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INLEIDING 

J,,:~O!lt1 Gottlieb Fichte was wijsgeer. Zijn filosofie heef t 
steeds slechts in zeer geringe mate de interesse van iheol~ 
~j,S Che zijde gewekt. Namen als van E. Hirsch en F. Gogart en 
in d~~ns eerste periode1 zi~n de.~itzonderinge~ die de regel 

bevest~gen. De redenen h~ervo'or z~Jn ~~et !Iloeil~jk aan te 
wijzen . Reeds tijdens Fichte's 'leven en in de jaren daarna, 
in de bloeiperiode van het duits idealisme, in de eerste 
helft van de 198 eeuw, was de wijsgerige invloed van Schelling 
en Hegel veel groter en breder dan van Fichte. Yooral Hegel 
met zijn rijpe, r1jke en soepele 'gedachtenwendingen fascineer
de de geesten bovenmate, meer dan de stugge en staalharde den
ker Fichte oo it ook maar had kunnen doeri. ,Van Hegel ondervindt 
de tbeologie een geweldige invloed, van Fichte bijna ,niet. 
" anneer dan daarna de ban, waarin het idealisme het ' West-Euro
pese denlren had geslagen, wprdt verbroken fln de natuurweten
schappen ' en zelfs bet materialisme een tijdlang de ' toon aange
ven - in het 'oud-mo dernisme was vooral de invlo 8d biervan te 
bespeuren - volgt hierop weer een terugslag. Hernieuwde wijs

, gerige bezinning vindt plaats , maar over het aig'emeen wenet ' 
men dan ' niet meer te drinken ' van de bedwelmende toverdrank 
diehet idealieme reikt, maar wil de geest laven ert etalen 
aan de koele zuivere bronnen van bet nuchtere criticisme van 
Kant. Het neo-kantianisme komt op . 

De theologie ondergaat ookhietvan weer de invl 'oed . De 
naam van Kant heeft onder protestantse theologen een goed'e 
klank. Daarna neemt b'et denken ecbter een keer. De invloed 
van de neo~kantianen breekt vrij ploteeling af. ' 

Yoorbereid door eenzame, in het ltlima!l-t van' het wi 'jsge
rig en theologisch denken van huntijd, niet recbt'passenae, 
figuren als Schopenhauer, Nietzsc,he en 'Kierkeg!l-ard breekt de 
existentie-filosofie door, die een venijnige guerilla gaat 
voeren tegen all.es wat voort komt' uit het ongebroken , en rus
tige denken en leven uit , de harmoriische samennangen ~oals de 
geest deze kent en begrijpt. 

Het idealisme heeft voorshands afgedaan. Kant kan nog 
juist enige genade vinden in de, ogen der meesten, terwille van 
zijn nuchtere en vooral critische aanpak, ma!l-r wat moet men 
nu beginnen met Fichte en Hegel, met de, duitse klassieken en 
hun geestelijke inventaris?' " 

En al is de theologie in het !l-lgemeen huiverig, om een 
bond'genootschap met de existentie-gedacbte aan te gaan, o§e.n 
is zij met de laatste in haar radicale afwijzing van alle 
idealitsJIie' . Gegeven deze situatie is het niet overbodig vooraf 
te v~rkl!l-ren, wat we beogen met juist het vrijheidsbegrip van 
Fichte tot onderwerp van een theologischproefschrift te kie
zen. 

We "eloven, dat bet goed is in de huidige constellatie 
yen de theologische wetenschap, waerin de dogmatiek we cr meer 
en meer de haar toekomende centrale plaa ts ontv~ngt, toch ook 
de studie van de godsdien8t-wij sbe~ en dus ook van de 
wijsbegeerte in het algemeen, niet te verwaarlozen. De theo 
logische fundering van dit yak, als onderdeel van de theolo
gische , e,ncyclopaedie, lijkt cns gelegen in ,de overweging , dat 
alleen eeri in principe sectarische theologie kan vergeten, 
dat zij, als theologia viatorum, hier op sarde wandelt in het 
reiskleed van menselijke woorde~, begrippen en gedachtcn
samenhangen . }liermede is op de ee~ of andere, wijze ecn v'e rb;,'na 
gegeven tussen theologie en filos6fie. De godsdienst-wiisbe
gecrte he eft tot taak, zich o~ dit verband te bezinnen.~ 
bescheiden bijdrage tot deze bezinning , waertoe ook nuch~eTo 
en zuiver wijsgerige studie en traininS nodig is, wil dcsc 
Fichte-stud'ie beschouwd worden. 



i!:l"rom we onze aandacht juist op Fichte richten, moge uit de 
volgende vijf punten duidelijk wordel1: 

1. Vie trachten' een soort commentaar te geven ' op enige van 
c).til belangrijkste partijen van Fichte I s hoofdwerken , omda t het W18 

orviel, dat ook in de filosofische vakliteratuur weinig gebo 
uen wordt als hulp am in de fijne puntjes van zijn filosofie 
door te dringen. Er is wel meer dan genoeg gepubliceerd over 
de grote lijnen en grondgeaachten van zijn filosofie, maar de 
",,, rl:elijke moeilijkheden en kleine nuances, waardoor men eerst 
recht de eigenlijke betekenis van een depker leert verstaan, 
bleven veelal onpesproken . Wij hebben gepoogd in df!ze leemte 
enigszins te voorzien, met name in de telkens laatste § van 
de hoofdstulcken II, III en IV. Dit leg.de. ons wel beperkingen 
op . We kondel1 ·niet de. gehe1e . Fichte (quantitatief) in ons on
derzoek betrelcken, maar bep.aalden ons .bijna uitsluitend tot 
z ijn hoofdwer ken uit · de: zogenaamde e.erste periode , hoewel we 
menen , daarmede to ch wel .de gehe,1e. Fi.chte., in de zin van de 
eigenlijke en echte Fichte te .h .ebben getekend . 

