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K ongressin kokoava teema oli kahtiaja-
koinen: Hegelin ensyklopedinen systeemi 
ja sen perintö. Yhtäältä siis jäsennettiin, 
tulkittiin ja avattiin Hegelin systeemin 
kokonaisuutta hahmottavaa Ensyklo-

pediaa (Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften 
im Grundrisse, 1817–1830) – viime vuonna kaksisataa 
vuotta täyttänyttä saksalaisen idealismin kulmakiveä, 
kolmiosaista järkälettä, jonka oli määrä nivoa koko tie-
teiden järjestelmä yhdeksi kaikenkattavaksi ja sisäisesti 
aukottomaksi esitykseksi. Toisaalta käsiteltiin Hegelin 
vastaanottoa ja ensyklopedisen systeemin vaikutusta 
myöhempään ajatteluun esimerkiksi kulttuuri-, oikeus-, 
taiteen-, uskonnon- ja historianfilosofiassa, poliittisessa 
ajattelussa ja käytännössä sekä monen tason ajatussuun-
tauksissa ja ideoissa.

Yhteinen teema oli totuttuun tapaan niin yleisluon-
toinen, että puheenvuorojen kokonaisuus oli itsessään 
ensyklopedinen. Temaattinen jako selkiytti ja kevensi 
kuitenkin valtavasti, koska eri aihepiirit oli jäsennetty 
selkeästi ja yhdistetty käytännössä toimiviksi puheenvuo-
rojen kokonaisuuksiksi eri huoneisiin. Teemoina oli esi-
merkiksi ”Logiikan tiede”, ”Ensyklopedian eri editiot”, 
”Taide, uskonto ja filosofia”, ”Hegel nykyisissä yhteis-
kuntatieteissä”, ”Hegelin vastaanotto Venäjällä” ja niin 
edelleen. Huoneiden ryhmäkoko pysyi pienenä ja tun-
nelma oli väljempi kuin täydessä pääsalissa, joten keskus-
telulle oli enemmän aikaa, tilaa ja vapautta.

Ensyklopedia ajattelun tapana ja 
toteutumisena
Avausesitelmän piti professori Angelica Nuzzo (CUNY), 
joka käsitteli ajattelua ensyklopedian muodossa 
(”Thinking in the Form of an Encyclopedia”) – dia-
lektisen (systeemi)ajattelun metodin ja toteutumisen 

yhteyttä ensyklopediamuotoon. Aihe kuulostaa abst-
raktilta ja laajalta, mutta Nuzzo lähti tottuneesti ja sel-
keästi avaamaan johtoajatustaan: syklistä kokonaisuutta 
yhteen kerivä ensyklopedia on esitysmuoto ja etenemisen 
tapa, joka on välttämätön, kun dialektisesti etenevä fi-
losofinen ajattelu toteuttaa metodiaan (ja metodinsa) 
ja saavuttaa päämääränsä muodostuessaan täydelliseksi 
kokonaisuudeksi. 

Ajattelu ensyklopediamuodossa on siis pohjim-
miltaan sekä dialektisen ajattelun toteutumista että sen 
realisoituma metodina/metodiksi, eikä kumpaakaan ole 
ilman toista. Metodia ei ole ennen toteumaansa, koska 
vasta sen täydellistyminen realisoi sen, ja se täydellistyy 
vasta saavuttaessaan päämääränsä ja muodostaessaan 
kokonaisuuden, ensyklopedian. Nuzzo kutsuu tätä 
”Hegelin dialektiikan ongelmaksi”: metodia ensyklo-
pedista projektia varten ei edeltä käsin ole, koska se 
ottaa hahmonsa prosessissa itsessään olematta siitä eril-
linen. Väitteen merkityksen avaaminen edellyttää koko 
lailla taustoitusta Hegelin systeemin kokonaisuudesta, 
rakenneperiaatteista ja toiminnasta, mutta siinä Nuzzo 
onnistui ihmetyttävän seurattavasti ja tiiviisti.

Nuzzo täsmentää, että tieteellis-filosofisen ajattelun, 
jollaisesta Hegel Ensyklopediassaan puhuu, on oltava it-
sensä sisältävää ja itsestään syntyvää, sisältönsä itselii-
kuntoa: sen liikkeellepanevan voiman ja liikkeen etene-
misen on kummuttava siitä itsestään, ja sen on edettävä 
sisäisesti jatkuvana. Näin se tavoittaa oman päämääränsä 
muodostaessaan sisäkkäisistä kehistä muotoutuvan ko-
konaisuuden, ensyklopedian. Filosofinen ajattelu on He-
gelille dialektis-systemaattinen prosessi, jossa tietoisuus 
etenee aiheidensa, fenomenologisten sisältöjen ja loo-
gisten muotojen kautta kohti ensyklopedista kokonai-
suutta: tämän ajattelun tavoitteena on tulla objektiivi-
seksi ajatteluksi. Viime kädessä ajattelu ajattelee itsensä 
kehityksessään, etsii itseään.

