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Abstract
In the recent political theory it is ever more common to point out that the liberal theory has had in
the modern world a respectable rival called republican theory. This study tries to support the thesis
that however fundamentally their distinction be defined it has as its most important element
different concepts of freedom. The liberals have so called negative concept of freedom almost
without exception as the basis of their political theory whereas the republicans tend to have a
different concept of freedom as that. In this study this is called autonomic freedom in its more
developed version.
The above thesis has been argued by comparing two central modern republicans, Rousseau and
Hegel. The arguments of this study firstly show that they both have the autonomic freedom as a
basis of their political theories in a much more developed and richer form than anyone else before.
The arguments secondly show that their theories of the modern society on the one hand and those
of political community on the other hand are very similar. The very same thing can thirdly be said
of their accounts of the relationship of these conceptions.
Their political theories showed a considerable amount of common features which are different
from or contrary to those of liberal theories. Many of them could be connected to Rousseau’s and
Hegel’s near-kindred concepts of autonomic freedom. Their characteristic differences can in many
cases be accounted for to their historically different perspectives into the development of the
modern society. The case in point is Adam Smith’s The Wealth of Nations (1776). It is very
unlikely that Rousseau even knew about it whereas studying it was very important for Hegel’s
understanding of the modern society.
The argumentation for the theses of the study has been based on close and detailed
interpretation of the relevant texts of Rousseau and Hegel.

Keywords: autonomical freedom, Hegel, modern (bourgeois) society, philosophy of
right, republican political philosophy, Rousseau
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Tiivistelmä
Viime aikoina on poliittisessa teoriassa yleistynyt käsitys, jonka mukaan liberalistisella poliittisella teoriassa on modernissa maailmassa varteenotettava kilpailija, nimittäin republikanistinen
teoria. Tutkimuksessa pyritään esittämään tukea teesille, jonka mukaan liberalismin ja republikanismin eron keskeinen fundamentti tai ainakin yksi aivan keskeisimmistä on niiden erilainen
vapauden käsite. Liberalistisella poliittisella teorialla on melkein poikkeuksetta nk. negatiivinen
vapauden käsite perusteenaan, kun taas republikanisteilla on yleensä perusteena toisenlainen
vapauskäsite, jonka kehittynyttä muotoa nimitetään tässä tutkimuksessa autonomiseksi vapaudeksi.
Juuri mainittua teesiä perustellaan tutkimalla kahta keskeistä modernia republikanistia, Rousseauta ja Hegeliä. Ensin osoitetaan, että heillä on autonominen vapaus poliittisen teoriansa
perusteena kehittyneemmässä ja rikkaammassa muodossa kuin kenelläkään heitä ennen. Toiseksi
osoitetaan heidän poliittisia teorioitaan tutkimalla, että heidän käsityksensä modernista yhteiskunnasta ja poliittisesta yhteisöstä ovat varsin yhteneväiset. Kolmanneksi osoitetaan, että heillä
on hyvin yhteneväinen käsitys myös niiden suhteesta.
Heidän poliittisissa teorioissaan esiintyi runsaasti liberalistisesta teoriasta poikkeavia tai sille
vastakkaisia yhteisiä piirteitä. Monet näistä voitiin asettaa tiiviiseen yhteyteen edellä mainitun
heille pitkälti yhteisen vapauskäsitteen kanssa. Heidän luonteenomaiset eronsa voidaan usein
yhdistää heidän historiallisesti erilaiseen perspektiiviinsä modernin yhteiskunnan kehitykseen.
On esimerkiksi erittäin epätodennäköistä, että Rousseau olisi edes kuullut Adam Smithin Kansojen varallisuudesta, kun taas Hegelin teoria modernista yhteiskunnasta perustuu huomattavassa
määrin tämän teoksen tutkimiseen.
Tutkimuksen teesien perustelu nojaa Rousseaun ja Hegelin relevanttien tekstien yksityiskohtaiseen lähitulkintaan.

Asiasanat: autonominen vapaus, Hegel, moderni (porvarillinen) yhteiskunta,
oikeusfilosofia, republikaaninen poliittinen filosofia, Rousseau

Esipuhe
Viimeaikainen aatehistoriallinen tutkimus on esittänyt todisteita, joiden mukaan uu
den ajan poliittisen filosofian ja teorian päävirtauksen, liberalismin, lisäksi on ole
massa merkittävä akanvirta, jota voi kutsua republikanismiksi1. Nämä tutkimukset
ovat keskittyneet paljolti 1600- ja 1700-lukujen anglosaksiseen historiaan polttopis
teinä kehitys kohti Englannin lyhytikäistä tasavaltaa ja siitä toipumisen historiaa sekä
”federalistien” ja ”republikanistien” kiista Yhdysvaltain perustuslaista.
Tutkimukset ovat tuottaneet myös uuden käsitteen ja termin ”civic humanism”2,
joka on selvästi sukua sille, mitä kutsun tässä tutkimuksessa republikanismiksi. Kos
ka käsillä olevan tutkimuksen konteksti on toinen kuin niiden, en pysähdy pohtimaan
tämän käsitteen ja republikanismin rajankäyntiä. Tutkimukseni pyrkii kyllä vahvis
tamaan esitettyä yleistä teesiä republikanismin asemasta uudella ajalla, mutta koh
teeni, Rousseau ja Hegel, eivät ole olleet mainitussa tutkimusperinteessä vakavan
erittelyn kohteina. Yritän tutkimuksessani osoittaa, että ja miten Rousseau ja Hegel
jatkavat klassista republikanistista teoreettista perinnettä.
Tutkimuksessa pyrin näyttämään Rousseaun ja Hegelin modernin yhteiskunnan
teorioiden sekä heidän poliittisen yhteisön teorioidensa erittelyn avulla läheisen yhtey
den heidän välillään. Yhteys on sekä näissä kummassakin erikseen ja erityisesti myös
siinä, miten näiden keskinäinen suhde kummallakin määrittyy. Erittelyssä on tärkeä
osuus tekstien tulkinnalla. Erittelyn ja tulkinnan keskeisenä avaimena on teesi, jonka
mukaan sanottu yhteisyys perustuu suuressa määrin heidän yhteiseen vapauskäsit
teeseensä, jota nimitän autonomiseksi vapaudeksi ja jota erittelen luvussa T2. Sekä
”republikanismi” että ”liberalismi” ovat perin vaikeasti määriteltäviä termejä, var
sinkin jälkimmäinen. En voi niitä tarkkaan luonnehtia, mutta tutkimuksen perusteella
ehdotan, että esitettyä vapauden käsitettä koskevaa erottelua käytettäisiin yhtenä tärkeimmistä kriteereistä niiden luonnehdinnoissa ja erottelussa.
Valmisteilla ollut käsikirjoitukseni on aivan viime vaiheeseen saakka yksityiskoh
dissaan sekavassa tilassa, vaikka olinkin painavimmat pulmakysymykset ratkaissut
viimeistään v. 2011 loppuun. Kun se on joka tapauksessa muutenkin raskaslukuista
tekstiä, en ole voinut sitä luettaa kenelläkään ennen sen luovuttamista väitösproses
siin. En voi siis kiittää ketään sitä koskevista arvokkaista neuvoista matkan varrella.
Haluan kuitenkin maksaa muutaman intellektuaalisen velkani.

1

Mm. J. G. A. Pocokin ja Quentin Skinnerin tutkimukset.

2

Alan Patten luonnehtii tällä termillä tulkintaansa Hegelin vapauden käsitteestä (Patten,

34ff ja 165ff).
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Ruth Benedictin Kulttuurin muodot vapautti minut suurimmasta osasta naturalisti
sia ennakkoluulojani. Sen ansiosta pidän määrättyjä nykyisen teoreettisen kulttuurin
piirteitä tympeinä. Vaikeaan Hegeliin perehtymiseni tärkein tienviitta oli Joachim Rit
terin Hegel und die französische Revolution. En vieläkään käsitä, miten Hegeliä lä
helle voisi päästä sitä tuntematta. Tampereen yliopiston edesmennyt filosofian prof.
Raili Kauppi sai minut oivallisella suopeuden ja penseyden yhdistelmällä ymmär
tämään, että filosofinen ajattelu vaatii kirjoittamista uskottavasti olemassa olevalle
yleisölle. Olen hyvin kiitollinen Oulun yliopiston aate- ja oppihistorian professori
emeritus Juha Manniselle inspiroivasta työilmapiiristä ja keskusteluista. Olen monien
muiden ohella osallistunut Tampereen yliopiston lehtorin FL Lauri Mehtosen johta
mien seminaarien kouluun. Sieltä ovat peräisin monet kantaneiden ajatusteni siemenet
ja siellä olen voinut oppia ja hioa historiallisesti sensitiivistä tulkintaa. Tästä voi sanoa
vain sine qua non.
Kiitän ohjaajaani dos. Kari Väyrystä käsikirjoitukseni kommentoimisesta, työtove
ruudesta ja ystävyydestä. Kiitän esitarkastajiani prof. Vesa Oittista ja dos. Arto Lai
tista arvokkaista kommenteista, joista monia olen voinut käyttää parantaakseni kä
sikirjoitusta niin muodollisessa kuin sisällöllisessäkin suhteessa.

8

Sisällys
Abstract
Tiivistelmä
Esipuhe
1 Johdanto: Liberalismi ja republikanismi......................................................... 13
2 Autonominen vapaus........................................................................................... 19
2.1 Autonominen ja negatiivinen vapaus.............................................................. 19
2.2 Negatiivinen vapaus ja sen yhteys autonomiseen vapauteen.......................... 20
2.3 Autonominen vapaus ja järki........................................................................... 23
2.4 Autonominen poliittinen vapaus..................................................................... 23
2.5 Autonominen vapaus ja tunnustus................................................................... 24
3 Yhteiskuntasopimuksen konseptio Rousseaulla............................................... 27
3.1 CS:n kysymyksenasettelu ja yhteiskuntasopimuksen käsite sen ratkaisuna... 27
3.2 Yhteiskuntasopimuksen ensimmäisen luvun tulkintaongelmia....................... 32
3.2.1 Konventioon perustuva yhteiskunnallisen järjestyksen pyhä side.......... 32
3.2.2 Jakson I. 6 alun tulkintaongelma............................................................. 34
3.2.3 Jakson I. 8 problemaattinen teksti........................................................... 36
3.3 Yhteinen hyvä (bien commun)........................................................................ 39
3.3.1 Yhteisen hyvän käsite ja sen keskeiset elementit.................................... 39
3.3.2 Autarkia ja yhteinen hyvä....................................................................... 43
3.4 Joitakin legitiimin poliittisen yhteisön merkitseviä erityispiirteitä................. 44
3.4.1 Suvereenin ja alamaisen keskinäisistä suhteista...................................... 44
3.4.2 Suvereeni ja vallanjako........................................................................... 47
3.5 Yleisen tahdon luonteesta ja legitiimin poliittisen yhteisön hajoamisesta...... 48
3.6 Julkinen mielipide ja kansalaiskasvatus.......................................................... 51
4 Rousseaun modernin yhteiskunnan kritiikki................................................... 53
4.1 Johdanto.......................................................................................................... 53
4.2 Autarkia Emilen luonnollisuutta tarkoittavana kriittisenä kasvatuksen
peruskategoriana............................................................................................. 54
4.3 Antropologiset peruskategoriat D2:ssa ja Émilessä........................................ 56
9

4.4 D2:n modernin yhteiskunnan kritiikki............................................................ 61
4.4.1 Johdanto.................................................................................................. 61
4.4.2 Työnjako modernin maailman kritiikin prinsiippinä............................... 63
4.5 Yhteiskuntasopimus modernin yhteiskunnan ongelman ratkaisuna................ 69
4.6 D2:n, CS:n ja Émilen suhteesta....................................................................... 72
5 Vapauden käsite Rousseaulla............................................................................. 75
5.1. Johdanto......................................................................................................... 75
5.2 Moraalinen vapaus.......................................................................................... 76
5.3 Poliittinen ja kansalaisvapaus......................................................................... 80
5.3.1 Johdanto.................................................................................................. 80
5.3.2 ”Kansalaisvapaus” (liberté civil)............................................................ 81
5.3.3 Poliittinen vapaus.................................................................................... 84
6 Hegelin vapauden käsite ja sen hengenfilosofisia perusteita........................... 87
6.1 Johdanto.......................................................................................................... 87
6.2 Metodista propedeutiikkaa.............................................................................. 90
6.2.1 Käsitteen logiikka................................................................................... 91
6.2.2 Idealistinen teleologia............................................................................. 92
6.2.3 Filosofinen todistus................................................................................ 93
6.3 Tunnustuksen käsite (Anerkennung; recognition/acknowledgement)............. 96
6.3.1 Johdanto.................................................................................................. 96
6.3.2 Tunnustus hengen fenomenologian tuloksena......................................... 97
6.3.3 Tunnustus, persoona ja abstrakti oikeus.................................................. 99
6.4. Vapaa tahto Hegelin Oikeusfilosofiassa....................................................... 100
6.4.1 Vapaan tahdon abstrakti käsite.............................................................. 100
6.4.2 Vapaan tahdon kehkeytyminen konkreettiseksi ideaksi:
erityisyyden konkretisaatio................................................................... 103
7 Hegelin moderni porvarillinen yhteiskunta..................................................... 107
7.1 Johdanto........................................................................................................ 107
7.2 Porvarillinen yhteiskunta: tarpeiden ja erityisyyden valtakunta................... 108
7.2.1 Porvarillisen yhteiskunnan prinsiipit..................................................... 108
7.2.2 Erityisyyden mahti ja porvarillinen yhteiskunta................................... 109
7.3 Modernin yhteiskunnan tarpeiden systeemi ja työnjako............................... 113
7.4 Sivistys ja vapaus porvarillisessa yhteiskunnassa......................................... 114
7.5 Porvarillisen yhteiskunnan poliittiset ainekset.............................................. 115
10

7.5.1 Johdanto................................................................................................ 115
7.5.2 Varallisuus (Vermögen) ja säädyt.......................................................... 116
7.5.3 Poliisi................................................................................................... 117
7.5.4 Korporaatio.......................................................................................... 119
7.6 Porvarillisesta yhteiskunnasta valtioon........................................................ 120
7.6.1 Siirtymä ja filosofinen todistus: probleemanasettelu............................. 121
7.6.2 Kategoriaalinen ja integratiivinen lukutapa (Klaus Hartmann)............ 124
8 Valtio vapauden aktualisaationa Hegelillä...................................................... 129
8.1 Johdanto........................................................................................................ 129
8.2 Valtio vapauden aktualisaationa I: konstituutiosta abstrahoitu näkökulma... 129
8.3 Valtio vapauden aktualisaationa II: sisäisen valtio-oikeuden näkökulma..... 133
8.4 Poliittisen valtion konkreettisia piirteitä....................................................... 134
8.4.1 Johdanto................................................................................................ 134
8.4.2 Lakia säätävä valta................................................................................ 136
8.4.3 Julkinen mielipide................................................................................. 139
9 Yhteenveto: Rousseaun ja Hegelin republikanismi........................................ 147
Kirjallisuus............................................................................................................. 153
Lyhenteet . .............................................................................................................. 154
Lähteet ................................................................................................................... 155
Liitteet..................................................................................................................... 161

11

12

1 Johdanto: Liberalismi ja republikanismi
Termin ”liberalismi” määritteleminen on tunnetusti vaikeaa1. En sitä yritäkään, vaan
tyydyn esittämään liberalismista ja republikanismista joitakin orientoivia luonnehdin
toja, joista useimmista en usko kiistaa syntyvän. Termin ”liberalismi” kantasana on
latinan ”liber”, ja vapaus on kieltämättä keskeinen kategoria liberalismissa. Mutta
tämä ei tee eroa republikanismiin, jossa vapaus on yhtä keskeinen käsite. Republi
kanismi puhkesi ensimmäiseen kukkaansa renessanssin Italiassa. Vapaus oli sille aluk
si kaupunkivaltioiden itsemääräämistä, sittemmin myös ”kansaan”2 nojaavaa hallit
semistapaa. Republikanismilla oli vahva antiikkinen tausta.
Liberalisti pitää tyypillisesti, vaikkakaan ei välttämättä aina, kansalaisten tosiasial
lista toiminnallista liikkumavapautta poliittista itsehallintaa tärkeämpänä vapautena.
Hobbes vastusti tietoisen poleemisesti käsitystä vapaudesta itsehallintana (Skinner
2003, 22ff). David Hume on hänen täysiverinen seuraajansa.
Republikanismi ja liberalismi käsittävät demokratian eri tavalla. Yhteisenä taus
tana sekä liberalismille että republikanismille on moderniin maailmaan suureksi
osaksi jo 1600-luvulla juurtunut periaate, jossa poliittisen vallan katsotaan tavalla tai
toisella johtuvan kansasta eikä enää Jumalasta. Samalla on havaittavissa erityisesti
Britanniassa erotukseksi mm. Ranskasta kehitys, jossa kansa alettiin yhä enemmän
ymmärtää yksilöistä eikä enää aiemmalla tavalla säädyistä ja elämänpiireistä muodos
tuvaksi (ks. Meiksins Wood ja Wood, 42 ja 42ff)3.

1

Alan Ryan erottaa toisistaan klassisen liberalismin, jossa omaisuuden käsite on keskeinen

ja modernin liberalismin, joka erilaisin hyvinvointivaltioprojektiin liittyvin perustein asettaa rajoja sopimusvapaudelle ja omistusoikeudelle. Moderni libertarianismi taas on tätä liberalismia
äärimmilleen viritetystä klassisesta positiosta kritisoiva liberalismin versio. Siinä palataan ankarasti omistuksen käsitteeseen (Nozick: entitlements/transactions) nojaavaan oikeuskäsitykseen.
Valtion ainoa oikeutettu tehtävä on sen toimeenpano (Ryan, 294ff).
2

On pidettävä mielessä, että kansa on vasta myöhään tarkoittanut tällaisissa yhteyksissä

muuta kuin väestön varsin pientä hallitsevaa eliittiä.
3

Montesquieukin saattaa vielä kirjoittaa; ”…kansan valtio on köyhien ja heikkojen vapaut-

ta, mutta ja rikkaiden ja vahvojen orjuutta; monarkia on suurten (grands) vapautta ja pienten
orjuutta” (Cahiers 1716-1755, 96). Jos orjuus on vaihdettavissa kansan valtiossa vapauteen vain
luopumalla rikkaudesta ja ylimääräisestä vallasta, ei moista orjuutta olekaan.
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Republikanisteille vapaus tai demokratia on vieläkin ennen muuta alamaisten itse
hallintaa, ”poliittista vapautta”, jonka piirissä poliittiset vallankäyttäjät mielletään
hallittujen luottamushenkilöiksi. Nämä voidaan erottaa, mikäli he eivät halua tai ky
kene edistämään yhteistä hyvää. Kansa, mitä tahansa muutamasta mahtimiehestä koko
väestöön, käsitetään subjektiksi, joka määrittelee yhteisen hyvän sisällön ja valvoo sen
toteuttamista.
Republikanismissa katsotaan vapauden edellyttävän kansalaishyvettä, poliittista osal
listumista yhteisen hyvän edistämiseen. Republikanistit ja heidän edeltäjänsä antiikissa
uskoivat kehittyvän rahatalouden lisäävän eriarvoisuutta, oman edun tavoittelua ja vaarantavan siten poliittisen vapauden. Yksityisomistusta he pitävät ensi sijassa perustana,
jolta ihminen voi itsellisenä ja vapaana osallistua kansalaistoimintaan. Toiselle sijalla jää
omaisuus itsesäilytyksen, taloudellisen menestyksen tai estämättömän nautinnan takeena.
Yksityisomistus on republikanistille pyhä, mutta valtion vapaus ja menestys vielä
pyhempiä. Hän on useimmiten valmis suhteellistamaan yksityisomistuksen niissä ta
pauksissa, jossa sen koskemattomuus tuottaisi yhteiselle hyvälle kohtuutonta haittaa.
Vapaus on republikanistille useimmiten itsetarkoitus.
Liberalistille ei keskeistä ole itsehallinta, vaan toimiva sopimus siitä, että poliittinen
valta huolehtii yhteiskunnallisesta järjestyksestä sekä tukee ja kunnioittaa alamaisten
mahdollisimman suurta toimintavapautta. Kun poliittinen valta ei täytä tehtäväänsä,
on kansalaisilla oikeus vaihtaa johtajat. Vallan käytön perustehtävänä on turvata louk
kaamaton yksityisomistus. Tämä käsitetään useimmiten itsesäilytyksen ja yksityisen
taloudellisen menestyksen ja nautinnan välineeksi.
Republikanistisen poliittisen yhteisön tarkoitus, yhteinen hyvä (common good, Ge
meingut, bien commun), sisältää Platonin ja Aristoteleen klassisen ajatuksen, jonka
mukaan kullekin ihmiselle on varattava mahdollisuus toteuttaa sen puitteissa omalle luonteelleen ja kyvylleen ominainen menestyksekäs elämänkulku eli onni (eudai
monia). Rousseaun ja Hegelin republikanismit eroavat ensi katsomalta klassisesta.
Näiden avainkäsite hyvälle elämälle oli järki, mutta Rousseaun ja Hegelin modernissa
republikanismissa sen sijalla on vapaus. Tämän eron merkityksen ymmärtämiseksi
on tunnettava järjen ja vapauden läheinen suhde republikanismissa. Onnen käsite,
bonheur, Glück (Wohl) saa modernissa republikanismissa klassista hyvää elämää
suppeamman, moraalista eroavan sisällön, jota mm. Rousseau, Kant ja Hegel pitivät
mahdottomana käsitteellistää tarkasti4.
Hobbesin poliittinen yhteiskunta on Common-Wealth ja Locke perusti politiikan
vielä yhteiseen hyvään. Tämä on käynyt liberalismissa yhä harvinaisemmaksi. Ny-

