend op deze inhoud. God
kan niet waargenomen, maar alleen gedacht worden. 'Das Subjekt ist eben darin, in dieser
Beziehung auf diesen allgemeinen Gegenstand, den es anerkannt als das Sein, nicht anders
bestimmt, als das es Denkendes ist, das es Tatigkeit des Allgemeinen [ist], .... und dies
Allgemeine soil hier sein das schlechthin absolut Allgemeine. ... Der Gedanke ist nicht
bloB    subjektiv,    sondern   auch objektiv.' (vorlesungen, 3.209). Het gaat hier niet om de
abstracte algemeenheden van het verstand, of om het subject dat slechts subjectief is. De
geschiedenis van de religie kan daarom pas beginnen, wanneer het subject zich tot zijn
hoogste vorm verheven heeft. In de natuurtoestand kan volgens Hegel niet over religie in
eigenlijke zin gesproken worden, want hier heeft de mens nog geen absolute inhoud voor
zich. Maar ook als het subject zich tot zijn ware vorm verheven heeft, heeft het deze in-
houd niet meteen op volmaakte wijze voor zich. Het is precies in de onderscheiden wijze,
waarop zij hun absolute inhoud voor het bewustzijn brengen, dat de religies onderling, en
de religie in het algemeen van de filosofie onderscheiden is. De filosofie brengt het absolu-
te  in de begrippelijkheid  van het speculatieve denken tot uitdrukking,  zij  is  ' [die] Vernunft
in der vermittelten Form des Gedankens ..., wiihrend die Kunst die Vemunft unmittelbar in
Zeit und Raum [zoals in de oritntaalse natuurreligies HS], in Stein und Ton darstellt und
die Religion diese AuBerlichkeit erinnert' (ibidem, 207 Voetnoot).u Kunst en religie,   zo
hebben we gezien, zijn voor Hegel onderscheiden vormen van religie: respectievelijk het
geheel van de voor-christelijke religies en het christendom, de religie in de meest eigenlijke
zin.

Tot de kunst rekent Hegel zowel alle orientaalse religies, waarin de absolute inhoud
uitgedrukt is in de vorm van het zi/n, als de religies waarin deze inhoud de vorm krijgt van
het wezen, de Joodse, Griekse en Romeinse religie, die rond de Middellandse Zee tot ont-

wikkeling kwamen.23 Zij bemiddelen de overgang van het Oosten naar het Westen: van de
absolute substantie naar het absolute subject, zoals de hoogste inhoud in het christendom

van de subjectiviteit, heeft Hegel blijkbaar reeds in de Differen=, zijn eerste publicatie, helder voor ogen.
1 )  Nog anders geformuleerd: 'Philosophie ist ebenso denkende Vernunft,  nur  daB  bei  ihr  dies  Tun  [die

denkende Vernunft in ihrer Tatigkeit HS], welches Religion ist, zugleich in der Form des Denkens
erscheint, wahrend die Religion als sozusagen unbefangene denkende Vernunft in der Weise der
Vorstellung mehr stehenbleibt.' (Vorlesungen, 3.206). - Het 'sogenannte gesunde Menschenverstand'
(2.30), dat Hegel in de Differenz tegen het verstand in bescherming neemt, en deze denkende rede die nog
onbevangen de inhoud van de christelijke voorstelling als waarheid accepteert, zijn mijns inziens identiek.

2) Vooral de indeling van de Joodse religie met haar expliciete beeldenverbod bij de religies van de kunst

kan op het eerste gezicht bevreemden. We moeten hierbij evenwel bedenken dat Hegel kuns/zeer breed

neemt: niet allleen omvat de kunst alle vormen van kunst, dus ook de architectuur, het bouwen van tem-
pels, maar zelfs de religieuze cultus presenteert Hegel als een vorm van kunst. In de Phanomenologie
bijvoorbeeld gaat in de bespreking van de Griekse kunstreligie in de eerste beweging de kunstenaar die het
godenbeeld maakt, geleidelijk op in het offers brengende volk. Reeds in de DifIerenz onderscheidt Hegel
de kunst in de 'eigentlich sogenannten Kunst als Werk, ein Produkt des individuums, des Genies, aber
der Menschheit angehorend' en in de religieuze vorm van de kunst, 'als ein lebendiges Bewegen, ... das
Produkt einer Menge, einer allgemeinen Genialit:it, aber auch jedem Einzelnen angehorend.'  (2.112- 113).
Deze beide (elkaar dus aanvullende) vormen, zo voegt Hegel hier toe, worden door het verstand niet be-
grepen.
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begrepen wordt. De ontwikkeling van de orientaalse religies hebben we niet in detail ge-
volgd, maar het is duidelijk dat Hegel ook aan deze ontwikkeling - van China via India
naar  Perzie  - de vormen  van het subject ten grondslag legt." De wijze waarop het absolute
is uitgedrukt, bepaalt de hele werkelijkheid van een volk ('eben das, was dem Geist in
seiner Wurzel als das Wahre gilt, das ist das Fundament aller Wirklichkeit' - ibidem,
204-205), en is geheel in overeenstemming met de wijze, waarop het subject zich van zich-
zelf bewust is: 'Die Vorstellung, welche der Mensch von Gott hat, entspricht der, welche er
von sich selbst  hat, von seiner Freiheit hat.' (ibidem, 4a. 139 Voetnoot).  Voor de ontwikke-
ling van de orientaalse religie betekent dit, dat de absolute inhoud steeds meer het karakter
van het wezen zal krijgen naarmate het subject zich meer in zichzelf verdiept en daardoor
subjectiever wordt. De religie van het wezen wordt in de Orient langzaam voorbereid.

