
3/2011  niin & näin   143 

kirjat

muuta kuin lähinnä taiteellista itse-
ilmaisua, samanlaista kuin seinien 
töhriminen tai kaduilla huutele-
minen. Siinä missä voidaan kyseen-
alaistaa ajatus ”massojen viisaudesta” 
(crowd sourcing), voidaan kyseen-
alaistaa massojen tyhmyys nettikäyt-
täytymisen pohjalta. Miksi pitäisi 
edes kuvitella, että nettiaktivismissa 
ilmenevä vihakirjoittelu edustaisi 
mitään muuta kuin tarkoituksellista 
hämmentämistä?

Suuri kaalihuijaus käsittelee yh-
teiskunnallista tietämättömyyttä 
lähinnä laajan valtio-opillisen tutki-
muskirjallisuuden valossa. Valistu-
neella politiikalla ja poliitikolla on 

tässä kirjassa tärkeä tehtävänsä. Teos 
pureutuu laajasti jaettujen väärien 
uskomusten ja konventionaalisten 
viisauksien alkuperään ja syihin raik-
kaalla tavalla. Kirjoittaja tunnistaa 
omat ennakkokäsityksensä ja antaa 
avoimesti tunnustusta muillekin va-
listuksen sanansaattajille. Omien 
sanojensa mukaan hän kuuluu yh-
teiskunnallisessa keskustelussa viileän 
ja harkitsevan filosofian puoltajiin 
samalla kun hän asemoi itsensä eri-
laisten kilpailevien ja mahdollisesti 
ristiriitaisten maailman mieltämis-
tapojen selkeyttäjänä. Hän ei pelkää 
ottaa kantaa väärien ja oikeiden 
mieltämistapojen välillä.
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”Yhden välittömyys on Yhden yksin-
kertaista yhteyttä Yhteen, yhtä lailla 
kuin se on Yhden absoluuttista yhtey- 
dettömyyttä.” (159)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel on 
suuri klassikkofilosofi, ja siksi häneen 
viitataan ja hänen ajatuksiaan refe-
roidaan paljon mutta hänen tuo-
tantoaan luetaan vähän. Vuoden 
alussa Summalta ilmestynyt Ilmari 
Jauhiaisen suomentama Logiikan 
tiede I havainnollistaa mainiosti syitä 
tähän: vaikeaselkoisuudessa Hegel 
on maineensa veroinen. Sen sijaan 
lähes kaikki muu Hegelin tekstissä 
yllättää. 

Yli kolmensadan sivun mittaisella 
teoksella on svengaavan megalomaa-
ninen alaotsikko Oppi olemisesta, 
ja se on ensimmäinen osa Hegelin 
kolmiosaisesta magnum opuksesta. Li-
säksi Logiikan tieteen kokonaisuuteen 

sisältyy vielä Oppi olemuksesta ja 
Oppi käsitteestä. Toisin kuin nimen ja 
vaikeaselkoisuuden perusteella voisi 
kuvitella, Logiikan tiede on kaikkea 
muuta kuin tylsää luettavaa. Tästä 
alkavat teoksen tarjoamat yllätykset. 
Oppi olemisesta ei ole kuivaa eikä 
läpitunkemattoman akateemista op-
pineisuuden osoittelua vaan todel-
lista, elävää ja omalla tavallaan radi-
kaalia ajattelua. Kirjoitustyylissä on 
monin paikoin älykkäästi irvailevaa 
terävyyttä, joka tuo ensimmäiseksi 
mieleen Hegeliin vastahankaisesti 
suhtautuneen Søren Kierkegaardin 
– Kierkegaard tosin oli lukenut He-
gelinsä kehnosti jos ollenkaan. He-
gelin logiikka on kylläkin tiukan 
systemaattista, muttei missään ni-
messä mekaanista tai reduktiivista 
analyysiä. Hegel ei taivuta maailmaa 
mielteidensä mukaiseksi vaan pyrkii 
ruotimaan käsitteiden toimintaa 

todellisuudessa. Vaikka Logiikan 
tiede I:ssä on suhteellisen vähän ha-
vainnollisia esimerkkejä, Hegelin 
mukaan jo logiikan tieteellinen 
metodi itsessään käy yksiin koh-
teensa kanssa, mikä tekee tästä logii-
kasta objektiivista:

”[Tässä seurattu logiikan metodi] 
ei mitenkään eroa kohteestaan eikä 
sisällöstään; sillä juuri sisältö itses-
sään eli dialektiikka, joka sillä on siinä 
itsessään, vie sitä eteenpäin.” (62)

Hegelin logiikka on toki tekstinä tie-
dostetusti ja tarkoituksellisesti äärim-
mäisen abstraktia. Toisaalta Logiikan 
tieteen käsitteiden dialektiikka käy 
Hegelin mukaan välttämättä yksiin 
itse asian eli todellisuuden kanssa. 
Hegel jopa katsoo tarkoittamansa 
logiikan olevan ihmiselle ominainen 
luonto, joka määrittää kaikkia ko-
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kemuksen ja halun rakenteita (43). 
Teoksen johdannossa kritisoidaan 
väljähtynyttä akateemista metafy-
siikkaa ja logiikkaa, joka on He-
gelin mukaan typistynyt eripituisten 
keppien lajittelua vastaavaksi muo-
dolliseksi käsitepöyhinnäksi (61):

”Vaikka näitä tieteitä on harjoitettu 
yleisesti ja usein, logiikkaa jopa 
meidän päiviimme saakka, on spe-
kulatiivisen puolen muokkaus ollut 
vähäistä; pikemminkin samaa aineis-
toa on vain kerta toisensa jälkeen 
toisteltu ja ohennettu triviaaliseksi 
pinnallisuudeksi, välistä taas vanhaa 
painolastia on otettu uudelleen esille 
ja raahattu mukana. Tällaisista usein 
puhtaan mekaanisista ponniste-
luista ei filosofinen sisältö ole voinut 
mitenkään hyötyä.” (43)

Hegel nimenomaisesti painottaa, 
että logiikan käsitteet eivät ole tyhjiä 
muotoja irrallaan kaikesta muusta, vaan 
että loogisten käsitteiden tarkastelu on 
todellisuuden sisällöllistä tutkimista. 

Tiukan todellisuusotteen lisäksi 
odottamatonta Opissa olemisesta on 
myös logiikan metodin hermeneut-
tisuus. Martin Heidegger näyttäisi 
plagioineen Olemiseen ja aikaan 
varsin tehokkaasti Logiikan tieteen 
ensimmäistä lukua, jonka otsikko 
on ”Mistä tiede on aloitettava?”. 
Samoin kuin Hegel, myös Heidegger 
katsoo filosofian alkavan olemisen 
ajattelusta, ja Hegelin tavoin hän 
näkee tämän aloituksen etenevän ta-
kaperin kohti loppua, joka osoittau-
tuukin itse aluksi ja paljastaa lopulta 
alun merkityksen. 

Myönnettäköön, että on olen-
naista huomata 

”[…] etenemisen olevan palaamista 
perusteeseen, alkuperäiseen ja toden-
mukaiseen, josta riippuu ja itse asi-
assa syntyy se, millä aloitetaan. […] 
Olennaista tieteelle ei niinkään ole, 
että alku olisi puhdas välittömyys, 
vaan pikemminkin, että tieteen 

kokonaisuus olisi itsessään kehälii-
kettä, jossa ensimmäinen tulee myös 
viimeiseksi ja viimeinen myös ensim-
mäiseksi.[…] Lisäksi etenemistä siitä, 
mikä muodostaa alun, pitää tarkas-
tella vain alun syvällisempänä määrit-
tämisenä.” (76) 