4
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Vrt. III, 509, 510, § 20/71, Hotho, 143; vrt. KPV, A46ff.

k yisessä liberalismissa ajatellaan yleisesti, ettei valtio voi vallitsevassa pluralistisessa
yhteiskunnassa määritellä sen paremmin yhteistä käsitystä hyvästä elämästä kuin yhteistä projektiakaan. Valtion suunnan tulee määräytyä demokraattisten muotojen määräämäksi resultantiksi eri käsitysten kamppailusta.
Montesquieu lienee ollut Persialaisissa kirjeissään (1724) republikanisti (vrt.
kirjeet n. 11-14). Mutta hän asettui opettavaisella tavalla Lakien hengessä (1748)
pääasiassa liberalistiselle kannalle tutustuttuaan Englannin poliittiseen järjes
telmään. Englannilla oli hänen mukaansa nyt ainoa hallitusmuoto, jossa oli ni
menomaisesti asetettu vapaus päämääräksi (I, XI, 5). Hän kyllä myöntää, että myös
antiikin republikaanisissa poliittisissa yhteisöissä on vapaus ollut paljon esillä, mutta konstitutionaalinen vapaus perustui hänelle nyt vallanjakoon, jossa eri mahdit
saattoivat ehkäistä toinen toistensa toimintaa (I, XI, 6; vrt. I, XI, 4) ja alamaisen
(sujet) vapaus määrittyi negatiiviseksi (ks. T2.1-2; I, XI, 3; vrt. I, XII, 2)5. Mon
tesquieu on vedenjakaja, joka vaikutti suuresti sekä republikaaniseen traditioon
Rousseauhon6 ja Hegeliin (vrt. § 275, huom./437ff) että liberalistiseen traditioon, johon esimerkiksi skottilainen valistus on pääasiassa luettavissa (vrt. A. Skinner, 1974,
30).
Keskeinen kysymys tästä näkökulmasta on lakien suhde niihin moniin seikkoihin,
ilmastoon (climat), uskontoon, valtiomaksiimeihin, historian esimerkkeihin, tapoihin
(mœurs) ja elämäntyyliin (manières), jotka lain ohella muodostavat kansakunnan yleisen hengen (Lakien henki, I, XIX, 3; vrt. I, XVIII, 8). Näiden yhteyksien pohdintaa
voi pitää Rousseaun ja poliittisen taloustieteen ohella modernin yhteiskuntateorian
keskeisinä lähteinä.
Alussa esitin tutkimuksen tehtäväksi perustella teesiä kahdesta toisilleen vastak
kaisesta modernista poliittisesta teoriasta. Pyrin perustelemaan lisäksi kahta muuta
pääteesiä. Ensimmäisen mukaan vastakkaisuutta ilmentää kehityksen mukana tiivis
tyvä kahden vapauden käsitteen, nimittäin negatiivisen ja autonomisen vastakkai
suus. Toisen mukaan republikanismi kehkeytyy puhtaimmaksi viljeltyyn muotoonsa
Rousseaun ja Hegelin filosofioissa. Toinen teesi nojaa ensimmäiseen. Autonomisessa
vapauskäsitteessä on piirteitä, jotka viittaavat Isaiah Berlinin esittämään positiiviseen

5

Hän mainitsee vielä filosofisen vapauden joka ”muodostuu tahdon harjoittamisesta tai ai-

nakin – jotta tehtäisiin oikeutta kaikille systeemeille – käsityksestä, että harjoittaa tahtoaan” (I,
XII,2/183). Mitään intensiivistä suhdetta ei näytä muodostuvan tämän ja tekstissä mainittujen
vapauskäsitteiden välillä.
6

Vrt. esim. III, 392ff, missä ajatus lakien ja poliittisen järjestelmän mukautumisesta erilai-

siin paikallisiin olosuhteisiin on varmaankin Lakien hengen suoraa vaikutusta.
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vapauskäsitteeseen (Berlin, 131ff). Tässä tutkimuksessa ei ole kuitenkaan tarkoituk
senmukaista nojata Berlinin erittelyyn tai käydä rajaa sen kanssa7.
Tutkimukseni pyrkii luonnehtimaan autonomista vapauskäsitettä analyyttisesti sekä
osoittamaan Rousseaun ja Hegelin tekstejä tulkitsemalla, että tuo ajatus vapaudesta on
heille pitkälle yhteinen ja samankaltaisella tavalla operatiivinen heidän poliittisten
filosofioittensa perusteissa8. Minun on pakko käyttää Rousseauta ja Hegeliä koske
vaa kirjallisuutta varsin valikoivasti sen rannattomuuden takia. Tulkintani perustu
vat pääasiassa primaariteksteihin. Ne eivät ole kannanottoja kirjallisuuden keskeisiin
tulkintakiistoihin.
Rousseaun ja Hegelin poliittisten filosofioiden suhteen perusteellinen käsittely on
harvinaista. Tunnen vain yhden tälle aiheelle omistetun monografian, Petersenin Sub
jektivität und Politik. Hegels “Grundlinien der Philosophie des Rechts“ als Refor
mulierung des “Contrat Social“ Rousseaus9. Hänen tavallaan moni muukin Hegeltutkija pitää virheellisesti Hegelin kriittisiä kommentteja Rousseausta pääpiirteissään
pätevinä. Rousseau-tutkijat eivät ole oikein edes uskaltautuneet vakavaan Hegel-tutkimukseen. Rousseaun ja Hegelin läheisen suhteen korostaminen ei toki ole harvinaista
kirjallisuudessa.
Tässä tutkimuksessa ei paneuduta lähemmin oikeuden monessa mielessä hankalaan käsitteeseen enempää kuin on välttämätöntä niiden käsitteiden selventämiseksi,
jotka ovat olennaisia CS:n ja Hegelin oikeusfilosofisten käsitteiden ymmärtämiseksi. Hegel käyttää Oikeusfilosofian teknistä termiä ”Recht” laajassa merkityksessä. Se
vastaa sekä latinan termiä ”iustitia” että termiä ”ius”, jonka ymmärrän tarkoittavan
positiivisen oikeuden metateoreettista refleksiota. Hegel ei käytä sanaa ”Gerechtig
keit” lainkaan teknisessä merkityksessä. En ole aivan varma siitä, miten Rousseau
erottaa käsitteet justice ja droit (vrt. III, 351) toisistaan. Edellinen on tietysti sama
kuin iustitia ja hyvin todennäköisenä pidän sitä, että jälkimmäinen tarkoittaa samaa
kuin ius yllä esittämässäni merkityksessä. Tähän viittaa vahvasti se, että hän eräässä

7

Berlin luonnehti positiivista vapautta kahdella tavalla, ensin fraasilla ”I am my own mas-

ter” (Berlin, 132) ja myöhemmin termillä ”Self-realisation” (Berlin, 141). Hän ei kuitenkaan
onnistu luomaan yhteyttä näiden kahden luonnehdinnan välillä, mikä olisi luonnollisella tavalla
ollut mahdollista persoonallisen identtisyyden välityksellä (vrt. T2.1)
8

Mm. Harrington esittää Oceaniassa selvästi autonomisen vapauskäsitteen (42). Sillä ei

kuitenkaan ole samaa operatiivista merkitystä politiikan teoriassa kuin Rousseaulla ja He
gelillä.
9

Erittelen Petersenin Rousseauta koskevat keskeisimmät väärinkäsitykset tutkimuksen pää-

tekstin jälkeisessä liitteessä 1. Nojaan perusteluissa tutkimuksessa esittämääni.
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yhteydessä sanoo, että oikeudenmukaisuus (justice) tuottaa (produit) oikeuden (droit)
(III, 373). Selvästikään ”droit” ei tarkoita positiivista oikeutta.
Rousseau ja Hegel puhuvat myös luonnonoikeudesta. Hegel haluaa tehdä pesäeron
varhaisempaan luonnonoikeuteen, erityisesti siihen, joka perustuu sopimuksen käsit
teeseen. Mutta Oikeusfilosofian alaotsikko ”luonnonoikeus ja valtiofilosofia (Staats
wissenschaft) perusteissaan” ilmaisee hänen tarkoittavan luonnonoikeudella omaa
vapauteen perustuvaa oikeuskäsitettään (iustitia, Recht). Luonnonoikeudesta on kyse
siinä merkityksessä, että vapaus on hengen ja siten myös ihmisyyden olemusattri
buutti.
Rousseaun ”droit naturel” tulee jonkin verran puheeksi jatkossa. On vaikea sanoa, miten siihen kuuluva teologinen konnotaatio lopulta erottaa sen siitä mitä justice
tarkoittaa. Käsitykseni mukaan Rousseaun ajatus on joka tapauksessa lähellä Kantia
tässä kysymyksessä: olisi mahdotonta, että jumalallinen oikeus olisi ristiriidassa sen
kanssa, mikä on oikeudenmukaista yleensä.
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2 Autonominen vapaus
2.1 Autonominen ja negatiivinen vapaus
Tässä luvussa ei puhuta vielä Rousseaun tai Hegelin vapauskäsitteistä, vaan niille
yhteisestä perustasta, jota nimitän autonomiseksi vapaudeksi. Sen että kyseessä to
dellakin on yhteinen perusta, pyrin osoittamaan luvussa T5 (Rousseau) ja luvussa
T6 (Hegel). Termi ”autonominen vapaus” esiintyy tässä kirjoituksessa erityisessä
merkityksessä. Se on kyllä etymologisesti sattuva ja merkitykseltään lähellä Kantin
autonomisen vapauden käsitettä10. Termin merkitys noudattaa Rousseaun tunnetuksi
tekemää perustavaa muotoilua, joka perustuu fraasiin ”itselle säädetty laki”11 (esim.
III, 360, 365). Rajoitan seuraavassa esityksen tämän käsitteen yleisyyttä Rousseaun ja
Hegelin tulkintaan riittäväksi.
Autonominen vapaus on itsemääräämistä, mutta niin, että sanan sekä alkuosalla
”itse” että loppuosalla ”määrääminen” on painokas merkitys. Nämä merkitykset eivät
ole satunnaisesti kombinoidut, vaan niillä on sisäinen keskinäinen suhde. Tavallisesti
jonkun itsemääräämisellä tarkoitetaan vain, ettei hän ole ulkopuolisten käskijöiden
tai auktoriteettien määrättävissä. Autonomisena vapautena itsemäärääminen sisältää
paljon enemmän.
Jotta itsemäärääminen olisi mahdollista, on sitä varten oltava itse. Tämä ei voi
olla mikään satunnaisia haluja tai mielipiteitä kantava keho, vaan identtinen persoo
na, jolla on nykyhetken lisäksi menneisyys ja etenkin tulevaisuus, joka on välittömästi
olennainen määräämisen kannalta. Määräämisen painokas merkitys on näet siinä, että
se on lakien säätämistä itselle eikä mitä tahansa satunnaista käskynjakoa. Tällaisen
persoonan identtisyys on ennen kaikkea mielen, muistin ja päämäärien identtisyyttä.
Rousseaun yhteiskuntasopimuksessa poliittisen yhteisön identtisyyden määrää yhtei
nen intressi. Autonomisella persoonallakin on intressi: itsensä toteuttaminen, jota var
ten ovat itselle säädetyt lait kummassakin tapauksessa. Juuri ja vain tämän yhteyden
välityksellä on yhteiskuntasopimus tai autonomisesti vapaa persoona olemassa. Siis:
vapaa autonomisen vapauden merkityksessä on persoona, joka itsensä toteuttaakseen
säätää itselleen siihen tarkoitukseen soveliaat lait sitoutuen niitä noudattamaan.

10

Kreikan ”autos” tarkoittaa itseä ja ”nomos” lakia.

11

”Laki” on outo termi näin sovellettuna. Riittävän vakava ja vakaa sitoutuminen olisi lä

hempänä normaalipuhetta. Mutta esimerkiksi Rousseau ja Kant ovat tietoisesti käyttäneet termiä
myös persoonaan sovellettuna. Lisäksi se vihjaisee persoonan ja poliittisen yhteisön läheiseen
analogiaan, joka on tyypillinen republikanistiselle poliittiselle teorialle.
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Voimme liittää autonomisen vapauden myös määrättyyn yksittäiseen tekoon, kun
tämän motiivina on ihmisen itsensä toteuttamiseksi itselleen säätämän lain ja sen
kautta vapauden kunnioittaminen. Tämä on analogista sille, miten Kantilla vain sel
lainen teko on moraalisesti arvokas, joka on tehty ylimpänä motiivina moraalilain
kunnioittaminen. Autonominen vapaus pitää käsittää Rousseaulla ja Hegelillä yleisin
himilliseksi ominaisuudeksi. Se on sanan ”Bestimmung” kaksoismerkityksen mukai
sesti sekä ominaisuus että kutsumus.12
Kantin autonominen vapauskäsitys tiivistyy Praktisen järjen kritiikissä seuraavasti:
”..riippumattomuus (materiaalisista perusteista MM)…on vapautta nega
tiivisessa, tämä praktisen järjen…oma lainsäädäntä (autonomia MM)… vapautta positiivisessa mielessä” (KPV § 8).
”Riippumattomuus materiaalisista perusteista” tarkoittaa kykyä orientoitua jonkin
maksiimin mukaan ja sen välityksellä jättää noudattamatta syntynyttä passiota tai pas
sioihin perustuvaa taipumusta (Neigung)13. Maksiimin ei tarvitse olla lainmukainen,
ts. noudattaa kategorista imperatiivia tuossa orientoitumisessa. Orientoituminen kate
gorisesta imperatiivista on vapautta positiivisessa merkityksessä.
Modifioin autonomista vapauden käsitettä vähemmän yleiseksi, mutta sekä
Rousseauhon että Hegeliin soveltuvaksi seuraavasti: vapaus yllä esitetyssä negatiivisessa mielessä on välttämätön, mutta vasta positiivinen motiivi toimia vapaasti autonomisen vapauden merkityksessä on riittävä ehto sille, että kyseessä on autonominen
vapaus. Modifikaation tehtävänä on sulkea pois se, että pelkkään prudentiaaliseen
maksiimiin sitoutuminen riittäisi autonomisen vapauden perusteeksi. ”Ole autonomisesti vapaa” on siis kategorinen eikä hypoteettinen imperatiivi.
2.2 Negatiivinen vapaus ja sen yhteys autonomiseen vapauteen
Autonomisen vapauden vaihtoehto on negatiivinen vapaus. Sen mukaan vapaa on

12

Esim.. III, 356; HW 12, 31. Tässä on analogia sellaisiin yleisinhimillisiin ominaisuuksiin

kuin moraalisuus ja rationaalisuus. Ne viittaavat normeihin, joita ihmiset eivät aina toteuta.
13

On syytä tehdä saman tien selväksi, että tämä vapauden negatiivinen merkitys on aivan eri

asia kuin tuota pikaa puheeksi tuleva negatiivinen vapaus.
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tietyssä tilanteessa se, joka ei ole tuossa tilanteessa estynyt toteuttamasta sitä, mitä
juuri haluaa14 (muut halut pois sulkevasti). Negatiivista vapauden käsitettä ei eritellä
tässä tutkimuksessa enempää kuin autonomisen vapauden täsmentämiseksi on välttä
mätöntä. Se on määritelmän antamassa muodossa sidottu määrättyyn tilanteeseen.
Oletetaan, että tietyssä tilanteessa S1:llä on halu H1 ja S2:lla halu H2 niin, että mo
lempien halujen toteuttaminen ei ole samaan aikaan mahdollista. Enintään toinen voi
siis olla negatiivisesti vapaa. Negatiivisella vapaudella on selvästi olennainen oikeutta
koskeva implikaatio. On olemassa monia kriteereitä tällaisia tilanteita varten ja tilan
teeseen liittyvä pohdinta voi tuoda niitä lisää. Mutta on ilmeistä, että ainakin joissakin
tilanteissa joudutaan ratkaisemaan halun toteuttamisen oikeutta koskevan kysymys
pohtimalla, kumman halu on olennaisempi.15 Näin on esimerkiksi kun toisen tarve on
vitaali ja toisen pelkkä mieliteko. Jos tilanne ratkeaa niin, että S1 saa toteuttaa halunsa,
on sanottava, että S2 ei ollut negatiivisesti vapaa tuossa tilanteessa.
Kun esteen olemassaolo on riippuvainen yhden tai useamman toimijan tekemisistä
tai tekemättä jättämisistä, voi kyseessä olla vapauden toteuttamisen oikeuden louk
kaus. Käsillä olevan tutkimuksen kannalta ei ole mitään syytä ottaa huomioon monen tutkijan hyväksymää mahdollisuutta, jonka mukaan negatiivista vapautta loukkaa
sellainenkin este, jonka olemassaoloa emme voi palauttaa tahalliseen estämiseen tai
esteen poistamisen laiminlyöntiin.
Kahlevanki tai erämaassa nääntyvä voi kyetä hillitsemään itsensä, vieläpä niin, että
tekee vakavia sitoumuksia. Pitäisikö sanoa, että hän on autonomisesti vapaa? Tuskin
monikaan autonomisen vapauden kannattaja olisi halukas sanomaan häntä vapaaksi
ainakaan sanan täydessä merkityksessä16. Tästä syystä autonomisen vapauden käsi
tettä pitää voida täydentää negatiivisella vapaudella.
Negatiivisen vapauden yhdistäminen autonomiseen onnistuu hyvin yksinkertaisesti sopivasti valitun olennaisuushierarkian välityksellä. Ajatellaan vain niin, että

14

Tässä yhteydessä en voi lähemmin argumentoida sen vakaumukseni puolesta, että ne

gatiivista vapautta ei voi pitävästi määritellä viittaamatta tavalla tai toisella, suoraan tai epäsuorasti sen subjektin konkreettiseen haluun, jonka vapaudesta on kysymys. Uskon, että on helpompi, vaikka ei helppoa, tulla toimeen sen ongelman kanssa, että haluista luopuminen näyttää
olevan prima facie tie autonomiseen vapauteen (vrt. Berlin, xxxviiiff).
15

Charles Taylor argumentoi (Taylor 1997, 422) sen puolesta, että myös negatiiviseen va

pauden käsitteeseen pitäisi aina sisältyä kriteeri estyneen halun olennaisuudelle.
16

Joku klassinen tai moderni stoalainen voisi olla tästä eri mieltä. Rousseaun ajattelutavassa

on sukulaisuutta stoalaisuuteen, mutta kaikesta päättäen hänkään ei voisi kutsua vapaaksi tällaisiin tiloihin joutuneita (vrt. IV, 252, 304)
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yksilön halun tyydyttymisen oikeuden menetys on periaatteessa ja prima facie sitä
suurempi, mitä keskeisemmin tuo halu ilmentää persoonan itseänsä toteuttavaa identtisyyttä sekä tai suorastaan pyrkii suojelemaan tai edistämään sen kehkeytymistä. Esi
merkiksi oikeuden menetys on suuri, jos minua estetään noudattamasta persoonani
toteuttamiseksi itse itselleni säätämääni lakia. Jos minua estetään tekemästä jotain
persoonallisuuteni rakentamisen kannalta tärkeää, minun vapauttani loukataan hyvin
olennaisesti. Periaatteessa voi yksityisomistusta suojaava valtiollinen laki, joka estää
jotakuta toteuttamasta persoonallisuuttaan, olla autonomisen vapauden loukkaus.
Kahden kilpailevan halun tapauksessa määritelmästä seuraisi toteuttamisen oikeut
ta koskeva kiista, jonka ratkaisuksi autonomisen vapauskäsitteen auktoriteetti määräisi prima facie pienemmän loukkauksen kokijan väistymään. Erotukseksi puhtaan
negatiivisen vapauden tapauksesta halun estymistä ei tässä tapauksessa voisi sanoa
vapauden rajoitukseksi. Negatiivisen vapauden liittäminen autonomiseen vapauteen
osoittaa, miten autonominen vapaus sisältää itsensä toteuttamisen oikeuden.
Rousseau ja Hegel käyttävät sanoja ”vapaus” ja ”vapaa” vähän väliä ilmentämään
negatiivista vapautta17. Rousseau tekee niin mm. kritisoidessaan Geneven viranomais
ten tai valtioelinten mielivaltaista ja laitonta puuttumista kansalaisen elämään Kir
jeissä vuorelta. Hegelin oikeusfilosofian lukuvuoden 1818/1819 luentojen muistiin
panoista 1818/1819, löydämme kolmatta säätyä koskevan luonnehdinnan: ”Tämä
sääty on yleensä liikkuvainen. Tämä antaa sille toisenlaisen mielenlaadun…kuin en
simmäisessä säädyssä (agraarisääty MM). Yksilö päätyy itserefleksioon; yhtäältä hän
on riippuvainen ulkopuolisista, mutta toisaalta tekee itsensä riippumattomaksi. Vapa
uden tietoisuus puhkeaa siinä ratkaisevalla tavalla” (Anon., 166). Koska kyse on tästä
säädystä, sen yksilö mieltää kuitenkin vapautensa tyypillisesti negatiiviseksi (vrt. §
186/343; Hotho, 574).
Emme voi tietää, olisivatko Rousseau ja Hegel juuri esitetyissä esimerkeissä viime
kädessä vedonneet kuitenkin autonomiseen vapauteen, joka heidän perustava vapau
den käsitteensä on. Rousseaun kohdalla tämä on epätodennäköistä, koska puheena
olleissa esimerkeissä hänen näkökulmansa on juridinen. Hegelin kohdalla se on to
dennäköisempää, sillä Oikeusfilosofian mainittu negatiivinen vapaus on oikeude(n
mukaisuude)n (Recht) näkökulmasta abstraktiin oikeuteen kuuluvaa ja siten alempaa
vapautta kuin esimerkiksi oikeus toimeentuloon, joka kuuluu siveellisen18 oikeuden
piiriin. Tästä tulee puhetta jaksossa T7.5.3.

