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Sääli, että Heidegger ohittaa Marxin tarkoi-
tuksen liian nopeasti, yrittämättäkään omape-
räistä kohtaamista. Ehkä televisiohaastattelun 
ohuus on ymmärrettävissä, samoin kuin Hei-
deggerin halu puolustaa ajattelun tärkeyttä 

pelkän ”toiminnan” sijaan3. Heideggerin tokaisusta on 
tunnistettavissa hänen Marx-tulkintansa yleisluonne. 
Marx ja Heidegger ovat monista tärkeistä lähtökohdista 
samaa mieltä: ajattelun historiallisuus, filosofian poliit-
tisuus, tarve muuttaa porvarillista ja liberalistista yhteis-
kuntaa, muutoksen juurtuminen arkeen ja käytäntöihin. 
Heidegger kuitenkin näkee Marxin (kuten kaikkien mui-
denkin itseään edeltävien filosofien) jumittuvan metafy-
siikkaan ja tulkitsee Marxia tästä näkökulmasta – oli se 
sitten oikein tai väärin.  

Heideggerin käsitykset Marxista voidaan tiivistää 
kolmeen kohtaan. Ensinnäkin Heidegger lukee Marxia 
aikansa marxilaisuuden ja bolševismin taustahahmona. 
Tällöin hän keskittyy lähinnä päivänpolitiikan ja maail-
manhistorian kentällä esiintyvän ”marxilaisuuden” kom-
mentointiin ja tiivistämiseen vertailukohteeksi ilmiöille 
kuten ”amerikanismi”, ”juutalaisuus” tai ”kansallissosia-
lismi”. Toiseksi Heidegger liikkuu sekä Marxia lainaa-
matta että nimeltä mainiten samoissa maastoissa hänen 
kanssaan analysoidessaan nykyihmisen ja -kulttuurin 
tilaa historiallisesti esimerkiksi vieraantumisen ja esineel-
listymisen teemojen avulla. Kolmantena on Heideggerin 
ja Marxin erimielisyys historiallisen tapahtumisen luon-
teesta ja siihen liittyen ajattelun ja toiminnan tehtävästä 
tapahtumisen muovaamisessa. Lyhyesti sanottuna Hei-
degger näkee Marxin kysyvän oikeaa kysymystä – esi-
kielellisen työn ja olemisen merkitystä ihmiselle – mutta 
vastaavan siihen väärällä tavalla, subjekti–objekti-jaon ja 
ihmistietoisuuden etusijan säilyttäen.

...vulgäärimarxistina
On luontevaa olettaa, että politiikasta, maailmanhisto-
riasta, työstä ja työläisyydestä sekä kansallissosialismista 

innostuva nuori Heidegger tutustuu Marxiin, jolla on 
aiheista paljon sanottavaa. Vieläpä niin, että Marxin 
sanoma on monin kohdin ensimmäinen vastaantuleva, 
yleensä Euroopassa ja erityisesti viime vuosisadan alun 
Saksassa. Aihetodisteet ennen 30-luvun loppua ovat kui-
tenkin niukat. Heidegger ei juurikaan mainitse Marxia, 
marxilaisuuden tai bolševisminkin vain sivumennen. Hän 
ymmärtää marxismin ”vulgäärimuodossaan”, sellaisena 
kuin se karkeissa populaariesityksissä kuvataan. Heideg-
gerin ”vulgääritulkinta” kuuluu, että ”amerikanismi” ja 
”bolševismi” ovat ytimeltään samaa – yksi yltiöyksilöl-
linen toinen yltiökollektivistinen yritys järjestää elämä 
teknologisesti niin, että päällimmäisenä on ihmisen hal-
linnoiva asenne maailmaan.