Logiikan tieteen opissa olemisesta 
tapahtuu paljon ja komeasti. He-
gelin metafysiikan tilalle ehdottama 
objektiivinen logiikka alkaa alusta, 
pelkimmästä käsitteestä eli olemi-
sesta. Pitkässä, omaperäisessä ja 
erinomaisen johdonmukaisessa kä-
sittelyssä määreetön oleminen ja 
ei-mikään käyvät yksiin tulemisen 
nimissä, mikä havainnollistaa kuu-
luisaa kumoten säilyttämistä eli vä-
lityksen kautta uutta luovaa loogista 
liikettä. Tämä lienee Logiikan tieteen 
eniten referoitu kehittely, mikä ei 
vähennä sen komeutta itse teoksesta 
luettuna: 

”Puhdas oleminen ja puhdas ei-mitään 
ovat siis samaa. Totuus ei ole olemi-
nen eikä ei-mitään, vaan että olemi-
nen – ei siirry, vaan – on siirtynyt 
ei-mihinkään ja ei-mitään olemiseen. 
Mutta yhtälailla totuus ei ole niiden 
eroamattomuus, vaan se, että ne eivät 
ole samoja, ne ovat absoluuttisen eri-
laisia, mutta siltikin erottumattomia 
ja erottamattomia ja kumpikin katoaa 
välittömästi vastakohtaansa. Niiden 
totuus on siis tämä välittömän toi-
siinsa katoamisen liike, tuleminen, 
liike, jossa kummatkin ovat erilaisia, 
mutta ero on yhtä välittömästi rauet-
tanut itsensä.” (86)

Logiikan tiedettä tavalla ja toisella 
läpitunkeva herakleitoslainen poh-
javire lienee tässä silmiinpistävim-
millään. Olemisen ja ei-minkään 
yksiin käymisen kehittelyä jatkaa ja 
konkretisoi ehkä koko Logiikan tiede 
I:n havainnollisin metafora:

”[A]bsoluuttisessa kirkkaudessa näh-
dään yhtä paljon ja yhtä vähän kuin 

absoluuttisessa pimeydessä, […] 
toinen näkeminen on yhtä hyvää 
kuin toinenkin ja […] puhdas näke-
minen on ei-minkään näkemistä. 
Puhdas valo ja puhdas pimeys ovat 
kaksi tyhjyyttä, jotka ovat samoja.” 
(95)

Niinpä valo tai pimeys voidaan ha-
vaita vasta vastakohdallaan laimen-
nettuna, olemisen ja ei-minkään 
siirryttyä toisiinsa eli tultua määrä-
tyksi ja nimenomaiseksi olemiseksi 
ja määrätyksi ei-miksikään. Hegelin 
perinpohjainen, johdonmukainen ja 
hämärästi puuhaileva negatiivisuus 
on yksi parhaimmista ei-mistään 
kautta aikojen. 

Olemisen ja ei-minkään suhteen 
havainnollistama todellinen käsit-
teellinen tapahtuminen osoitetaan 
myös esimerkiksi äärellisyyden ja 
äärettömyyden, välittömyyden ja 
välityksen, attraktion ja repulsion, 
Yhden ja Toisen ja kvantiteetin ja 
kvaliteetin keskenään välittyvissä, 
toisiinsa siirtyvissä ja kumoutuvissa 
vastakohtaisuuksissa. Tällainen yh-
teenveto antaa kuitenkin Hegelin 
logiikasta harhaanjohtavan kuvan: 
Hegel ei käsittele toisensa poissul-
kevien momenttien välitystä yhden 
kaavan mukaan pakkonaittaen en-
nalta lukkoon lyödyllä tavalla. 