17

On tietenkin mahdollista, että puhe perustuu silloinkin autonomiseen vapauteen.

18

Hegelin siveellisyyden (Sittlichkeit) käsitteestä tarkemmin jakson T6.2.3 lopussa.
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Rousseau ja Hegel eivät kumpikaan esitä, miten autonominen ja negatiivinen va
paus tulisi yhdistää yhdeksi vapauden käsitteeksi. Uskon kuitenkin, että esittämäni
yksinkertainen tapa on luonteva, ja ettei ole aivan helppo löytää sille vaihtoehtoa.
Tuskinpa Rousseau ja Hegel ovat tietoisesti ajatelleet sen mukaisesti.
2.3 Autonominen vapaus ja järki
Aristoteles ajatteli, että järjen on rajoitettava haluja hyvän elämän mahdollistamiseksi
koko elämänkaarta koskevana määreenä, millaiseksi se useimmiten antiikissa ymmär
rettiin. Koska hän katsoi halut itsessään kyvyttömiksi ohjaamaan ihmistä johdonmu
kaiseen elämänsuunnitelmaan, tarvittiin järki valvomaan hyvän elämän muodostu
mista. Lisäksi rationaalisuus oli myös hyvän elämän keskeisin sisältö ja siksi ihmisen
olemusominaisuus tarkasteltiinpa sitä sitten etiikan vai politiikan näkökulmasta.
Autonominen vapaus on modernissa teoriassa analogisessa tehtävässä halujen suh
teen kuin järki Aristoteleella. Sekin ohjaa niitä mukautumaan niihin ehtoihin, jotka
vapauden realisoimisella on. Vapaudesta tulee järjen kanssa analogisesti itsetarkoi
tuksen, hyvän elämän ja ihmisolemuksen prinsiippi. Näimme jo, että autonominen
vapaus sisältää itsensä toteuttamisen oikeuden. Sen mukana hyvä elämä palaa auto
nomisen persoonan itsensä toteuttamisen merkityksessä politiikan perusteisiin, joista
liberalismi sen syrjäytti enemmän tai vähemmän yksityisasiaksi. Tilalle liberalistit
nostivat halun, ensinnä itsesäilytyspyrkimyksen, joka edelleen kohdentui yksityis
omistukseen ja sen suojelemiseen.
Autonominen vapaus ei voisi omaksua itselleen järjen roolia hyvän elämän
perusprinsiipiksi, ellei se olisi olennaisesti järjellistä vapautta. Miksi niin on? Järjen
luonne on erityisesti Kantin filosofiassa liittynyt sen kykyyn esittää yleispäteviä ar
vostelmia moraaliset arvostelmat mukaan lukien. Autonomisen vapauden järjellisyys
sisältyykin sen kykyyn sitoutua yleispäteviin periaatteisiin (maksiimeihin) ja täten
erityisesti moraaliseen järkeen. Sekä Rousseaulla että Hegelillä on modifikaatio Kan
tin järjen kaksikerroksisuudesta, jossa prudentiaalinen ja moraalinen järki erotetaan
toisistaan.
2.4 Autonominen poliittinen vapaus
Määriteltäessä autonomista vapautta jaksossa 2.1 oli kysymys tietyn yksilön per
soonallisesta vapaud esta. Yhteiskuntasopimuksen jaksossa I. 8. Rousseau toteaa tyy
pillistä fraasia (vahvennettu ja kursivoitu) käyttäen:
Edellä sanottuun voitaisiin vielä… lisätä moraalinen vapaus (liberté moral), joka
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yksin tekee ihmisestä… itsensä herran; sillä pelkän halun noudattaminen on orjuutta,
kun taas sellaisen lain totteleminen, jonka on itse itselleen säätänyt, on vapautta (III,
365).
Yritän osoittaa jaksossa T5, että moraalinen vapaus on juuri samaa kuin määritelty
yksilöä koskeva autonominen vapaus.
Autonomisella vapauskäsitteellä on myös poliittinen versio. Poliittinen vapaus koskee yhteisöä, jonka jäsenet ovat keskenään yhdessä säätäneet sen lain, jota noudat
tavat. Tästäkin Rousseaun Yhteiskuntasopimus (jakso I.6) antaa klassisista klassi
simman esimerkin:
On löydettävä assosiaation muoto, joka kaikella yhteisellä voimalla puolustaa ja
varjelee jokaisen yhteisön jäsenen henkilöä ja omaisuutta ja jossa kukin… muiden
kanssa assosioituva, tottelee kuitenkin vain itseään ja jää yhtä vapaaksi kuin ennenkin.
Tällainen on se perustava ongelma, jonka yhteiskuntasopimus ratkaisee (III, 360).
Sama fraasi siis toistuu tässäkin, tosin vailla suoraa viittausta lain käsitteeseen. Jos
tulkitsemme tämän niin, että ”vain itsensä totteleminen” viittaa lakiin, jonka tottelijat,
alamaiset ovat säätäneet itselleen, saamme autonomisen vapauden poliittisen version.
Tämä tulkinta osuu täysin yksiin sen kanssa, mitä Rousseau yhteiskuntasopimuksesta
sanoo. Toinen kysymys on sitten, tarkoittaako Rousseau juuri tätä termillä ”poliittinen
vapaus”. Yritän osoittaa myöhemmin, että hän tarkoittaa juuri sitä (T5.3.3).
2.5 Autonominen vapaus ja tunnustus
Tähän saakka on jäänyt epäselväksi, millaisia moraalisia implikaatioita autonomisella
persoonallisella vapauskäsitteellä on suhteessa muihin ihmisiin. Tämä on sitäkin suu
rempi puute siksi, että autonominen vapaus samaistuu Rousseaulla, Kantilla ja He
gelillä moraaliin.
Vain Hegelin vapauden käsite sisältää yksiselitteisen ja eritellyn implikaation. He
gelin vapaata tahtoa edeltää ja siihen sisältyy tunnustus (Anerkennung). Sen mukaan
ei vain vapaus, vaan ihmisen itsetietoisuuskin perustuu symmetriseen vastavuoroisuu
teen, jossa (oikeus- ja moraaliset) persoonat suovat toiselle saman persoonallisen statuksen kuin itselleen. Koska Hegelillä vapaus perustaa oikeuden, on tunnustus samalla
oikeuden peruste. Näin vapaus sulkee pois herruussuhteet, joista yksi on toisen käyttäminen pelkkänä välineenä ilman vastavuoroisuutta. Oikeudelle määrittyy normiksi
näin esimerkiksi se, mitä Kant kutsuu praktiseksi imperatiiviksi:
Toimi niin, että käytät ihmisyyttä niin omassa kuin kaikkien toistenkin persoonassa
aina samalla kertaa tarkoituksena, muttet koskaan vain välikappaleena (KPV, B66ff).
Löydämme vastavuoroisuuden liitettynä vapauteen toistuvasti myös Rousseaulta,
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mutta usein käänteisessä muodossa: ”Moni uskoo olevansa muiden herra, mutta on
kin enemmän orja kuin nämä” (III, 351). Tai: ”myös hallitseminen (domination) on
orjamaista (servile)” (IV, 308)19. Eksplisiittisimmin Rousseau kytkee vapauden ja tun
nustuksen20 konseptionsa vapauteen kahdeksannessa kirjeessä vuorelta. Käsitteellisen
kytkennän vahvistaa verbi ”koostua” (consister):
Vapaus koostuu vähemmän siitä, että noudattaa tahtoaan kuin siitä, ettei ole
toisten alamainen. Sen lisäksi se koostuu siitä, ettemme alista toisia omalle
tahdollemme. Kukaan, joka on herra, ei voi olla vapaa, ja hallitseminen on
tottelemista (PIII, 841ff)
Rousseaulla ei ole mitään erillistä erittelyä tästä symmetrisen vastavuoroisuuden kä
sitteestä. Käsite on kuitenkin hänen ajattelussaan tärkeässä asemassa, vaikka hän ei
tuota termiä käytäkään21. Se sisältyy yhteiskuntasopimuksen perusteisiin välittömästi
sellaisina kuin nämä esitetään CS:n jaksossa I.6 (III, 360-1). Yhteiskuntasopimuksen piirissä oikeudet ja velvollisuudet ovat tarkkaan symmetrisesti vastavuoroisia ja
rakentuvat kansalaisten ehdottomalle keskinäiselle yhdenvertaisuudelle (vrt. Mäki
2000, 87ff).
Käsillä ovat nyt perusteet autonomisen vapauden käsitteen vielä yhteen täydentämi
seen. Sisällytämme siihen tunnustuksen käsitteen. Käytän termiä ”tunnustus” myös
Rousseaun yhteydessä, vaikka Hegelin tunnustuksen käsite on konkreettisempi ja sisältää Rousseaun tunnustuksen käsitteen. Sama pätee heidän vapauskäsitteisiinsäkin.
Tämä johtuu Hegelin filosofian systemaattisesta luonteesta, jossa käsitteet joutuvat saman tien laajempiin analyyttisiin yhteyksiin. Kun erittelen Hegeliä erikseen, on käsillä
konkreettinen tunnustuksen käsite. Kun puhun Rousseausta tai vertailen kumpaakin,
puheena on, mikä heillä on yhteistä. Liitteessä 2 vertaillaan Rousseaun ja Hegelin
tunnustuksen käsitteitä hiukan eritellymmin.

19

Vrt. III, 175 ja 841. Vrt. Colletti, 88.

20

Yksinkertaisuuden vuoksi puhun tunnustuksesta myös Rousseaun kohdalla, vaikkei hän

tuontyyppistä terminologiaa käytäkään. Kun puhun Hegelistä yksinään, tarkoittaa tunnustus
hänen sisällökkäämpää käsitettään. Kun puhun Rousseausta yksin tai molemmista yhdessä, se
tarkoittaa sitä, mikä heille on yhteistä.
21

Montesquieun Persialaisissa kirjeissä herruuden ja orjuuden pois sulkeva symmetrinen

vastavuoroisuus esitetään aidon rakkauden edellytykseksi (ks. Berman, 26). Rouseau kulkee
Emilessä samoja jälkiä (esim. IV, 862ff). Mutta myös Hegel katsoo rakkauden sisältävän vastavuoroisen tunnustuksen (Enz. § 436, huom./W10, 226).
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Kaiken kaikkiaan modifioitui alkuperäinen yleinen autonomisen vapauden määri
telmä kolmesti, jotta siitä tulisi täsmälleen Rousseaun ja Hegelin vapauden käsitteen
suurin yhteinen nimittäjä. Ensin vaadittiin Kantin negatiivisen vapauden (välttämätön
ehto) lisäksi positiivinen motiivi toimia vapaasti, jotta käsillä olisi myös riittävä ehto
autonomiselle vapaudelle. (T2.1). Sitten suljettiin yleisimmästä negatiivisen vapauden
muodosta pois tapaus, jossa halun toteuttamisen rajoitus johtuu luonnonvälttämättö
myydestä. Näin voitiin kytkettäessä negatiivinen vapaus autonomiseen vapauteen
nojata vapauden toteuttamisen oikeuden käsitteeseen (T2.2). Lopuksi kytkettiin auto
nomiseen vapauteen vielä tunnustuksen käsite rousseaulaisessa merkityksessä (T2.5),
jonka kehittynyt muoto Hegelin tunnustuksen käsite on.
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3 Yhteiskuntasopimuksen konseptio Rousseaulla
3.1 CS:n kysymyksenasettelu ja
yhteiskuntasopimuksen käsite sen ratkaisuna
Esitän aluksi oman tulkintani CS:n kysymyksenasettelusta ja yhteiskuntasopimuksen
käsitteen keskeisestä sisällöstä sekä niistä seikoista, jotka näihin liittyvät tai näitä erityisen keskeisesti valaisevat. Pidän siis jaksossa 3.1 esittämäni tulkinnan pääkohtia
oikeina ja olennaisina tutkimukselleni. Esitän tulkinnan nostamatta esille kyseenalais
tuksia tai varauksia. Näille pyrin tekemään oikeutta jaksossa T3.2.
Yhteiskuntasopimuksen alussa Rousseau asettaa teoksensa tehtäväksi tutkia, olisiko olemassa sellaista konstituutiota (regle d’administration)22, joka olisi legitiimi ja
vakaa (sur), joka ottaa ihmiset huomioon sellaisina kuin ovat ja lait sellaisina kuin ne
voisivat olla. Rousseau lupaa lisäksi yrittävänsä yhdistää koko ajan sen, minkä oikeus
(droit) sallii siihen, minkä intressi määrää, etteivät oikeudenmukaisuus (justice) ja
hyöty (utilité) joutuisi erilleen.
Rousseau ei tähtää empiiriseen politiikan tutkimukseen, vaan tutkimukseen nor
meista, jotka esittävät legitiimin (oikeudenmukaisen) konstituution välttämättömät
ehdot. Ihmiset, joille konstituutiota kaavaillaan, tulee Rousseaun mukaan ottaa huo
mioon sellaisina kuin kulloinkin23 ovat instituutioiltaan, luonteiltaan ja tavoiltaan (vrt.
III, 390). Vakaus (sur) on tietysti välttämätön lisäedellytys.
”Oikeudelle” (droit) ja ”oikeudenmukaisuudelle” (justice) oletettiin aiemmin
merkitysero (ks. johdannon loppu). Kyse lienee tässä silti ornamentaalisesta toistosta,
koska vastinpareiksi valittujen termien ”intressi” ja ”hyöty” merkityserolle ei näy pe
rusteita. Poliittisen yhteisön legitiimiyden operatiivinen kriteeri ja yhteiskuntasopi
muksen konseption keskuskategoria on yleinen tahto. Rousseau huolehtii teoksessaan
todellakin korostetusti ja monessa suhteessa oikeuden ja intressin yhteydestä. Intressi
voi tällöin olla yhtä hyvin yksityinen kuin yleinenkin. Oikeuden ja intressien suhde
on erilainen näissä tapauksissa.

22

Olen kääntänyt termin ”regle d’administration” termillä ”konstituutio”, koska juuri tästä

on kysymys. CSPV:ssä Rousseau sanoo, ettei kyse ole yhteisön (corps) hallinnosta (adminis
tration), vaan konstituutiosta (III, 281). Valittu termi ei yksinkertaisesti ole asianmukainen.
23

Grimsley (96) arvelee, että Rousseau tarkoittaisi tässä ihmisluontoa yleensä. Siihen on vai-

kea uskoa. Sillä tämä vetoaa myöhemmin kansan erityisyyteen sille sopivan poliittisen yhteisön
perustana (III, 390), mikä sopii Montesquieun Lakien hengen ihailijalle..
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Sanokaamme varovaisesti: yhteiskuntasopimus on Rousseaun asettaman tehtävän
ratkaisu, jos ei kokonaisuudessaan, niin ainakin olennaisimmalta osalta. Rousseau
määrittelee yhteiskuntasopimuksen jaksossa I. 6. Sitä koskee ehto, jonka mukaan sopijat luovuttavat kokonaan (l’aliénation totale) itsensä ja oikeutensa yhteisölle. Tämä
ehto varmistaa yhdenvertaisuuden ja estää jäseniä sortamasta toinen toistaan. Ehdon
täyttymättä jääminen merkitsee sopimuksen purkautumista ja palaamista luonnollisen
vapauden tilaan. Tällä Rousseau tarkoittaa tässä yhteydessä ja usein muutenkin CS:ssa
tilaa, jossa ei ole legitiimiä poliittista järjestystä (III, 360ff). Tilanteesta riippuen se
voisi olla esimerkiksi anarkiaa tai despotiaa, mutta se ei ole yleensä luonnontila
esiyhteiskunnallisessa tai esipoliittisessa mielessä. Luonnollisen vapauden tilassa si
too vain voiman fyysinen mahti, josta ei mitään oikeutta voi johtua (III, 354)24.
Yhteiskuntasopimuksen olemukseksi Rousseau esittää seuraavan lauselman: ”Kukin asettaa persoonansa ja kaiken voimansa yleisen tahdon (korostus MM) ylimpään
ohjaukseen; ja otamme yhteisesti kunkin jäsenen kokonaisuuden erottamattomaksi jäseneksi” (III, 361). Tähän em. ehdossa mainittu luovuttautuminen juuri tähtää.
Tarkastelemme yleisen tahdon luonnetta tarkemmin jaksossa T3.5 Alustavasti riittää
ymmärtää se poliittisen yhteisön keskeisiä tavoitteita koskevaksi riittävän laajaksi ja
toimintakykyiseksi konsensukseksi. Omaa henkilökohtaista etua on edistettävä ja ajet
tava tavalla, joka ei joudu ristiriitaan noiden tavoitteiden kanssa.
Edelliseen Rousseau liittää seuraavan täydennyksen: ”Samassa synnyttää tämä
assosiaation akti kunkin sopijan yksityisen persoonan sijaan moraalisen ja kollektiivisen persoonan (corps), joka koostuu yhtä monesta jäsenestä kuin kokouksessa on
ääniä ja joka juuri tästä aktista saa ykseytensä, yhteisen minänsä, elämänsä ja tahtonsa” (sama). Näin poliittisesta yhteisöstä tulee kollektiivisena toimijana elävä individi.
Tämä ei ole tietenkään pelkkää aiemman määrittelyn eksplikaatiota.
Yleinen tahto on poliittisen yhteisön legitiimiyden prinsiippinä ja kollektiivisen
persoonan” eli ”yhteisen minän” elämän poliittinen ydin. Yleinen tahto on muoto,
jonka sisältönä (kohteena) ovat konsensuksen tavoitteet, yhteinen hyvä eli yleinen
intressi. Yleisyys ilmaisee, että yksikään kansalainen ei ole yleisen intressin näkökulmasta missään erityisasemassa. Yleisen tahdon lausuu julki suvereeni25, kansalaisten
24

Rousseaun terminologiassa tyranni anastaa hallitusvallan vastoin lakia, mutta hallitsee la-

kien mukaan, despootti taas anastaa suvereenin vallan asettuen lakien yläpuolelle. Näin tyrannin ei siis tarvitse olla despootti, mutta despootin kyllä aina tyranni (III, 423).
25