Maria Valkama

Ensyklopedisesti Hegelistä
Tübinger Stiftin pappisseminaarissa opiskelijatoverit kutsuivat alle parikymppistä 
G. W. F. Hegeliä vanhaksi äijäksi (anekdootin mukaan der alte Mann tai pelkästään 
der Alte). Hegelin ajattelu ja perintö ovat kuitenkin hyvissä voimissa edelleen, reilut 
puolitoista vuosisataa myöhemmin, kuten nähtiin kesäkuun alussa Tampereen yliopistolla. 
Vähintään toistasataa tutkijaa ja opiskelijaa kokoontui tuolloin Hegel-Gesellschaftin 
32. kansainväliseen kongressiin, ja osallistujissa oli yhtä paljon nuorta polvea kuin 
klassikkopartoja ja kaikkea siltä väliltä. Tiistaina 5.6. alkaneessa nelipäiväisessä 
tapahtumassa pääsi seuraamaan ansioituneiden asiantuntijoiden puheenvuoroja, 
tutkijoiden esitelmiä ja osallistumaan sekä laaja-alaisiin että erityisaiheisiin syventyviin 
keskusteluihin.
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Metodi – puusta tyveen ja takaisin
Nuzzon mukaan ajattelun muotoutuminen metodikseen 
tapahtuu tietoisuutena, joka saa sekä alkusysäyksensä 
että sulkeumansa logiikassa. Ensyklopedian ensimmäinen 
osa käsittelee ”logiikan tiedettä”. Nuzzo kuitenkin muis-
tuttaa, että Hegelin mukaan ajattelussa kaikkein konk-
reettisinta ja rikkainta on sisältö, ja siitä riisuttu, kui-
vakka ja paljas logiikka vain ”varjomaailma” (Schattenwelt 
der Logik). Silti juuri tuo maailma opettaa käsittämään 
totuuden havainnollisesta, fenomenologisesta – objek-
teista, jotka heittävät varjon. Tästä lähtee liikkeelle En-
syklopedian ensimmäinen kehä, kehitys objektiivisuutta 
kohti: logiikan tieteestä kohti luonnon filosofiaa1.

Ensyklopedinen ”kehitys” on ajattelun 
itseobjektivoi(tu)misen prosessi, tietoisuuden muotoi-
levaa työtä, jossa se ottaa itseään kohteekseen ja tulee 
kohteekseen. Logiikasta luonnon filosofiaan siirryttäessä 
ajattelu ”vapautuu absoluuttisesti” kohteestaan ja ajat-
telee itseään luontona vain suuremmassa kokonaisuu-
dessa, ensyklopedian prosessissa2. Ensyklopedian kehän 
määränpää ei ole sulkeuma, vaikka se onkin eräänlainen 
päätepiste, eikä prosessi varsinaisesti ”etene” lineaari-
suuden mielessä. Hegelin Logiikan tieteen alussa kuvaama 
prosessi on liikkeessä (”päinvastoin”?) kohti sitä, mikä on 
sen alkupisteenä.

Nuzzon esitelmästä saa käsityksen, että ensyklope-
disen kehän ”loppu” on Hegelin järjestelmässä erään-
lainen siirtymä, jossa käsite ja todellisuus käyvät yhteen 
tai käsite vapautuu kohteestaan ja päämäärästään. Ko-
konaisajatus on valtavan laaja, mutta Nuzzo onnistui 
havainnollistamaan ja selventämään ainakin sen, miten 
Hegelin ensyklopedia-ajattelu johtaa väistämättä para-
doksiinsa tai ”ongelmaansa”: ensyklopedista metodia ei 
siis ole, ei vielä, eikä takeita toteutumisesta (tai epäon-
nistumisesta) ole eikä voi olla, koska se ei voisi olla itse 
ensyklopedian prosessille eli metodille ja toteutumiselle 
ulkoista.