De religies in de vorm van het wezen hebben we vervolgens in detail gevolgd, met
name de Griekse en Romeinse religie. We hebben ons daarbij geconcentreerd op de steeds
extremer wordende reflectie van het subject in zichzelf. Het raakt steeds meer, dat wil
zeggen: steeds meer voor zichzelf, in zijn eigen zelf geinteresseerd, hetgeen ten koste gaat
van de objectiviteit. Dit komt goed naar voren, wanneer we het begin en het einde van
deze beweging, de Joodse en Romeinse religie (beide volgens Hegel religies van het ver-
stand), naast elkaar zetten. Voor de Joden is hun allerhoogste wezen alles; hun eindige
existentie, waarin zij overigens gewoon volharden, geldt hun als volstrekt nietswaardig. In
Rome is deze verhouding omgekeerd. De Romeinen zijn v66r alles geYnteresseerd in hun
eigen belangen, en van hun goden verwachten zij, dat zij ervoor zorgen dat hun zelfzuchti-
ge doelen gerealiseerd worden. Het zelf is nu de maat van alle dingen en in dit zelf is de
inhoud van alle vroegere religies opgelost. Het leeft voor zich in zijn eindige werkelijkheid.
Van religie in eigenlijke zin kan in Rome, zo luidt het resultaat van Hegels analyse, in feite
niet meer gesproken worden.    ' Der   Satz, der diesen Leichtsinn ausspricht, lautet so: das

Selbst ist das absolute Weseni... Dieser Satz ... gehort, wie von selbst erhellt, dem nichtre-
ligiosen, dem wirklichen Geiste an' (3.545). Tussen deze beide religies staat de Griekse

religie en zedelijke werkelijkheid, waarvoor Hegel grote bewondering heeft. Maar ook in
deze mooiste kunstreligie is het zelf dat in Rome heerst, niet afwezig. Het realiseert zich
alleen in Griekenland nog niet voor zichzelf als subjectieve almacht. In een nauwkeurige
tekstanalyse van de behandeling van deze kunstreligie in de Phanomenologie hebben we
laten zien, hoe Hegel hier vanaf het begin van zijn bespreking het negatieve, destructieve
werken van het zelf door laat schijnen en vervolgens steeds nadrukkelijker op de voorgrond
laat treden. Op deze wijze heeft hij willen bewijzen dat de Romeinse religie niet het abs-
tracte tegendeel is van de Griekse, maar er langzaam door is voorbereid. Ook de Griekse

religie is al een religie van het in zich gereflecteerde zelf, alleen bereikt dit pas in Rome
zijn meest extreme en daarmee meest destructieve vorm.

In Rome, ten tijde van het keizerrijk, ontstaat het christendom, de laatste religie, indien
zij wordt begrepen op grond van haar begrip.'  In de Religionsphilosophie laat Hegel voor

1)  De beide momenten  die aan Perzie voorafgaan, bepaalt Hegel alsvolgt: 'das bewegungslose Eine Chinas
und die schweifende ungebundene indische Unruhe' (12.145)

2)  In de empirische geschiedenis kunnen natuurlijk nog wei andere religies ontstaan, zoals de islam bewijst,
maar naar Hegels speculatieve oordeel geen hogere. Hij behandelt de islam als een veralgemenisering van
de Joodse religie. Allah is net als Jehova slechts de abstracte Ene, met dit verschil, dat zijn werkelijkheid
niet beperkt blijft tot an volk (12.429). Omdat in de islam God een abstractum blijft zonder innerlijke
zelfbepaling, blijft deze latere religie toch achter bij het christendom. De mens realiseert hier zijn ware
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deze overgang de tweede en de derde vorm van het subject heel dicht bij elkaar komen: de
Romeinse keizer, de laatste en meest extreme verschijningsvorm van het abstracte wezen,
en   Christus, de eerste   mens   die zijn begrip realiseert,'   bestaan   hier   als twee individuen
naast elkaar. In het christendom hervindt het subject zijn gerichtheid op het zijn en wint
het in de ware objectiviteit zijn ware subjectiviteit. De macht van Rome is nu in principe
gebroken. Hoe meedogenloos Hegel over de Romeinse wereld oordeelt, hebben we gezien.
Alles ademt hier de geest van het verstand. Maar, zo luidt zijn speculatieve rechtvaardiging
van deze extreme negativiteit: de mens moest deze abstracte vorm doormaken om zijn ware
vorm te vinden. Net zo noodzakelijk echter als dit verlies van al het objectieve was volgens
hem ook de overgang: ook die ligt al in het begrip van de mens besloten. De 'Langeweile
der Welt' (Dokumente, p. 318), die de abstract-algemene pax romana tot gevolg had, en de
Schmerz over de objectieve leegheid van de tijd, over dit leven zonder gewicht, waren
volgens Hegel de voorboden van het christendom. Door Christus wordt de ban van het in
zich gereflecteerde zelf opgeheven. Met hem begint de wedergeboorte van de mensheid:
het abstracte zelf - 'den alten Adam' (8.351 Z) - wordt door de geest van het christendom
een vorm van het verleden.

De eerste ontwikkeling van het christendom vindt nog plaats in het Romeinse keizerrijk.
In deze periode ontstond het fundamentele dogma van het christendom, door Hegel gernter-
preteerd als de opheffing van het individu Jezus in de voorstelling van de Triniteit, zijn
verheerlijking. De volledige uitdrukking van het objectieve, die in de hele ontwikkeling van
de religie werd nagestreefd, is nu gevonden. Maar deze inhoud is nog alleen voorgegeven
in de vorm van de voorstelling, nog niet in de vorm van het begrip voor het bewustzijn
gebracht. An sich is het begrip van de mens hierin al tot uitdrukking gebracht, maar nog
nietfur sich. Deze laatste verheffing  van de inhoud  tot het begrip kan enkel tot stand  wor-
den gebracht door het subject, dat ook voor zichzelf denkt in de vorm van het begrip. Al-
dus maakt Hegel bij voorbaat het denken dat in de speculatieve filosofie gerealiseerd
wordt, tot inzet van de geschiedenis van het christendom, die begint nadat het dogma ge-
formuleerd is. Deze geschiedenis is nog steeds gericht op de volmaakte uitdrukking van de
objectieve inhoud, maar daarmee noodzakelijk ook op de hoogst mogelijke vorm van het
subject: het denken dat zich ook uitdrukt in de vorm van het denken. 21

Aan deze hoogste vorm van de subjectiviteit moeten wederom haar beide eenzijdige
vormen voorafgaan. Het Westerse christendom zal daarom een ontwikkeling doormaken,
waarin de subjectiviteit die de christelijke voorstelling als hoogste waarheid opneemt, de
Germaanse volkeren, zich eerst in de Middeleeuwen in de vorm van het zijn presenteert, en

subjectiviteit niet: 'Dieser Eine hat nun zwar die Bestimmung des Geistes, doch weil die Subjektivit:it sich
in den Gegenstand aufgehen 13[lt, Pillt aus diesem Einen alle konkrete Bestimmung fort, und sie selbst
wird weder filr sich geistig frei, noch ist ihr Gegenstand selber konkret.' (ibidem). Zoals het subject voor
zichzelf is, zo bepaalt het ook zijn absolute wezen.

