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Jos logiikka käsittelee vain sitä, mistä logiikan joh-
dantokursseilla puhutaan, eli päättelyn ja todista-
misen muodollisia sääntöjä, se jää elämästä etäälle. 
G. W. F. Hegel on kuitenkin antanut vastaesi-
merkin tällaiselle logiikan tulkinnalle. Hän tul-

kitsi käsitteiden sisältöä ja mieltä siten, että esimerkiksi 
’elämän logiikka’ tarkoittaa ’elämän’ käsitteellisen sisällön 
määrittämistä – ja vieläpä niin, että elämään kuuluvaa ih-
meellisyyttä ja ristiriitaisuutta ei selitetä pois, vaan se ni-
menomaan selitetään.

Logiikan tieteen esipuheessa Hegel toteaa, ettei perin-
teinen koululogiikka tarjoa muuta kuin ”järjestelemät-
tömän kasan kuolleita luita”1. Hänen mukaansa logiikka 
on pysynyt Aristoteleesta Kantiin samana, muuttumat-
tomana muodollisen ajattelun sääntöjen kokoelmana, 
jonka säännöt voi kyllä oppia ulkoa, mutta johon ei 
mahdu aitoja kysymyksiä2. Logiikka on ”varjojen valta-
kunta”, verettömien haamujen ja kuivien luurankojen 
kansoittama filosofian Haades3. Vaikka kärsivällinen työs-
kentely tässä varjojen valtakunnassa onkin filosofille vält-
tämätöntä, hänen tavoitteenaan on viime kädessä (Jeesusta 
lainaten) ”antaa kuolleiden haudata kuolleet” ja herättää 
logiikka henkiin perustamalla se kokonaan uudelleen.

Hegelille perinteinen logiikka on kuoleman valta-
kunta, mutta hänen uuden logiikkansa voi ajatella päin-
vastoin avaavan filosofialle ”elämän valtakunnan”. Kou-
lulogiikan ylittäminen ei siis tarkoita heittäytymistä epä-
loogiseksi vaan uuden, korkeamman logiikan etsimistä 
– elämän logiikan artikuloimista.

1700–1800-lukujen vaihteessa oli ajankohtaista 
kysyä, miten filosofian ja vieläpä logiikan saisi herä-
tettyä sananmukaisesti eloon ja henkiin. Muiden muassa 
Fichte, Schelling ja Novalis pitivät tavoitteenaan elävää 
ajattelemista ja elämän ajattelemista. Logiikan tieteessä 
kysymykseen annetaan poikkeuksellisen viimeistelty 
vastaus4.

Systeemin elävä logiikka
Elämän käsite on loogisen haastavuutensa ohella He-

gelille myös systemaattisesti tärkeä, sillä se muodostaa 
saranakohdan, jossa järjestelmän eri osat kohtaavat. En-
sinnäkin teologinen elämän käsite on Hegelin filosofiassa 
sekä tutkimusongelma että esikuva filosofialle itselleen. 

Hegel tutkii teologis-filosofista elämän käsitettä jo var-
haisessa kirjoituksessaan Der Geist des Christentums und 
sein Schicksal (”Kristinuskon henki ja kohtalo”)5. Ajatus-
kulku huipentuu varhaisen pääteoksen Phänomenologie 
des Geistes (”Hengen fenomenologia”) kuvaukseen siitä, 
miten Jumalan ikuisuuden todellistuminen Jeesuksen 
elämän, kuoleman ja kuolemanjälkeisen elämän dialek-
tiikkana toimii parhaana tai jopa ainoana mahdollisena 
esityksenä (Vorstellung) itsensä absoluuttisen hengen kä-
sitteellisestä liikkeestä6. Myös Logiikan tieteen viimeisessä 
luvussa Hegel selittää absoluuttisen idean Johanneksen 
evankeliumiin viitaten tienä, totuutena ja elämänä. Paa-
valia mukaillen hän myös toteaa: ”yksin absoluuttinen 
idea on oleminen, katoamaton elämä, itsensä tietävä totuus 
ja kaikki totuus”7.

