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”Paljon puhutut filosofian 
synkät ajat ovat nyt ohitse!”

Schelling Hegelille
Tübingen, loppiaisena 1795 

Muistat siis sentään vielä vanhat ystäväsi? Luulin 
melkein, että olet unohtanut minut ja meidät kaikki. 
Vanhat tuttumme eivät ylipäätään näytä enää tun-
tevan meitä. Renz1 asuu lähellä, mutta emme näe häntä 
emmekä kuule hänestä mitään, ja – Hölderlin? – Hänen 
mielentilansa vuoksi ymmärrän, että hän ei ole lainkaan 
ajatellut meitä. Tässä on käteni, vanha ystävä! Älkäämme 
enää koskaan vieraantuko toisistamme! Uskon jopa, että 
olemme tulleet tällä välin uudenlaisiksi toinen toisel-
lemme: sen parempi uuden alun kannalta!

Haluatko tietää, mitä meille kuuluu? – Hyvä Jumala, 
tänne on tunkeutunut αὐχμός2, joka pian auttaa vanhan 
rikkaruohon uuteen kasvuun. Kuka kitkee sen pois? – 
Filosofialta me odotimme kaikkea ja uskoimme, ettei 
sysäys, jonka se oli tuonut myös tübingeniläisten ajat-
teluun, olisi lopahtanut niin nopeasti. Valitettavasti niin 
kävi! Filosofinen henki on saavuttanut täällä jo lakipis-
teensä: Ehkä se kulkee vielä jonkin aikaa korkeuksissa 
laskeakseen sitten aina vain nopeammin. Kantilaisia on 
nyt kylläkin suuri joukko – lasten ja imeväisten suusta 
saa filosofia kuulla itse valmistamansa kiitoksen – mutta 
suuren vaivan nähtyään ovat filosofimme nyt lopultakin 
selvittäneet, miten pitkälle tällä tieteellä on lupa mennä, 
(kun kerran se ei enää lainkaan suostu etenemään ilman 
ikävää filosofiaa). Tähän pisteeseen he ovat jämähtäneet, 
asettuneet asumaan ja rakentaneet majoja, joissa heidän 
kelpaa asua ja joista he kiittävät Herraa Jumalaa! Kukapa 
tällä vuosisadalla karkottaisi heidät sieltä? Nykyisiltä ase-
mapaikoiltaan heidät voi johtaa pois vain – –! 

Oikeastaan on sanottava, että he ovat irrottaneet 
Kantin järjestelmästä (tietenkin pinnallisesti) joitakin ai-
neksia, joista nyt keitetään tamquam ex machina3 minkä 
hyvänsä uskonkappaleen avulla niin vahvoja filoso-
fisia liemiä, että teologia, joka oli jo alkanut hätääntyä, 

astuu kohta esiin terveempänä ja voimakkaampana kuin 
koskaan. Kaikki mahdolliset dogmit on jo leimattu käy-
tännöllisen järjen postulaateiksi, ja missä teoreettis-his-
torialliset todistukset eivät riitä, käytännöllinen (tübin-
geniläinen) järki iskee solmun rikki. On silkkaa riemua 
olla mukana katsomassa näiden filosofisten sankareiden 
voittokulkua. Paljon puhutut filosofian synkät ajat ovat 
nyt ohitse! –

Kirjoitat artikkelistani5, joka ilmestyi Pauluksen6 
Memorabilien-julkaisussa. Se on jo melko vanha, kiireessä 
tehty, mutta ehkä ei kuitenkaan ihan turhaan kirjoitettu. 
Teologisista tutkimuksistani minulla ei ole paljonkaan 
kerrottavaa. Melkein vuoden ajan ne ovat olleet minulle 
sivuseikkoja. Tähän mennessä minua ovat kiinnostaneet 
ainoastaan historialliset tutkimukset Vanhasta ja Uu-
desta Testamentista ja ensimmäisten kristillisten vuosisa-
tojen hengestä – näillä aloilla on vielä eniten tutkittavaa. 
Mutta tämäkin kiinnostus on lopahtanut jo jonkin aikaa 
sitten. Kuka voisikaan hautautua muinaisuuden pölyyn, 
kun oman ajan riento raastaa ja tempaisee mukaansa yhä 
uudestaan? 