1) In deze zin is Christus ook de eerste ware mens in de geschiedenis van de mensheid. Waarheid onder-
scheidt Hegel zorgvuldig van juistheid. Een juiste uitspraak over een individueel zijnde zegt nog niets over

het waarheidsgehalte van dat zijnde. Waar is het slechts indien het in zijn existentie samenvalt met zijn
begrip (vergelijk: 8.368 ID.

2) Op deze wijze bepaalt Hegel ook in de Enzyklopadie, op het einde  van  de  logica,  het  doel  van  de  'Real-
philosophie':  de  bijzondere  wetenschappen  die  nu  volgen,  zullen  uiteindelijk  'das einfache Fursichsein der
Idee hervorbringen' (8.392 P). Door de toevoeging einfach - tdn-voudig - onderscheidt hij het nadrukke-
lijk  van het abstracte ' FOrsichsein', dat altijd gescheiden, twee-voudig  is.
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vervolgens in de moderne tijd in de vorm van het wezen. In de Middeleeuwen zijn de
gelovigen op de absolute voorstelling gericht als op hun hoogste objectiviteit, maar door
hun eenzijdige zelfbegrip nog op uitwendige wijze. De momenten van de voorstelling val-
len daardoor uiteen en de gelovigen richten zich hoofdzakelijk op het moment van de zoon,
weer de individuele Christus, maar nu voorgesteld in een hiernamaals waartoe zij tijdens
hun leven geen toegang hebben. Gedurende het lange proces van de Middeleeuwen wordt

i            echter de uitwendigheid steeds meer opgeheven: het subject reflecteert uit deze onmiddellij-
ke werkelijkheid in zich. In de Renaissance komt deze ontwikkeling in een stroomversnel-
ling en tenslotte wordt door de reformatie van Luther de objectieve inhoud in de subjectivi-
teit teruggenomen. De verzoening van het subject met de waarheid van het christendom is
nu an sich gerealiseerd. 'Das Andere, das an sich vollbracht wurde, ist Versohnung des
Diesseits und Jenseits. Die Trennung des SelbstbewuBtseins ist an sich verschwunden'
(20.62).

Maar hiermee is de ontwikkeling van de subjectiviteit nog niet ten einde. Reeds in zijn
bespreking van de reformatie wijst Hegel vooruit naar de momenten die nog gerealiseerd
moeten worden. Hij onderscheidt namelijk de vorm waarin Luther de verzoening tot stand
brengt - in het gevoel: het is in zijn leer 'das Herz, die empfindende Geistigkeit des
Menschen, die in den Besitz der Wahrheit kommen kann und kommen soll' (12.496) -,
nadrukkelijk van de beide vormen van het denken, zowel van de reflecties van het verstand
als   van het speculatieve denken.   ' Erst mit Luther begann die Freiheit des Geistes,   im
Kerne, und hatte diese Form, sich im Kerne zu halten. Die Explikation dieser Freiheit und
das sich denkende Erfassen derselben ist ein Folgendes gewesen, wie ja einst die Ausbil-
dung der christlichen Lehre in der Kirche selbst erst spater erfolgt ist.' (20.50). Ook Luther
heeft de waarheid van het christendom nog genomen zoals zij onmiddellijk gegeven was, in
de vorm van de voorstelling, en haar bovendien slechts opgenomen in het gevoel, de meest
onmiddellijke vorm van het subject. De inhoud heeft daarom bij hem nog niet de vorm van
het begrip. Tegelijkertijd echter, Hegel onderstreept dit, is bij hem het gevoel nog niet
eenzijdig subjectief. Luther heeft namelijk uitdrukkelijk vastgehouden aan de objectieve
zelfstandigheid van de inhoud: 'In der lutherischen Kirche ist die Subjektivitat und
GewiBheit des Individuums ebenso notwendig als die Objektivitiit der Wahrheit. Die
Wahrheit ist den Lutheranern nicht ein gemachter Gegenstand, sondern das Subjekt selbst
soll ein wahrhaftes werden' (12.496). Het gevoel is bij hem nog waar, de eerste onmiddel-
lijke vorm van het dtn-voudige subject.

Op het moment dat deze onmiddellijke vereniging wordt opgeheven, begint de denkende
interpretatie  van de religieuze inhoud.D De verzoening die Luther  an  sich tot stand bracht,
wordt nu gerealiseerd: de objectiviteit wordt daadwerkelijk in de subjectiviteit teruggeno-
men. Op zichzelf is deze ontwikkeling noodzakelijk,  maar doordat het denken zich eerst
nog uitdrukt in de eenzijdige reflecties van het verstand, is het uitermate schadelijk voor de
objectieve inhoud. De subjectiviteit heeft hier nog pas zijn abstract negatieve vorm bereikt,

1)   Vergelijk  voor een beknopte weergave  van deze overgang ook Hegels laatste college  over de Religions-
philosophie uit  1831, dat helaas alleen  in een  uitreksel van  Strauss bewaard bleef (Vorlesungen, 5.289).