Toiseksi elämän käsite on Hegelin luonnonfilosofian 
ydin. Teoksen Enzyklopädie der philosophischen Wissen-
schaften toinen osa Naturphilosophie (”Luonnonfilosofia”) 
esittää, miten elämä nousee vähitellen esiin näennäisesti 
kuolleesta fysikaalisesta luonnosta ja huipentuu elävän 
olennon ja viime kädessä eläimen käsitteeksi8. Hegelin 
mukaan koko luonto on liikkuva, muuttuva, elävä. Tämä 
ajatus on peräisin Schellingin luonnonfilosofiasta ja 
etenkin hänen teoksestaan Von der Weltseele (1798), jossa 
luonto kuvataan elävänä organismina ja elämän voimana 
ylipäätään. Hegel kääntyi nuoruudenystäväänsä vastaan 
jo kirjassaan Phänomenologie des Geistes, mutta sisällyttää 
silti vähin äänin lukuisia Schellingiltä peräisin olevia tie-
teellis-filosofisia käsityksiä omaan luonnonfilosofiaansa.9

Kolmanneksi elämän käsitettä tarvitaan pohdittaessa 
ihmisen vapautta ja ihmisyhteisön historiallisuutta. Voi-
dakseen olla vapaa ihmisen on ensin oltava elävä, sillä 
ellei hän olisi, muutos olisi hänelle mahdottomuus: ih-
minen ei kykenisi mittelemään kuoleman kanssa eikä 
varsinkaan kehittymään ja sivistymään. Myös histori-
allinen yhteisö on elävä, sillä sekin syntyy, kukoistaa ja 
kuolee10.

Logiikan tieteen luku ”Das Leben” (”Elämä”) on ym-
märrettävä tätä taustaa vasten: loogisen elämän käsitteen 
on kyettävä selittämään sekä luonnon, ihmisen että 
hengen elämää. Elämän käsite on siis yksi systeemin osa, 
mutta se on samalla myös koko systeemin panos ja pe-
riaate. Elämä luonnehtii koko systeemiä yhtä lailla kuin 
kuuluisa Aufhebung (säilyttävä kumous) ja negatiivisuus. 

Susanna Lindberg

Elämän logiikka
Ilmaisu ”elämän logiikka” tuntuu paradoksaaliselta. Eikö ”elämä” ole juuri se, mistä 
”logiikka” ei voi saada kiinni? Eikö elämä ole logiikalle liian epämääräistä – eivätkö 
syntymän ja kuoleman, luomisen ja tuhoutumisen kaltaiset ilmiöt ole pikemmin ihmeitä 
kuin loogisia selviöitä? Eikö elämä ole vieläpä olennaisesti ajallisena ilmiönä aivan muuta 
kuin logiikan käsittelemä ajaton todellisuus?
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Toisaalta elämä muodostaa myös oman momenttinsa ja 
on näin negatiivisuutta ja Aufhebungia selvemmin käsite, 
ei vain operatiivinen väline.

Elämän käsitteen ytimessä on samaa puhtaan muu-
toksen hetkeä luonnehtivaa levottomuutta kuin Aufhe-
bungissa ja negatiivisuudessa. Itse asiassa elämän am-
bivalentti liike selittää viimeksi mainittuja. Elämää on 
ajateltava liikkeenä, jossa negatiivisuuden (kuoleman) 
tuhoama todellisuus säilyy (tai syntyy) jatkuvasti uu-
destaan ja uutena (ist aufgehoben). Elämä on tuhoamisen 
ja luomisen liike, jossa hengen tuskin käsitettävissä oleva 
energeia ilmenee.11

Logiikan tieteestä näkee heti ensi silmäyksellä, että 
elämä on hyvin rikas käsite. Luku ”Elämä” sisältyy Lo-
giikan tieteen kolmanteen kirjaan eli sen toiseen osaan, 
jonka nimi on ”Subjektiivinen logiikka tai oppi käsit-
teestä”. Elämä siis kuuluu olemisen ja olemuksen jälkeen 
tulevaan subjektin logiikkaan. Näin ollen sitä on tarkas-
teltava subjektiivisuuden periaatteena.

Hegel korostaa subjektin elävyyttä: hän esittää sub-
jektikäsityksensä vastaväitteenä Kantin ajattelulle, joka 
nerokkuudestaan huolimatta on hänen mukaansa elo-
tonta. Kantin subjekti jää Hegelin mukaan kartesio-
laiseksi. Subjekti kylläkin ajattelee, on ja seuraa repre-
sentaatioitaan12. Mutta itsessään se on kuitenkin tyhjä 
representaatio, josta ei voi tietää mitään13. Hegel itse 
ymmärtää subjektin toisin. Logiikassa tarkasteltu sub-
jekti ei ole tyhjä muodollinen instanssi, jonka sisäinen 
rakenne jää tutkimattomaksi, koska siinä ole mitään 
tiedettävää. Päinvastoin juuri subjektia on tutkittava.
Kantin subjekti on ilmiöiden synteesin mahdollisuus 
(Möglichkeit). Hegelin subjekti sen sijaan on todellista 
(wirklich), konkreettista käsittämistä, jossa ”subjekti 
ottaa kohteet haltuunsa”14. Subjekti jättää kohteisiinsa 
käsittämisen jäljen, mutta samalla se tulee itse kohtei-
densa merkitsemäksi. 

