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Y. Kubo, Der Weg zur Metaphysik. Entstehung und Entwicklung der Vereinigungsphilosophie
beim frühen Hegel. Fink, München, 2000, 21,5 x 13, 228 p., DM 68,-.
De analyse van de eerste jaren van Hegels filosofische ontwikkeling biedt nog steeds heel wat
stof voor wetenschappelijk onderzoek. Kubo bekijkt deze complexe ontwikkeling vanuit het
perspectief van de in Frankfurt tot stand gekomen verenigingsfilosofie, die de kern vormt van
Hegels metafysica vanaf de Jenase periode. Centraal in deze studie staan het grondconcept en
het religie-hoofdstuk van Der Geist des Christentums (in de chronologie van Schüler nrs. 80,
81 en 83). Aangezien deze teksten tot op heden nog niet in de kritische editie van de
Gesammelte Werke verschenen zijn, heeft de auteur een precieze transscriptie daarvan
gemaakt, die aan het einde van dit boek wordt afgedrukt. In het eerste hoofdstuk analyseert
Kubo de belangrijkste redenen voor de wending naar verenigingsfilosofie (de invloed van
Hölderlins Fichte-kritiek en Hegels eigen opvatting van de religie in Bern) en het verloop van
die wending. Hierbij speelt het probleem van de verhouding tussen de autonomie van de rede
(en de reflectie) en vereniging een belangrijke rol. Terwijl deze vereniging aanvankelijk
begrepen werd als een verhouding van de mens tot de wereld, wordt zij aan het einde van de
Frankfurter periode opgenomen in een denken van het absolute. In de loop van deze
ontwikkeling krijgt de scheiding (reflectie) een steeds belangrijker plaats als één factor van de
vereniging. Dit proces laat de auteur zien in het tweede hoofdstuk, dat de kern van dit boek
uitmaakt; de (dialogische) samenhang van de mens met de natuur, zoals die uit analyse van
diverse teksten uit Der Geist des Christentums naar voren komt, speelt daarin een
vooraanstaande rol. Aan het einde van de Frankfurter periode gaat Hegel de zijn inzicht in de
inhoud en structuur van deze samenhang toepassen op andere terreinen, te weten de
geschiedenis en de (theologische) metafysica. Kubo onderzoekt in het derde hoofdstuk deze
nieuwe wending van de verenigingsfilosofie aan de hand van de problematiek van de eenheid
van de staat (Die Verfassung Deutschlands), de verbinding van verbinding en niet-verbinding
(het Systemfragment) en de mogelijkheid van de schone religie (het nieuwe ontwerp van het
begin van Der Geist des Christentums). In het vierde hoofdstuk worden dan de in de vorige
hoofdstukken geanalyseerde lijnen doorgetrokken naar Hegels systematisch filosofische werk
uit het begin van de Jenase periode, waarbij met name de ingewikkelde vragen naar de
verhouding van reflectie en aanschouwing, en van logica en metafysica aan bod komen.
De auteur leest en becommentarieert op een geduldige, zorgvuldige wijze een aantal
vroege teksten van Hegel, en interpreteert die in het licht van zijn these over het ontstaan van
de verenigingsfilosofie. Als gevolg van die benaderingswijze komt sterk de nadruk te liggen
op die elementen in Hegels vroege denken die een voorafschaduwing zijn van het latere
systeem van de filosofie, zoals de ‘dialogische’ verhouding tussen mens en natuur, de
samenhang van oneindig en eindig etc. Maar daardoor blijven onvermijdelijk een aantal
andere zaken, die op gespannen voet staan met de uitgangspositie van de auteur, onderbelicht.
Ik wijs met name op het thema van de negativiteit in het absolute, dat moeilijk te verzoenen
valt met Kubo’s beklemtoning van de dialoog, en op de zeer kritische houding die Hegel in
zijn vroege werk aanneemt ten opzichte van het project van de filosofie als zodanig.
P. Jonkers