2) Het subject kan zich volgens Hegel niet blijvend met de vorm van het gevoel tevreden stellen, want deze
vorm is, zoals we zagen, zijn laagste vorm. Het denken is het begrip van de mens en dus moet hij zich
ook denkend uitdrukken:   ' Es entsteht  so die unendliche [op grond  van het begrip HS] Forderung, daB der

inhalt der Religion sich auch dem Denken bewahre, und dies Bedurfnis ist nicht abzuwenden.' (Vortes-
ungen, 5.265 Voetnoot).
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de vorm die in Hegels ogen de hele moderne tijd bepaalt: het christendom bevindt zich hier
in de vorm van het wezen:' De eigen ontwikkeling van deze vorm verloopt weer volgens
de momenten van het begrip. Net als in de Oudheid wordt ook nu weer het eenzijdige sub-
ject langzaam krachtiger.4 Het presenteert zich niet meteen als een extreem ze/f maar
begint als een zeer onschuldig nadenken, dat ogenschijnlijk de objectieve inhoud volledig
accepteert en voor zichzelf er alleen maar iets aan toe wil voegen. 'Es ist .. nicht
notwendig, das jenes endliche Denken sogleich der Glaubenslehre entgegengesetzt sei.
Zunachst wird es vielmehr innerhalb derselben und vermeintlich zugunsten der Religion
bemuht sein, um sie mit seinen Erfindungen, Neugierden und Scharfsinnigkeiten aus-
zuschmucken, zu unterstutzen und zu ehren.' (11.45). In deze formuleringen schijnt even-
wel de ijdelheid van dit subject al door. Het zal spoedig zijn masker afnemen.

In het kritische denken van de Verlichting toont het zelf zich in heel zijn destructieve
kracht. Hier heeft het zijn maatstaf alleen nog aan het eigen denken en plaatst het de resul-
taten ervan, zijn eigen inhoud, boven de inhoud van de traditie. De inhoud die in de filoso-
fie van de Verlichting als het absolute wordt geweten, is niet langer de geest van het chris-
tendom,     maar het abstracte ' hoogste wezen'.     'Dies ist uberhaupt der Standpunkt    der
modernen Aufklarung und naher des abstrakten Verstandes, welcher sich damit begnagt zu
sagen: il y a un Xtre suprXme, und es dann dabei bewenden lallt.' (8.234 Z). Van de perso-
nen van de Triniteit rest dan enkel het moment van de vader. Dit denken van de Verlich-
ting ontwikkelt zich zowel in Frankrijk als in Duitsland, de enige twee landen die volgens

Hegel voor de moderne ontwikkeling werkelijk van belang zijn. In Frankrijk richt het zich
tegen het katholicisme, met name tegen de uitwendige verschijningsvormen hiervan, 'gegen
die positive Religion, die Fesseln des Aberglaubens und der Hierarchie' (20.293). In Duits-
land  wordt het overgenomen en richt  het zich tegen het lutherse protestantisme, ' gegen  die

protestantische Religion, insofern sie einen Inhalt hat, den sie aus der Offenbarung ... erhal-
ten hat.' (ibidem).

Ten gevolge van de Verlichting is in Hegels eigen tijd de wijd verbreide overtuiging
ontstaan, dat de mens onmogelijk de absolute inhoud kan begrijpen, 'daB das Religiose,
indem es begreijlich gemacht werde, aujhore, religios zu sein. Besonders in neueren Zeiten
Jacobi.' (Vorlesungen, 3.162). Hieruit ontwikkelt zich, zo hebben we gezien, de positie van
het onmiddellijke weten. Het subject geeft   het ' begrijpen'    op en trekt zich terug   in   zijn
eigen gevoel. Hier lijkt het terug te keren naar de positie van Luther, maar dit is schijn,
want het heeft de inhoud niet meer, die bij Luther de waarheid van het gevoel uitmaakt.
Het modeme gevoel - 'das fromme Gefuhlsleben, worauf auch der Pietismus sich
einschrtinkt' (ibidem,    5.266)   - is zonder ware inhoud en verheft   zich   dus niet werkelijk
boven de negatieve houding van de Verlichting. 'Die Aufklarung des Verstandes und die

1) In de Religionsphilosophie omschrijft Hegel de eenzijdige vormen, waarin het christendom zich in de

Middeleeuwen   en   in de moderne tijd ontwikkelt, alsvolgt:   ' Die zwei Extreme ... gegeneinander   in   der
Fortbildung der Gemeinde sind erstens diese Unfreiheit, Knechtschaft des Geistes in der absoluten Region
der Freiheit und zweitens die abstrakte Subjektivitat, die Subjektivit:it ohne Inhalt.' (Vorlesungen, 5.267).

2) Bij de behandeling van de Griekse en Romeinse religie in de Religionsphilosophie heeft Hegel duidelijk
steeds deze parallellie met de moderne tijd in zijn achterhoofd. Zo brengt hij de moraaltheorie van
Socrates in verband met Kant en de Romeinse cultuur met de eenzijdige subjectieve fenomenen van de

moderne tijd. Hij heeft dus met zijn behandeling van de Oudheid een duidelijk doel: ons al voor te berei-

den op zijn zeer kritische houding tegenover de moderne tijd. Dit verklaart mijns inziens onder andere de
sterk (en waarschijnlijk te) eenzijdige behandeling van Rome.
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pietistische Stufe verfluchtigen   allen Inhalt.' (ibidem. 267).11 Integendeel, in plaats   van
zich te verheffen tot het standpunt dat werkelijk hoger is dan de reflectie, trekt het zich
terug in zijn zuivere subjectiviteit, waarin het op onmiddellijke wijze alleen nog zijn eigen
inhoud opneemt. Dit subject,   dat   ' nur formell ist', duidt Hegel   in  de zeer polemische  slot-
colleges van zijn Religionsphilosophie aan als 'die letzte Spitze der formellen Bildung,
ohne   Notwendigkeit   in sich.' (ibidem,   174). De abstracte subjectiviteit,   die   in de moderne
tijd steeds krachtiger geworden is, heeft op dit standpunt zijn meest extreme vorm bereikt.
De  waarheid  is  in  het zelf opgelost.   'So  ist das Resultat dieser Subjektivitat,   daB  im
Subjekt alles verblasen ist, ohne Objektivitat, ohne feste Bestimmtheit, ohne Entwicklung
Gottes, der am Ende gar keinen Inhalt mehr hat.' (ibidem, 267).