2. Door dit nagaan van defijile gedachtenwendingen hebben 
we menen te ont!l,ek)<:en , dat het op een gezicht sbedrog berus:t, wan·· 
neer men Fiohte, a.amen met Schelling en Hegel, onder de specu
latieve idealioten schaart; We willen daarom trachten duidelijk 
teiii'iiKe:1, dat men :Fichte van :Kant uit .en we1 transcendentaal 
critiach moet verstaan. 
--~We zQuden willen aan.tonen, dat het vrijheidabegri'p van 
Fichte. en de wijze wa,arop .h:ij dit centraal atel t i aan zijn 
filosofie a ccenten geeft, dieherinneren aan wat heden de 
existentie-filosofie ala weeenlijke waarheid a an het licht poogt 
te brengen . Indien dit juiat · is, zou er een ander li.oht op de 
verhouding van het moderne .existentiele deilken .tot de claasieke 
!1Josofie~van-uit-de-ge~st moet vallen, dan gewoonli jk wordt 
aangenomen:Jie min of· meer grove. tegenstelling tuas.en "Vernunft" 
en "Existenz" zou moeten wijlcen .voor een veel fijner onderscheid 
'~ussen beiden . . . 

4. Het vrijheidsbegrip van Fichte nagaande, zijn we ge
s tuit op categorieen en samenhanger die'wezenlijk zijn voor het 
menselijk depken en exieteran en die · in de wijsbegerige bezin
ning van alle eeuwen te1kens in ail.erlei . variaties terugkeren. 
illleen, bij Fichte vinden Vie .ze in e en zuiverheid en met een 
consequentie ui tgewerkt, dat h.et zeke1". de. moei te loont ze bij 
hem te bestuderen. Wat de critische · func tie i ;s van de al tijd 
weer vragende en oordelende mense1ijke logos en hoe we zijn 
ge zag ons moeten denken, wat . hat qegrip geest betelcent, in te
genstelling tot alle · obi.ectivitei t en "Dinglichkeitil, wat de 
dialect i ek (de cri tische method'e) : is waarmee onze ge.est we.ar
he id vindt en wat het wezen i ·s ·van alle zed elijk handel en en 
oordelen ' (autonomie ). en hoe van di t wezen kan ·worden overge
gaan tot de werkelijkheid van de concrete ethische daden, de 
levensvraag waar . ieder mens elk moment in staat, al de ze vra
e;en vinden op classieke wijz e b:ij Fichte een formulering 1m be
antwoording. .. . 

De 5 hoofdstukken van deel I . zijn dan oak naar deze gezichtspun.· 

ten geordend . . . . . .... . 


5. Ten'slott e blijft de . vraag klemmen, wat het verband mag 
zijn '.;v.s sen de .theol ogie en deze wij sgerige c E'.tegorieen en sams!! .· 
hangen, zoals Fichte deze met en in zijn vrijheidsbegrip zO 
nuiver s telt. De tijd , dat men meende de christelijke theologie 
pos ~tief bi j het wijsger~g 1dealisme te kUhrten laten aanslu:.ten , 
i s In het algemeen voorb~j. Openbar1ngstheologie en denken van 
tti t de · mensel1.jke geest sluit en elkaa r u1t, :';0 luidt thans de 
atell ing . Men is althans uiterst gereseryeerd om te gaan in de 
richting van een synthese tus sen idealisme en christendom, 
i12.s r het ons voorkomt , t er echt! ----- . 
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Maar wat dan wel? Ken men voletaan met een zuiver negatieve 
en antithetische verhouding, als men al niet het filosofisch 
denken in het algemeen - en niet alleen het idealisme - als 
quantite negligeable laat liggen? 

W~ zeiden reeds, dat dit ~ns beslist een ketterij toe 
11.jkt. En in feite, dat is het merkwaardige, komen ook dezel1'
de Gedaqh~engangen en categorieen, die men als filosofencn 
e erst ver van zich he eft geworpen, toch in het verband der 
theolo gische gedachten telkens weer terug. De autonomie-ge
dachte bijvoorbeeld is vrijwel omnium consensu theologisch 
contrabande, maar de heteronomie is een figuur die in de 
chl'istelijke dogmatiek toch ook niet zonder meer passen wil 
en K. Barth leert, dat in de theonomie de autonomie ligt op
gesloten 1). 

Hoe moeten we dit raadsel verklaren? Hoe moet dit verband 
theolo gisch legitiem gezien worden? 

Het wae oorspronkelijk onze bedoeling in het beoordelend 
tweede deel ven deze studie, bij de theologische beoordeling, 
~1 twee hoofdstukken deze vragen te bespreken. Doordat deze 
studie door bijzondere omstandigheden ploteeling moest worden 
beeindigd, konden deze twee hoofdstukken niet maer worden uit
gewerkt. 

In de plaats daarvan geven we nu een echets van een 
theologisohe beoordeling van het vrijhaidsbegrip van Fichte 
in een slothoofdstuk. 

In stippellijnen geven We daarin weer, wat ~ns ale op
lossing van bedoelde vragen voor de geest staat. 