Subjekti on vain ja ainoastaan tällaisen konkreet-
tisen käsittämisen liike, ei niinkään tästä liikkeestä 
erillinen puhdas minä, ja se voi tarkastella omaa kä-
sittämistään itsereflektion avulla. Edelleen, toisin kuin 
kartesiolais-kantilaisessa perinteessä, Hegelin subjekti 
ei ole inhimillinen minä vaan absoluuttinen subjekti: 
Hegelin hypoteesin mukaan olevan kokonaisuus, tai 
tarkemmin sanoen siinä vaikuttava rationaalisuus, on 
muodoltaan subjektiivinen. 

Hegel näkee Aristoteleen ajatuksessa psykhestä 
enemmän spekulatiivista totuutta kuin kartesiolais-kan-
tilaisessa ajatuksessa egosta15. Niinpä hänen subjektikä-
sityksensä esikuvana onkin ennen kaikkea Aristoteleen 
teos De anima. Aristoteleen määritelmän mukaan sielu 
on ”luonnollisen kappaleen aktuaalisuus.”16 Sielu on siis 
Aristoteleelle elävän ruumiin entelekheia, sen liikkeen pe-
riaate, kyky. Tämän takia Aristoteles pitää juuri elämän 
käsitettä niin tärkeänä.

”Subjektiivinen logiikka tai oppi käsitteestä” ja-
kautuu kolmeen päälukuun: ”Subjektiivisuus”, ”Objek-
tiivisuus” ja ”Idea”. Ensimmäisessä luvussa eritellään loo-
gisia perusmääreitä: käsitettä, arvostelmaa ja päätelmää. 

Nämä puhtaan loogiset käsitteet muodostavat subjektin 
intiimin sisäisyyden. Luvun ”Objektivisuus” aiheena ovat 
mekanismi, kemismi ja teleologia. Ne selittävät ennen 
kaikkea fysikaalisen maailman käsitteellistä perusraken-
netta, joka näkyy aurinkokunnan liikkeissä, putoamis-
liikkeessä, kemiallisissa prosesseissa ja muissa vastaavissa 
ilmiöissä.

Hegel puhuu luonnosta mekaniikan, kemian ja te-
leologian näkökulmasta myös luonnonfilosofiassaan, 
mutta Logiikan tieteessä hän selittää saman todellisuuden 
puhtaan käsitteellisen perusrakenteen. Teleologialla on 
Logiikassa tärkeämpi ja yleisempi asema kuin Naturphi-
losophiessa, sillä se selittää myös reaalifilosofiaa. Logiikan 
tieteessä teleologia on jo melkein sama asia kuin elämä, 
mutta siltä puuttuu elämälle ominainen, ilmeinen itseref-
lektiivisyys. Siksi se jää vain objektiiviseksi, ei vielä ideaa-
liseksi käsitteeksi.

Elämä liikkeessä
”Elämä” kuuluu Logiikan rikkaimpaan vaiheeseen, 
”Ideaan”, ja se on idean ensimmäinen, köyhin muoto. 
Elämä on siis Hegelille idea, mutta sama toimii myös 
kääntäen: idea on perustaltaan elävä. Hegelin idean esi-
kuvana on pikemminkin aristoteelinen entelekheian pe-
riaate kuin platonilainen eidos: elämä on muutoksen ja 
liikkeen laki, ei muuttumattoman olion ikuinen esikuva. 
Väitän myös, että kuten Aristoteleella, Hegelillä elämän 
idea on syytä ymmärtää liikkeenä, jossa idea nousee yk-
sittäisistä elävistä olioista. 

”Elämä” on teoksen kokonaisuudessa erittäin kiin-
nostava luku, koska se näyttää, miksei Logiikan tiedettä 
pidä ymmärtää pelkkänä abstraktien ideoiden taivaana, 
loogisten ajatusten itseliikuntona. Sen sijaan sitä on tul-
kittava lähtökohtaisesti kontingentin ja äärellisen todel-
lisuuden elämän rationaalisuutena: rationaalisuus nousee 
reaalisuudesta itsestään, sitä ei paineta reaalisen päälle 
jostakin ylhäisestä platonilaisesta taivaasta käsin.