De moderne ontwikkeling van de subjectiviteit heeft aldus hetzelfde resultaat als de
ontwikkeling in de vorm van het wezen in de Oudheid. Ook toen resteerde op het laatst, in
Rome, alleen nog het formele zelf, zonder objectieve inhoud. Er is echter ook een verschil.
In Rome loste het subject een objectieve inhoud op die nog niet volledig was. Nu echter
wendt het zich zelf-bewust af van de objectieve waarheid, met als argument dat zij niet
bewezen is en nooit bewezen kan worden. In deze zin is het moderne zelf nog veel extre-
mer dan het zelf van Rome.2, De sterke overeenkomsten tussen Rome en zijn eigen tijd,
de beide culturen die beheerst worden door het abstracte subject, beschrijft Hegel op het
einde van zijn manuscript voor de Religionsphilosophie. Hij schrijft erboven: 'Empirische
Betrachtung der sogenannten Zeichen der Zeit. Vergleichen mit der Zeit des romischen
Kaisertums.' (ibidem, 94). Uit deze vergelijking komt duidelijk naar voren, hoe hij zich
verhield tot zijn eigen tijd. Net als in Rome, waar iedere religieuze inhoud die vroeger als
waar gegolden heeft, ontwijd werd, met als gevolg dat in de staat alle ware zedelijkheid
verdween en alleen een rechtstoestand overbleef waarin iedereen voor zich zorgde, en waar
ook in de filosofie niet meer in de waarheid geloofd werd, - 'so jetzt Sucht des Privatwohls
und Genusses an der Tagesordnung, die moralische Ansicht, selbsteigen Tuns, Meinens,
Oberzeugung, ohne objektive Wahrheit, Wahrheit das Gegenteil; nur weil ich subjektiv
meine, nur das anerkenne ich. [Dazu] paBte Lehre der Philosophen: Wir wissen, erkennen
nichts  von  Gott - hochstens tote, historische Kenntnis.' (ibidem,  95).

Al deze fenomenen, uitingen van het extreme subjectivisme van de eigentijdse cultuur,
zijn volgens Hegel voorboden van de speculatieve wetenschap. Zij is het die op ware wijze

1)   Hegel  is er trots op lutheraan  te  zijn. In Berlijn maakt  hij zijn katholieke toehoorders crop attent,  'dat]  sie
philosophische Vortesungen auf einer evangelischen Universitat bei einem Professor, der sich dessen

rohmt, als Lutheraner getauft und erzogen  zu  sein,  es  ist und bleiben wird, besuchen'  (11.71). Hij volgt
echter Luther,  en  niet het moderne pietisme, waarin de geloofsgemeenschap uiteenvalt  ' in Atome ..., jedes

von eigener Weltanschauung.' (Voriesungen, 5.174). In Glauben und Wissen schrijft hij dit standpunt toe
aan de 'virtuoos' Schleiermacher, 'de hoogste potentie' van het gevoelsstandpunt (2.391-393). In zijn
Wastebook schetst Hegel het beeld dat hij van de vrome pietisten heeft: 'Jacobi: wir sind im Glauben
geboren; Handedrocken; /ieber Mendelssohn usw.; wie leere Pietisten mit krummen Kopfen und
verdrehten Augen [om elkaar van hun diepe gevoel te overtuigen HS] sich die Hande drucken, ohne etwas

zu sagen zu wissen.' (2.551).
2) In het hoofdstuk Der Geist in de Phanomenologie behandelt Hegel ze daarom als respectievelijk het derde

en het eerste zelf in de ontwikkeling van de hele Europese geschiedenis. Het zelf van Rome wordt nog
aangeduid  als 'formal', hetgeen  hier  ook de connotatie heeft van 'rustig theoretisch'.  Dit  zelf  is  nog  niet
praktisch, zoals het Franse revolutionaire zelf, of extreem in zich gereflecteerd, zoals het moderne gewe-
ten, dat 'alles in sich verglimmen laBt und als Gewissen der seiner selbst gewisse Geist ist' (3.327).

203



terugkeert  naar de waarheid   van het christendom:   Zij rechtvaardigt de religieuze   voor-
stelling door de inhoud ervan te bewijzen, en zo de moderne twijfel op te lossen.2) Ook
verleent zij in retrospectief een relatieve rechtvaardiging aan de moderne subjectiviteit,
want uiteindelijk heeft deze vorm de wetenschap voorbereid. In die zin was het 'eine
hachst wichtige Bestimmung,   Form,   die so hervorgetreten ist' (ibidem,   3.205).   Maar   met
deze vorm kon de geschiedenis van de religie niet eindigen, want dan zou van religie in
eigenlijke zin niets meer overblijven. Het zelf dat zich verabsoluteert, heeft geen absolute           I
inhoud  meer. De waarheid,  die  an  und Air  sich  is,  en  van 'alle anderen Rechte, Pflichten'
(ibidem, 204) het absolute fundament, zou door dit zelf ten gronde gaan.

Dankzij de wetenschap echter, de negatie van het negatieve, hoeft deze geschiedenis niet
' mit einem Misston' (ibidem, 5.94) te eindigen. Het christendom is door de vorm van het
wezen heengegaan en heeft in de wetenschap zijn vorm van het begrip gevonden, waardoor          I
meteen ook het begrip van een hele nieuwe periode zich gevormd heeft. De speculatieve
filosofie, die denkend in de vorm van het begrip de gehele geschiedenis van de religie
heeft begrepen en gepresenteerd, voltrekt zelf een zeer belangrijke overgang in deze ge-
schiedenis. Zij verzoent het moderne denken met het zijn, de rede met de religieuze voor-
stelling (ibidem, 96), en heeft daardoor in principe ook de negatieve vrijheid van het mo-
derne subject opgeheven.4 Het ware subject, dat ook voor zichzelf begrip is, is niet meer
abstract in zich, maar in de absolute inhoud bij zichzelf.4  Het is de verdere taak van de

1)  Hoe nadrukkelijk hij de parallellie denkt tussen het verschijnen van respectievelijk Christus en de specula-

tieve wetenschap, blijkt uit de bijbelse uitspraak, waarmee hij hier de wetenschap aankondigt: 'wenn die
Zeit erfilliet ist, daB die Rechtfertigung durch Begriff Bedurfnis ist' (Vorlesungen, 5.95).