Kuvaava on esimerkiksi rehtorikauden 1933–34 poh-
dintoihin sisältyvä heitto, jonka mukaan ”vulgäärikansal-
lissosialismi” on ”eettistä materialismia”, siinä missä mar-
xilaisuus on ”taloudellista materialismia”4. Nämä kaksi 
materialismia Heidegger näkee kilpailijoina ihmisten 
sielusta. Marxismi asettaa talouden etusijalle kulttuurisen 
ylärakenteen määrittäjänä, ja vastaavasti vulgäärikansallis-
sosialismi näkee luonteen (Charakter) kasvattamisen kult-
tuurin perustekijänä. Viimeksi mainittu vieläpä vajoaa 
usein ajattelemaan biologiaa luonteen pohjana. 

Samaan hengenvetoon Heidegger moittii sosialismia 
– niin marxilaista kuin kansallissosialististakin – pyrki-
myksestä tasapäistämiseen ja näennäiseen luokkaerojen 
häivyttämiseen. Hän sättii opiskelijoita pintakiiltävästä 
veljeilystä työläisten kanssa sosialismin nimissä ilman 
aitoa sitoutumista yhteisiin tehtäviin ja yhteiseen hätään. 
Opiskelijat kutsuvat itsensä työläisten rientoihin ja 
maanviljelijät vierailevat yliopistoissa – ja työt jäävät te-
kemättä, ”pellot ja sato menevät pirulle”5. Kaiken aikaa 
30-luvun poliittisissa kirjoituksissa Heidegger korostaa 
kriisin merkitystä tiedon ja toiminnan yhdistäjänä sekä 
vihollisen merkitystä suuressa hädässä käytävälle kamp-
pailulle. Kovin kauan ei olisi tarvinnut jatkaa näissä 
mietteissä Marx kädessä, jotta olisi huomannut saman-
mielisyyden: myös Marxin mukaan ihminen löytää oman La
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”Oleminen on tuotantoprosessi” 
– Heidegger lukee Marxia
Televisiohaastattelussa 1969 Heidegger nappaa hyllystä Marxin teoksen1. Hän siteeraa 
kuuluisaa yhdettätoista Feuerbach-teesiä, jonka mukaan filosofian tehtävä ei ole maailman 
tulkitseminen vaan sen muuttaminen. Heidegger tyrmää teesin kuvaavasti mutta 
pikkunäppärästi toteamalla, että maailman muuttaminen edellyttää jonkinlaista käsitystä 
siitä, miten maailma makaa ennen ja jälkeen, ja siksi filosofian välttämättömyys sisältyy 
muuttamisen intoon. Myöhemminkään Heidegger ei esitä Marxista kattavaa tulkintaa, 
mutta hän palaa maanmieheensä useasti niin yksittäisenä filosofina kuin marxismin ja 
bolševismin alkuunpanijana.2
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olemuksensa ja aikansa luonteen nimenomaan taistele-
vasta näkökulmasta olemassaolon kamppailussa, jonka 
hän on perinyt.6  

Tämän läheisyyden Heidegger jossain mielessä tun-
nistaakin. Romanialais-ranskalainen filosofi Lucien 
Goldmann (1913–1970) väittää suorastaan, että Ole-
minen ja aika (Sein und Zeit, 1927) on vastaus Georg 
Lukácsin (1885–1971) teokseen Geschichte und Klassen-
bewußtsein (”Historia ja luokkatietoisuus”; 1923)7. Ole-
misella ja ajalla on varmasti muita tavoitteita ja läh-
teitä, mutta on totta, että Heidegger asettaa keskeisiä 
kysymyksiä Lukácsin ja marxilaisen näkemyksen vierellä 
puhuen esimerkiksi ”tietoisuuden esineellistymisestä” 
(Verdinglichung)8. Niinpä Heideggerin oppilaista monet, 
kuuluisimpana Herbert Marcuse (1898–1979), näkivät 
Heideggerin olevan samalla asialla Marxin kanssa. Ta-
voitteena oli Marcusen sanoin ”eksistentialismin ja mar-
xilaisuuden yhdistelmä, nimenomaan koska molemmat 
korostavat todellisen ihmisolemisen ja ihmisten maa-
ilman konkreettista analyysia”9.