Lehtonen (44) kääntää ”suvereenin” ”ylimmäksi valtiovallaksi”. Tuloksena on seuraa-

va muotoilu: ”…kun ylin valtiovalta ei ole mitään muuta kuin yleistahdon toimeenpanemista
(suvereenille ei kuulu toimeenpanovalta! MM), sitä ei voida koskaan luovuttaa, samoin kuin ei
ylintä valtiovaltaa saata edustaa kukaan muu kuin se itse; vallan voi kyllä siirtää toiselle, mutta
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kollektiivi kansankokouksessa ja säätää siten lain. Yleisen tahdon vallitseminen on
poliittisen yhteisön legitiimiyden välttämätön ja riittävä ehto. Rousseau esittää sen
vallitsemiselle vain välttämättömiä, muttei riittäviä operatiivisia kriteereitä.
Yhteiskuntasopimuksen normatiivisuudesta seuraa, että sitä koskevat peruskäsitteet
kin ovat normatiivisia. Niinpä Rousseau ei tavallisesti ymmärrä suvereenilla määrättyä
valtion tiettyyn keskeiseen funktioon tarkoitettua instituutiota yleensä, vaan legitiimin
poliittisen yhteisön legitiimiä instituutiota. Hän sanoo tämän julki mm. seuraavalla
tavalla:
Le Souverain, par cela seul qu’il est, est toujours tout ce qu’il doit être (III,
363).26
Lauseet jotka sanovat suvereenin toimivan määrätyllä tavalla, ovat normatiivisuuden
takia usein samalla tavalla analyyttisesti tosia kuin juuri siteerattu27. Myös lain kä
sitteellä on vastaava teorian systemaattiseen ytimeen kytketty normatiivinen käyttö
(vrt. III, 430). Koska Rousseau tarvitsee esimerkkejä muista kuin legitiimeistä poliit
tisista yhteisöistä, hän ei voi kokonaan pitäytyä suvereenin ja etenkään lain käsitteen
tällaiseen käyttöön. Yleensä ei ole vaikea ratkaista onko termiä ”laki” käytetty yleisen
tahdon ilmauksesta vai laista totutussa laajemmassa merkityksessä.
On syytä kysyä, mitä tarkkaan ajatellen yhteiskuntasopimukseen sisältyy. On il
meistä, että yleinen tahto implikoi yleisen intressin, suvereenin ja lain käsitteet. Näitä
käsitteitä Rousseau erittelee jaksossa I.7 sekä koko toisessa kirjassa. Jälkimmäisessä
käsitellään lisäksi lainlaadinnan l. yhteiskuntasopimuksen solmimisen ehtoja jaksois
sa II.7–10. Luvussa III Rousseau erittelee hallitusta, joka täytyy lukea yhteiskun
tasopimuksen perusteisiin, koska hän määrittelee sen välittäväksi instituutioksi ala
maisten ja suvereenin välillä (III, 396; vrt. 808). Hallitus on toimeenpaneva elin, joka
on täysin sidottu toteuttamaan suvereenin määrittelemää yleistä tahtoa (III, 396).

ei tahtoa” (Lehtonen, 55; lihavointi MM). Lehtonen on kuuliaisesti antautunut sen tosiasian
edessä, ettei suomenkielessä ole substantiivia ”suvereeni”. Kielemme vaalijat ovat ottaneet lukuun politiikan, mutta eivät sen teoriaa.
26

”Suvereeni on pelkästään olemalla olemassa aina jo sitä, mitä sen pitääkin olla.”

27

Esimerkiksi Bertram esittää ongelmalliseksi Rousseaun teesin, jonka mukaan suvereeni

tähtää välttämättä yhteiseen hyvään (Bertram, 104) huomaamatta, että Rousseau puhuu legitii
mistä suvereenista, jolloin teesi on Rousseaun perustein yksinkertaisesti analyyttinen totuus.
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Kutsun tähän asti esitettyä vastausta yhteiskuntasopimuksen ongelmaan operatiivi
seksi yhteiskuntasopimukseksi. Erityinen nimi, joka ei ole Rousseaun antama, on tar
peen siksi, että varsinkin CS:n ensimmäisen kirjan tekstissä on kohtia, jotka näyttävät
ongelmallisilta esittämäni tulkinnan valossa. Näistä johtuvia ongelmia käsittelen jaksossa T3.2.
Yhteiskuntasopimuksen ei tarvitse toteutua eksplisiittisen sopimusaktin välityksellä. Miksei näet yhteiskuntasopimuksen periaatteiden mukaan toimiva poliittinen yhteisö olisi legitiimiydeltään yhdenveroinen todellisen aktin välityksellä luodun kanssa? Antaahan se aivan samat perusteet yhteiskunnalle ja on siten yhtäläinen vastaus
peruskysymykseen (III, 351, 360). Entäpä jos aktista olisi vain historiallisesti epämää
räinen perimätieto? Käsitellessään Geneven historiaa Rousseau ei viittaa eikä edes
voisi viitata mihinkään aktiin (vrt. V, 501). Sillä Geneven konstituution legitiimiys
oli hänen mukaansa erilaisten kohtaloiden ja toimien vähittäinen tulos. Silti hän pitää
Geneven konstituutiota periaatteessa likimain yhteiskuntasopimuksen sovellutuksena,
vaikka joutuu samalla toteamaan, että geneveläinen aristokratia ylläpiti sen varjossa
ylivaltaansa laittomin keinoin.
Luonnoksessaan Korsikan konstituutioksi Rousseau esittää kylläkin symbolista
kansalaisvalaa sopimuksen konsummaatioksi (III, 943), joten eksplisiittinen sopimus
on mahdollinen. Hänen luettelonsa tärkeistä lainlaatijoista (esim. Lykurgos, Mooses,
Numa) osoittaa puolestaan, että hän on usein orientoitunut ajattelemaan valtion perus
tamista hyvinkin konkreettisessa merkityksessä.
Rousseaun yhteiskuntasopimus poikkeaa Hobbesin ja Locken liberalistisista
sopimusteorioista, joissa rajoitutaan ”instrumentaalis-strategiseen” rationaalisuu
teen28 (Kersting 1994, 46ff). Kerstingin mukaan sopimus on epäonnistunut symboli
poliittiselle yhteisölle, joka perustuu yleiseen tahtoon, sillä sopimus edellyttää hänen
mukaansa sosiaali-integratiivista motivaatiota koskevan ongelman ratkaisemista ve
toamalla valistuneeseen yksilöintressiin (Kersting 2002, 66).
On totta, ettei yleistä tahtoa kantavasta motiivista voida mielekkäästi sopia. Sen
sijaan voidaan kyllä sitoutua pyrkimykseen säilyttää se sekä luoda ja ylläpitää insti
tuutioita, jotka ovat omiaan synnyttämään ja ylläpitämään yleistä tahtoa. Tämä onkin mielestäni Rousseaun tarkoitus. On joka suhteessa selvää, että Rousseau haluaa
yhteiskuntasopimuksen täyttävän reilun kaupallisen transaktiosuhteen perusominaisuudet välttämättömänä, mutta kaikkea muuta kuin riittävänä ehtona sopimuksen legitiimiydelle (vrt. III, 356). Rousseau ei yleensäkään usko, että sosiaalista yhteyttä,
28

Tämä ei ole yhtä kuin prudentiaalinen rationaalisuus, vaan sen erityistapaus. Siinä yksilöt

sopivat toiminnan yhteisistä perusteista kukin omien intressiensä ja vain niiden perusteella.
Tyypilliset intressit ovat omaisuuden ja fyysisen koskemattomuuden suojaaminen.
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erityisesti yleistä tahtoa, voisi perustaa pelkkiin yksityisintresseihin (vrt. III, 284).
Kersting voi tietysti sopia itsensä kanssa siitä, että yhteiskuntasopimuksen on hei
jastettava tarkoin kaupallista sopimusta. Mutta hänellä ei ole yleispäteviä perusteita
tähän rajoitukseen, koska on olemassa muunkin tyyppisiä keskinäisiä sopimuksia.
Avioliitto esimerkiksi on ainakin kirkollisessa muodossaan sopimus, jonka yksi ker
ros kuuluu instrumentaalis-strategisen rationaalisuuden piiriin, mutta sisältää toisen
kerroksen, jolla on selvästi moraalis-uskonnollinen tarkoitus29. Ei pidä myöskään
unohtaa, että filosofiaan ovat yli kaksi ja puolituhatta vuotta kuuluneet ehdottoman
perustavina termit, jotka arkisen merkityksen filosofia transsendoi.
Kaksi tärkeää lisäperustetta erottaa Rousseaun yhteiskuntasopimuksen liberalistisista
sopimusteorioista. Näissä ei ensinnäkään ole kyse puhtaasta kansansuvereeniudesta,
vaan vähintään osittaisesta alamaisuussopimuksesta jonkin muun instanssin kanssa
tai hyväksi. Sopimustahdon suvereenius ei siksi ulotu näissä täytenä poliittisen yhteisön syntyakteja kauemmas. Toiseksi ne perustuvat Hobbesin käänteeseen poliittisen
teorian antropologiassa: ihmisen itsesäilytys korvaa klassisen hyvän elämän politiikan
peruspäämääränä. Siksi ne sopivat vain yksityisen elämän säilyttämiseen tähtäävistä
ja näiden johdannaisintresseistä, joista tärkein on omistusoikeus. Tässä piilee ”instru
mentaalis-strategisen” rationaalisuuden todellinen motiivi.
Olemme jo nähneet Rousseaun yhteiskuntasopimuksen noudattavan kansansuve
reeniuden periaatetta lyhentämättömänä. Käytyämme jaksossa T5 läpi Rousseaun
vapauskäsityksen pääsemme myös toteamaan, miten se modernisti modifioitu hyvän
elämän periaate, joka esiteltiin luvussa T2.3, koskee sekä autonomisen yksityisper
soonan että poliittisen persoonan, legitiimin poliittisen yhteisön tavoitteiden asetta
mista.
Yleiseen tahtoon kuuluu Rousseaun mukaan kaikenlaisten sen kanssa yhteen sopi
vien yksityisten intressien edistäminen (III, 373) CS:n tehtävänannon mukaisesti. Tämä
ilmentää Rousseaun suhdetta moderniin sopimusteoriaan. Taustalla on vanhempikin
motiivi, nimittäin Platonin ja Aristoteleen ajatus, jonka mukaan yhteiskunnat tosin
syntyvät elämän säilyttämiseksi, mutta niiden tarkoitus on toteuttaa ihmisen järjelli
syyden mukainen hyvä elämä. Samalla oikeuden (droit) käsite saa sisällön, jota raha
talouden myötävirrassa uiva liberalismi ei tunnusta.
Rousseau korostaa usein, että luonnonoikeus ei riitä yhteiskunnan tai poliittisen
yhteisön ohjenuoraksi, koska siltä puuttuu ihmisen toimintaa ohjaava motiivi (III, 378;
vrt. III, 284). Kuitenkin yhteiskuntasopimuksen täytyy Rousseaun mukaan olla yhden-

29 Hegelin mukaan avioliitto on jotakin, joka lähtee individuaalisuudessaan itsenäisten per
soonien sopimusperspektiivistä sen (siveellisesti) ylittääkseen (§ 163, huom./313).
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 ukainen luonnonoikeuden kanssa (esim. III, 807). Käsittääkseni luonnonoikeuteen
m
kuuluu ennen muuta, että ihmisen olemukseen luovuttamattomasti kuuluva vapaus
(III, 356) ja yhdenvertaisuus toteutuvat yhteiskuntasopimuksessa.
Seuraavaksi tarkastellaan näkökohtia, joiden voi nähdä kyseenalaistavan juuri esit
tämäni tulkinnan. Tämän puolella on kuitenkin nyt seuraava argumentaatio: 1) teok
sen nimi on Yhteiskuntasopimus, 2) sen alussa Rousseau antaa sille tehtävän, joka
vastaa aukottomasti tulkintaani ja 3) hän esittää nimenomaan omakseen sanomaansa
ongelmaan jaksossa I. 6 ratkaisun, jota hän nimittää yhteiskuntasopimukseksi ja joka
tulkitsemallani tavalla sopii täydellisesti esitettyyn tehtävään (kohta 2). Kaiken kaik
kiaan evidenssi on niin vahva, että vastaväitteiltä on vaadittava painavuutta.
3.2 Yhteiskuntasopimuksen ensimmäisen luvun tulkintaongelmia
3.2.1 Konventioon perustuva yhteiskunnallisen järjestyksen pyhä side
Ensimmäisen kirjan alkuosassa Rousseau sanoo, että ”yhteiskunnallisen järjestyksen
pyhä30 oikeus” on kaikkien muiden oikeuksien peruste (III, 352). Hän sanoo, että se ei
perustu luontoon, vaan konventioihin (conventions) (sama). Rousseau pyrkii jaksoissa
I. 2–4 osoittamaan tämän eliminoimalla vaihtoehtoja, jotka perustuvat luontoon, kuten
perhesuhteisiin tai voiman oikeuteen. On olennaista, että Rousseau puhuu konventioista monikossa. Tämä voi tuskin tarkoittaa muuta kuin että yhteiskunnan pyhä oikeus
voidaan synnyttää useana aikana ja useassa paikassa.
Rousseau käyttää termiä ”konventio” sekä tietoisen sopimisen tuloksesta että
yhteisymmärryksestä, joka ei ole syntynyt tietoisen toiminnan tuloksena ja jota ei
välttämättä edes tiedosteta yhteisymmärrykseksi. Termillä on laajasti hyvin erilaisia
sovellutuksia31. Se ei ehkä ollut Rousseaulla kaiken kaikkiaan kaukana siitä merki
tyskirjosta, joka sillä eri eurooppalaisissa kielissä nykyäänkin on.
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Käsittääkseni pyhyys on Rousseaulla sitä, minkä luonnonoikeus legitimoi (vrt. III, 378).

31

Lukuun ottamatta jaksojen I.1–5 runsasta termin ”konventio” (vrt. III, 180) käyttöä, on

CS:ssä vielä kaksi aivan muunlaista. Toisessa todetaan, että tietyn kansan yhteinen konventio
on tärkeä edellytys sille, että se soveltuisi lainlaadintaan l. operatiivisen yhteiskuntasopimuksen
solmimiseen (III, 390). Toisessa Rousseau määrittelee suvereenin teon yhteisön konventioksi
jokaisen jäsenensä kanssa (III, 374). Tämä konventio on yhtä kuin laki ja myös sopimus (III,
379). Suvereenin teko olisi näin analoginen sen konstituution kanssa (vrt. III, 368). Toisaalla
Rousseau nimittää kieliyhteisöä konventioksi (V, 402; vrt. III, 147).
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Rousseau käyttää termiä ”konventio” ainakin yhdeksän kertaa jaksoissa I.1-I.5.
Termit ”pacte” tai ”contract”, joita hän käyttää puhuessaan yhteiskuntasopimuksesta,
eivät esiinny kertaakaan. Vieläpä hän jakson I.5 niissä tapauksissa, joissa luonnon
oikeuden ja sopimusteorian perinne puhuu sopimuksesta (pactum), välttää nämä ter
mit ja puhuu luovuttautumisesta (se aliéner) (III, 356) tai antautumisesta (se donner)
alamaiseksi (III, 359). Tämä varsinaisen sopimusterminologian välttäminen32 ei voi
olla sattuma. Hän säästää tarkoituksella sopimuksen käsitteen siihen yhteyteen, jossa
hän määrittelee oman yhteiskuntasopimuksensa jaksossa I.6.
Jaksossa I.5 Rousseau pyrkii osoittamaan, että vain määrätynlaiset konventiot kel
paavat perusteeksi jakson I.1 mainitsemalle yhteiskunnallisen järjestyksen pyhälle
oikeudelle. Hän esittää kaksi poliittisen yhteisön tyyppiä, assosiaation, jossa on päämääränä yhteinen hyvä, sekä aggregaatin, jossa yhteyden muodostaa despotia. On ilmeistä, että jaksossa I.1 mainittu ja konventioihin perustuvaksi jaksoissa I.2-4 osoitettu
yhteiskunnallisen järjestyksen pyhä oikeus toteutuu vain assosiaatiossa. Konvention
mukana tämä oikeus sisältää modernien sopimusteorioiden ydinehdon, konsensuksen
konstituutiosta. Operatiivisen yhteiskuntasopimuksen voisi käsittää yhteiskunnallisen
järjestyksen pyhän oikeuden normatiiviseksi ja enemmän tai vähemmän tietoiseksi
sovellukseksi tapaukseen, jossa yhteiskunnan työnjaollinen kehitys maanviljelystaloudeksi on vaatinut erityistä valtiokoneistoa.
Jaksossa I.5 on toinenkin konventioiden legitiimiyttä tutkiva argumentaatio. Kun
edellinen oli sisällöllinen, on tämä muodollinen, oikeusteoreettinen. Rousseau kysyy,
millaisella aktilla kansa voi legitiimisti assosoitua hallitsijan alamaiseksi. Solmittava sopimus (pactum subjectionis) edellyttää kansan olevan neuvottelemaan ja päät
tämään kykenevä oikeussubjekti, minkä Rousseau katsoo edellyttävän aiempaa sen
siksi konstituoivaa aktia, joka olisi yhteiskunnan tosi perusta. Syntyneen konvention
täytyy sisältää assosiaation päätöksentekosäännöt, mikä edellyttää ainakin yhden ker
ran yksimielisyyttä (pactum unionis)33.
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Émilen suppeasta yhteiskuntasopimuksen perusteiden esityksestä puuttuu konvention ja

sopimuksen distinktio (IV, 839) varmaankin siksi, että nuoren Émilen ei voi toivoa ymmärtävän
poliittisen käsitteistön kaikkia hienouksia. Kun Rousseau 1974 esittelee teoriaansa kuudennessa
kirjeessä vuorelta oppineelle yleisölle, erottelu on taas käytössä (III, 806ff).
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Rousseau ei tässä yhteydessä käytä suluissa mainittua latinalaista terminologiaa, mutta

hänellä lienee juuri Pufendorf ensisijaisesti mielessään (vrt. Kersting 1994, 226).
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Jakson I.5 otsikko vaatii palaamaan ”à une premiere convention” (III, 359), missä
”premiere” voisi sekä kielellisin että asiaperustein tarkoittaa sekä ”alkuperäistä” että
”edeltävää”. Jälkimmäinen riittäisi oikeusperusteeksi, mutta riittäisikö se siihen, että
tämä konventio olisi sellainen jakson I. 1 mainitsema konventio, johon yhteiskunnan
pyhä oikeus perustuisi? Ehkä ei, mutta jos se ei olisi, olisi alkuperäinenkin olemassa. Joka tapauksessa tällä kohtaa on viittaus siihen konventioon, joka perustaa yh
teiskunnan pyhän oikeuden. Koska jaksossa I.5 kuitenkin kansan perustamista sano
taan samalla yhteiskunnan tosi perustamiseksi, saattaisi olla luonnollista ajatella, että
”premiere” tarkoittaisi yhtä kuin ”alkuperäinen”. Ongelmallista sitten olisi ehkä tästä
johtuva kansan ja yhteiskunnan synnyn samaistaminen. Tämän kysymyksen ratkai
seminen puoleen tai toiseen ei ole tämän tutkimuksen argumentoinnille välttämätöntä
ja muutenkin ratkaisemisessa olisi ilmeinen vaara ylitulkintaan, liian suurten vaati
musten asettamiseen terminologiselle konsistenssille.
On tietenkin jaksossa T3.1 esitellyn operatiivisen yhteiskuntasopimuksen näkökul
masta kysyttävä, kuinka pelkkä konvention fakta, erotukseksi sopimuksesta voisi sitoa
loputtomiin alamaisia? Mainittiinhan jo, että Rousseau arvosteli Grotiusta siitä, että
tämän metodina on osoittaa oikeus faktan nojalla (III, 353).
Joka tapauksessa on Rousseaun mukaan yhteiskuntien pyhän oikeuden perustana
jonkinlainen alkuperäinen konventio, ”une premiere convention”. Tällaisia originaa
likonventioita olisi kai sitten yksi jokaista syntyvää kansaa kohti. Näin edellä tulkittiin
se, että yhteiskunnan pyhän oikeuden perusteena olivat konventiot (monikossa). Meidän on tietenkin myös kysyttävä, mikä suhde originaalikonventiolla tai -konventioilla
on määrittelemäämme operatiiviseen yhteiskuntasopimukseen ja CS:n alussa annettuun tehtävänasetteluun.
Voisimme johdonmukaisuuden nimissä todeta prima facie seuraavaa: jos originaa
likonvention konseptio todella sisältyy CS:iin, sillä ei ole merkitystä CS:n alussa mää
rittelemän normatiivisen tehtävän kannalta yksinkertaisesti siitä syystä, että edellinen
on fakta ja jälkimmäinen normi. Sillä ei siis olisi mitään tekemistä operatiivisen yh
teiskuntasopimuksen kanssa, joka puolestaan olisi vastaus CS:n peruskysymykseen.
Jakson I.6 alku voi näyttää asettavan tämän vakaumuksen koetteille.
3.2.2 Jakson I. 6 alun tulkintaongelma
Jakson I.6 alku houkuttelee lukemaan itseään jakson I.5 välittömänä jatkona. Mitään
ratkaisevaa perustetta tälle tulkinnalle ei ole, mutta jos sen ottaa tulkintaperusteeksi,
on helpompi vakuuttua siitä, että originaalikonventio pitäisi ottaa varteen vahvemmin
kuin jakson T2.1 loppu edellä esitti. Kun nyt tutkimme kappaleen I.6 alkua, on siis
34