Tällä hetkellä elän vahvasti filosofiassa. Filosofia ei 
ole vielä lopussa. Kant antoi tulokset; premissit puut-
tuvat vielä. Ja kuka voi ymmärtää tuloksia ilman pre-
missejä? Joku Kantin vertainen, mutta mitä virkaa niillä 
on suurelle yleisölle? Viimeksi täällä käydessään Fichte 
sanoi, että Kantin ajattelun ytimeen pääseminen vaatisi 
Sokrateen neroutta. Tätä pidän päivä päivältä entistä 
enemmän totena. – Meidän täytyy viedä filosofia vielä 
pitemmälle! Kant on raivannut pois tieltä kaiken – mutta 
miten ihmiset huomaisivat sen? 

Kaikki on lyötävä heidän silmiensä edessä säpäleiksi, 
jotta se tulisi heille käsin kosketeltavaksi! Voi innok-
kaita kantilaisia, joita on nyt kaikkialla! He ovat juut-
tuneet kirjaimelliseen tulkintaan ja kehuvat näkevänsä 
vielä paljon edessään. Olen vahvasti vakuuttunut siitä, 
että useimpien ihmisten mielessä sekä positiivisen että 
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Hegel Schellingille
Tammikuun lopussa 1795

Rakas ystävä!
Minun ei tarvitse laajemmin kertoa, kuinka paljon iloa 
kirjeesi on tuottanut minulle. Vielä ystävääsi kohtaan 
osoittamaasi uskollisuutta enemmän olin kiinnostunut 
polusta, jolle henkesi on astunut aikoja sitten ja jota se 
seuraa vielä nykyäänkin. Ystävinä emme ole koskaan 
vieraantuneet toinen toisestamme. Vielä vähemmän 
olemme toinen toisellemme vieraita siinä, mistä jokaisen 
järkevän ihmisen suuri mielenkiinto rakentuu ja jonka 
edistämiseksi ja levittämiseksi hän pyrkii vaikuttamaan 
niin paljon kuin pystyy. 

Jokin aika sitten aloin taas tutkia Kantin filosofiaa op-
piakseni soveltamaan hänen tärkeitä tuloksiaan moneen 
meille tuttuun ideaan ja työstääkseni näitä ideoita Kantin 
tulosten perusteella. En vielä tunne uudempia pyrki-
myksiä porautua perimmäisiin asioihin sen enempää 
kuin Reinholdin filosofiaakaan, koska nämä spekulaatiot 
näyttävät olevan ennemminkin hyödyllisiä teoreettiselle 
järjelle kuin käytettävissä yleisiin käsitteisiin. Sen takia 
en tunne tarkemmin näiden pyrkimysten tarkoitusperää. 
Aavistan sen vain hämärästi. Mutta huolesi postimaksun 
kalleudesta ei olisi pitänyt estää Sinua lähettämästä mi-
nulle kirjoituksesi painoarkkeja. Älä lähetä kirjoitustasi 
kirjepostina, vaan anna postivaunujen kuljettaa se! Tulen 
pitämään sitä mitä suurimmassa arvossa.

Siinä, mitä kerroit filosofian teologis-kantilaisesta ke-
hityksestä (si diis placet9) Tübingenissä, ei ole ihmettele-
mistä. Puhdasoppisuus ei ole horjutettavissa, niin kauan 
kuin heidän ammattikuntansa maallisine etuisuuksineen 

on kietoutunut valtion kokonaisuuteen. Tämä intressi 
on niin vahva, ettei siitä voida kovin nopeasti luopua, ja 
se vaikuttaa, vaikkei siitä ollakaan kaiken kaikkiaan sel-
keästi tietoisia. Toistaiseksi sillä on puolellaan koko (yhä 
monilukuisempi) joukko ajatuksettomia, korkeampia 
tavoitteita vailla olevia perässätoistelijoita ja -kirjoitteli-
joita. Kun nämä ihmiset lukevat jotain, mikä on vastoin 
heidän vakaumustaan (mikäli heidän sanahelinälleen ha-
lutaan suoda vakaumuksen arvonimi) ja minkä totuut-
takin he kenties osin aavistelevat, he sanovat: ”Niin, se 
on kaiketi totta.” Sitten he menevät nukkumaan, juovat 
aamulla kahvinsa ja kaatavat kahvia muillekin, aivan 
kuin mitään ei olisi tapahtunut. Muuten he tyytyvät 
kaikkeen, mitä heille tarjotaan ja mikä pitää heidät kiinni 
laiskassa puuhastelussa.