Elämän logiikassa näytetään yleisesti, kuinka elämälle 
ominainen idean muoto, laji, nousee elävien olioiden 
elämästä: niiden yksilöllisestä ja keskinäisestä toimin-
nasta. Laji on elävien olioiden oman toiminnan tulos, 
ei vain ihmisymmärryksen tuottama käsitys luonnosta. 
Logiikan tieteen seuraava jakso, ”Tiedon idean” aloittava 
”Toden idea”, kuvaa puolestaan tiedon prosessia. Aluksi 
siinä esitetään, miten ihmistieto alkaa yrityksestä ta-
voittaa luonnosta lajit, ensin jonkinlaista ”hämärää tun-
netta” seuraten ja sitten ”olennaisia asioita aavistaen”17. 
Näin ’lajit’ ovat luonnon omia muodostelmia, jotka 
ihmismieli vaivoin hahmottaa ja tavoittaa, eivät tiede-
miesten keksimiä kategorioita, elävän aineksen kahleita. 

Luvun ”Elämä” alaluvut ovat ”Elävä yksilö”, ”Elämän 
prosessi” ja ”Laji”. Hegelin äärimmäisen abstraktin kehit-
telyn motiivina ja päämääränä on saman elävän olennon 
ymmärtäminen kuin Naturphilosophien kolmannessa 
osassa (joka sekin seuraa mekanismia ja kemismiä). Na-
turphilosophiesta opitaan, että elävän luonnon täydel-
lisimpänä muotona on eläin – ja voidaan myös todeta, 
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ettei Hegel erota eläintä ja ihmistä radikaalisti toisistaan. 
Hegelin mukaan inhimillisen tietoisuuden viriäminen 
eläimelle ominaisesta vaistonvaraisesta elämästä on hidas 
prosessi, jossa elämä tulee vähitellen tietoiseksi itsestään. 
Niinpä se, mitä hän sanoo elämästä ylipäänsä, pätee osin 
myös ihmiseen (ja etenkin ilmiöihin, joita nykyään kut-
sutaan ruumiillisuudeksi ja seksuaalisuudeksi).

Mitä itse elämän käsite pitää sisällään? Käsite on 
erittäin vaikea, koska se sisältää paradoksin: se on läh-
tökohtaisesti idea yksittäisestä olennosta, siis universaali 
kuvaus singulaarisuudesta, vaatimus ajatella yksittäisyy-
dessä vaikuttavaa yleisyyttä. ”Yksinkertaisen [elämän 
idean] läsnäolo moninaisessa ulkoisuudessa [ajan ja tilan 
määrittämässä ulkoisessa maailmassa] on reflektiolle ab-
soluuttinen ristiriita […] ja käsittämätön arvoitus.”18

Paradoksaalisuus heijastuu myös kielen tasolle. He-
gelin teksti on äärimmäisen abstraktia. Toisin kuin 
”Objektiivisuuden” alueella, hän ei anna edes viitteel-
lisiä esimerkkejä. Havainnollistukset on etsittävä muista 
systeemin osista ja kohdista, joissa puhutaan elämästä 
sinänsä ennen itsetietoisuuden kehittymistä (tällainen 
kohta on etenkin Naturphilosophien loppu). Logiikassa 
elämä on idea eli jotakin sinänsä totta. Siksi kehittelyn 
lähtökohtana ei voi olla luonnonelämä eikä hengen-
elämä, joita havainnoitaisiin ja jotka toimisivat näin ollen 
elämän käsitteen ennakkoedellytyksinä – esityksen on 
oltava puhtaasti käsitteellinen. Siitä huolimatta elämän 
käsite todellistuu nimenomaan eläimessä, ja sikäli sen on 
selitettävä eläimen oleminen.

Paradoksi on kuitenkin ennen kaikkea looginen: mitä 
tarkoittaa ajatus, että looginen elämä on singulaaristen 
olentojen universaalisuutta? Elämä ei ole itsenäinen sielu-
substanssi, joka olisi toisesta näkökulmasta katsoen moo-

diensa kokonaisuus (kuten Spinozan deus sive natura, 
jota Hegel kommentoi todellisuuden käsitteen muttei 
enää elämän käsitteen yhteydessä). Elämä on subjekti-
voitumisen periaate, jonka mukaan elämä todellistuu 
vain elävän olennon yksittäisyytenä tai singulaarisuutena 
(Einzelnheit). Teoksessa Enzyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften asia ilmaistaan suoraan näin: ”Elämä on 
olennaisesti yksittäinen elävä olento, välittömästi tar-
kasteltuna joku tämä elävä olento”19. Logiikassa täsmen-
netään: 

”Yksinkertainen elämä […] on olennaisesti singulaarinen 
olento, joka suhtautuu objektiviteettiin kuin johonkin 
itselleen toiseen, kuin elottomaan luontoon. Elävän olen-
non alkuperäinen arvostelma on se, että se leikkaa itsensä 
yksilöllisenä subjektina irti objektiivisuudesta ja asettuu sitä 
vastaan […]”20

Elämä on ajateltavissa vain yksittäisen olennon ja sen 
läpikotaisin negatiivisen ruumiillisuuden kautta. (Ruu-
miillisuus on yhtä negatiivista kuin Phänomenologie des 
Geistesin alussa tarkasteltu aistivarmuuden kohde.) Tässä 
mielessä ei ole elämää ylipäänsä, on vain singulaarisia 
eläviä olentoja.