Huiminta tekstiä koko Logiikan 
tiede I:ssä on kolmas osa eli Mitan 
käsittely. Objektiivisen logiikan 
”kategoriat”, olemisen liikkeen kes-
keisimmät määreet, ovat Hegelin 
mukaan kvaliteetti, kvantiteetti ja 
mitta, joista mitta on puhtaan ja 
tyhjän kvantiteetin tulemista kva-
liteetiksi ja näiden välittyneeksi 
siirtymäksi toisiinsa. Mittaa abst-
rakteimmillaan voi luonnehtia niin-
olemiseksi tai olemukseksi laajen-
netussa merkityksessä: se sisältää 
välttämättä nimenomaisia määreitä, 
mutta näiden määreiden nimen-
omaisuus on yleisen mitan käsitteen 
kannalta yhdentekevää. Abstrak-
teimpaan yhteen mittaan kuuluvat 
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tietenkin myös rajalliset määrätyt 
mitat tai niin-olemiset eli jonkin ”it-
seidenttinen määrättynäolo välittö-
myydessä” (292). Tämä tuo elävästi 
mieleen Friedrich Hölderlinin, He-
gelin opiskelutoverin ja ystävän Tü-
binger Stiftistä. Yhden mitan ajatus 
on varsin keskeinen myös Hölder-
linille, ja hän kirjoittaa siitä elegi-
assaan ”Brot und Wein” seuraavaa:

”Varmaksi yksi jää: olkoon siis keski-
päivä tai vaikka
   Myöhäkin yö, aina tuo ainoa mitta 
pysyy,
Kaikille yksi; vaan kullekin määrät-
tiin oma myöskin,
   Sen mukaan täytetään tuo niin 
hyvin, kuin kyky on.”

Tällä tavoin ymmärrettynä logiikan 
käsitteenä lähestytty yksi mitta 
resonoi myös metafyysisesti – He-
gelhän katsoi riittävästi kehitellyn 
objektiivisen logiikan kattavan myös 
metafysiikan alueen (69). Hölder-
linin tavoin myös Hegelin mitan 
käsittely viittaa poeettis-analyyttisesti 
kreikkalaiseen ajatteluun:

”Kehittyneempi tai reflektoitu-
neempi mitta on välttämättömyys. 
Kohtalo tai Nemesis rajoittuu yleensä 
siihen mitan määreisyyteen, että se, 
mikä ylimitoittaa itsensä tekeytyen 
liian suureksi ja korkeaksi, alenne-
taan toiseen ääripäähän olematto-
muudeksi, jolloin tulos on mitan kes-
kiväli ja keskiverto. – ”Absoluutti tai 
Jumala on kaikkien olioiden mitta” 
ei ole vahvemmin panteistinen kuin 
määritelmä ”absoluutti tai Jumala on 
olemista”, mutta se on äärettömästi 
todempi. […] Kansat ovatkin kunni-
oittaneet mittaa jonakin koskematto-
mana ja pyhänä.” (292). 

Tuskin mitään loogista käsitettä on 
analysoitu yhtä hämmentävästi ja 
moniulotteisesti kuin Hegel tekee 
mitan käsitteelle. Oman mainintansa 
ansaitsee myös mitan käsittelyn yh-

teydessä oleva kvantitatiivisen ja kva-
litatiivisen muutoksen yhteys. Hegel 
viittaa tässä antiikin esimerkkiin, 
jossa vähentämällä kvantitatiivisesti 
näennäisen merkityksettömällä ta-
valla aina yksi hius päästä tai yksi 
kolikko lompakosta päädytäänkin 
ikään kuin yhtäkkiä kvalitatiivisen 
kokonaisuuden muutokseen: ”Lo-
pulta kokonaisuus on kadonnut 
– pää on kalju ja lompakko tyhjä.” 
(297) Tässä yhteydessä Hegel 
osoittaa, että kvantiteetti ja kvan-
titeetin muutokset ovat enemmän 
kuin pelkkää lukumäärien ideoiden 
abstraktia vetelehdintää sfäärissä. 
Kvaliteetin muutos on aina samalla 
myös Toiseksi tulemista kvalitatiivi-
sissa suhteissa, ja tämä Toiseksi tu-
leminen perustuu Hegelin mukaan 
kvaliteetin ja kvantiteetin viimekä-
tiseen yksiin käymiseen. 