otettava huomioon kappaleen I.5 loppu mahdollisena johdantona siihen.
Jakson I.6 tekstin neljän ensimmäisen kappaleen sanoma voidaan tiivistää seuraa
vasti. Rousseau olettaa ihmisten tulleen tilaan, jossa esteet, jotka haittasivat heidän
säilymistään luonnontilassa, voittavat ne voimat, joita yksilöt voivat käyttää pysyäk
seen hengissä siinä. Muutos on välttämätön (1. kappale). Rousseaun hellimän teorian
mukaan ihmiset voivat lisätä voimiaan vain olemassa olevia yhdistämällä. Ihmisten
on siksi muodostettava yhteen liittymällä (par aggrégation34) riittävä vastavoimien
summa (2. kappale).
Syntyy kysymys: kuinka yksilöt voivat sitoa voimansa lyömättä laimin itsesäily
tystään35 ja vapauttaan, joista edellinen kuuluu ihmisluontoon hamasta alusta hamaan
loppuun (III, 125ff; IV, 935ff) ja jälkimmäinenkin on ihmisen olemusominaisuus (III,
356)? Seuraa usein lainattuja lauseita. ”Kohdistettuna ongelmaani tämä vaikeus voidaan esittää seuraavalla tavalla” (kolmas kappale):
On löydettävä assosiaation muoto, joka suojelee jokaisen assosioituneen persoonaa ja omaisuutta kaikella yhteisellä voimalla, ja jonka välityksellä jokainen yhdistyessään kaikkiin muihin ei sen tähden tottele muita kuin itseään ja
jää yhtä vapaaksi kuin ennenkin” (PIII, 360) (4. kappale).
Tämän tehtävän ratkaisee R:n mukaan yhteiskuntasopimus (contract social)36. Tämä
on termin ensi esiintyminen CS:ssa. Mikä tehtävä on sitaattia edeltävällä kolmen ly
hyen kappaleen johdannolla? Rousseaun tehtävänasettelun mukaan yhteiskuntasopi
muksessa on kysymys normeista, joiden on määrä legitimoida poliittinen yhteisö.
Miksei Rousseau vain tyydy kysymään ilman (kvasi)historiallista johdantoa: ”Mutta
miten yksilöt voivat sitoa voimansa lyömättä laimin itsesäilytystään ja vapauttaan”?
Kertomuksen alkuosan suhteen ongelman muotoiluun voi käsittää usealla tavalla.
Erityisesti myös lause: ”Kohdistettuna ongelmaani tämä vaikeus voidaan esittää seu
raavalla tavalla” on mahdollista tulkita niin, että alkuosa on vain pulman havainnol
liseen muotoon pukeva johdanto Rousseaun varsinaiseen probleemaan, jonka ratkaisu
olisi operatiivinen yhteiskuntasopimus. Tällöin luonnontilan kriisi ei antaisi mitään
varsinaista argumenttia pulman ratkaisuun.
34 Rousseau tarkoittaa, ettei pelkkä voimien yhdistäminen, aggregaatio, luo assosiaatiota
(corps politique) jakson I.5 toisen kappaleen tarkoittamassa mielessä. Tässä toistuu Aristoteleen
kaava, jonka mukaan polis syntyy huolehtimaan elämän säilymisestä, mutta sen päämäärä on
hyvä elämä (assosiaatio).
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Tämä on sama kuin amour de soi, jota tutkitaan jaksossa T4 erityisesti jaksossa T4. 3.

36

Nähdäkseni ”pacte social” on sama kuin ”contract social”.
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Vaihtoehtoisessa tulkinnassa yhteiskuntasopimus on käsitettävä vastaukseksi juuri
luonnontilan kriisiin. Silloin yhteiskuntasopimus olisi sama kuin originaalikonventio.
Juuri tähän lukutapaan sopii ymmärtää jakson I. 6 alku jakson I. 5 välittömäksi jat
koksi. Mitä luonnontila tässä tarkalleen tarkoittaisi, ei ole aivan selvää, koska esi
merkiksi D2:ssa luonnontila tarkoittaa kaikkea ihmisten yksinäisen elämän tilasta aina
”orastavaan (naissante) yhteiskuntaan”, joka päättyy agraarivaltion muodostumiseen
(Vrt. III, 171). Eloonjäämiskriisi voi syntyä millaisessa yhteisössä hyvänsä, mutta ensi
lukemalta olettaisi sanotun luonnontilan helposti kokonaan esiyhteiskunnalliseksi.
On epäselvää, onko jakson I.6 siirtymä luonnontilasta voimat yhdistäneeseen yh
teisöön juuri originaalikonventio. Hämmennystä näet aiheuttaa se, että yhdistymisen
motiivi viittaisi tällöin aggregaattiin ja tulos assosiaatioon. Rousseau näyttää tosin
uskovan Locken tavoin (ks. Locke, § 99, 333; vrt. III, 182), että ensimmäiset yhdis
tymiset johtavat luonnontilasta yhteisöön yhteisestä suostumuksesta eikä väkivallasta
(III, 179, 184). Siltikään ei ole riittäviä perusteita olettaa, että originaalikonventio
olisi vastaus CS:n alussa esitettyyn tehtävään. Silloinhan Rousseau perustelisi normin
faktalla niin kuin hänen kritisoimansa Grotius. Tähänastisen perusteella originaali
sopimus ei voi syrjäyttää operatiivista sopimusta ratkaisevalta paikaltaan.
3.2.3 Jakson I.8 problemaattinen teksti
Jakson I.8 alku näyttää tekevän yhteiskuntasopimuksesta sivilisaation perustan: ”Ce
passage de l’etat de nature à l’état civil produit dans l’homme un changement très
rémarquable”37 (III, 364). On epäselvää, mihin ”ce passage” viittaa. Se voisi viitata
yleensä yhteiskuntasopimukseen (vrt. jakson I.7 loppu) tai jakson I. 6 siirtymään. Jälkimmäisessä tapauksessa olisi tosin välissä tekstiä kokonainen jakso ja puolet toisesta.
Muutos josta Rousseau jakson I.8 puhuu, on siirtymä luonnontilasta sivilisoitunee
seen tilaan (l’état civil). Siihen kuuluu kultivoitumista, moraalisuutta, oikeudenmu
kaisuutta, tunteiden jalostumista ja erilaisten intellektuaalisten kykyjen kehittymistä.
Luonnontilan kuvaus osoittaa selvästi, että sillä tässä tarkoitetaan sivilisoitumista
edeltänyttä ihmisen tilaa. Mutta operatiivisen yhteiskuntasopimuksen mukainen lain
säädäntä kohdistuu aina jollakin sivilisoitumisen asteella jo oleviin kansoihin (vrt.
III, 390). Toisaalta sivilisoituminen on usein edistynyt ankaran kurin ja sorron alai
sena. Voisimme tietysti venyttää sanan ”produit” sitaatissa tarkoittamaan ”tuottanut
panemalla alkuun”, mutta siirtymä ei silti voisi viitata operatiiviseen yhteiskuntaso-
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”Tämä siirtymä luonnontilasta sivilisoituneeseen tilaan saa aikaan ihmisessä hyvin mer

kittävän muutoksen.”
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p imukseen. Kahden erilaisen yhteiskuntasopimuksen mahdollisuuteen ei viittaa Rous
seaun tehtävänasettelu eikä mikään CS:n myöhempikään teksti.
Jakson I.8 toisen kappaleen alku (III, 364) näyttää kuitenkin vahvistavan, että
Rousseau yhdistää kuin yhdistääkin tämän jakson siirtymän yleensä yhteiskuntaso
pimukseen. Hän arvioi sanojensa mukaan koko tätä (kursiivi ja vahvennus MM) ”ta
setta” helposti vertailtavin termein sen mukaan, mitä ihminen menettää ja mitä voittaa
yhteiskuntasopimuksessa (kursiivi MM). Tämä voisi olla lipsahdus. Siinä tapauksessa
ei olisi mitään hyvää syytä syrjäyttää operatiivista sopimusta asemastaan ainoana yhteiskuntasopimuksena ja Rousseaun alussa asettaman tehtävän ratkaisuna. Vaikeudet
olisi silloin selvitetty.
Oletan kuitenkin argumentaation vuoksi, että Rousseau ei ole käyttänyt termiä ”yh
teiskuntasopimus” tässä yhteydessä vahingossa. Vaikka jakson I.6 alun edellä esitetyt
problemaattisuudet eivät yksinään riitä syrjäyttämään tarjoamaani ratkaisua, ovat ne
omiaan kuitenkin osaltaan tukemaan tätä oletusta. Tämä johtaa absurdiin tulokseen,
jonka mukaan CS:ssä on kaksi eri yhteiskuntasopimuksen konseptiota, joille Rous
seau ei tee terminologista eroa.
Siteeraan seuraavaksi Rousseaun erästä nk. poliittista fragmenttia, jonka voisi
luontevimmin olettaa kirjoitetun 1750-luvun puolessa välissä, samoihin aikoihin kuin
Ensyklopedia-artikkelin poliittisesta taloudesta, tai muutamana seuraavan vuonna:
On varottava sekoittamasta kansalaisyhteiskunnan (sociéte civil) olemusta
suvereeniuden olemukseen. Sillä sosiaalinen yhteisö (corps social) on tulos
yhdestä ainoasta tahdon aktista ja koko sen kesto on vain seurausta aiemmasta
sitoumuksesta, jonka voima ei lakkaa vaikuttamasta ennen kuin yhteisö on hajonnut. Sen sijaan suvereenius, joka on vain yleisen tahdon harjoittamista, on
vapaa aivan kuin se ei myöskään ole minkäänlaisen sitoumuksen alainen. Jo
kainen suvereeniuden akti, niin kuin jokainen hetki, jonka se pysyy voimassa,
on absoluuttinen, riippumaton aiemmasta, eikä suvereeni milloinkaan toimi,
koska on tahtonut, vaan koska tahtoo (III, 485).
Sitaatin voi katsoa sisältävän valmiit ainekset kahteen eri yhteiskuntasopimuksen
konseptioon. Suvereenius on yleisen tahdon ilmausta ja siitä sanottu on täydessä so
pusoinnussa sen kanssa, mitä CS suvereenista sanoo (vrt. III, 362). Kun ottaa huo
mioon suvereenin ja yleisen tahdon käsitteiden keskeisen aseman operatiivisessa
yhteiskuntasopimuksessa, voimme nähdä tämän käsitteen olevan sitaatissa ainakin
ytimeltään jo muotoutuneena.
Toisaalta alkuosan ”yksi ainoa tahdon akti”, joka perustaa sosiaalisen yhteisön,
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voisi aivan mainiosti olla sitä, mitä tähän saakka on kutsuttu originaalikonventioksi.
Koska siinä on kysymys sosiaalisen yhteisön perustamisesta, on luontevaa ajatella,
että alkutila on tila, jossa sitä ei vielä ole, ts. luonnontila kehittyneen yhteiskuntasiteen
puuttumisen merkityksessä. Tämä akti voisi osua yksiin jaksojen I.6 ja I.8 mainit
semien siirtymien kanssa ja samalla panna alkuun sivilisaation. Vielä: sellainen akti
voisi tuskin olla muuta kuin jakson I.5 ”alkuperäinen konventio” ja samalla konventio,
joka perustaa yhteiskunnan pyhän oikeuden (I.1). Seuraavat tarkastelut perustuvat vielä oletukseen, että tulkintaongelmien arvoitus on näin paljastunut.
Sitaatti tekee terävän eron suvereenin ja originaalisen sitoumuksen välille. Voisi
hyvin ajatella, että tämä ero transponoituisi yhteiskuntasopimuksen konseption ke
hittyessä kohti CS:ia eroksi operatiivisen yhteiskuntasopimuksen ja originaalikon
vention välillä. Voisimme nähdä sen sitten toteutuvan CS:ssa. Mutta Rousseau olisi
siinä tapauksessa käyttänyt termiä ”yhteiskuntasopimus” kummastakin. Saamme kä
sitteellisen sekasotkun selvitetyksi olettamalla ”vain” uskomattoman terminologisen
sekasotkun. Jakson I.6 alussa olisi näiden kahden käsitteen sotkeutuminen toisiinsakin
hyvin lähellä. Ymmärtääkseni sen välttävä tulkinta on kuitenkin mahdollinen analo
gisesti sen kanssa, miten jaksossa T2.2. eriteltiin jakson I.6 alkua.
D2:ssa on viitteitä siihen, että Rousseau ei ole täysin onnistunut päättämään, voiko faktasta johtaa normin vai ei38. Grotius-kritiikki näyttää kuitenkin osoittavan, että
CS:n kirjoittamisen aikoihin hänen kantansa on vakiintunut kielteiseksi.
Jos originaalisopimuksella onkin sijansa CS:n alussa, se ei voi kuitenkaan olla vastaus CS:n pääkysymykseen, joka koskee poliittista sopimusta ja johon operatiivinen
sopimus on vastaus. Sen sijaan yhteiskuntasopimuksen nimi sopisi sille paremminkin kuin operatiiviselle sopimukselle, joka on poliittinen sopimus. Mutta sellaisena
kuin originaalikonventio esiintyy jaksossa I.5, nimittäin kansan oikeussubjektiuden
perusteena, se näyttää olevan myös juuri sellainen konventio, jollaiset jakson I.2 mu
kaan perustavat luonnon sijasta ”yhteiskunnallisen järjestyksen pyhän oikeuden”. Se
on positiivinen ja konkreettinen päätös jaksojen I.2–I.5 argumentaatiolle.
Tulkinnastani päädytään siihen, että oikeus ei Rousseaulla perustu vain yhteiskunta
sopimuksen ja luonnonoikeuden määrityksiin. Ehkä voisi yrittää seuraavaa formu
lointia: ilman yhteiskunnan pyhää sidettä, konventiota, jolla ei tosiseikkana sinänsä
ole normatiivista voimaa, ei sosiaalista normatiivisuutta voisi olla olemassa, ts. lain
laadinnalle perusteita39. Olennaista on, että tämä pyhä oikeus ei voi perustua mihin
kään valloittamiseen tai alistamiseen, vaan sopimusluonteiseen konventioon (vrt. III,
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Tämän kysymyksen erittely ei ole yksinkertaista ja veisi liiaksi sivuun asiasta.

39

Lainlaatijasta enemmän jaksossa T3.3.1
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184, 359)40.
Esiintyipä siis sana ”yhteiskuntasopimus” jaksossa I. 8 vahingossa tai ei, on syytä
todeta, ettei ole perustetta, jolla jakson T3.1 esittämää ratkaisua CS:n olisi aihetta
asettaa kyseenalaiseksi. Poliittisista fragmenteista poimitun sitaatin ja muun esitetyn
perusteella näyttää nimittäin joka tapauksessa selvältä, ettei originaalikonventio osal
listu millään tavoin CS:n alussa asettaman peruskysymyksen, legitiimin lainlaadinnan
ongelman ratkaisuun muuten kuin asettamalla sille välttämättömän edellytyksen. Ilman sitä ei näet olisi lainlaadintaan soveltuvaa konventiota (vrt. III, 390). Nähdäkseni
tarkastellut CS:n hämäryydet on nyt joka tapauksessa tyydyttävästi selvitetty, vaikkakaan vastausta ei löydetty siihen, onko sanan ”yhteiskuntasopimus” em. esiintyminen
jaksossa I.8 lipsahdus vai onko ko. termi moniselitteinen CS:ssä. Arveluni kallistuvat
hiukkasen enemmän jälkimmäiseen suuntaan.
3.3 Yhteinen hyvä (bien commun)
3.3.1 Yhteisen hyvän käsite ja sen keskeiset elementit
Jaksossa T3.1 selvisi, että yhteinen hyvä eli yleinen intressi on yleisen tahdon sisältö
ja kohde, jonka on määrä olla yhtä tiukasti yleinen kuin se itse. Käsitteen merkitys on
tutkimuksessamme keskeinen. Se yhdistää poliittisen näkökulman yhteiskunnalliseen
ja tekee mahdolliseksi selvittää, miten Rousseaun modernin yhteiskunnan kritiikki
on edellytyksenä hänen teorialleen legitiimistä poliittisesta yhteisöstä. Saamme tästä
vertailukohdan Hegelin analogiselle teorialle porvarillista yhteiskunnasta ja sen suh
teesta valtioon. Rousseaun käsitteitä vastaavat Oikeusfilosofian niiden kanssa käytän
nössä identtiset yleisen tahdon ja yhteisen intressin käsitteet, niin kuin jaksossa T8
ilmenee.
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Suvereenin jakamattomuus (III, 369) on osa operatiivista yhteiskuntasopimusta ja sen yh-

teys lakiin on luonteeltaan analyyttinen. Mutta missä mielessä yleinen tahto on häviämätön
(indestructible) (III, 437) ja miten se häviämättömänä kuitenkin mykistyy (devient muette), kun
se joutuu ”toisten tahtojen valtaan” poliittisen yhteisön rappiotilassa (III, 438)? Rousseau voisi
tarkoittaa, että poliittisen korruption tilassa originaalisopimus on vielä voimissaan ja mahdollistaa periaatteessa paluun legitiimiin poliittiseen yhteisöön. Koska yksittäisen originaalisopi
muksenkaan side ei ole ikuinen, voi määrätty yleinen tahto hävitä ja itse asiassa häviääkin
joskus. Kysymystä mutkistaa kylläkin se, että yhteiskunnallinen side voi olla yhtä kansakuntaa
laajempi, niin kuin eurooppalaisten kansojen laita on Rooman valtakunnan perillisinä (III, 565).
Tätä ei pidä käsittää niin, että Rousseau katsoisi Euroopan erityisen soveliaaksi legitiimin poliittisen yhteisön muodostamiselle.
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Yhteisessä hyvässä eli yleisessä intressissä on sekä kaikille legitiimeille poliittisille
yhteisöille yhteisiä piirteitä että kullekin erityisiä. Yhteisen hyvän käsitteen selventämiseksi on havainnollista ajatella aktuaalista lainlaadintaa, sillä lainlaatijan silmien
edessä on oltava juuri tulevan poliittisen yhteisön yhteinen hyvä. Tämä ei tietenkään
tarkoita, että yhteisen hyvän määrittämiseksi tarvittaisiin yleensä lainlaatijaa.
Rousseaun lainlaatija on puoleksi myyttinen hahmo. Esimerkkeinä hän mainitsee
ennen kaikkea Lykurgoksen, Numan ja Mooseksen. Mutta hän ryhtyi lainlaadintaan
itsekin Korsikan tapauksessa41. Hän osallistuu myös keskusteluun Puolan konstituu
tiosta, mutta Korsika-fragmentin ja Puola-fragmentin tekstien erilainen henki pal
jastaa, että jälkimmäisessä tapauksessa hän esiintyy vain neuvonantajana. Rousseau
ei pidä läpikotaisin aristokraattisen Puolan (III, 972) tapauksessa legitiimin poliittisen
yhteisön luomista mahdollisena. Tie orjuudesta vapauteen edellyttää siellä ”puolitien”
ratkaisuja (vrt. III, 974).
Lainlaatija ei kuulu varsinaiseen konstituutioon, ts. hänellä ei ole mitään tekemistä suvereenille kuuluvan lakien säätämisen kanssa. Lainlaatija on rajafiguuri,
joka vapauttaa Rousseaun puhumaan lainlaadinnasta riittävän yleisesti. Hänen mukaansa lainlaatijan pitäisi luoda sosiaalinen henki, jonka periaatteessa vasta juuri ne sosiaaliset instituutiot vasta voisivat luoda, jotka lainlaadinta synnyttää (III,
383). Kun tehtävän esittää näin, se on ratkaisematon. Rousseau kyllä esittää itse
ehdot, joilla se on ratkaistavissa, mutta jotka eivät toteudu kuin harvoin. Olennaista on, etteivät noiden ehtojen syntyprosessit kuulu hänen tutkimuksensa piiriin.
Osa yhteisestä hyvästä perustuu ns. klimaattisiin asioihin kuten alueen ja väestö
määrän sopivaan suhteeseen eri tapauksissa. Enemmän meitä kiinnostavat tässä muut
kansaa yhdistävät siteet, konventiot, intressit, tavat, uskonto jne., joissa sosiaalinen
henki on implisiittisesti (vrt. III, 390). Kelpo lainlaatijan on osattava nojata näihin ja
laatia konstituutio niin, että suuri osa tästä aineksesta saa ehkä sopivasti muunnettuna
siinä sijansa. Osan tarjolla olevasta aineksesta lainlaatija pyrkii karsimaan, taikaus
kon, haitalliset tavat jne. Tällä tavalla yhteisen hyvän sisällön ratkaisevan tärkeä osa
periytyy sopimusta edeltävästä aineksesta. Näin kansan sosiaalis-kulttuurinen historia
heijastuu sen poliittisissa instituutioissa. Lainsäätäjä (suvereeni) ei koskaan voi sitä
laiminlyödä ilman raskaita seurauksia.
Jaksossa II.11 Rousseau esittää, että kaiken lainlaadinnan korkein päämäärä muo
dostuu lopulta kahdesta tärkeimmästä, vapaudesta ja tasa-arvoisuudesta (III, 391). Va
41