Jokainen singulaarinen elävä olento on hyvin para-
doksaalinen: se sekä asettaa itsensä että ei voi sitä tehdä. 
Se ei voi asettaa itseään sikäli, että se ei ole oman ole-
massaolonsa syy, se ei voi päättää syntyä. Toisaalta se 
voi asettaa itsensä sikäli, että se tuottaa itse oman yksi-
löllisen erityislaatunsa: sen koko elämä on sen (yleensä 
tiedostamatonta) itsensä määrittämistä. Elämän käsite 
saa jokaisen olennon kääntymään ulkomaailmaa vastaan 
tekemällä itse kullekin mahdolliseksi kieltäytyä osasta, 

”Ei ole elämää ylipäänsä, 
on vain singulaarisia eläviä 
olentoja.”
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jonka luonnonvälttämättömyys sille määrää. Näin elävät 
olennot määrittävät itsensä yksilönä objektiivista maa-
ilmaa vastaan.

Negatiivisuus elämän ytimessä
Elävän olennon määrittää singulaariseksi eläväksi olen-
noksi yksi ainoa periaate, joka onkin elämän käsitteen 
keskeisin sisältö: olla elossa ja olemassa, siis elää elä-
määnsä, pysyä hengissä ja toteuttaa itseään. Elämä on 
halu elää, elämän telos on elämä itse. Tämän ajatuksen 
taustalla kaikuu biologi Xavier Bichat’n kuuluisa määri-
telmä, jonka mukaan ”elämä on niiden funktioiden ko-
konaisuus, jotka vastustavat kuolemaa”21. 

Tämän singulaarisuuden lisäksi elävälle olennolle on 
Hegelin Logiikassa ominaista, että se määrittelee itse it-
sensä: se on subjekti, negatiivinen ykseys, joka suhtautuu 
vain itseensä ja josta on tullut itse (selbstisch), jotakin 
subjektiivista (subjektiv). 

”Tämä subjekti on idea singulaarisuuden muodossa yksin-
kertaisena, joskin negatiivisena itseidentiteettinä, elävänä 
yksilönä. Yksilö on ensinnäkin elämä sieluna, siis itse itsensä 
periaatteena, joka on läpikotaisin määräinen, alkava, itseään 
liikuttava periaate. […] Ruumiillisuudessaan sielu yhtyy 
objektiivisuuteen.”22 

Elävä olento on etenkin ruumiillisuutensa an-
siosta reaalinen (wirklich) olento, mutta se on myös 
enemmän, koska sillä on lisäksi teloksensa, johon se 
suhtautuu omana päämääränään. Elävän olennon 
määrittävä perusta, sen elämänperiaate, on psykhe, 
jonka lakina on puolestaan sisäinen päämääräha-

kuisuus, innere Zweckmäßigkeit. On syytä huomata, 
ettei sisäinen teleologia koskaan toteuta mitään ul-
koista, esimerkiksi Jumalan antamaa päämäärää, vaan 
se luo ja toteuttaa itse oman päämääränsä. Lisäksi 
elävän olennon perimmäinen päämäärä on pysyä 
elossa (keinolla millä hyvänsä), ei suinkaan mu-
kauttaa itseään johonkin valmiiseen ideaalityyppiin. 
Elävä olento kykenee näin vapautumaan pelkkää ob-
jektiivista luontoa säätelevästä mekaanisesta, kemial-
lisesta ja teleologisesta kausaalisuudesta ja toimimaan 
oman sisäisen finaalisuutensa voimasta.

Kun luontoa tarkastellaan syy–seuraussuhteiden nä-
kökulmasta, kukin olento on maailmassa vaikuttavien 
mekaanisten, kemiallisten ja muiden kausaalisten pro-
sessien alainen objekti. Mutta kun elävää olentoa tarkas-
tellaan subjektina ja niin muodoin omana päämääränään 
(als Selbstzweck), se irtautuu samaisesta ulkoisesta maa-
ilmasta, pitää sitä jonakin negatiivisena, epäitsenäisenä, 
pelkkänä välineenä omille tarpeilleen: 

”Se on konstruoinut itsensä itsenäisenä olentona, jota 
vasten ulkoinen maailma saa vain negatiivisuuden ja epäit-
senäisyyden arvon. Samalla kun elävä olento tuntee itsensä, 
se saavuttaa varmuuden siitä, että sitä vastassa seisova toisin-
oleminen on mitätön.”23