2) De speculatieve wetenschap, zo verzekert Hegel op veel plaatsen in zijn werk, komt op voor het gewone,
eenvoudige volk, dat 'sich nicht zu hegen weip' en dat door zijn religieuze leraren in de steek gelaten is:

'die haben sich durch Reflexion geholfen, in der Endlichkeit, Subjektivitat, und eben damit im Eitlen ihre

Befriedigung gefunden' (Voriesungen, 5.96). Als denkende vereniging met de inhoud onderscheidt ook zij

zich van de eenvoudige gelovigen, maar dit onderscheid is geen scheiding, het is 'nur formell' (ibidem,
175).

3) De opheffing die de filosofie tot stand brengt, betreft dus niet de religie als geloof, maar precies de vorm
van de in-zich-gereflecteerde subjectiviteit waardoor het geloof verstoord wordt. Het speculatieve denken

stelt de een-voudige gelovigen gerust: het toont hen dat hun inhoud redelijk is, dat denken en geloven

elkaar niet uitsluiten. Slechts  in  een zeer specifieke zin wordt  door de fi losofie de religie opgeheven: zoals

in het verleden de kunst als hoogste vorm van het absolute weten door de hogere vorm van de christelijke
religie werd opgeheven   (in het christendom wordt   God niet langer primair genomen   als een natuurlijk
zijnde, 'onmiddellijk   in   tijd en ruimte',   of  als een kunstwerk,   ' in steen   en   klei' tot aanschouwing  ge-

bracht), maar natuurlijk als kunst gewoon bleef voortbestaan, zo wordt  nu  door  de fi losofie  de  vorm  van
het religieuze weten, de voorstelling, als tot dan toe hoogste vorm van weten opgeheven. Het weten van
de filosofie is absoluut en kan niet meer worden opgeheven, enkel verder worden uitgewerkt. Maar naast

dit weten zullen het voorstellende weten van de religie en het objectiverende weten van de kunst gewoon
voortbestaan, en er zelfs beter van worden. Voor de gelovigen wordt de rust hersteld, zij worden in hun

eenvoudige geloof gerechtvaardigd. En ook voor de kunst begint een nieuwe periode. Zij zal zich bevrij-
den van het lege formalisme, de subjectivistische ironie, waarmee de romantische kunst eindigt, en op-
nieuw inhoud krijgen. De kunst bereikt nu pas haar idee; ze wordt wat ze naar haar begrip altijd al was:
'Die Kunst, ihrem Begriffe nach, hat nichts anderes zu ihrem Beruf, als das in sich gehaltvolle zu
ad:iquater, sinnlicher Gegenwart herauszustellen' (14.241). Dit absoluut inhoud-volle, de idee waar niets

meer buiten valt, krijgt ze door het absolute weten aangereikt. De kunst heeft daarmee haar voorgeschie-
denis afgerond; haar eigenlijke geschiedenis kan nu beginnen.

4) Deze opheffing van het 'nur formelle, sich in sich als absolut wissende SelbstbewuBtsein' in het vrije
denken, dat 'nur das formelle des absoluten Inhalts' is, bespreekt Hegel in de Enzyldopadie uitgebreid in
de Anmerkung, die onmiddellijk voorafgaat aan de behandeling van de filosofie (10.377-378 A).
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filosofie het inzicht in de waarheid op systematische wijze uit te bouwen. Het is echter
volgens Hegel  niet  haar  taak ook daadwerkelijk de werkelijkheid te her-vormen.   ' Wie  sich
die zeitliche Gegenwart herausfindet, ist ihr zu uberlassen.' (ibidem).v De filosofie moet
ervoor waken bemoeizuchtig te worden. Zij kan bouwen op de rede, die '

ist  und  ewig   ist'
(12.114), en er daarom op vertrouwen dat de begrepen waarheid ook zonder haar bemoeie-
nis haar weg in de werkelijkheid wei zal vinden. De rede werkt onveranderlijk. Wanneer
een nieuw principe eenmaal gevonden is, zal het zich ook verwerkelijken. Zo leert de hele
geschiedenis van de mensheid, en zo zal het ook in de toekomst zijn. Het speculatieve
denken kan gerust zijn; het heeft geen enkele reden te veronderstellen, dat de toekomst van
de mens minder redelijk zal verlopen dan zijn verleden.

1)   Het grote voorbeeld  van een politieke praxis die begrond  is  in de inzichten  van  de fi losofie,   is voor Hegel
in Jena Alexander de Grote: 'So ist um das groste Beispiel des Menschen anzufilhren, der seine Individua-
litat in das Schicksal hineingeflochten, und ihr eine neue Freyheit gegeben hat, so ist Alexander der
Macedonier aus der Schule des Aristoteles zur Eroberung der Welt Obergegangen.' (G.W., 5.270-271). In
de moderne tijd is Frederik de Grote Hegels held, 'ein philosophischer Konig..., eine ganz eigentumliche
und einzige Erscheinung  in der neueren  Zeit'  (12.519). Hij schonk Pruisen zijn wetboek, - zoals vroeger
Solon de wet schonk aan Athene en daarmee de bloeitijd van deze polis inluidde, waarvan uiteindelijk de
filosofie van Aristoteles de vrucht was. In het licht van deze parallellie is het interessant om te zien, hoe
Hegel in de Philosophie der Geschichte het Pruisen van de achttiende eeuw als het ware neerzet als een
'stadstaat', een protestantse enclave in een vijandig Europa: de Zevenjarige Oorlog, waarin alle groot-
machten van Europa een coalitie aangingen tegen Pruisen, was in zijn ogen een godsdienstoorlog: 'Der
Papst konsekrierte den Degen des Feldmarchalls Daun, und der Hauptgegenstand der koalitionierten
Machte   war, den preuBischen Staat als Schutz der protestantischen Kirche zu unterdrucken.'    (12.519).
Frederik de Grote won deze oorlog en verzekerde daarmee - voorlopig nog in een beperkte omvang - het
protestantisme van een politieke existentie. De meer omvangrijke belichaming, het protestantse Noord-
Amerika, wijst Hegel in de inleiding van dit werk aan als het 'Land der Zukunft' (12.114), dat zelfs door
de geografische ontwikkeling van de aarde daartoe bepaald is: het Amerikaanse continent is het geogra-
fisch jongste!
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Summary

Concept in history.
Hegel's speculative philosophy as deliverance from modern subjectivity.