Olemisessa ja ajassa väikkyy Marxin ja Heideggerin yh-
teinen kysymys: vieraantumisen ja kodittomuuden ymmär-
täminen kysymyksenä inhimillisen todellisuuden muodos-
tumisesta. Heidegger esittää kysymyksen parhaiten itse, ja 
paria sanaa muuttamalla teksti voisi olla Marxin kynästä:

”On jo pitkään tiedetty, että antiikin ontologia työskenteli 
’oliokäsitteiden’ kanssa, ja että tässä on vaarana ’esineellistää 
tietoisuus’. Mutta mitä esineellistäminen tarkoittaa? Mistä 
se syntyy? Miksi oleminen ’käsitetään’ ’ensi sijassa’ juuri 
esilläolevasta eikä käsilläolevasta, joka kuitenkin on lähem-
pänä? […] Miten ’tietoisuuden’ oleminen olisi positiivisesti 
rakennettavissa, niin että esineellistäminen olisi sille riittä-
mätöntä?”10

Marxille vieraantuminen tarkoittaa, että työn tulos näyttää 
työlle ja työntekijälle vieraalta, työntekijästä erilliseltä. 
Koska myös henki – siis subjektiviteetti – on työn tulosta, 
vieraantuneen työn olosuhteissa siitä tulee erilliseltä vai-
kuttava esine, ja vastaavasti vieraantuneisuuden purkaan-
tuessa tietoisuuden esineellistymisen pitäisi hävitä.

...puna-armeijan valossa ja varjossa
Kenties Heideggerille olisi 30-luvulla pitänyt huo-
mauttaa, että samaan tapaan kuin on olemassa vulgää-
rinatsismi, on olemassa vulgäärimarxilaisuus tai -mar-
xilaisuuksia. Kukaties joku huomauttikin tai ehkä his-
toriallinen tilanne, puna-armeijan marssi Berliiniin, saa 
Heideggerin lukemaan Marxia tarkemmin. Humanismi-
kirjettä (Brief über den ”Humanismus”, 1947) on luettu 
opportunistisena, ellei suorastaan ”painostuksen alaisena” 
kirjoitettuna tekstinä, jossa Heidegger etsii tietä oman 
filosofiansa pelastamiseksi sodan jälkeisen yleisön saata-
ville11. Heidegger vihjaa, että hän tuntee reitin kohtaa-
miseen marxismin kanssa:

 ”Koska sen paremmin Husserl kuin [...] Sartrekaan ei tun-
nista olemisen historiallisuuden olemusta, ei fenomeno-
logia eikä eksistentialismi pääse ulottuvuuteen, jossa vasta 
hedelmällinen vuoropuhelu marxismin kanssa käy mahdol-
liseksi.”12

Tässä Heidegger on sanonut vasta, että marxismi pitää 
kohdata hänen omasta olemishistoriallisesta näkökul-
mastaan, mikä ei ole yllättävää. Mutta hän antaa Marxille 
vielä suuremmat kehut: ”Koska Marx, kohdatessaan vie-
raantumisen, saavuttaa historian olemuksellisen ulottu-
vuuden, on marxilainen käsitys historiasta muuta histo-
riankirjoitusta parempaa.”13 Voisi suorastaan väittää, että 

”Marxille vieraantuminen tar-
koittaa, että työn tulos näyttää 
työlle ja työntekijälle vieraalta, 
työntekijästä erilliseltä.”
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Heideggerin olemishistoriallisesta näkökulmasta Marx 
on filosofi, joka on lähimpänä Heideggerin omia lähtö-
kohtia, samassa ”ulottuvuudessa”: Marx ja Heidegger 
näkevät todellisuuden muuttuvana ja myös ihmisen 
toiminnassa muokkaantuvana. Kuten Žižek huomaa, 
tämä tarkoittaa että Heideggerille ja Marxille ”totuus 
on puolueellista”. Totuus ei ole perspektiivistä vain siinä 
mielessä, että se näkyy jostakin näkökulmasta ja intres-
seistä käsin, vaan niin, että se on olemassa vain puolueel-
lisuuden ja kamppailun vuoksi – ei ”puolueellisuuden” 
merkityksessä ”minä vastaan sinä”, vaan merkityksessä 
”teko luo todellisuuden”.14 