Ks. Stelling-Michaud’n johdanto Rousseaun Kootuissa teoksissa (III, CXCVIXff). Ks.

myös Fetscher, 243ff, jossa käsitellään Rousseaun käsitystä talouden autarkiasta sekä Sihvola,
joka käsittelee tutkimuksensa luvussa 3 Korsikan poliittista tilannetta ja luvussa 4 Rousseaun
saamaa toimeksiantoa ja siihen liittyviä kysymyksiä..
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paus on itsessään poliittisen legitiimiyden itseisarvoinen perusta (vrt. T5.3.3), mutta
tulee tässä puheeksi välikappaleena, jota se ei olemukseltaan ole. Vapaus on riippumatto
muuden42 merkityksessä tarpeen, koska jokainen yksityinen riippuvuus hukkaa sitä vas
taavan voimamäärän valtiosta. Rousseau viitta kansalaisten keskinäisiin riippuvuuksiin
ja mieliajatukseensa, joka tulee esiin yhteiskuntasopimuksen klausuulin korollaarissa: koska jokainen luovuttautuu kaikille, kukaan ei luovuttaudu kellekään (III, 361).
Tasa-arvoisuudella Rousseau tarkoittaa tässä ensisijaisesti taloudellista tasa-arvoa.
Hän ei vaadi varallisuuserojen eliminoimista kokonaan, vaan niiden rajoittamista niin,
että ne eivät kykene synnyttämään pakkovaltaa eivätkä poliittista korruptiota. Rikkaus
ja valta kulkevat aina käsi kädessä (esim. III, 189; IV, 835). Pitäisi huolehtia siitä,
ettei kukaan olisi niin rikas, että voisi ostaa toisen, eikä kukaan niin köyhä, että hänen
pitäisi myydä itsensä (III, 391ff). Rousseau tarkoittaa ostamisella sellaisia suhteita
kansalaisten välillä, jotka korruptoivat itsellisyyden.
Rousseau ei hyväksy kuin poikkeustilassa omaisuuden takavarikoimista edes ve
rotuksen varjolla. Yksityisomaisuus on pyhä ja perustava oikeus. Tämä oikeuden
olemus ei ole turvatussa nautinnassa, vaan siinä, että yksityisomistus takaa hyvässä poliittisessa yhteisössä itsellisyyden ehtona vapaalle osallistumiselle politiikkaan.
Korruptiivinen eriarvoisuuden kasvu on kyettävä estämään ennalta laeilla. Jos tässä
epäonnistutaan, lait ovat olleet kehnoja ja jo syntynyt korruptio vaikea eliminoida.
Rousseaun kestävä perusvakaumus on, että amour de soi43, joka luonnostaan tar
koittaa tahtoa säilyttää itsensä ja huolehtia itsestään, on ihmisen ensimmäinen kutsumus. (esim. III, 360). Tämä kutsumus ei hänen mukaansa sammu koskaan:
Miksi yleinen tahto on aina oikeassa ja miksi kaikki tahtovat väsymättä kunkin on
nea, ellei siksi että kaikki omaksuvat sana ”kukin” ja ajattelevat itseään antaessaan
äänensä kaikkien hyväksi. Mutta tämä osoittaa, että oikeuden (droit) yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuuden (justice) käsite sen synnyttäjänä johtuvat (dérive)44
etusijasta (préférence), jonka kukin antaa itselleen, ja siis ihmisluonnosta (III, 373).
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Riippumattomuus on Rousseaulle aina hyvin tärkeä vapauden aspekti.
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Tästä enemmän jaksossa T3.4.3
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”Johtua” (dériver) ei ole kovin onnekas sananvalinta. Jos ymmärrämme sen tavalliseen ta-

paan, syntyy selvä non sequitur. Rosseaun todellisen kannan mukaan riippumattomuuden tilassa
järkemme ei johda meitä yhteistoimintaan yhteiseksi hyväksi sen pohjalta, minkä havaitsemme intressiksemme (III, 384). Kysymys onkin siitä, että jos yhteinen hyvä ei sisältäisi kunkin
legitiimiä intressiä, se ei olisi yhteinen hyvä, tasapuolinen jne. ”Kukin” saattaisi päätellä ihan
ensiksi sopimuksen rauenneen seurauksineen.
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Nimensä veroisen yleisen tahdon on siis otettava huomioon myös yksityiset intressit.
Kunkin legitiimin, ts. yhteisen hyvän kanssa yhteen sopivan yksityisen tahdon tulee
saada toteutua poliittisen yhteisön suojeluksessa. Mutta sen lisäksi yhteisen hyvän
on sisällytettävä itseensä oikeudenmukaisessa ja tasapuolisessa suhteessa yksityisiä
ja erityisiä intressejä. Näillä on tietysti omat perinteensä. Eräät esimerkiksi viljelevät
maata, jotkut ovat kauppiaita jne.
Voimme nyt todeta, mitä Rousseau tarkoitti CS:n alun tavoitteellaan pitää silmällä
intressejä, kun on puhetta oikeudesta. Ensinnäkin yleinen intressi on yksinkertaisesti
yleisen tahdon, siis oikeuden perusperusteen kohde. Toiseksi yksityisillä ja erityisillä
intresseilläkin on oikeus tulla hyväksytyiksi jopa huomioon otetuksi yleisen intressin
sisältöinä. Yleinen intressi tunnustaa tietenkin vain sellaiset yksityiset ja erityiset int
ressit, jotka eivät ole ristiriidassa yleisen tahdon kanssa45.
Yksityisten ja erityisten intressien ottaminen huomioon kuvatulla tavalla ei ole vält
tämätöntä vain yleisen tahdon sisällön välttämättömänä kriteerinä, jotta se ylipäänsä
olisi yleinen tahto. Noiden intressien merkitys on lisäksi – niin kuin yo. sitaatista nä
kyy – myös siinä, että ne rakentavat kansalaisten motiivia yleistä intressiä suosivaksi.
Niissä on patriotismin, lakien kunnioittamisen ja rakastamisen, sekä valtion lujuuden
(III, 248, 351) perusta. Tämä on kaikessa republikanistisessa ajattelussa keskeistä.
Yleisen intressin käsitteeseen liittyy kysymys, joka on Rousseaulle tärkeä, mutta
tulee CS:ssa esiin vain parissa kohtaa. Se liittyy kysymykseen tasa-arvosta hyvin kiin
teästi, mutta ei rajoitu siihen. Puhuessaan lainlaadintaan soveltuvasta kansasta, hän
mainitsee, että kansan pitäisi olla sellainen, ettei se tarvitse muita eivätkä muutkaan
sitä tarvitse. Sen ei pitäisi myöskään olla rikas eikä köyhä ja sen pitäisi kyetä itseriit
toisuuteen (III, 390ff).
Toisessa yhteydessä hän kritisoi persoonallisten palveluksien muuttumista rahapal
veluksiksi. Syyn tähän kehitykseen hän näkee kaupallisuudessa ja mukavuudenha
lussa. Hänen mukaansa ”finanssi” on orjan sana (III, 429). Rahatalouden kehitykseen
liittyy vielä kansalaisten keskittyminen yksityisiin asioihin yleisten sijasta, mikä vaa
rantaa poliittisen yhteisön legitiimiyden. Mitä parempi taas on valtion tila, sitä enem
män painavat julkiset asiat suhteessa privaatteihin kansalaisten mielissä (sama).
Voimme syventää tarkastelua tutkimalla Rousseaun luonnosta ja fragmentteja Kor
sikan konstituutioksi. On syytä muistuttaa siitä, että Korsikan kansa oli CS:n mukaan ainoa Rousseaun ajan Euroopan kansa, joka sopisi lainlaadintaan (III, 391).
Voimme siksi odottaa, että ko. osittain keskeneräinen, mutta tärkeissä kohdin pitkälle viety luonnos antaa yhteiskuntasopimuksesta luonnollisen havaintoesimerkin.
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Jaksossa I.8 saamme todeta, että tämä ajattelutapa kuuluu Hegelin valtion käsitteeseen

(vrt. § 258/399).
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3.3.2 Autarkia ja yhteinen hyvä
Korsikan olisi hänen mukaansa kehitettävä ja koottava omia voimiaan turvautumatta
muihin (III, 903). Aivan samoin CS edellytti lainlaadintaan sopivalta kansalta kykyä
tulla toimeen omillaan (III, 390ff). Fetscher, joka on ainoana eritellyt laajemmin Rousseaun autarkian käsitettä, toteaa autarkian ajatuksen kulkevan punaisena lankana läpi
konstituutioluonnoksen (Fetscher, 244).
Rousseaun mukaan Korsika ei voi rikastua rahasta, joten sen on rikastuttava ihmi
sistä (III, 904). Tämä voi tapahtua vain maanviljelyksen (agriculture) välityksellä.
Cultura ei ole hänelle ensisijaisesti taitoa, vaan luonnetta, ”peltokulttuuria”, joka saa
ihmiset tekemään maan kaikki kolkat viljeltäviksi. Se on samalla maaelämään ja työ
hön mieltymistä, niin että viljelijät löytävät siitä sekä elannon että elämännautinnon.
Maalaiselämän eetos suosii väestön kasvua (III, 904). Kauppa kyllä synnyttää rik
kautta, mutta vain maanviljelys takaa vapauden ja riippumattomuuden (III, 905)46.
Näimme edellä että CS:ssa tasa-arvoisuus on vapauden ohella tärkein yhteisen
hyvän elementti. Rousseau julistaa, että tasa-arvoisuuden tulee olla Korsikan konstituution perustava laki (III, 909ff). Eriarvoisuus puolestaan määrittelee suuressa
määrin koko modernia maailmaa. Rousseau opettaa korsikalaisia esimerkillä Sveitsin
historiasta. Sveitsiläiset olivat varhemmin eristyneisyydessään hyvin riippumattomia
keskinäisissäkin suhteissaan, saati sitten suhteissaan muihin kansoihin. Tämä ei es
tänyt yhteistyötä, koska sveitsiläisillä oli samansuuntaiset pyrkimykset. Rousseau nä
kee sveitsiläisissä pikemminkin luonnonkansojen luontaista viatonta hyvyyttä (bonté)
kuin hyvettä (vertu), joka on aina taistelua pahetta vastaan (III, 914ff). Rousseaun
mukaan sveitsiläiset olivat samaan aikaan muurareita, kirvesmiehiä, puuseppiä ja vaunuseppiä (III, 914).
Jouduttuaan kosketuksiin muiden kansojen kanssa sveitsiläiset mieltyvät rahatalou
teen ja perustivat kauppahuoneita ja manufaktuureja. Niiden välityksellä nämä ennen
herroja tuntemattomat (III, 915), joutuivat vähitellen rahatalouden synnyttämään yhä
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Rousseaun aikalaiset fysiokraatit, joista talousteorian kannalta merkittävin on François

Quesnay (1694–1774), katsoivat myös maatalouden perustavaksi elinkeinoksi (vrt. Gömmel/
Klump, 64ff). Ero Rousseaun ja heidän teorioittensa välillä on kuitenkin suuri: 1) he kannattivat
vapaata kilpailua, 2) he tähtäsivät mahdollisimman suureen kansantaloudelliseen tuottoon, 3)
heillä oli teoria maataloudesta ainoana tuottavana elinkeinona, mitä Rousseaulla ei suinkaan
ollut, 4) maatalous ei ollut heille perheviljelmäperusteinen (vrt. Gömmel/Klump, 109ff ja Fetscher, 250ff).
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suurempaan riippuvuuteen esivallasta (III, 916). Vapauden rakkaus sammui47 (sama).
Tätä kehitystä korsikalaisten tuli vastustaa. Rousseau ei halua kieltää rahaa kokonaan (vrt. III, 929), koska se on joissakin tapauksissa hyödyllinen. Mutta kun rahasta tulee välttämätön, on pahalle annettu pikkusormi (III, 920). Jos kehitys saa edetä
hillitsemättä, tasa-arvo katoaa, jotkut rikastuvat ja toiset vajoavat kurjuuteen. Tästä
syntyvät paheet, jotka johtavat ennen pitkää valtion tuhoon (sama). Mitä välttämät
tömämpi raha on yksityisille, sitä välttämättömämpi hallituksellekin. Mitä kukoista
vampi on kauppa, sitä korkeammat ovat verot. Näiden maksaja, talonpoika, joutuu
vaikeuksiin, ehkä lähtemään kaupunkiin työnhakuun (III, 920). Rahataloudessa on
tendenssi ulkomaankauppaan, joka puolestaan vain edistää rahataloutta (III, 921).
Maata viljelevä elämäntapa on työteliäs. ”Kaikkien on voitava elää, muttei kenen
kään rikastua” on Rousseaun mukaan kansakunnan hyvinvoinnin perussääntö (III,
924). Maanviljelyksen Rousseau ajattelee perustuvan perheviljelmiin (III, 918). Sen
menestymisen on ohjattava koko taloutta. Muista elinkeinoista on suosittava maanvil
jelyksen kannalta hyödyllisiä (III, 926). Elinkeinojen välillä on säilytettävä tasapaino,
joka pyrkii aina horjumaan maanviljelijöiden tappioksi (III, 928; vrt. 935)
Eräänlaisen yhteenvetona Rousseau toteaa: ”Tästä näkyy, että joskaan rahaa ei
kenties voi kokonaan eliminoida, sen määrä on kuitenkin ainakin minimoitava siihen
määrään, että väärinkäytöksiä ei todennäköisesti pääse syntymään” (III, 929). Vapau
den, tasa-arvoisuuden ehtona on rahatalouden pitäminen mahdollisimman suppeana.
Sopivasti itsellisesti toimeen tulevan perheviljelmä on se talouden yksikkö, jonka va
raan ja jonka ehdoilla vapautta voi rakentaa.
3.4 Joitakin legitiimin poliittisen yhteisön merkitseviä erityispiirteitä
3.4.1 Suvereenin ja alamaisen keskinäisistä suhteista
Jotta saisimme vertailukohtia Hegelin poliittiseen filosofiaan, on syytä tarkastella
vielä erinäisiä Rousseaun legitiimin poliittisen yhteisön erityispiirteitä. Moni niistä
ilmentää hyvin Rousseaun jyrkkää poikkeamista liberalistisen valtavirran poliittisesta
teoriasta ja melkoinen osa sukulaisuutta Hegelin poliittiseen ajatteluun. Osa puoles
taan korostaa heidän erojaan ja antaa viitteitä republikanistisen poliittisen teorian ke
hittymisestä modernin maailman kehityksen mukana.
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Rousseau puhuu porvarillisen säädyn (race) luonnollisesta rappeutumisesta (III, 912).

Yhdessä eniten väärinkäsityksiä, intohimoja ja vastaväitteitä herättäneistä kohdista
Rousseau esittää, ettei suvereenilla voi olla mitään jäsentensä intressien vastaista int
ressiä, koska nämä jäsenet itse konstituoivat sen. Tämän takia suvereenin ei tarvitse
antaa mitään itseään rajoittavia takuita alamaisille. Itse asiassa se ei voi niitä antaa ja
pysyä suvereenina senkään takia, että mikään suvereenin säätämä ei voi sitoa suve
reenin itsensä päätösvaltaa (III, 362). On tietysti pidettävä mielessä, että takuita koskeva väite on itse asiassa Rousseaun analyyttisia totuuksia (T3.1; vrt. III, 297, 351)48.
Hän provosoinee silti tahallaan, ehkä pakottaakseen lukijan ajattelemaan tai sitten
paljastaakseen ajattelemattomat.
Laki on tarpeellinen siksi, että suvereenilla täytyy olla määrätyt takeet alamaisia vastaan. Kansalaisilla on yleisen intressin lisäksi muita intressejä, jot
ka voivat joutua ristiriitaan yleisen tahdon kanssa. On monia syitä, miksi
heillä voi olla suuri kiusaus toteuttaa niitä kaikesta huolimatta. Hän voi olla passioittensa sokaisema tai muuten vain alamaisen perspektiivi on niin suppea, että
yleisen intressin vahinko näyttää pieneltä suhteessa hänen etuunsa (III, 363).
Provokaatio jatkuu jos mahdollista vielä tyrmäävämmällä tavalla:
Jottei yhteiskuntasopimus olisi vain tyhjä kaava, sen täytyy sisältää seuraava
sitoumus, jota ilman muut sitoumukset jäisivät vaille voimaa. Jos joku kieltäytyy noudattamasta yleistä tahtoa, voi yhteisö hänet siihen pakottaa. Tämä taas
ei tarkoita muuta kuin että hänet pakotetaan olemaan vapaa. Sellainen näet
on ehto, joka antaessaan kunkin kansalaisen isänmaalle antaa hänelle takeen
kaikkea henkilökohtaista riippuvuutta vastaan, ehto, joka muovaa poliittisen
koneiston sekä rakenteen että toiminnan, ja joka yksin tekee legitiimeiksi yhteiskunnalliset sitoumukset, jotka ilman niitä olisivat absurdeja, tyrannimaisia
ja alttiita mitä hirvittävimmille väärinkäytöksille (III, 364).
Tätä tulkittaessa on otettava huomioon, että maasta siirtyminen on sallittua sellaiselle
lain rikkojalle, jonka ei ole ehtinyt syyllistyä vihollisuuteen (III, 377). Rousseau kat
soo Grotiusiin hyväksyvästi nojautuen, että valtion jäsen voi luopua kansalaisuudesta
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Émilessä Rousseau sanoo, että menneistä mestareista Montesquieun olisi voinut käsitellä