In this work I concentrate on Hegel's philosophical interpretation of the history of
mankind. Hegel directed a considerable part of his work to this subject. as he was
convinced that his speculative philosophy can prove not only nature, but also human
history to be a process of reasonable development. I follow his interpretation of this
process, especially the way he elaborated it in his philosophy of religion. Doing so, I first
of all intend to clarify the great importance Hegel attached to Christian religion in his
philosophy. In the history of religion one religion follows another in a dialectically
necessary way, a process of development or evolution which comes to a conclusion in
Christian religion. That is why Hegel referred to this religion as the absolute or completed
religion. In it the human spirit finally became conscious of its absolute nature. Secondly,
interpreting his philosophy of religion, I intend to elucidate the special character Hegel
attached to his speculative philosophy. Christian religion, the result of the preceding history
of religion, is this result only in principle. It therefore also has a development of its own,
in which it realizes itself. The result of this realization process of Christianity is speculative
philosophy. In this philosophy knowledge of the true nature of the principle of Christian
religion is reached, and, thanks to this knowledge, the sense and purpose of human history
finally becomes obvious. In this way Hegel claims that speculative philosophy, which can
prove the reasonableness of human history, is itself the necessary product of this history.

In my interpretation of Hegel's philosophy of religion I emphasize his idea of
subjectivity. According to Hegel, the stages mankind passes through in its history have
much in common with the main stages in the life of a human individual: childhood, youth
and maturity, and finally old age. These stages in life correspond to the three forms of
human subjectivity. As a child the individual is in immediate, unquestioned unity with its
surrounding world, which it trusts. Its subjectivity is still an sich. From youth the
individual loses this immediate unity with its world. It 're-flexes' in itself, as Hegel
expresses this, and by the time it becomes mature, as a man, it places its former world as
objectivity outside itself  In this form the individual has become fur sich, a formal subject:
it lives for itself and is related to an objectivity which is no longer its own, which it refers

to  as 'the other'.  From  this  life of estrangement  to the world the individual is delivered  by
old age, the stage in life associated with wisdom. It re-unites with its former world
- becomes child again -, not in an immediate way though, but mediated by knowledge. Its
subjectivity now has become an und»· sich.

In history the first stage in the development of mankind, its subjectivity an sich, is for
Hegel the oriental world. History, according to him, starts off in the East and proceeds
towards the West. The main trait in the character of all oriental states is immediacy. But
slowly, as the historical process approaches the Mediterranean, the second form of
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subjectivity begins to show, until finally in ancient Greece and Rome this formal
subjectivity, being for itself, becomes predominant. Especially in the culture and
philosophy of Rome this form of subjectivity manifests itself. In Hegel's view, ancient
Rome was an egocentric world, in which all truth and ethical values of the past dissolved.
In it man had to become unhappy and it is only from this unhappiness - which in Rome
became extreme because here all objectivity was lost - that the origin of Christianity can be
explained. In Christian religion man finally reaches the highest form of his subjectivity, his
true form, and thus delivers himself from his formal existence.

Christian history then is the process in which mankind had to realize - to make manifest
in its reality - the principle now reached in its religion. This process again passes through
the three forms of subjectivity, and therefore the stages in this process can be compared
with the corresponding stages in pre-Christian history. The main character of medieval

Christianity, and in general of Catholicism, is immediacy. In this first form of Christian
history objectivity is still predominant, the second form of subjectivity has to be developed
yet. During the Renaissance also this form begins to show and, owing to Protestantism,
finally succeeds in claiming its rights. From now on it begins to dominate. In principle
formal subjectivity, the subjective form of the modern world, is a negative form of
subjectivity. It is re-flected in itself and therefore in opposition to the objectivity it
encounters, in this case the truth and fundamental ethical values of Christianity. During the
eighteenth century, in the philosophy and culture of the Enlightenment, this dualism or
negativism of the modern subject becomes manifest. The modern world is an empty world,
a world without objectivity, comparable in many ways to ancient Rome. Speculative

philosophy can - in principle - free modern man from his one-sided, formal and negative
subjectivity, because in this philosophy the true nature of human subjectivity is finally
comprehended. For Hegel this knowledge marks the beginning of a new world for
mankind. - This history of religion, the history of mankind, Hegel briefly sketches in the

closing section of his Enzyklopadie, Der absolute Geist speculative philosophy is the result
of the historical development of Christianity, which in its turn was the necessary product of
the pre-Christian religion of art.

In the introduction to my work I put forward Hegel's idea of subjectivity. I do so in a
discussion of a conception of his philosophical development that in Germany has become
widespread among Hegel-interpreters. In their view two major ruptures can be pointed out
in Hegel's early philosophical  work: the first about  1801.  when he moved  to Jena and there
started his co-operation with Schelling, the second a few years later, about 1804, after
Schelling left Jena. In my discussion I doubt this conception of Hegel's development.
Instead  I  suggest, that Hegel already  in  a very early stage  of his development, about  1796,
had come to the point of view which became the centre of his philosophical system. Until
then he had considered Kantian practical subjectivity to be the highest form of subjectivity.
Now he came to think of it as a subordinate, one-sided form, which has to be sublated

(aulgehoben). We find this view clearly expressed in Der Geist des Christentums. For

Hegel the spirit of Christ now represents a much higher form of human subjectivity. It is
based on this conception of Hegel's development that I stress the unity in his work. I often
refer to early texts to show that they can help interpreting his mature philosophy.