Tämän takia elävän olennon halut voivat selittää olion 
itsensä. Ensinnäkin siinä vaikuttaa yksi kaiken muun yli 
käyvä periaate: minä elän, minun elämäni on kaikkein 
ensimmäinen tarve, jolle kaikki muut tarpeet ovat alis-
teisia. Toiseksi elävä olento päättelee tästä, että se voi 
suhtautua ulkomaailmaan tämän elämisen tarpeen tyy-
dyttäjänä. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa, että 

”Elämä on halu elää, elämän 
telos on halu itse.”
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elävän olennon on ravittava itseään, se suhtautuu ulko-
maailmaan ravintona, se syö maailmaansa.

Hegel ei suinkaan pidä tarpeiden tyydyttämistä 
liian halpa-arvoisena aiheena filosofiselle pohdinnalle 
vaan päinvastoin syvästi spekulatiivisena tapahtumana. 
Tarkastellaan tarpeen prosessia hiukan yksityiskohtai-
semmin syömisen tapahtumana. Prosessin lähtökohdan 
voi ilmaista vaikkapa niin, että kun elävällä olennolla on 
nälkä, maailma yrittää negeerata sen. Vaikkapa nälkäi-
selle ketulle metsä voi näyttäytyä paikkana, joka ei tee 
sen oloa mukavaksi ja joka suorastaan kieltäytyy autta-
masta sitä hädässä.

Mutta elävän olennon luontoon kuuluu uskoa, että 
sen oma halu olla olemassa on yhtä arvokas kuin luon-
nollisten prosessien halu tuhota se. Näin elävä olento 
määrittyy tarpeena: se on tarve, puute, halu ”kumota” 
maailman töykeä vetäytyminen sen ulottumattomiin. 
Niinpä se tekee kaikkensa syödäkseen, ottaakseen maa-
ilman haltuunsa ja suorastaan osaksi itseään sen sijaan, 
että se alistuisi maailman töykeydelle, voipuisi, meneh-
tyisi ja hajoaisi lopulta osaksi epäorgaanista maailmaa. 
Tässä, sanoo Hegel, näkyy ”absoluuttinen ristiriita”24. 

Elämänviettiään toteuttaessaan elävä olento on 
”luonnostaan hyvä”25. On hyvä elää, on mahdotonta 
ajatella toisinkaan. Mutta tämä samainen elämäntarve 
johtaa tuskaan: ensin nälän tuskaan, kun maailma ei 
taivu elävän olennon tahtoon vaan haluaa päinvastoin 
hajottaa sen, ja sitten julmuuden tuskaan, kun elävä 
olento assimiloi (syö) maailmansa. Ehkäpä kettu syö jä-
niksen ja katuu julmuuttaan – mutta on sen kuitenkin 
syötävä. Absoluuttinen ristiriita on juuri tämä elävän 
olennon jakautuminen niin, että sen sinänsä hyvä halu 
johtaa välttämättä pahaan.

”Elävä olento on itselleen tällä tavoin jakautunut, ja se tuntee 
sen, ja tuskassa [Schmerz] sillä on tunne ristiriidasta. Siksi 
tuska on elävien olentojen etuoikeus. […] Sanotaan, että ris-
tiriitaa ei voi ajatella, mutta on päinvastoin niin, että elävän 
olennon tuskassa ristiriidalla on reaalinen eksistenssinsä.”26

Elämä on luonnon korkein taso, ei koko luonto. Elävässä 
olennossa ja sen maailmassa vaikuttavat myös alemmat 
mekaaniset ja kemialliset tasot. Kun elävä olento syö, vai-
kuttaa sen ruuansulatuksessa myös kemiallisia prosesseja. 
Sen syötyä saattavat mekaaniset syyt silti tuhota sen (puu 
voi kaatua jänistä syövän ketun päälle ja tappaa sen, minkä 
jälkeen sen ruumis kemiallisesti hajoaa). Elävä olento on 
kaikin puolin ristiriitainen olento, ja niinpä se on myös ää-
rellinen (kuolevainen). Hetkeksi se saattaa kääntyä luonnon 
alempia prosesseja vastaan ja voittaa ne oman sisäisen te-
leologiansa voimin, mutta lopulta se toki kuolee ja alemmat 
prosessit hajottavat sen: ”Prosessin mekaaninen ja kemial-
linen puoli on elämän hajoamisen alku.”27

Hengen elämä luonnon rajoissa
Elävä olento on liikettä ja tulemista, tarvetta ja negatiivi-
suutta, ”levottomuutta”28. Se muotoutuu jatkuvassa vuo-
rovaikutuksessa ulkomaailman kanssa29. Tässä mielessä 
elävä olento ”luo” itse itsensä ja oman ainutlaatuisen 
muotonsa. Elämän idea konkretisoituu kuitenkin lajina, 
ei yksilönä. Jos olion hahmo syntyy sen elämästä eikä 
ennalta-annetusta lajimääritteestä, mistä laji on peräisin?