Yleisyydessään Hegelin ole-
misoppi ei tarjoa apua käytännön 
ratkaisuihin, mikä valitettavasti 
näkyy kirjan toteutuksessa. Miksi 
Summa, joka käsittääkseni on jul-
kaissut lähinnä kovakantisia kirjoja, 
pyöräyttää Hegelin opuksesta peh-
meäkantisen läpyskän? Logiikan tiede 
I on sen verran painavaa luettavaa, 
että pyöriteltyään sitä kourissaan 
tekstin selkiämiseen asti joutuu tote-
amaan kirjan irtolappusisällysluette-
loineen olevan pahasti rispaantunut 
ellei jo hajoamispisteessä. Käyttökir-
jaksi Summan tuotos on heppoinen 
eikä edes näytä hääviltä filosofin sta-
tussymbolilta kirjahyllyssä. Lisäksi 
ymmärtämistä vaikeuttaa entisestään 
toimituksen ja oikoluvun kesken-
eräisyys: kielenhuollollisia ongelmia, 
lyöntivirheitä ynnä muuta turhaa on 
jäänyt tekstiin tarpeettoman paljon. 
Jauhiaisen käännöksen paikoin 
kankeanpuoleisesta tyylistä ja jois-
takin sanavalinnoista voisi vaimeasti 
koputtaa nokkaa, mutta se olisi 
kohtuutonta, sillä käännös on ko-
konaisuudessaan erinomaisen huo-
lellista työtä. Asiavirheitä siinä ei 
äkkiseltään katsottuna näytä olevan, 

mikä näinkin vaikean tekstin ta-
pauksessa todistaa kääntäjän ihail-
tavasta paneutumisesta. Lisäksi 
Jauhiaisen ja Vesa Oittisen yhdessä 
laatimat esipuhe ja selitykset ovat 
selkeitä, oppineita, perusteellisia ja 
muutenkin kaikin puolin käyttökel-
poisia. 

Logiikan tiede I riittää vähin-
täänkin osoittamaan, että hegeliläiset 
käsitteet eivät ole neutraaleja, yh-
dentekeviä, satunnaisia tai passiivisia 
ajatuksen muotoja eikä ei-mikään 
tai negatiivisuus pelkkää kehnoa, 
puutteellista olemista. Käsitteet ja 
negatiivisuus ovat perustavaa ja ak-
tiivista ajattelun tapahtumista to-
dellisuudessa ja/tai todellisuuden 
tapahtumista ajattelussa. Lukijan on-
gelma olemisopin äärellä on lähinnä 
vaikeus soveltaa Hegelin korkeita 
abstraktioita ajattelun käytäntöön. 
Hegel antaa varsin vähän konkreet-
tisia esimerkkejä käsitteiden puu-
hista ja suurin osa konkretisaatioista 
liittyy kemiaan, mekaniikkaan tai 
matematiikkaan. 

Hegelin tekstin superabstraktius 
palvelee sen kaikenkattavaa ylei-
syyden vaatimusta, mutta eräs hedel-
mällisimmistä tavoista lukea Hegeliä 
voisi olla konkretisoiva tulkinta ja 
sovellutusten etsiminen – konkretia 
on ainoa asia, minkä Hegel tuntuu 
jättävän avoimeksi. Tällä perus-
teella voidaan ajatella esimerkiksi 
Karl Marxin ja Alexandre Kojèven 
ymmärtäneen käsitteiden todelli-
suuden radikaalisti ja siis olevan He-
gelin tulkitsijoita parhaimmillaan. 
Politisoidun tulkinnan ei toki pidä 
lyödä Hegelin merkityshorisonttia 
lukkoon (kuten Ranskassa on 
kenties käynyt Kojèven dominantin 
Hegel-välittäjän aseman vuoksi), sillä 
Logiikan tieteen villi käsitekehintä 
ei käänny eikä konkretisoidu koko-
naisena toisiin merkitysjärjestelmiin. 
Ymmärtämään pyrkivän on syytä 
pudota itse kiehumaan dialektiseen 
keittoon.