Nuzzon avaus oli erinomainen johdatus kongressin 
teeman aavoille. Yritys seurata esitystä Ensyklopedian ra-
kentumisesta ja toimintaperiaatteesta niin kokonaisval-
taisesti vaati kuulijalta varsin intensiivistä keskittymistä, 
ja esitelmän selkeydestä huolimatta Hegelin systeemilaiva 
oli liian iso ja elaboraatti purjehtiakseen hyvässä järjes-
tyksessä pullonkaulasta tajuntaan.

Mitä näitä nyt on
FT Antonios Kalatzis (Centre Marc Bloch) aloitti toisen 
päivän ohjelman esitelmällä, jonka aihe ei kuulostanut 
yhtään vähemmän abstraktilta: mikä on todellista ja 
mikä epätodellista Hegelin järjestelmässä?

Itse kysymys ja tapa ratkaista sitä olivat silti varsin 
suoria. Kalatzis kertoo olleensa Hegelin logiikkaa tut-
kiessaan aluksi hämmentynyt siitä, mitä ”todellisuus” 
tai ”reaalisuus” tarkoittaa, kun sitä käytetään yhtä lailla 
vahvassa merkityksessä sekä käsitteiden ja ideoiden reaa-
lisuudesta että luonnosta. Missä suhteessa niiden todel-
lisuudet ovat keskenään – vastaavatko ne toisiaan kor-

respondenssin mielessä? Kalatzisin mukaan jotkut ovat 
ajatelleet, että Hegelin systeemissä epistemologinen ja 
ontologinen taso liudentuvat toisiinsa, mutta hän itse on 
toista mieltä.

Hegelin ajattelussa ei ole irto-osia. Kalatzis muis-
tuttaa, että esimerkiksi Ensyklopedian tai Logiikan tieteen 
osat, kuten systeemi, henki, absoluutti tai tietoisuus, ovat 
pelkästään keskeneräisiä, prosessuaalisia käsitteellistyksiä, 
ja vasta kokonaisuus vastaa todellisuutta (tai, kuten 
Nuzzon esitelmän pohjalta voisi ajatella, on todellinen). 
Ensyklopedia ei kuitenkaan ole tarkoitettu kokonaisluet-
teloksi siitä, mikä on (olemassa, todellista). Kumpikin 
tutkijoista on yhtä mieltä korostaessaan, että systeemin 
on määrä olla enemmän kuin esitys kohteista, enemmän 
kuin reaalisten käsitteiden korrespondenssia reaalisen to-
dellisuuden kanssa. 

Kalatzis tiivistää tapansa käsitellä todellisuuskysy-
mystä tekemällä kaksivaiheisen jaottelun. Ensiksi voidaan 
puhua reaalisuudesta subjektiivisena tai objektiivisena. 
Subjektiivisesti reaalinen on kyllä todellista, mutta to-
dellista mielteinä, ei itsessään riippumattomana olevana. 
Toisaalta voidaan kysyä reaalisuuden ”ontologista sy-
vyyttä”, sen asemaa systeemin hierarkkisessa kokonai-
suudessa. Kun kysytään, mikä Hegelin järjestelmässä on 
reaalista, on siis kysyttävä myös sen reaalisuuden astetta, 
ja kumpikin Kalatzisin tarjoamista ratkaisuvaiheista edel-
lyttää järjestelmän kokonaisuutta, subjektiivisuuden ja 
objektiivisuuden sekä välittömyyden ja välillisyyden va-
rassa toimivaa dialektiikkaa. Kalatzis saa vakuuttavasti 
osoitettua, miten tämä kaksivaiheinen reaalisuuden mää-
rittäminen soveltuu käytännössä Hegelin systeemin tul-
kintaan, ja osoittaa, mitkä kategoriat sen kussakin kol-
messa osassa (logiikka, luonto, henki) on ymmärrettävä 
objektiivisesti reaalisina.

Osittain siksi, että Kalatzisin esitys oli englanniksi, on 
vaikea tulkita, miten sana real pitäisi mieltää suomeksi. 
Hegel itse käyttää toki saksaksikin käsitettä real, mutta 
Kalatzis ei kerro, miten se eroaa esimerkiksi käsitteestä 
wirklich. Kun yrittää punnita sanojen ei-institutionaa-
lisia merkityksiä, myös viimeksi mainittu viittaa todelli-
suuteen, mutta enemmän vaikutuksellisuutena (wirken, 
vaikuttaa; toimia), siis terminologisesti ajatellen kenties 
”aktuaalisuutena”. Sana real tuntuu kenties enemmän 
ontologiselta kategorialta, jotenkin täsmällisemmältä 
kuin sama englannin sana. Välillä esitelmää kuunnellessa 
oli siis helppoa menettää käsitys siitä, millä todellisuuden 
tasolla liikutaan ja miten se toimii.