Alaluvussa ”Laji” Hegel esittää, että vaikka elämän 
käsite toteutuukin välttämättä elävässä yksilössä, tämä ei 
singulaarisuutensa takia voi koskaan olla lajin ideaalisen 
määrityksen mukainen. Enzyklopädiessa Hegel selittää: 

”Hegel ei suinkaan pidä tar-
peiden tyydyttämistä liian 
halpa-arvoisena aiheena filoso-
fiselle pohdinnalle vaan päin-
vastoin syvästi spekulatiivisena 
tapahtumana.”
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”Elävä olento kuolee, koska se on ristiriita, joka muodostuu 
siitä, että se on itsessään universaali, laji, ja kuitenkin se on 
välittömästi olemassa vain yksilönä. Kuolemassa laji osoittaa 
mahtinsa yli yksilön välittömyyden.”30

 
Hegel jatkaa: ”[V]älittömän, yksittäisen elävän olennon 
kuolema on hengen esiintulemista.”31 Miten on ymmär-
rettävä ristiriita, että elämän käsite on yhtäältä olemassa 
vain yksilössä, vaikka toisaalta yksilö ei koskaan ole lajin 
veroinen?32

Tulkintani mukaan Hegel vastustaa ennen kaikkea 
ajatusta, jonka mukaan lajeilla tai muilla vastaavilla par-
tikulaarisilla muodoilla olisi oma, erillinen ontologinen 
statuksensa. Ne eivät ole olemassa missään muualla kuin 
elävissä olennoissa itsessään – eivät Platonin taivaassa ei-
vätkä myöskään tutkijoiden teorioissa. Jos laji toteutuu 
elävissä olennoissa itsessään, se ei voi toteutua missään 
ulkoisen hahmon kaltaisissa piirteissä vaan eliöiden ta-
vassa elää. Laji ei ole elämästä irrallinen normi vaan 
elämän prosessin tulos.

Edellä tarkasteltiin itsesäilytystä osana elämisen toi-
mintaa. Luvussa ”Laji” esitellään elämisen toiminnan 
toinen puoli, nimittäin eläimen suhde toisiin eläimiin 
ja sen välityksellä syntyvä suhde itseen. Hegel selittää 
hieman hankalasti, että elävä olento saavuttaa eräänlaisen 
tuntemuksen itsestään, kun se tarkastelee itseään toisessa 
yksilössä. Toisessa yksilössä se tunnistaa itsensä; samalla 
kahdentumisesta kahdeksi lajitoveriksi syntyy ristiriita; 
tämä ristiriita kehittyy edelleen sukupuolivietiksi ja li-
sääntymisen prosessiksi, jossa kahden olennon välinen 
ristiriita yritetään kumota ensin yhtymällä toiseen ja 
sitten tuottamalla uusi olento33. Lopulta vasta ”yksilön 
kuolema on hengen tulemista esiin”34. Niin yksilöt kuin 
sukupuolierokin sortuvat viimein lajin käsitteeseen (tämä 
on tietysti vain kuvaus tietämisen prosessista, ei mistään 
reaalisesta tapahtumasta).

Tämä selitys ei vakuuta, ellei ajattele käsitteiden dia-
lektisen etenemisen riittävän perusteluksi. Itse ajattelen 
kuitenkin, että dialektisen kehittelyn mieli paljastuu 
vain, jos se jäsentää jotain todellista prosessia35. Niinpä 
tulkitsen, että ”Lajissa” eläinlaji muodostuu eräänlaisissa 
primitiivisissä, esitietoisissa tunnustuksen prosesseissa. 
Lähtökohtaisesti eläin pitää ulkomaailmaa itsessään mi-
tättömänä (nichtig) välineenä omien tarpeittensa tyydyt-
tämiselle: näin kettu voisi katsella kuusta jonka juurella 
nukkua, jänistä jonka syödä illallisekseen ja myös sutta, 
joka saattaisi ahmia sen suihinsa.