Kamppailullisuudesta seuraa myös Heideggerin ja 
Marxin jakama vallankumouksellisuus. Ajattelu ei edes 
periaatteessa voi olla neutraalia, ja siksi tie oikeaan filo-
sofiaan kulkee puolueellisuuden ja filosofian vaikka kuin-
kakin epäsuoran vaikutuksen tunnustamisen kautta. Filo-
sofia ei voi olla neutraalia ”asioiden kuvaamista sellaisina 
kuin ne ovat”, koska ”neutraalien asioiden” olemassaolon 
ehtona on ristiriita, kamppailu, ”dialektiikka”. 

Mutta samassa ”olemisenhistoriallisessa” paketissa on 
myös Marxin ja Heideggerin ratkaiseva ero.

Usein esitetään, että siinä missä marxilaisuus näkee 
yhteiskunnan väistämättömän luokkaristiriidan kenttänä, 
natsismi tavoittelee yhtenäistä kansanruumista, harmo-
nista kokonaisuutta, ja pyrkii lakaisemaan luokkaris-
tiriidan maton alle. Samaa linjaa seuraten Heidegger 
nähdään unelmoimassa rikkeettömästä ei-teknologisesta 
maailmassaolemisesta, jossa niin luokkaristiriita kuin ih-
misen ja luonnon välinen juopa olisi sovitettu. Esimer-
kiksi Derrida uumoilee Heideggerin putoavan tällaiseen 
unelmointiin natsiaikanaan ja jopa Žižek syyttää so-
danjälkeistä Heideggeria harmonisista Gelassenheit-haa-
veista.15

On totta, että Heidegger pitää antikommunismia 
yhtenä oman natsisminsa perusteena ja toivoo kansal-
lissosialismista ratkaisua aitona ongelmana pitämäänsä 
”työväenkysymykseen”16. Žižek ylistääkin Heideggerin 
pyrkimystä työnjaon purkamiseen, hiukan kiinalaisen 
kulttuurivallankumouksen tyyliin17. Tästä jo havaitaan, 
että Heidegger ei yksipuolisesti pyrkinyt luokkaristi-
riidan ratkaisemiseen ”vulgäärinatsistisesti” siten, että 
kaikki jatkavat omissa tehtävissään ja ristiriidan silottaa 
yhteinen kansallinen tehtävä. Pikemminkin Heidegger 
sijoitti perustavan ristiriidan eri kohtaan kuin Marx: yh-
teiskunnan luova ristiriita ei määrity tuotantovälineiden 
omistussuhteiden perusteella vaan jo olemisessa ja to-
tuudessa (paljastumisen ja kätkeytymisen vastavetona) 
asuvan kamppailun kautta. Heidegger korostaa, että jos 
ristiriita ja kamppailu poistuu, poistuu koko maailma.

Marxille perusristiriita on tuotantosuhteissa, Heideg-
gerille olemisenymmärryksissä. Heideggerin näkökul-
masta hänen käsityksensä on alkuperäisempi, koska tuo-
tantosuhteet ja niiden tiedostaminen vaativat jo ihmisen 
itseymmärrystä subjektina – kuten Marx usein korostaa 
puhuen tietoisuuden merkityksestä ihmisen olemisessa, 
Gattungswesen18. Karkeistaen: Marxille työläinen on 
myönteinen historian muutostekijä tiedostettuaan työläi-
syytensä ja historiallisen roolinsa eli saatettuaan subjek-
tiviteettinsa ja objektiivisen asemansa yhteen, kun taas 
Heideggerille vaikkapa saksalainen maanviljelijä voi olla 
eurooppalaisen olemuksen kantaja nimenomaan silloin, 
kun työskentelee itse-vieraasti ja oman subjektiviteettinsa 
ohittaen, vaikkapa kokonaan vailla tieteellistä maailman-
kuvaa. Tästä muodostuu Heideggerin historiakäsitys, 
jossa antiikin alussa vastakkain ovat ”kreikkalaisuus” ja 
”aasialaisuus”, sittemmin esimerkiksi ”saksalaisuus/eu-
rooppalaisuus” ja ”amerikanismi”/”bolševismi”. On vielä 