poliittisen oikeuden periaatteita, mutta tyytyi tutkimaan olemassa olevia hallituksia. Tätä Rousseau kommentoi seuraavasti: ”…sen joka haluaa arvioida tervejärkisesti hallituksia sellaisina
kuin ne ovat, täytyy yhdistää molemmat (näkökulmat MM); jotta voisi kunnolla arvioida sitä,
mitä on, täytyy tietää kuinka sen pitäisi olla” (IV, 836ff).
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ja saada jopa omaisuutensa mukaansa poistuessaan maasta. Ehtona on kuitenkin, ettei
ole olemassa jo syntynyttä konkreettista kansalaisvelvoitetta, joka jäisi siten täyttä
mättä (III, 436). Émilessä Rousseau esittää, että kansalainen on oikeutettu täysi-ikäisyyden saavutettuaan luopumaan kansalaisuudestaan49 (IV, 833).
Kansalaisvelvoite voi olla sellainen, että sen täyttämiseen sisältyy olennainen hen
genmenon riski (III, 375). Tämä seuraa Rousseaun kannasta ”elämän ja kuoleman
oikeuteen”. Vaikka luonnonoikeus ei hänen mukaansa salli yksityiselle oikeutta päättää omaa elämäänsä, hänellä on oikeus panna se alttiiksi sen säilyttääkseen (III, 376).
Oman poliittisen yhteisön puolustamisen velvollisuus perustuu siihen, että yhteiskun
tasopimus on muun ohella myös elämän säilyttämisen välikappale (vrt. III, 360). Velvoitteesta kieltäytyvä rikkoisi sopimuksen.
Maanpaon ja vihollisuuden lisäksi on olemassa vain kansalaisuuden säilymistä
tahtova vaihtoehto sille, joka on kieltäytynyt noudattamasta yleistä tahtoa. Tätä vaihto
ehtoa tahtova tahtoo siis yhä noudattaa yleistä tahtoa. Hän on näin ristiriidassa itsensä
kanssa. Pakko asettaa ristiriidan ratkaistavaksi tavalla tai toisella ja palauttaa siten tahdon yhtenäisyyden. Mutta juuri tämä, tahdon itsemääräämisen palautuminen, on autonomisen vapauskäsitteen mukaan vapautta. Tässä ja vain tässä mielessä vapauteen voi
pakottaa. Rangaistus tai sen uhka on siis katsottava pedagogiseksi luonteeltaan.
Suvereenilla on varsin laajat valtuudet velvoittaa kansalaisia, kunhan se tapahtuu
ehdottoman yleisin perustein, tasapuolisesti. Muistutettakoon vielä kerran, että jos
kansankokous tietoisesti ja systemaattisesti menettelee toisin, se ei täytä niitä normeja, joita yhteiskuntasopimus suvereenille asettaa. Rousseau mukaan lähemmin
katsottaessa huomattaisiin, että vain hyvin harvoilla kansakunnilla on lakeja (III, 430).
Tämähän ei tietenkään voi tarkoittaa, että lait olisivat harvinaisia sanan tavanomai
sessa merkityksessä, vaan vain siinä erityisessä merkityksessä, jonka Rousseau niille
asettaa: että suvereeni, legitiimin poliittisen yhteisön lainsäätäjä, on ne lausunut julki50. Hegel ilmaisee Oikeusfilosofian perimmältään normatiivisen kannan seuraavasti
(Enz. § 539, huom/W 10, 333):
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Lockea mukaillen: vain siitä, että hän sanotun iän saavutettuaan yhä elää isänmaassaan,

voi päätellä, että hän tunnustaa isiensä sopimuksen (IV, 833; vrt. Locke, § 73).
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Émilessä Rousseau sanoo, että menneistä mestareista Montesquieun olisi voinut käsitellä

poliittisen oikeuden periaatteita, mutta tyytyi tutkimaan olemassa olevia hallituksia. Tätä Rousseau kommentoi seuraavasti: ”…sen joka haluaa arvioida tervejärkisesti hallituksia sellaisina
kuin ne ovat, täytyy yhdistää molemmat (näkökulmat MM); jotta voisi kunnolla arvioida sitä,
mitä on, täytyy tietää kuinka sen pitäisi olla” (IV, 836ff).
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Ajatus kansalaisten yhdenvertaisuudesta lain edessä sisältää suuren totuuden.
Mutta näin ilmaistuna lausutaan vain tautologia. Sillä niin ilmaistaan vain laillinen tila yleensä, että lait hallitsevat.
Suvereenin ainoa peruste kansalaisen velvoittamiselle on yleinen intressi (III, 373).
Moni on esittänyt, että Rousseaun poliittinen yhteisö sitoisi ihmisen pelkkään kansa
laisuuteen ja poliittiseen elämään (esim. Petersen, 46ff). Tällainen väärinkäsitys voi
syntyä vain pinnallisesta lukemisesta. Ihmisen tulee Rousseaun mukaan alistaa toi
mintansa vain olennaisen yleisen intressin hyväksi. Kaikissa muissa suhteissa ihmiset
voivat menetellä omien yksityisten intressiensä mukaisesti. Suvereeni tosin arvioi,
mikä on olennainen yleinen intressi, mutta samalla hetkellä, kun se sitoisi yhdenkään
alamaisensa tarpeettomalla kahleella, se lakkaisi olemasta suvereeni (sama).
Rousseau kyllä ylistää kansalaisten osallistumista yleisiin asioihin (III, 429; vrt.
457) ja kritisoi modernille yhteiskunnalle tyypillistä privatisoitumista omien yksityis
asioiden (lue: raha-asioiden) hoitoon (III, 429). Sen lisäksi hän tahtoi, että kansa tulisi
kasvatetuksi isänmaallisuuteen ja kunnioittamaan lakejaan. Mutta tästä ei seuraa, että
hän pyrkisi politisoimaan kansalaisten koko elämän. Luonnos Korsikan konstituu
tioksi ilmentää mitä suorimmin CS:n pyrkimyksiä. Kuinka olisikaan mahdollista elä
män läpipolitisoiminen valtiossa, jossa kansankokous, suvereenin vallan käyttö, olisi
pääasiassa omaa pientilaa viljelevien kansalaisten ainoa suora poliittinen akti?
3.4.2 Suvereeni ja vallanjako
Suvereeni on luovuttamaton (inaliénable) (III, 368) ja jakamaton (III, 369). Edellistä
Rousseau puolustaa sillä, että vain vallan voi siirtää, muttei tahtoa, jonka julki lau
suja suvereeni on (III, 368). Useimmissa lausunnoissaan Rousseau sulkee pois edus
tuksellisen demokratian.
Rousseaun järjestelmässä hallitus on suvereenin tahdon pelkkä toimeenpanija. Su
vereenin jakamattomuus johtaa hyvin toisenlaiseen vallanjakoteoriaan kuin Monte
squieun. Suvereeni ei saa Rousseaun mukaan puuttua toimeenpanoon51. Syy ei ole
tietenkään yleisen vallanjakoteorian mukainen eli pelko siitä, että suvereenista tulisi
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Poikkeuksina ovat demokratia valtiomuotona (ks. III, 404), jota Rousseau ei kannata (vaik-

ka toisinaan puhuu demokratiasta republikaanisen poliittisen yhteisön sijasta) ja kansankokous
(ks. III, 427ff). Edellisessä suvereeni on Rousseaun tässä käyttämän tiukan määritelmän mukaan
samalla hallitus. Jälkimmäisen kokoontuminen peruuttaa hallituksen auktoriteetin kokouksen
ajaksi. Tämä on luonnollista, koska hallitus ei voi olla missään suhteessa kansankokouksen ylä
puolella.
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kaikkivaltias tyranni. Syy on siinä, että Rousseau pelkää suvereenin korruptoituvan,
kun se joutuu ratkaisemaan kysymyksiä, jotka eivät ole ehdottoman yleisiä, vaan yksityisten tai erityisten ryhmien välisiä. Yleisen tahdon on oltava sekä olemuksensa että
kohteensa puolesta ehdottoman yleinen (III, 373).
3.5 Yleisen tahdon luonteesta ja
legitiimin poliittisen yhteisön hajoamisesta
Edellä on sanottu yleisestä tahdosta vain vähän. On käynyt ilmi, että kyseessä on
kansan yhteinen tahto ja konsensus, jonka täytyy vallita, jotta poliittinen yhteisö voisi
olla legitiimi. On sanottu, mitä yleisyys tarkoittaa, on esitelty yleisen tahdon kohde,
yleinen intressi eli yhteinen hyvä. Sen vallitseminen tarkoittaa, että suurin osa kansa
laisista on valmis toimimaan, mieluusti erityisellä innolla, yleisen intressin hyväksi ja
ainakin syrjäyttämään oman erityisen tahtonsa, mikäli se on ristiriidassa sen kanssa.
Yleisen tahdon ontologisesta statuksesta on ollut paljon keskustelua ja epäilyksiä.
Rousseau tähtää käsittääkseni vain seuraavaan. Sellaisen kollektiivisen tahdon perus
ta, josta yleinen tahto on yksi esimerkki, on siten jaettu intressi, ettei se ole vain sa
tunnaista tahtojen yksiin käymistä, vaan määrätyssä kommunikaatioyhteisössä ja sen
käytännöissä jatkuvasti uusiutuvaa yleistä yhteisyyttä. Se ei ole sitä paitsi vain elossa
olevien kansalaisten välistä yhteisyyttä, koska jokainen siihen liittyvä joutuu omaksu
maan valtaosan periaatteista, joita ovat soveltaneet jo pitkään haudassaan maanneet.
Yleinen tahto olisi erityisesti tuollaisena kollektiivisena tahtona myös yhteisesti
artikuloitua. Toisaalta yleinen tahto ei olisi sidottu mihinkään määrättyyn erityiseen
sen aiemmin tahtomaan, vaan se on täysin vapaa jopa purkamaan itsensä: ”jokainen
suvereeniuden akti, niin kuin jokainen hetki, jonka se pysyy voimassa, on absoluut
tinen, riippumaton aiemmasta, eikä suvereeni milloinkaan toimi, koska on tahtonut,
vaan koska tahtoo” (III, 485).
Ymmärrän jonkun voivan perustellusti epäillä, voiko tuollainen tahto yleensä tai
jossain erityisessä muodossaan säilyä poliittisessa yhteisössä. Varsinkin liberalisteilla
on tapana olettaa ihmisten ”synnynnäisen egosentrisyyden” estävän sellaisen. Kui
tenkaan en näe sen ontologisessa statuksessa mitään hämärää, sillä monet ihmisten
organisaatiot ovat joka tapauksessa luonteeltaan juuri esitetyn kaltaisia kommuni
kaatioyhteyksiä. Kiista jonkin asian toteutumisen mahdollisuudesta ja sen ontolo
gisesta statuksesta ovat kaksi aivan eri asiaa.
Usein siteeratussa kohdassa Rousseau tekee eron yleisen tahdon ja kaikkien tahdon
välillä. Hän sanoo jälkimmäisen tahtovan yleisen intressin sijasta yksityistä tai eri
tyistä etua, olevan näiden ”summa”. Yleinen tahto saadaan vähentämällä summasta
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yksien liian pienet ja toisten liian suuret vaatimukset (III, 371). Tämä luonnehdinta
sopii suoraan vain määrällisiä asioita koskeviin kysymyksiin52. On vaikea sanoa, miten luonnehdintaa tulisi yleistää muihin tapauksiin53.
Kaikesta käy ilmi, että Rousseau korostaa joka tapauksessa yleisen tahdon konsti
tuoitumisen olennaista riippumattomuutta siitä, mitä yleisestä intressistä poikkeavat
yksityiset ja ryhmäintressit kulloinkin ovat. Pitää toki ottaa huomioon, että yleisen
intressin sisältö voi muuttua ja tämän päivän poikkeavat intressit voivat olla huomisen
yhteneviä intressejä. Joka tapauksessa Rousseau sanoo myös, että yleinen tahto ei ole
yleinen niinkään äänten luvun kuin yhteisen intressin perusteella. (III, 374). Silti vähintään enemmistö äänistä, joihin ehdottomasti on luettava kaikkien äänioikeutettujen
äänet, ratkaisee kansankokouksessa (III, 369, 440).
Äänten enemmistö äänestämistä koskevien sääntöjen mukaan on lisäksi välttämätön ehto sille, että yleinen tahto toteutuu. Mutta Rousseau ei pidä sitä riittävänä
ehtona eikä muutenkaan anna riittävää ehtoa, joka operationalisoisi yleisen tahdon.
Rousseaun käsityksen mukaan on mahdollista, että jonkin ryhmäedun ajajat voivat
manipuloida kansan uskomaan, että tuo etu on yleinen (III, 371ff, 438). Siksi korrektisti noudatettu ja lainmukainen päätöksentekomenettely ei takaa yleisen tahdon
toteutumista. Yleisen tahdon nimen anastaminen erityiselle edulle asettaa poliittisen
yhteisön legitiimiyden kyseenalaiseksi ja jatkettuna tuhoaa sen (III, 422).
Parhaiten Rousseau ilmaisee itsensä tässä kysymyksessä CS:n jaksossa IV.2. Hän
kysyy, miten suvereenin jäsenten pitää ymmärtää kokoukselle annettu esitys. Heiltä ei
kysytä, hylkäävätkö vai hyväksyvätkö he esityksen, vaan onko se yleisen tahdon mu
kainen. Kansankokouksessa eivät kamppaile keskenään erityiset intressit, vaan niissä
selvitetään, mikä on yleisen intressin mukaista kussakin asiassa54. Jos kantani häviää
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Tyypillinen tuollaiseen päätöksentekoon sopiva kysymys voisi olla Rousseaun hyvin tär-

keänä pitämä ja valtion parhaiden voimien rekrytoimista vaativa kysymys reaaliveron ja rahaveron kulloinenkin oikea suhde tulevassa Korsikassa (III, 933).
53

On ilmeistä, että Rousseau aika usein, niin kuin tässäkin, puhuu yksityisestä ja erityises-

tä tahdosta aivan kuin niihin ei kuuluisi yleiseen intressiin tähtäävää osaa. Mutta ottaessaan
ensimmäisen kerran CS:ssa kysymyksen esille, hän sanoo vain, että erityinen tai yksityinen
tahto voi olla ristiriidassa yleisen tahdon kanssa (III, 363). CS:n jaksossa III. 2 hän erittelee
hallituksen jäsenen tahtoa. Siinä on 1. yksityinen tahto, joka tähtää vain hänen omaan etuunsa,
2. hallituksen yhteinen tahto, joka tähtää hallituksen korporatiiviseen etuun yleisenä suhteessa
hallitukseen ja erityisenä suhteessa valtioon, 3. kansan l. suvereeni tahto. Viimeksi mainittu
identifioituu tietysti yleiseen tahtoon ja intressiin.
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Hegel on tunnetusti lainsäädännässä sikäli samalla kannalla, että hän ei katso porva

rissäädyn edustavan yhteisöjään sen piirissä yleiselle tahdolle vastakkaisena, vaan määrä
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äänestyksessä eikä mikään usurpoiva tahto ole alistanut yleistä tahtoa, voin sanoa
itselleni vain: olin väärässä sen suhteen, mikä yleisen tahdon sisältö tässä tapauksessa
oli (III, 441).
Edellä sanottuun on tehtävä tärkeä lisäys. Jaksoissa T3.6 ja T4.4 käy ilmi, että ra
hatalous tuottaa intensifioituessaan vaikutuksia, joilla on taipumus rapauttaa yleisen
tahdon sidettä, ja että juuri tässä on modernin valtion ongelmien perussyy. Keskeistä
tässä rapautumisessa on ihmisten muuttumisessa egosentrisiksi ja privatisoitumisessa
omien yksityisten asioittensa hoitajiksi yleisten sijasta. Erityisesti tämä vahingoittaa
myös tunnustuksen sidettä. Rousseauhan ei usko, että luonnontilainen ihmisjärki ke
hottaisi heitä etsimään omaa intressiään yhteisestä (III, 284). Hän ilmaisee ajatuksensa
konkreettisimmin esipuheessaan näytelmään Narcisse:
Kaikki kirjoittajamme pitävät vuosisatamme politiikan pääsaavutuksena tieteitä, taitoja, luksusta, kauppaa, lakeja sekä muita yhdyssiteitä, jotka solmivat ihmisten kesken yhteiskuntayhteyden persoonallisen intressin välityksellä,
saattavat heidät kaikki keskinäiseen riippuvuuteen, antavat heille keskinäiset
tarpeet ja yhteiset intressit sekä velvoittavat kunkin toimimaan toisten onneksi
saavuttaakseen omansa (II, 968).
Tähän liittyy alanootti, joka on vielä paljastavampi:
Suren sitä, että filosofia höllentää niitä yhteiskunnan siteitä, jotka muodostuvat
keskinäisen kunnioituksen (par l’estime) ja hyvänsuopuuden välityksellä; suren sitäkin, että tieteet, taiteet ja kaikki muut kaupankäynnin kohteet solmivat
tiiviimmiksi yhteiskunnan suhteita persoonallisen intressin välityksellä. Sillä
tosiasiassa näistä siteistä toista ei voi solmia tiiviimmäksi höllentämättä toista
(sama).
Kaupan siteiden tiivistyminen höllentää siis Rousseaun mukaan tunnustuksen sidettä.
Hegel puolestaan liittää sukulaisajatuksessa, jota joudumme siteeraamaan toistekin,
toisiinsa vapauden ja tunnustuksen:
Tämä toisen vapaus toisessa yhdistää ihmiset sisäisellä tavalla. kun taas tarve
tai puute yhdistää heidät vain ulkoisesti (Enz. §431, lis./W10, 220).

tynlaisen informaation kantajina (ks. § 309/478)
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Koska myös Hegel kytkee tunnustuksen oikeuden ja sen välityksellä valtion perus
periaatteeksi, häntä ja Rousseauta yhdistää se, että sosiaalisten instituutioiden sisäinen
yhteys autonomisen vapauden ja tunnustuksen perusteella on legitiimiyden ehtona ja
siten oikeutta perustava suhde. Tätä perustetta emme tapaa liberalismissa.
3.6 Julkinen mielipide ja kansalaiskasvatus
Rousseau korostaa vain ohimennen, mutta hyvin painokkaasti julkisen mielipiteen
merkitystä. Käsitellessään jaksossa II.12 lakien tyyppejä hän mainitsee tavanomaisten
tyyppien lisäksi tavat ja varsinkin julkisen mielipiteen (opinion) tärkeimpänä kaikista.
Ne ovat kansan uudistavat voimanlähde ja side, valtion todellinen perusta, joka on
piirtynyt kansalaisten sydämiin ja joka on valtion ”todellinen konstituutio”. Se ja tavat
korvaavat viranomaisauktoriteettia. Rousseaun mukaan julkinen mielipide on tunte
maton hänen aikansa politiikan teorialle (III, 394ff).
Hän palaa teemaan jaksossa IV.7, jossa hän käsittelee sensuuria. Hän määrittelee sensuurin kansan mielipiteen (jugement publique) julkilausujaksi. Sensuuri ei ole
kansan mielipiteen määrittäjä (arbitre), vaan vain sen tulkitsija ja soveltaja (ministre)
erityistapauksiin (III, 458)55. Tämä osoittaa, että julkisella mielipiteellä on jonkin
lainen yleisen tahdon sijaisen status kansankokousten välillä sellaisissa kysymyksissä,
joista laki ei säädä. Tämä julkisen mielipiteen rinnastaminen lakiin, joka tapahtui jo
jaksossa II.12, rinnastaa sensuurin samalla toimeenpanoon, joka on vastaavasti täysin
sidottu lähteeseensä. Sensuurilla ei ole lupa käyttää pakkoa (III, 459) eikä se kansan
arvostelukykyä ohjatessaan voi sen substanssia muuttaa. Rousseau käyttää sensuurin
käsitettä myös nykyään yleiseksi tulleella tavalla.
Olennaista on julkisen mielipiteen institutionalisoiminen. Sillä tavoin se voi puh
distua satunnaisten tekijöiden vaikutuksesta ja lähestyä muotoa, jossa ei palvele vain
yleisen tahdon sijaisena, vaan sen ennakoijana. Tässä voi nähdä perusteet kansan
kasvattamiseen, joka samalla voidaan ymmärtää yleisen tahdon jatkuvan muodostu
misprosessin osaksi. Ilmeistä on myös, että sensuurin lisäksi on jonkinlainen yleinen
kansalaiskasvatuksen järjestelmä, josta Rousseau ei jostakin syystä CS:ssa paljoakaan
puhu. Ensyklopedia-artikkelissa poliittisesta taloudesta ja neuvoissa Puolan konstituutioon hän ottaa kysymyksen esiin monipuolisemmin.
Koska tämä tutkimus on paisumassa liian laajaksi, en ole käsitellyt Rousseaun
kansalaisuskonnon (religion civile) käsitettä (III, 460), vaikka se on keskeinen yh
55