Kun kettu sitten tapaa toisen ketun, tapahtuukin 
jotakin muuta: lajitoveri ei olekaan pelkkä mitätön 
(nichtig) väline vaan alku erilaiselle prosessille, joka 
tyydyttää aivan toisenlaisen nälän kuin tarve. Toisessa 
ketussa kettu tunnistaa ketun: se kohtaa kaltaisensa ja 
alkaa haluta jotakin ihan muuta kuin pelkkää omakoh-
taisen tarpeen tyydyttämistä, nimittäin sukupuolisuutta 
ja suvunjatkamista, jotka voivat johtaa jopa omien tar-
peiden ylenkatsomiseen toisen tarpeiden vuoksi. Näin 
syntyy laji: se syntyy positiivisesti toiminnasta, jossa 
ketut yhtäältä tunnistavat lajikumppaninsa (elinkump-

panit ja pennut), ja negatiivisesti toiminnassa, jossa ne 
eivät tunnusta jäniksiä ja susia lajikumppaneikseen. 

Lajin syntyyn sisältyvä toiminta on jo potentiaali-
sesti teoreettisesta (vaikkeivät ketut siitä mitään teoreet-
tista nimitystä käytä). Ihmisyhteisöissäkin vaikuttaa vas-
taava prosessi, joskin tietysti paljon monimutkaisempi. 
Niiden jäsenet tunnustavat toisensa ”kaltaisikseen” ja 
jotkut muut ”muukalaisiksi”, vaalivat yhteisön his-
toriaa ja rakentavat sille yhteistä tulevaisuutta. Eri 
kansojen nimenomaiset muodot eivät tietenkään eroa 
toisistaan luonnollisesti niin kuin eläinlajit, mutta ne 
syntyvät yhtä lailla jäsentensä tunnustustoiminnasta ja 
ne elävät samankaltaisina, pikemminkin tosiasiallisina 
kuin missään erityisessä mielessä rationaalisina parti-
kulaarisina muodostelmina (”kettu” tai ”jänis” lajeina 
eivät ilmaisse mitään varsinaista loogista ideaa vaan pel-
kästään maailman tosiasiallista jäsennystä).

Tässä mielessä lajin käsite syntyy suoraan luonnon-
elämästä itsestään ja etenkin sen spekulatiivisimmista 
hetkistä: kuolemasta, sukupuolisuudesta ja syntymästä. 
Kettulaji syntyy kettujen paritellessa ja lisääntyessä; filo-
sofinen lajin käsite syntyy, kun luonnonolioiden pelkän 
hajanaisuuden tilalle ilmaantuu partikulaarisia ryhmiä, 
joita kuoleman, syntymän ja sukupuolisuuden spekulatii-
viset tapahtumat jäsentävät.

Absoluuttinen subjekti
Logiikan tieteeseen sisältyy vielä yksi, äärimmäinen kysymys 
elämästä, nimittäin ajatus absoluuttisen subjektin omasta 
elämästä. Absoluuttinen subjekti ei tietenkään ole mikään 
yksittäinen elävä olento vaan ”oleminen, katoamaton 
elämä, itsensä tietävä totuus ja kaikki totuus”, kuten edellä 
nähtiin. Vaikka sen elämä onkin näin katoamatonta, se on 
silti yhä elämää. Se ei ole kuolevainen muttei kuolemasta 
tietämätönkään, vaan elämä, joka kohtaa kuoleman säik-
kymättä ja yltää vain tämän ansiosta kuolemattomuuteen. 
Se ei ole äärellistä ja ajallista muttei myöskään tietämättö-
myyttä ajallisuudesta, vaan ajallisuuden kautta välittynyttä 
ikuisuutta. Se voittaa luonnon kontingenssin vain vapau-
tuakseen lopulta takaisin luonnoksi36. 

Absoluuttinen subjekti on näin ollen ”elävä”. Tämä 
ei johdu siitä, että se olisi ”itsensä itsestään synnyttävä ja 
liikkeessään itsessään pitäytyvää olemista” eli olemista, 
joka käsitetään ”itsessään pitäytyvänä itsenäisyytenä” ja 
niin muodoin stabiliteettina, kuten Heidegger ajattelee37. 
Pikemminkin absoluuttinen subjekti on elävä, koska se 
on äärimmäinen muutoksen periaate, kyky oman itsen-
säkin tuhoamiseen ja luomiseen.

Absoluuttinen subjekti on ainutlaatuisella tavalla 
elävä: ei niin, että se olisi hyvin suuri eläin, jolle kaikki 
vieras olisi vain mitätöntä (nichtige) välineellisyyttä, vaan 
niin, että kuten elävä olento ainakin, se on aina vierauden 
läpitunkema. Samoin se on suhde omaan alkuunsa, jonka 
se ”muistaa” absoluuttisen muistin (Erinnerung) hitaassa 
liikkeessä. Se taistelee oman negatiivisuutensa kanssa ja 
seuraa vain omaa sisäistä tarkoituksenmukaisuuttaan, 
jonka päämäärää ei ikinä ole määrätty ennalta.M
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