Mutta uskon, että olisi kiinnostavaa häiritä mahdol-
lisimman paljon teologeja, jotka muurahaisen innolla 
hankkivat rakennusaineita goottilaistemppeliään varten, 
vaikeuttaa heidän kaikkia toimiaan, piiskata heidät ulos jo-
kaisesta lymypaikastaan, kunnes he eivät enää löytäisi suojaa 
ja heidän täytyisi näyttää päivänvalossa koko heikkoutensa. 
Niiden rakennusaineiden mukana, jotka he pelastavat kan-
tilaiselta polttoroviolta estääkseen dogmatiikan suuren tuho-
palon, he kantavat kuitenkin aina myös hehkuvia kekäleitä 
pesiinsä; näin filosofiset ideat leviävät laajalle.

On kiistatonta, että Fichte on teoksellaan Kritik aller 
Offenbarung10 avannut ovet ja ikkunat pötypuheelle, josta 
kirjoitat. Kirjeesi perusteella voin hyvin kuvitella, millä 
tavalla tuo puhe päättyy. Fichte itse on ollut maltillinen. 
Mutta jos hänen perusväittämänsä otetaan todesta, teolo-
giselle logiikalle ei voida asettaa enää mitään tavoitetta eikä 
mitään rajaa. Hänen päättelynsä lähtökohtana on Jumalan 

niin sanotun luonnollisen uskonnon vanha taikausko 
yhdentyy kantilaisiin opinkappaleisiin. – On hupaisaa 
katsoa, miten he osaavat kiskaista oikeasta narusta saa-
dakseen moraalisen todistuksen. Ennen kuin kukaan 
huomaakaan, hyppää esiin deus ex machina – persoonal-
linen, yksilöllinen olento, joka istuu ylhäällä taivaassa!

Fichte tulee nostamaan filosofian niin korkealle ta-
solle, että useimpien tähänastisten kantilaisten päätä 
alkaa huimata[...]

[Kirje on repeytynyt tästä kohdasta.]
Saan Fichten esityksen alkuosan, Tiedeopin perusteet7, 

häneltä itseltään. (Olet varmaan lukenut ilmoituksen 
siitä Allgemeine Literaturzeitungin liitesivuilta. Se ei kui-
tenkaan tule kirjakauppoihin, vaan sen on tarkoitus olla 
vain käsikirjoitus Fichten kuulijoille.) Luin sen ja ha-
vaitsin ennakoineeni oikein. – Nyt teen työtä Spinozan 

tyyppisen etiikan parissa. Sen tarkoituksena on asettaa 
koko filosofian korkeimmat periaatteet, joissa teoreet-
tinen ja käytännöllinen järki yhdistyvät. Jos minulla on 
rohkeutta ja aikaa, se valmistuu pääsiäismessuun men-
nessä tai viimeistään ensi kesäksi. – Olen kyllin onnel-
linen, jos olen yksi ensimmäisistä, jotka tervehtivät to-
tuuden valtakunnan uutta sankaria, Fichteä! – Siunattu 
olkoon tuo suurmies! Hän on tekevä työn valmiiksi! Si-
vumennen sanoen: oletko lukenut kirjoituksen ”Zurück-
forderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europas”8? 
Ellet ole, tilaa se Jenasta. Sieltä sen voi ostaa. – Kukapa 
erehtyisi tuon kirjoituksen kirjoittajasta? – Kirjoitus on 
uudistajan[…]

[Kirjeen loppuosa on hävinnyt, koska kirjoituspa-
perin alaosa on repeytynyt irti. Vain seuraavat sanat ovat 
luettavissa: ”...ellen aivan erehdy, niin...”]



64   niin & näin  2/2014

Hölderlin Hegelille
Jena, 26. tammikuuta 95

Kirjeesi oli minulle iloinen tervetulotoivotus nyt, kun 
saavun Jenaan toisen kerran. Joulukuun lopussa mat-
kustin Weimariin seuranani majurinrouva von Kalb ja 
oppilaani, jonka kanssa olin viettänyt täällä kaksi kuu-
kautta, enkä itse olettanut palaavani näin pian. Mo-
ninainen surkeus, jota jouduin kasvattajan työssä ko-
kemaan tiettyjen oppilaaseeni liittyvien olosuhteiden 
vuoksi, johti päätökseeni (jo ennen lähtöäni Jenaan) 
ilmoittaa majurin rouvalle toive irtisanoutua työstäni. 
Päätökseni syynä olivat myös heikentynyt terveyteni ja 
täällä oleskellessani yhä vain kasvanut tarve elää ainakin 
jonkin aikaa itsekseni. Annoin rouvan ja Schillerin yli-
puhua itseni yrittämään vielä kerran, mutta en voinut 
sietää tuota hupia pitempään kuin neljätoista päivää, 
koska se muun muassa pilasi minun yöuneni melkein 
täysin. Sitten palasin Jenaan aivan rauhassa ja riippu-