”Marxille perusristiriita on 
tuotantosuhteissa, Heideggerille 
olemisenymmärryksissä.”
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syytä korostaa, että tämä ei tarkoita, että Heidegger si-
joittaisi ristiriidan yhteiskuntien (kuten Saksan ja Neu-
vostoliiton) väliin, siinä missä Marxille ristiriita on yh-
teiskuntien sisäinen. Pikemminkin Heidegger näkee ris-
tiriidan jatkuvana Daseinin sisäisenä kamppailuna; ikään 
kuin kaikissa asuisi pieni olemisenunohtaja ja pieni ole-
misen paimen.

...nihilistinä
Karkeimmillaan Heidegger pelkistää marxilaisuuden 
eräänlaiseksi transhumanismiksi, jonka tiivistää Leninin 
lausahdus: ”bolševismi on neuvostojen valta + sähköis-
täminen”. Heidegger ymmärtää asian niin, että plus-
merkki lauseessa ei tarkoita vain puolueen vallan ja säh-
köistämisen yhdistämistä, vaan sellaista yhteiskunnan 
järjestäytymistä, jossa sähköistäminen eli teknologisoi-
tuminen kyllästää kaiken tekemisen.19 Tämä tulkinta 
on yhteydessä Heideggerin käsitykseen ”totaalisesta mo-
bilisoinnista”, jonka hän lainaa Ernst Jüngeriltä (1895–
1998). Jüngerin kokemuksen mukaan ensimmäinen 
maailmansota merkitsi ratkaisevaa alkua maailmanajalle, 
jota luonnehtii kaikkien resurssien liikekannallepano 
yhtä suunnattua tarkoitusta varten20. Jünger ja Heidegger 
näkevät totaalisen mobilisaation nimenomaan Neuvosto-
liiton 5-vuotissuunnitelmissa, jossa kaikki yhteiskunnal-
linen toiminta järjestetään järkiperäisesti tiettyjen tavoit-
teiden saavuttamiseksi21. Näin leninismi, bolševismi ja 
marxismi on helppo nähdä teknologisen ajan kirkkaina 
kruunuina, ja Marx Nietzschen rinnalla edustaa Heideg-
gerille metafysiikan huippumuotoa22.

Heideggerin jüngeristisen Marx-tulkinnan ydin on 
käsitys maailmasta työläisen materiaalina: ”Materialismin 
olemus ei ole väite, että kaikki on ainetta, vaan meta-
fyysinen käsitys, että kaikki oleva on ainesta työlle”23. 
Tai vielä tiiviimmin ilmaistuna: ”Oleminen on Marxille 
tuotantoprosessi.”24 Niin Heideggerille kuin Marxille 
tämä maailmanpaljastuminen ”työn aineksena”  ja ”tuo-
tantona” on historiallisen prosessin tulosta. Mutta Hei-
deggerin mukaan Marx näkee historiassa vain ihmisen, 
kun taas hänelle itselleen historialla on ei-inhimillinen 
puolensa. Näin Marx pysyy ”metafyysisenä”, koska hän 
ei tunnista yksilö- tai kollektiivisubjektiivisena ihmisenä-
olemista edeltävää ei-inhimillisyyttä.