In chapter one I prepare for my treatment of Hegel' s philosophy of religion  in  the  next
chapters. As stated above, speculative philosophy, according to Hegel. is the necessary

product of the historical development of religion. This philosophy has its foundation in
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reason. Hegel now carefully distinguishes reason ( Fernunfi) from understanding ( Ferstand).
1 begin my exposition with an explanation of this distinction, in which I show how
critically Hegel dealt with understanding (I.1). Philosophy which has its foundation in
understanding he designates as reflexive philosophy. It differs from speculative philosophy
in the way it relates to the life of the people it originates from. The rise of refiexive
philosophy in the historical development of a particular people indicates that the immediate
unity of the people, the first stage in its development, has ended. Now a period begins in
which dualism and unhappiness prevail. This period is ended by speculative or true
philosophy. It cannot restore the immediate life of the people, but finds the principle which
makes a further stage in the development of mankind possible (1.2). Speculative philosophy
which comes into existence in his own time, Hegel often refers to as science. This new
form of speculative philosophy not only has to be distinguished from reflexive philosophy,
but also from speculative philosophy which evolved from the historical development of one
particular people. Philosophy as science is the highest form of speculative philosophy, the
result not of a particular people but of the history of the whole of mankind, and this, such
is Hegel's claim, will become clear once we learn to think about this history as a history of
religion (I.3).

In chapter two I deal  with   Hegel' s  conception  of the  pre-Christian  religions:   the  oriental
and Mediterranean (Jewish, Greek and Roman) religions. Hegel presents them as the
necessary moments in the dialectical process, which eventually brought about Christian
religion. The oriental religions together belong to the moment of consciousness, the
Mediterranean religions to the moment of self-consciousness. In my discussion 1 con-
centrate on Greek and Roman religion. In these religions the formal subjectivity - self -
emerges, which eventually was sublated by Christianity. In ancient Greece, a culture much
admired by Hegel, this one-sided form of subjectivity - nonetheless the principle of this
culture - was initially still hidden. As Greek history proceeded, it gradually came to the
fore and when at last it shows itself without disguise, it heralds the end of this beautiful
culture. By means of a detailed interpretation I show that it is from this point of view, the
gradual emergence of self. that Hegel treats Greek religion in his Phanomenologie.   In
Rome this formal subject has become fully aware of itself and Roman culture in all aspects

is dominated by it. The beauty of Greece is now lost. Rome in contrast, in Hegel's view,
was a formal world, a harsh culture ruled by understanding. To reach its highest truth,
mankind had to pass through it though.

In chapter three I concentrate on Christian religion and on the bond speculative

philosophy, according to Hegel, maintains with it. In essence Christian religion for Hegel is
the religion of reconciliation. In it man can reach an eternal, inner rest, which is much
higher than and puts an end to the permanent restlessness of formal subjectivity. In his
interpretation of the Fall Hegel associates this form of subjectivity with evil (das    Bose).
Speculative philosophy, thinking which reaches the true understanding of the main
Christian dogma, also far surpasses formal subjectivity. It is a much higher form of
philosophy than the philosophy which has become dominant in modern times, and which,
in Hegel's view, is only a philosophy of understanding (III.1). In the next paragraph I try
to explain why Hegel thought of Christian religion as completed religion. In this religion
the highest freedom of the subject is united with absolute truth. This freedom and truth are
not reached in the religions Christianity resulted from. Only in Christianity the idea was

reached that man as man is free, that everybody can realize the freedom which already in
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essence is his own. And as concerns truth, in Christian religion the absolute principle is
conceived as subject and no longer merely as substance, as it was in the oriental religions
and in modern times in the philosophy of Spinoza still is (III.2). Finally I follow Hegel's
speculative reconstruction of the historical development of Christianity.  In this development
he stresses the importance of Luther's Reformation. According to Hegel, the recognition by
Luther of subjective freedom, but still in connection with the main dogma, developed into
the fundamental ethical values of the modern protestant state (which he elaborated in his
Rechtsphilosophie), and finally resulted in speculative philosophy as science. Man in his
philosophy, thinking the absolute thinking, realizes his absolute freedom (III.3).

Speculative philosophy, as I have maintained, is Hegel's answer to the one-sided, formal
subjectivity which dominai,- -odern culture and philosophy. In my jinal observations I
stress the fact that as a consequence 2f Hegel's speculative view of history this answer
cannot be an external one. In every stage historical development remains reasonable. It is
:4: ruse (die List) of reason that abstract, negative subjectivity in its own development
prepares for and eventually necessitates speculative philosophy. Modern philosophy in
Hegel's time had reached the point of immediate knowing. According to Hegel, this
philosophy, initiated by Jacobi, had become dominant among theologians and philosophers
in Germany. He criticises them by showing that this philosophical position is extremely
subjectivistic, - thus consequently finds itself on the threshold of speculative philosophy.
For Hegel the sublation of the philosophy of immediate knowing by speculative philosophy
is of great importance. It is the final progress, which in the history of religion still had to
be made. The philosophy of immediate knowing for him represents the historical element
from which in his time speculative philosophy as science - completed philosophical
thinking - was emerging.
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De gedachte in de geschiedenis
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Dit boek concentreert zich op de filosofische interpretatie van G.WE Hegel
(1770-1831) van de geschiedenis van de mensheid. Deze wordt door Hegel
begrepen als een ontwikkelingsproces, waarvan zijn speculatieve filosofie
de redelilkheid bewijzen kan. De auteur volgt Hegels begrip van dit proces
aan de hand van diens filosofie van de religie. De mens vindt in zijn religie
het principe dat aan heel zijn werkelijkheid ten grondslag ligt. In de
geschiedenis van de religies ontwikkelen deze principes zich op noodzakelijke
wijze uit elkaar.
De auteur legt sterk de nadruk op het grote belang dat Hegel toekent aan het
christendom: in deze religie, waarvan de speculatieve filosofie het ware
begrip is, bereikte de mensheid haar hoogste principe.

Door een recente heruitgave zijn Hegels colleges over de filosofie van de
religie veel toegankelijker geworden. In zijn interpretatie hiervan betrekt
de auteur ook Hegels vroege werk. Zorgvuldige bestudering van de vaak
fragmentarische teksten uit deze beginperiode leerde hem namelijk dat er in
Hegels werk een veel grotere eenheid aanwezig is dan in de gangbare
Hegel-interpretatie wordt aangenomen.
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