mattomana. Itse asiassa nautin ensimmäistä kertaa elä-
mässäni riippumattomuudesta, joka toivottavasti ei jää 
hedelmättömäksi. Luova toimintani suuntautuu melkein 
kokonaan romaanini12 aineiston muokkaamiseen. Tha-
liassa julkaistu katkelma on yksi näistä raaka-aineista. 
Uskon saavani työn valmiiksi pääsiäiseen mennessä; sal-
lithan, että vaikenen siitä toistaiseksi. Olen muokannut 
uuteen uskoon runon Genius der Kühnheit, jonka ehkä 
vielä muistat. Olen antanut sen julkaistavaksi Thaliassa 
muutamien muiden runojen kanssa. Schiller osoittaa 
suurta kiinnostusta minua kohtaan ja on kannustanut 
minua kirjoittamaan uuteen aikakauslehteensä Die Horen 
sekä tulossa olevaan julkaisuunsa Musenalmanach.13

Olen puhunut Goethen kanssa. Veli hyvä! Elä-
mämme kaunein nautinto on nähdä niin paljon inhi-
millisyyttä ja niin paljon suuruutta liittyneinä yhteen. 
Hän keskusteli kanssani niin lempeästi ja ystävällisesti, 
että sydämeni nauroi oikein kunnolla ilosta ja nauraa 
vieläkin, kun ajattelen sitä. Myös Herder oli sydämel-

pyhyys. Näin Jumalan täytyy toimia puhtaasti moraalisen 
luontonsa nojalla ja niin edelleen. Siten hän seuraa taas 
vanhaa dogmaattisen todistamisen käytäntöä. Ehkä mak-
saisi vaivan valaista tätä yksityiskohtaisemmin. Jos minulla 
olisi aikaa, koettaisin määritellä tarkemmin, missä määrin 
me, moraalisen uskon vahvistamisen jälkeen, tarvitsemme 
Jumalan legitimoitua ideaa takautuvasti, esimerkiksi selit-
täessämme tarkoituksellisuutta jne. Viemme tuon idean 
nyt mukanamme etikoteologiasta fysikoteologiaan, jonka 
voisimme ottaa haltuun sen avulla. 

Ylipäänsä on mielestäni menty tähän suuntaan suh-
tautumisessa kaitselmukseen – sekä yleisesti ottaen että 
myös puhuttaessa ihmeistä ja (kuten Fichte) ilmoituk-
sesta. – Mikäli kehittelen näkemystäni laajemmin, tulen 
alistumaan Sinun kritiikkisi kohteeksi, mutta anon ym-
märtämystä jo etukäteen. – Vieraantumiseni monenlai-
sista kirjoista ja aikani rajallisuus estävät minua työstä-
mästä monia kantamistani ideoista. Ainakaan en tee pal-
jonkaan vähemmän kuin mitä voin. Olen vakuuttunut 
siitä, että merkittävää vaikutusta voidaan lopulta toivoa 
vain ravistelemalla jatkuvasti joka suunnasta; jotain 
tarttuu aina mukaan. Ja vaikkei se sisältäisikään mitään 
uutta, jokainen noista uusista panostuksista on omalla 
paikallaan hyödyksi – ja uudistaa ja vahvistaa ilmaisua 
ja yhteistyötä. Toistakaamme usein kehotuksesi: ”Äl-
käämme jääkö jälkeen!”

Mitä tekee Renz? Hän tuntuu olevan jotenkin va-
rautunut eikä kerro syytä ja työskentelee vain itseksensä, 

tai ei näe vaivan arvoiseksi tehdä jotain toisten hyväksi, 
tai pitää sairautta liian parantumattomana. Sinähän 
olet hänen ystävänsä, joten etkö saisi häntä tarttumaan 
toimeen ja esittämään polemiikkia nyt vallalla olevaa 
teologiaa vastaan? Tuon teologian olemassaolo paljastaa, 
ettei polemiikki ei ole turhaa vaan välttämätöntä. 