Heidegger lainaa Marxia 1957: ”Eräässä varhaisessa 
tekstissään Karl Marx kirjoittaa, että ’koko maailmanhis-
toria on vain ihmisen muodostamista inhimillisen työn 
kautta, luonnon tulemista ihmistä varten’”25. Tällainen 
ihmiskeskeisyys ei tietenkään maistu Heideggerille. Hän 
kuittaa seminaarissa 1973 Marxin virheen yksinkertaisesti 
siteeraamalla alkuun pätkän Hegelin oikeusfilosofian kri-
tiikistä: ”’Ihminen on ihmiselle korkein olento’ [...] Tällä 
hetkellä ja tästä näkökulmasta voidaan sanoa: Marx saa-
vuttaa äärimmäisen nihilismin.”26 Heideggerille väite, että 
ihminen on ihmisen korkein olento on ongelma, koska 
tällöin (ei-inhimillinen) oleminen on ihmiselle ei-mitään 
(nihil). Samoin jos ihminen on ensisijainen, jää tekno-
logian olemus Heideggerin mukaan välttämättä piiloon:

”On ymmärrettävä tekniikan ja teknisen maailman olemus. 
Käsitykseni mukaan se ei onnistu niin kauan kuin pysytään 
filosofisesti subjekti–objekti-jaottelun piirissä. Siksi teknii-
kan olemusta ei voida ymmärtää marxismista lähtien.”27

Marx ei Heideggerin mukaan voi nähdä teknologiassa 
muuta kuin ihmisen välineen: hänen lajiolemuksensa 
ulokkeen.

Mutta jälleen Heidegger jättää portin raolleen myös 
ei-metafyysiseen Marx-luentaan toteamalla, että Marx 
asettaa olemisen ennen tietoisuutta:

  
”Kun Marx kääntää Hegelin idealismin omalla tavallaan 
ympäri, hän edellyttää, että olemiselle on annettava etu-
sija tietoisuuteen nähden. Koska Olemisessa ja ajassa ei 
ole tietoisuutta, voitiin ajatella, että tässä on jotakin hei-
deggerilaista! Ainakin Marcuse ymmärsi Olemisen ja ajan 
näin.”28

Näin Marxia ei tarvitsisi tulkita vulgäärimaterialistina, 
jonka mukaan mielen ja aineen suhteet ovat luonnon-
lainomaisia ja deterministisiä. Ei-metafyysinen Marx 
olisi myös mahdollinen. Vuoden 1973 kommenteissa 
Heidegger yhdistää näkemyksensä Marxista metafysiikan 
huipentumana ja poliittisena vaikuttajana:

”Eilen valittu lainaus [Marxilta] – ’Radikaalia on puuttua 
jonkin asian juuriin. Mutta ihmisen juuri on ihminen itse’ – 
ei ole poliittinen lause [...] vaan metafyysinen.”29

Toisin sanoen Heidegger näkee Marxin esittävän teesin 
maailman luonteesta; mutta juuri tämän teesin osuvuus, 
metafyysinen tarkkuus, tekee siitä samalla arvokkaan:

”Jos Marxin lause ymmärretään poliittisesti, tehdään myös 
politiikasta yksi tapa ihmisen tuottaa itseään – mikä käy 
täysin yhteen Marxin ajattelun kanssa.”30

Toisin sanoen Marxin teesit kuvaavat Heideggerin mie-
lestä täsmällisesti maailman (olemis)historiallisen ti-
lanteen 1960- ja 70-lukujen taitteessa:

”Marxismi nimittäin ajattelee tuotannosta lähtien: sosiaa-
lisen sosiaalista tuotantoa (yhteiskunta tuottaa itsensä), ja 
ihmisen itsetuotantoa sosiaalisena olentona. Koska marxi-
laisuus ajattelee näin, se on nykyajan ajattelua, jossa vallitsee 
läpeensä ihmisen ja yhteiskunnan itsetuottoisuus.”31