Yhtä saksankielistä poikkeusta lukuun ottamatta 
pääesitelmät olivat englantia, ja oli ehkä yllättävää, 
että sanojen ja rakenteiden kääntyvyyden ongelmaa ei 
kongressissa sivuttu. Asia tuli mieleen oikeastaan vasta 
osin saksan-, osin englannin- ja ranskankielisiä osio-
puheenvuoroja kuunnellessa. Hegelistä kuuleminen ja 
puhuminen saksaksi nimittäin tuntui yksinkertaisesti 
helpommalta. Jo kongressin teeman ansiosta esitelmissä 
korostettiin jatkuvasti, että systeemin rakenteellinen 
kokonaisuus määrittää sen jokaista osaa ja prosessia; 
kuten Kalatzis viittasi, ne voivat olla reaalisia vain sys-
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teemin kokonaisuutta palvelevan käyttökelpoisuutensa 
muodossa. Siksi tuntui erityiseltä haasteelta kuljettaa 
tällaisen järjestelmän käsitteitä ja osia kielijärjestelmästä 
toiseen.

Logiikka ja hyvän idea
Koko kongressin ilmapiiri oli sisältönsä melkoisesta pai-
nosta huolimatta luonteva, eikä sitä raskauttanut tar-
peeton ryppyotsainen muodollisuus tai koneellinen kip-
sipatsaspölytys. Neljäntenä intensiivisenä päivänä voisi 
silti kuvitella, että Hegelin hehkeys olisi alkanut himmetä 
innokkaimmankin tutkijan silmissä, mutta FT Katerina 
Deligiorgi (University of Sussex) onnistui virkistämään 
ihmeesti vielä kongressin lopuksi. Puheenvuoro aktuaa-
lisesta ja hyvästä Hegelin Logiikassa oli elävä ja innostava, 
eikä sille ole helppo tehdä oikeutta näiden hajanaisten 
muistiinpanojen pohjalta.

Deligiorgi kiinnitti huomionsa siihen yllättävään 
seikkaan, että Hegel sisällyttää abstraktin käsitteelliseen 
logiikkaansa jotain, minkä odottaisi kuuluvan etiikkaan: 
hyvän käsitteen. Deligiorgin mukaan hyvän asema He-
gelin logiikassa avautuu, kun ajatellaan se kytköksissä ak-
tuaalisuuteen ja selvitetään tämän kytköksen merkitystä. 
Esitelmä käsitteli hyvän ideaa hegeliläisenä ideana, joka 
pyrkii realisoituvuuteensa, aktuaalisuuteen. Hänen mu-
kaansa aktuaalinen on (aktuaalista) vain, jos sillä on 
tietty arvo eli maksimaalinen määreisyys (engl. maximal 
determinateness)3.

Hegelille keskeinen aktuaalisuuden ja hyvän välttä-
mätön kytkös on Deligiorgin mukaan ymmärrettävämpi 
lähtökohta, jos sitä katsotaan keskiaikaisen ajattelun va-
lossa. Esimerkiksi Anselm Canterburylaisen ontologisessa 
todistuksessa Jumalan olemassaolon välttämättömyyden 
premissinä oli, että täydellisen hyvän olennon ominai-
suutena on oltava myös olemassaolo – olisihan olematon 
mutta muuten täydellinen ja hyvä olento kehnompi kuin 
oleva. Hegelin ajattelussa Deligiorgi selitti hyvän ja aktu-
aalisuuden kytköstä esimerkiksi sillä, että Ensyklopedian 
logiikkaan ei kuulu ajatteleminen pelkästään mahdolli-
seksi vaan todelliseksi. Kun ajatellaan hyvää (hyvän idea), 
sitä ajatellaan toteen. Idea tähtää realisoituvuuteensa, 
joten jos se on tosi, se on realisoitavissa. Se tulee aktuaa-
liseksi – eli on. 

Eikö tämä sitten tarkoittaisi jotain sen suuntaista, 
että mikään realisoitumaton hyvä ei ole tosi, tai että 
kaikki, mikä on, on hyvää? Jotta niin ylenpalttiseen af-
firmaatioon ei päädyttäisi, on Deligiorgin mukaan rat-
kaistava rajoitteen ongelma. Siihen on filosofiassa pyritty 
esimerkiksi määrittämällä rajoitteeksi ulkoinen tarkoite 
eli päämääräsyy, tai oma sisäinen ominaisuus, jonkin 
hyvyys. Näin on pyritty kohti hyvän ideaa tavoittele-
malla tätä jotakin määrättyä hyvää.