Hölderlin kirjoittaa joskus minulle Jenasta. Aion 
moittia häntä siitä, ettei hän kirjoita sinulle. Hän kuun-
telee Fichten luentoja ja puhuu innokkaasti Fichtestä 
titaanina, joka taistelee ihmiskunnan hyväksi ja jonka 
vaikutuspiiri ei takuulla tule jäämään luentosalin seinien 
sisäpuolelle. Hänen kirjoittamattomuudestaan et saa pää-
tellä hänen ystävyytensä kylmenneen, sillä se ei varmas-
tikaan ole heikentynyt ja hän tuntuu olevan yhä kiinnos-
tuneempi maailmankansalaisuuteen liittyvistä ajatuksista.

Tulkoon Jumalan valtakunta, ja älkööt kätemme olko 
toimettomina sylissä!

Yhtä kirjeesi ilmausta moraalisesta osoituksesta en 
ymmärrä täysin: ”jota he osaavat käsitellä niin, että yksi-
löllinen, persoonallinen olemus hyppää esiin”. Uskotko, 
ettemme lopultakaan pääse järin pitkälle? Näkemiin!

Järki ja vapaus pysyvät meidän tunnussanoinamme ja 
kohtaamispaikkanamme näkymätön kirkko11.

H.

[Reunahuomautus:] Vastaa minulle pian! Kerro terveisiä 
ystävilleni!
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Suomentajan huomautukset
1 Karl Christoph Renz, Hegelin, Hölderli-

nin ja Schellingin kun-nioittama opiske-
lutoveri Stiftissä; Renz jäi Tübingeniin ja 
antautui pappisuralle.

2 Suom. ”lika, törky”.
3 Suom. ”Kuin koneesta konsanaan”.
4 Alkutekstissä latinaksi quemcunque 

locum theologicum.
5 Friedrich Schelling, Über Mythen, 

historische Sagen und Philosopheme 
der ältesten Welt. Memorabilien. No. 5, 
1795, 1–68.

6 Heinrich Eberhard Gottlob Paulus 
(1761–1851) oli valistushenkinen evan-
kelinen teologi, joka toimitti ja kirjoitti 
joitakin filosofis-teologisia julkaisuja. 
Myöhemmin Schellingin ja Pauluksen 
välille kehittyi syvä vihamielisyys.

7 Johann Gottlieb Fichte, Tiedeopin 
perusta (Grundlage der gesamten Wis-

senschaftslehre, 1794–1795). Suom. 
Ilmari Jauhiainen. Gaudeamus, Helsinki 
2006.

8 Fichten vallankumoushenkinen kirjoitus 
Zurückforderung der Denkfreiheit von den 
Fürsten Europas, die sie bisher unterdrück-
ten ([”Vaatimus Euroopan ruhtinaille 
palauttaa ajattelun vapaus, jonka he 
ovat aiemmin tukahduttaneet”,] 1793). 
Reclam, 1957.

9 Suom. ”Jos jumalat suovat”.
10 Johann Gottlieb Fichte, Versuch einer 

Kritik aller Offenbarung ([”Tutkimus 
kaikkien ilmestysten kritiikiksi”], 1792). 
Toim. Hansjürgen Verweyen. Meiner, 
Hamburg 1983.

11 Evankelisen tulkinnan mukaan kris-
tillinen kirkko jakautuu näkyvään ja 
näkymättömään yhteisöön: näkyvä on 
maallinen kirkko kaikkine puutteineen 
ja tapakristillisyyksineen, näkymätön 

taas on ihmisten ja Jumalan taivaallisten 
joukkojen esoteerinen yhteisö, jonka 
tunnistavat vain siihen kuuluvat. Hege-
lin, Hölderlinin ja Schellingin yhtey-
dessä ’näkymätön kirkko’ tosin voisi 
tuskin olla elitistinen valittujen sisäpiiri; 
oletettavasti se oli tübingeniläisen teolo-
gian ulkokultaisuuden kritiikkiä.

12 Keskeneräiseksi jäänyt kirjeromaani 
Hyperion, joka vaikutti olennaisesti sak-
salaisen romantiikan kirjallisuuteen ja 
ajatteluun.