Pian rehtorikautensa päättymisen jälkeen Heidegger 
kirjoittaa, että Saksassa on koettu taloudellinen kriisi, 
samoin poliittinen ja historiallinen, mutta henkinen ih-
misolemisen kriisi on tunnistamatta32. On vaikea sanoa 
lyhyesti ja täsmällisesti, mitä Heidegger tarkoittaa ih-
misolemisen hädällä (Daseinsnot). Karkeasti ottaen puhe 
on hädänalaisuudesta siinä, millaisena ihminen kokee 
itsensä ja maailmansa, miksi esimerkiksi todellisena pi-
detään ”läsnäolevaa”, ”varmaa”, ”hyödyllistä”, ”teknolo-
gisesti käytettävissä olevaa” ja niin edelleen. Heideggerin 
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mukaan tällaiset ”todellisena pitämiset” eli olemisenym-
märtämiset muuttuvat ajan mittaan, ja hän myöntää, 
että Marx tunnistaa muuttumisen ja diagnosoi muutosta 
oikein. Sen sijaan Heidegger epäilee Marxia ”metafy-
siikan vangiksi jäämisestä”, koska hän ei tunnista olemi-
senymmärtämisen muuttumisen olevan kiinni (myös) 
jostakin ei-inhimillisestä.

Ajatteliko sitten Marx ihmisen olevan oman to-
dellisuutensa ja itseymmärryksensä luoja? Heideggerin 
esittämistä lainauksista voi näin tulkita. Toisaalta ”He-
gelin ympärikäännön” seurauksena Marxin voisi lukea 
niin, että ei-inhimillinen maailma, sellaisena kuin se 
kulloinkin sattuu olemaan, on ihmisolemista ihmisestä 
riippumatta määräävä tekijä, jolloin myöskään ihmis-
tietoisuuden tapa ymmärtää tai tiedostaa ”luonnon” lait 
tai muut vastaavat säännönmukaisuudet ei ole ihmisole-
misen korkein mitta.

Heideggerin epäilystä Marxin ”metafysiikan van-
giksi jäämisestä” voi koettaa käytännöllistää. Vaikka 
Marxin toivoma tuotantovälineiden omistussuhteiden 
muutos toteutuisi, jäisi syvempi teknologinen olemisen-
ymmärrys muuttamatta. Kommunistinen tuotantokin 

saattaisi näin kohdella koko maailmaa ja ihmistä itseään 
hyödynnettävänä varantona. Marxin vastaus Heideg-
gerille on tietenkin selvä ja sisältyy Heideggerin lai-
naaman lauseen ”ihminen on ihmiselle korkein olento” 
jatkoon: seurauksena tästä uskontokritiikin päätelmästä 
on Marxin mukaan kategorinen imperatiivi, että kaikki 
olosuhteet, joissa ihminen on alistettu ja orjuutettu, 
pitää kumota33. Sikäli kuin Heidegger asettaa esimer-
kiksi teknologiasta vapautumisen ehdoksi ihmisen 
ajattelemisen jostakin ei-inhimillisestä käsin, hän ottaa 
riskin, että tähän ei-inhimilliseen sisällytetään ideolo-
gisia ja poliittisia ennakkokäsityksiä – varsinkin kun 
tiedetään, että Heidegger Herakleitosta seuraten uskoi 
kamppailun itsensä asettavan yhdet ihmiset vapaiksi, 
toiset orjiksi34. Näin hän ei pelkästään ”naturalisoi” 
yhteiskunnallista eriarvoisuutta vaan suorastaan ”on-
tologisoi” sen. Yhtäällä on Marxin uhmakas ihmisten 
tasa-arvon ja vapautumisen vaatimus, jota Heidegger 
epäilee erääksi teknologian muodoksi, toisaalla Heideg-
gerin aavistus jonkinlaisen ei-inhimillisen väliintulon 
välttämättömyydestä, jota marxilaisuus epäilee olemassa 
olevien rakenteiden puolusteluksi.
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