Hyvä todesta
Sitten Deligiorgi muistuttaa, että rajoitettu, tarkoit-
teella tai ominaisuudella puitettu hyvän idea ei Hegelille 

kelpaa. Siinä idean ja aktuaalisuuden välissä on katkos, 
joka kalvaa myös hyvän ideaa: näin tulkittuna hyvästä 
jää käteen kaksi erillistä osaa, joiden välillä ei ole välttä-
mätöntä yhteyttä. Hyvän ideaan ei itseensä sisälly vaati-
musta sen käytettävyydestä (hyvän aktualisoimiseksi), 
jos käytettävyys edellyttää toteutuakseen ensin hyvän 
ideaa, sitten jotain, millä on tuo hyvä, ja lopuksi näitä 
yhdistävää praktista syllogismia. Hegeliläisittäin hyvän 
idean on nimenomaan sisällettävä toteutumisensa, koska 
ideana se pyrkii realisoitumaan juuri itsessään ja itsenään, 
ja koska muussa tapauksessa syntyy ulkoisuusregressio: 
saavutettu hyvä voi aina olla tavoite toiseen, korke-
ampaan hyvään, eikä idea itse koskaan ole aktuaalinen. 
Hyvä itse ei todellistu.

Tätä ongelmaa Deligiorgi selittää avaamalla aktuaa-
lisuuden käsitteen merkitystä Hegelille. Se ei merkitse 
abstraktin mahdollisuuden eikä sisäiseksi jäävän vasta-
kohtaa vaan on vastakohta puutteelliselle, riittämättö-
mälle määreisyydelle. Aktuaalisuuden enimmäismäärä 
olisi siis kaikki pätevästi muotoillut propositiot hyvästä ja 
ei-hyvästä realisoituina. Deligiorgin mukaan Hegelin kä-
sittämänä hyvällä ei teoriassa ole pois suljettuja määreitä, 
joten hyvällä on maksimaalisena määreenään kaikki. 
Kaiken hyvän maksimaalinen määreisyys tarkoittaa myös 
sen aktuaalisuutta.

Miksei Hegel siis vain sano, että ”hyvä on”? Deli-
giorgin mukaan ”on” on aina vain paikallinen hyvän 
määritelmä, ja kaiken hyvän on siis toteuduttava täy-
delleen, jotta sitä voi sanoa hyväksi. Hegel ei siis tarkoita, 
että kaikki, mikä on tapahtunut, on hyvää. ”Kaikki” ei 
ole vielä tapahtunut täydelleen. Hyvän ”arvo” jää aina 
vielä epämääräiseksi ennen realisoitumista. Käsitettä on 
käytettävä aina riittämättömästi, kuten ideat ovat riittä-
mättömiä osittaisuudessaan.

Aktuaalisen kokonaisuus ja sen hyvyys jää siis vält-
tämättä avoimeksi, kuten myös Hegelin ensyklopedinen 
ajattelu. Seuraavalle ajatuskierrokselle lähdetään edelleen 
metodia hapuillen ja kenties parhaimmillaan epämäärä-
tietoisen rauhallisesti päätä pahkaa.

Viitteet
1 ”Luonnon filosofia” (Philosophie der Natur) ei Hegelin ajattelussa 

rajaudu antiikin luonnonfilosofiaan, vaikka kattaa myös sen. 
Hegelille luonto on idean ulkoista ilmentymistä, ja niin ollen 
luonnon filosofia koskee ideaa ajallisten ja tilallisten ilmiöiden 
moninaisissa muodoissa.

2 Ajattelun vapautuminen kohteestaan tarkoittaa tässä tapauksessa, 
ettei ajattelu enää määrity kohteensa kautta – ei kohteesta sisäl-
tönä eikä olemuksellisesti, niin, että ajattelu olisi vain sillä edelly-
tyksellä, että sillä on kohde.

3 Hegelin yhteydessä hyvän maksimaalinen määreisyys voitaneen 
muotoilla myös niin, että hyvällä on suurin mahdollinen realisoi-
tuneiden määreiden joukko, ja tässä tapauksessa tuo joukko on 
rajaton, koska hyvältä ei ole mahdollisuutta a priori kieltää mitään 
määrettä.
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