13 Friedrich Schiller (1759–1805), runoi-
lija, historioitsija ja filosofi, toimitti 
ahkerasti aikakauslehtiä ja albumeita. 
Näistä kuuluisimpia lienevät mainitut 
kaunokirjallisuuteen, runouteen ja teat-
teriin keskittyvät Die Horen, Thalia ja 
Musenalmanach.

linen, kätteli minua, mutta esiintyi kyllä enimmäkseen 
maailmanmiehenä ja puhui usein aivan allegorisesti; 
tunnethan sinä hänet. Kaiketi tapaan hänet vielä joskus. 
von Kalbin perhe jäänee Weimariin (mistä syystä poika 
ei enää tarvinnut minua ja jäähyväisiä voitiin nopeuttaa), 
ja erityisesti majurin rouvan ja minun välinen ystävyys 
antaa minulle mahdollisuuden vierailla tässä talossa use-
amminkin. 

Fichten spekulatiiviset kirjoitukset – Tiedeopin pe-
rusta – kuten myös hänen painetut luentonsa oppineiden 
kutsumuksesta kiinnostavat Sinua varmaankin suuresti.
Aluksi epäilin häntä vahvasti dogmatismista. Jos saan 
otaksua, niin hän näyttää todellakin seisoneen ja sei-
sovan edelleen tienhaarassa – hän haluaisi ylittää teorian 
sisältämän tietoisuuden tosiasian. Hyvin monet hänen 
lausuntonsa osoittavat tämän, ja tämä on yhtä varmaa 
ja vielä huomiota herättävämmin transsendenttia kuin 
tähänastisten metafyysikkojen yritykset ylittää maailman 
olemassaolo. Hänen absoluuttinen Minänsä (= Spinozan 
substanssi) sisältää kaiken reaalisuuden; se on kaikki ja 
sen lisäksi ei ole mitään. Tälle absoluuttiselle Minälle ei 
siis ole olemassa objektia, sillä muuten kaikki reaalisuus 
ei olisi siinä; tietoisuus ilman objektia ei kuitenkaan ole 
ajateltavissa, ja vaikka olisin itse tämä objekti, niin olen 
sellaisena välttämättä rajoittunut, olkoonkin että Minä 
olisi ajallinen, siis ei absoluuttinen. Siis absoluuttisessa 
Minässä ei voida ajatella olevan tietoisuutta, ja sikäli kuin 
minulla ei ole tietoisuutta, sikäli minä en ole (itselleni) 

mitään, eli absoluuttinen Minä on (minulle) Ei-mitään.
Tuolla tavalla panin ajatukseni paperille vielä Walters-

hausenissa lukiessani hänen ensimmäisiä kirjoituksiaan, 
välittömästi Spinozaa luettuani. Fichte vahvistaa minulle 
[...] 

[Tästä puuttuu viisi riviä.]
[...] Minän ja Ei-minän vuoromääreen asettaminen 

(hänen kielellään) on varmasti kummallista; myös pyrki-
misen idea jne. 

Minun täytyy keskeyttää ja pyytää Sinua suhtau-
tumaan tähän kaikkeen niin kuin sitä ei olisi kirjoitettu. 
Paneutumisesi uskonnon käsitteisiin on varmasti mo-
nessa suhteessa hyvää ja tärkeätä; kaitselmuksen käsi-
tettä tarkastelet kai aivan rinnakkain Kantin teleologian 
kanssa. Tapa, jolla hän yhdistää luonnon (siis myös 
kohtalon) mekanismin sen tarkoituksenmukaisuuteen, 
näyttää minusta oikeastaan sisältävän koko hänen jär-
jestelmänsä hengen; sehän on sama kuin hänen tapansa 
sovitella kaikki antinomiat. Fichtellä on antinomioista 
eräs hyvin merkillinen ajatus, josta kuitenkin kirjoitan 
Sinulle mieluummin toisella kerralla. Olen jo pitkään 
pohtinut kansansivistyksen ihannetta, ja koska Sinä kä-
sittelet parhaillaan osaa siitä, uskontoa, valitsen ehkä 
Sinun kuvasi ja ystävyytesi ohjaamaan ajatuksiani ulkoi-
sessa aistimaailmassa ja kirjoitan sopivalla hetkellä Sinulle 
lähteviin kirjeisiin sellaista, mitä olisin kirjoittanut ehkä 
myöhemmin, arvioitavaksesi ja oikaistavaksesi. –

[Loppu puuttuu.] 

Suomentanut Panu Turunen

(alun perin: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe. Briefe von und an 
Hegel. Band I, 1785–1812. Toim. Johannes Hoffmeister. Meiner, Hamburg 1952, 13–20)