On oletettavaa, että Rousseaun sensuurin käsite on jonkinlainen modifikaatio Roomalaisen

sensuurin tapoja ja moraalia valvovasta tehtävästä. On myös melko varmaa, että Montesquieu
on tässä ollut välittäjänä ks. Lakien henki, I, V, 19, (68ff) vrt. I, VIII, 14 (119).
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teiskuntasopimuksen kategoria ja avaisi kiintoisia yhteyksiä Hegeliin. Kansalaisus
konto on kiinteä osa kansalaiskasvatuksen järjestelmää. Rousseau erottaa kansalaisus
konnon omantunnon uskonnosta. Edellinen on suvereenin asettama ja siinä on vähän
dogmeja, joiden tärkeänä tehtävänä on ylläpitää sosiaalisuuden sentimenttejä (III,
469), jälkimmäinen on yksityinen. Julkinen ristiriita kansalaisuskonnon dogmien tai
riitin kanssa on rikos. Poimin lopuksi luonteenomaisen sitaatin:
Puolustaessaan Catilinaa Caesar pyrki perustelemaan dogmin, jonka mukaan
sielu olisi kuolevainen. Cato ja Cicero eivät sen kumotakseen tuhlanneet aikaa
filosofoimiseen: he tyytyivät osoittamaan, että Caesar puhui huonon kansalaisen tavoin esittäen valtiolle tuhoisaa oppia. Juuri sitä todellakin Rooman
senaatin tuli arvioida eikä teologista ongelmaa (III, 469).
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4 Rousseaun modernin yhteiskunnan kritiikki
4.1 Johdanto
Tässä luvussa tutkitaan Rousseaun käsitystä modernista yhteiskunnasta erityisesti hänen poliittisen teoriansa näkökulmasta.. Hänen erittelyssään on yhtymäkohtia Adam
Smithin teoriaan. Hän ja moni muukin ajan skottiteoreetikko katsoi, että ihmisten
yhteisöjen historiallisessa tutkimisessa on ensimmäiseksi kiinnitettävä huomio heidän
tapaansa tuottaa elanto (ks. DL, 400; Andrew Skinner, 31). Rousseau puhuu usein olosuhteiden merkityksestä. Niiden keskeiseksi perustaksi osoittautuu työnjako. Yhteistä
kaikille on Montesquieun vaikutus (sama, 30).
Edellä puheena ollut autarkian eli itseriittoisuuden käsite on yksi Rousseaun mo
dernin yhteiskunnan kritiikin avainprinsiipeistä. Siihen liittyy työnjaon erittely. Klas
sisesti autarkia tarkoitti antiikin poliksen kansalaisen oikokseen perustuvaa itseriit
toisuutta. Talon päämiehen tahto on talossa laki ja demokratiassa talouksien päämiehet
päättivät kansalaisina poliksen asiat. Aristoteleen Politiikassa poliittinen eli polikseen
liittyvä yhteisö (koinonia politike) oli yhteisöjen joukossa autarkinen, kansalaisten
kaikki heitä koskevat asiat huomioon ottava yhteisö (Politiikka 1252b, 25).
Rousseau käyttää D2:ssa termiä ”suffisant à lui même” villistä, jolla oli vähän pas
sioita, vain kulloiseenkin tilaansa liittyviä tunteita ja käsityksiä sekä vain todellisia
tarpeita56 (III, 160). Aiemmin todettiin Rousseaun pitävän vain Korsikaa sellaisena
eurooppalaisena valtiona, jolle lainlaadinta olisi mahdollista (III, 391). Korsikaan
hän päätyy esitettyään niitä kansalta (peuple) vaadittavia yleisiä ehtoja, jotka tekevät
lainlaadinnan mahdolliseksi (III, 390). Niistä yksi on, että kansa on autarkinen: ”Celui
qui n’est ni riche ni pauvre et peut se suffire à lui même” (III, 390ff ; kursiivi MM).57
Luonnollisesti autarkian on tarkoitus olla legitiimin valtion yleisen intressin tärkeä
elementti.
Rousseau luonnehtii autarkian usein voimien ja tarpeiden tasapainoksi (esim.
III, 175; IV, 290, 305, 310, 816. 818, 833). Ainakin kerran hän nimittää sen puutetta
heikkoudeksi (foiblesse), mutta suhteelliseksi heikkoudeksi, joka on juuri voimien
suhdetta tarpeisiin (IV, 305). Poikk eavan elämisen perustaa loukkaavan fyysisen heik
kouden tapauksessa autarkiaa ei voi kuitenkaan säilyttää vähentämällä tarpeet voimien
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En halua kääntää sanaa ”passio” sanalla ”intohimo”, koska tällä on harhaan johtavia kon

notaatioita. Rousseau ei missään selvästi erittele, mikä on todellinen tarve, mutta ainakaan hän
ei pidä ylellisyyden tarvetta todellisena.
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”Se joka ei ole sen paremmin rikas kuin köyhäkään ja voi tulla toimeen omillaan”
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mukaisiksi (IV, 304). Eläminen on näet Rousseaun mukaan toimintaa, elintemme,
aistiemme, kykyjemme ja kaiken sen käyttämistä, joka antaa elämäntunteemme (IV,
253). Heikko ruumis heikentää sielua (IV, 269) ja pahansuopuus (méchanceté) puo
lestaan johtuu heikkoudesta (IV, 288).
Poliittisissa fragmenteissa Rousseau liittää samoin yksilöllisen onnen sisäiseen
tunteeseen, joka ei kuitenkaan ole mielihyvää tai muutakaan hetkellistä, vaan pysyvää
onnea (III, 510). Samoin kuin Kant ja Hegel Rousseau sanoo onnea käsitteenä epä
määräiseksi (indéterminé). Yksilön onni on hänen mukaansa vielä epämääräisempi
kuin kansan (III, 509; vrt. KU, § 83; § 20/71). Näimme jo jaksossa T3.3.2, että elä
mäntäyttymys syntyy mainiosti peltokulttuurista.
Fetscher viittaa termiin ”autarkia” (esim. Fetscher 16, 241ff) kahdessa eri merki
tyksessä. Niistä toinen on luonnonihmiselle kuuluva määre D2:ssa. Tämä autarkia on
triviaali, koska luonnonihmisellä on vain luonnolliset tarpeet. Toisessa on kyse yksit
täisen valtion autarkiasta. Se on mahdollisimman niukkaa riippuvuutta ulkomaankau
pasta tai yleensä rahataloudesta, joka lisää valtioiden välistä riippuvuutta.
Fetscherin tulkinta autarkiasta on liian ahdas. Hänen mukaansa Émileä ei ole kasva
tettu autarkiseksi, koska tämän on tarkoitus elättää itsensä käsityöläisenä (Fetscher,
242). Hän on siksi rahatalouden piirissä ja asiakkaistaan riippuvainen. Rousseaun oma
retoriikka D2:ssa on omiaan edistämään tällaisten väärinkäsityksien syntymistä:
…mutta heti kun ihminen tarvitsi toisten apua, kun huomattiin, että yhden kannatti saada kahden elintarvikkeet, yhdenvertaisuus hävisi, yksityisomistus tuli
voimaan… (III, 171).
Rousseau ei voi kuitenkaan tarkoittaa, että kaikki yhteistyö johtaa autarkian mene
ttämiseen. Klassiset esimerkit autarkiasta ovat antiikin Kreikasta tai Sveitsin lähi
menneisyydestä, kulttuureista, joissa keskinäinen riippuvuus on ilmeistä yhteistyön
merkityksessä. Juuri käsityön avulla kasvattaja itse asiassa suunnittelee kasvatilleen
riippumatonta elämää Émilessä (IV, 470). Pedanttisella rajanvedollaan Fetscher huk
kaa autarkian käsitteen kokonaisperspektiivin Rousseaun ajattelussa.
4.2 Autarkia Émilen luonnollisuutta tarkoittavana
kriittisenä kasvatuksen peruskategoriana
Kasvatuksen kolme lähdettä ja niiden tarkoitukset ovat Émilen mukaan seuraavat: 1.
luonnon kasvatus, joka tähtää kykyjemme ja orgaaniemme sisäiseen kehitykseen 2. ih
misten kasvatus, jonka avulla opimme käyttämään edellisiä ja 3. éducation des choses,
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josta saamme kokemuksemme meihin vaikuttavista kohteista. Näistä ensimmäinen
ei riipu meistä lainkaan, kolmas riippuu meistä vain joissakin suhteissa ja toinen on
ainoa jota todella voimme hallita (IV, 247).
”Choses” tarkoittanee tässä kokemuksen yksittäisiä kohteita eikä yleisemmin olo
suhteita. Rousseau näet sanoo kolmatta kohtaa tarkoittaen, että ihmisten kasvatuksen
hallinta on osittaista, koska emme voi toivoa ohjaavamme kaikkien niiden tekemisiä ja
sanomisia, joita lapsi kohtaa (sama). Tämä voi viitata myös sosiaalisiin olosuhteisiin
yleensä, joiden merkitys on suuri Émilen asetelmassa, vaikkei Rousseau sitä tässä
korosta. Hyvä kasvatus perustuu Rousseaun mukaan lähteiden harmoniaan ja sen oh
jaava peruste on luonnon kasvatus, koska siihen ei voi vaikuttaa (sama).
Rousseau esittää joukon erilaisia muotoiluja, joiden voi olettaa tarkoittavan
luonnon kasvatusta. Luonnon kasvatus ei tarkoita D2:n luonnonihmisen uudelleen
synnyttämistä tai palaamista ”metsiin” (vrt. III, 207). Tämä ”luonnollinen” ei viittaa
luonnontilaan. Rousseau puhuu ristiriidasta yksilön ja yhteiskunnan välillä, jolloin
luonto näyttäisi kuuluvan yksilöön (IV, 248). Mutta Rousseau asettaa näin vain teok
sen ongelman toisella tavalla: voitaisiinko ”itseään varten” ja ”muita varten” jotenkin
yhdistää? (IV, 251). Tuohon yhdistämiseenhän perustuu yhteiskuntasopimus.
Rousseau vertaa luonnollisen ihmisen kasvattamista luovimiseen ja ankkurin
laskemiseen varoittaen samalla touvin löyhtymisestä tai ankkurin laahaamisesta ja
tuuliajolle joutumisesta huomaamatta (sama). On siis ponnisteltava uutterasti, jotta ei
tehtäisi mitään (IV, 251). Hän sanoo myös, että ensimmäisen kasvatuksen tulee olla
puhtaasti negatiivista. Puhtaasti negatiivinenkaan kasvatus ei ole passiivista. Se on
itse asiassa suojaavaa tai varjelevaa kasvatusta: rakenna ajoissa suojamuuri lapsesi
sielun ympärillä (IV, 246)58. Ei tule opettaa hyvettä tai totuutta, jotka vain kehkeyty
neellä järjellä voi omaksua, vaan varjella sydäntä paheesta ja ymmärrystä harhakä
sityksiltä. Kasvattajan täytyy torjua vahingollisia vaikutteita Émilen tieltä ja saattaa
haluttuihin tilanteisiin kokemaan haluttuja asioita.
Rousseau mainitsee vielä, että kasvatuksen oikea menetelmä on ”hyvin säännelty
vapaus” (la liberté bien réglée). Siinä lasta ohjataan sanoja käyttämättä vain mahdol
lisuuden ja mahdottomuuden lakien mukaan. Lapselle annetaan täysi toimintavapaus,
mutta tarkkaan kontrolloidussa ympäristössä (IV, 321). Lapsi on näin kokonaan ”fyy
sisen maailman kansalainen”, jollainen sen pitääkin olla. ”Moraalisen” maailman kansalainen kasvatista tulee vasta aikuisuuden kynnyksellä, kun hän kykenee itsenäiseen
järjen käyttöön (vrt. IV, 501).
Edellä luonnehditut kasvatuksen määreet ovat metodisia. Saamme lopulta kuitenkin
konkreettisemmin kuin sanalla ”luonnollinen” luonnehditun sisällöllisen päämäärään.
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Rousseau toistaa kantansa, jonka mukaan ”oikea tie onneen” ei ole halujen vähentämi
sessä, kun voimia enempään on (vrt. IV, 253; sama, 304). Mutta se ei hänen mukaansa
liioin ole kykyjemme laajentamisessa, mikäli halumme samalla lisääntyisivät. Se on
siinä, että vähennämme haluistamme sen, mikä on liikaa kykyihimme nähden, että
voimamme ja tahtomme ovat mahdollisimman yhdenveroiset. Näin on Rousseaun mu
kaan itse luonto tarkoittanut (IV, 304; vrt. IV, 311). Siispä luonnonkasvatuksen olemus
on autarkiseksi kasvattaminen. Tämän vastauksen syventäminen edellyttää tutustumista Rousseaun imaginaation käsitteeseen. On tutkittava Rousseaun antropologisia
peruskategorioita.
4.3 Antropologiset peruskategoriat D2:ssa ja Émilessä
D2 esittää ihmisen geneettisen antropologian59. Se ei rakennu siihen, mitkä ihmisen
olemuspiirteet kaikkia aikoina ovat olleet eikä edes sille, mitä ne pääasiassa ovat nyt,
vaan ihmisen kehittymiselle määrätystä alkutilasta Rousseaun omaan aikaan saakka.
Jos pitäisi sanoa, mikä ihmisen olemus on abstrahoituna tästä kehityksestä, sen piirteet
olisivat tärkeältä osaltaan sellaisia, joita nk. luonnontilassa ei ollut. Esimerkiksi moraalista kamppailua hyveen paheen tai toden ja valheen välillä ei ollut alkuperäisessä
viattomuuden tilassa (III, 152, 162). Hyve ja totuus ovat luovuttamattomia ihmisyydessä, vaikka saammekin saman tien paheen ja valheen (III, 207).
Rousseau esittelee D2:ssa ihmisen luonnontilaiseksi, järkeä edeltäväksi antropo
logiseksi varustukseksi kaksi käsitettä: 1) Amour de soi saa meidät huolehtimaan it
sestämme ja säilymisestämme ja 2) ennen kaikkia kaltaisiimme, muuta myös yleensä
sensitiivisiin olentoihin kohdistuva myötätunto (pitié) ei halua nähdä toisten kärsivän
(III, 125ff). Näistä prinsiipeistä Rousseau uskoo voivansa johtaa luonnonoikeuden vetoamatta sosiaalisuuden periaatteeseen (III, 126ff). Myötätunto on puhdas luonnolli
nen kaikkea refleksiota edeltävä liike, josta kaikki sosiaaliset hyveet johtuvat. Se on
hämärä ja voimakas villillä, kehittynyt, mutta heikko sivilisoituneella (III, 155).
Tämän lisäksi ihmisen alkuvarustukseen kuuluu kaksi ihmisen eläimestä erottavaa
prinsiippiä, kyky toimia valinnan mukaan, siis ehdonvalta (III, 141), ja perfectibilité,
täydellistymisen kyky (III, 142). Jälkimmäinen on vastuussa ihmisen kehittymisestä.
Ihmisen kehityskulku ei ole Rousseaun esittämänä deterministinen. Sen alku ja jatko
ovat aina velkaa sattumalle (vrt. V, 402). Luonnonihmisessä ei ollut itsessään mitään
sisäistä tendenssiä sosiaalistumiseen (III, 151).
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Amour propre on passio, jonka Rousseau rinnastaa amour de soihin seuraavasti
D2:n huomautuksessa 15. Amour de soi on luonnollinen tunne, joka tähtää itsesäi
lytykseen, itsestä huolehtimiseen ja oman onnen tavoitteluun. Se on kaikkien ihmisten
ominaisuus luonnonihmistä, jopa joitakin eläimiäkin myöten. Kun ihmisen järki (rai
son) hallitsee sitä ja myötätunto on sitä muokannut, se saa aikaan inhimillisyyttä ja
hyvettä (III, 219). Tätä luonnehdintaa Rousseau ei myöhemmin muuttanut.
Amour propre on puhtaasti relatiivinen, rakentuu suhteessa toisiin, kun amour de
soi suuntautuu vain itseen. Luonnollisen vastakohtana amour propre on keinotekoinen
tunne, joka syntyy yhteiskunnassa. Se saa ihmiset asettamaan itsensä kaikkien muiden
edelle ja innoittaa heidät kaikkeen keskinäiseen pahuuteensa. Se on myös kunnian
himon lähde. Luonnontilassa ei ole amour proprea, koska se saa alkunsa vertailuista,
jota siinä ei ole (sama). ”Vertailu” (comparaison) on Rousseaulla puolitekninen termi,
jolla on sekä teoreettinen (vrt. III, 165) että praktinen (vrt. III, 219) merkitys. Se on
tärkeä käsitteellisyyden kasvattaja inhimillisen kulttuurin alkuvaiheessa60, mutta se
edellyttää jo jonkinlaista pysyvää kanssakäymistä ihmisten välillä.
Rousseaun mukaan villi (sauvage) ei orientoidu tulevaisuuteen. Hän ei osaa vertailla eikä hänellä ole imaginaatiota (III, 157ff). Juuri siksi hänen halunsa eivät ylitä hänen fyysisiä tarpeitaan (III, 143). On ilmeisen mahdotonta ajatella myötätuntoa ilman
imaginaatiota, vaikka tämä olisi kuinka primitiivinen tunne. Ihmiskunnan korruptio
kehitykseen kuuluu vertailu, imaginaatio ja halun suuntautuminen tuolle puolen fyy
sisten tarpeiden. D2:ssa ei suoraan sanota, että amour proprella olisi vain kielteisiä
vaikutuksia, mutta koko kirjoituksessa ei mainita siitä mitään myönteistäkään61.
Jaksossa T4.2 käsiteltiin Émilen fyysistä kasvatusta, jonka prinsiippi on autarkia ja
jossa Émile on pysytellyt amour de soin piirissä62. Sille rakentaa moraalinen kasvatus,
joka on mahdollinen alkaa kun kasvatti saavuttaa ”järki-iän”. Tämä on sopivasti suun
nilleen myös se ikä, jolloin seksuaalisuus kypsyy hänessä. Émilen on vielä kasvettava
ihmissuvun myötätuntoiseksi ja rakastavaksi jäseneksi.
Jos totuus amour propresta olisi vain D2:ssa sanottu, olisi mahdoton ymmärtää,
miten kasvatuksen jälkiosa olisi toteutettava. Émilen mukaan amour propre ei vain
vertaile, vaan on juuri relatiivisuudessaan myös yleinen ihmissuhteiden passio. Ihmi
syyteen kasvattaminen on itse asiassa myötätunnon laajentamista välittömistä suh
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muista, että siitä johtuu kaikki hyvä ja paha ihmisten välillä (III, 189).
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muodostuu intensiivinen suhde. Voimme kuitenkin havaita, että kasvattaja pyrkii tiettyyn etäisyyteen, ”käytettävissä olemiseen”.
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teista välillisempiin ja lopulta koko ihmiskuntaan, mikä itsessään pitää yhtä sen kans
sa, mitä myötätunnosta sanottiin D2:n juuri referoidussa huomautuksessa 15. Amour
propre ei ole menettänyt mitään siinä mainituista huonoista puolistaan, mutta sillä on
nyt lisäksi suuri positiivinen tehtävä (esim. IV, 502ff, 530; vrt. 534).63
N.J.H Dent on Émilen kaikkea muuta kuin esikuvallisen kirkkaasta tekstistä pannut
merkille, että myötätuntoon perustuva kasvatus sisältää tunnustuksen (vrt. T2.6) kes
keisenä perustanaan (Dent, 138; vrt. IV, 521ff). Tämä on hyvin tärkeä yhteys, jota en
tiedä kenenkään aiemmin käsitelleen. Sen mukaan Émilen kasvatustulos on samalla
yhteiskuntasopimuksen hyvin keskeinen prinsiippi (vrt. T3.1). Mitä johtopäätöksiä
tästä pitäisi tehdä, jää tutkittavaksi myöhemmin (T4.6).
Émilessä imaginaation kehittyminen on kasvatin myötätunnon kehittymisen ja siihen kasvattamisen välttämätön edellytys, sillä myötätunto on siirtymistä oman itsen
ulkopuolelle imaginaation avulla. Imaginaatio ja myötätunto joutuvat eri valoon kuin
D2:ssa, jossa niille annetaan vain negatiivisia ominaisuuksia. Émilen kasvatukses
sakin imaginaation sanotaan olevan vaarallinen väline, jota ei saa ruokkia tarpeet
tomasti tai sitten väärällä tavalla (IV, 531).
Amour propre on Émilen mukaan amour de soin modifikaatio, mistä ei ollut puhetta D2 :ssa (IV, 523). Se on erityisellä tavalla läsnä Émilen kehityksessä, koska
toisin kuin yleensä lapsen ja nuoren kehityksessä seksuaalisuus on hänen kokemansa
ensimmäinen amour propre. Fyysisenä olentona hän on ollut suojassa sen tartunnalta.
Nyt tämä passio syntyy sisältä. Émilen on opittava varjelemaan itse itseään mora
alisena olentona ja siinä myötätunnolla on tärkeä merkitys. Palaamme tähän luvussa
T5, jossa tutkitaan Rousseaun vapauden käsitettä. Émilessä amour propre on ym
märrettävä imaginaation lailla myötätunnon välttämättömäksi komponentiksi ja sen
tuottamisen välikappaleeksi.
Myötätunto kytkeytyy tunnustukseen ja sen myötä hyveeseen. Tämän välityksellä,
amour propresta tulee itsestäänkin hyveen synnyttäjä tai ainakin sen laajentaja. Tämä
liittyy siihen, että Rousseaun mukaan kukaan ei voi olla hyveellinen tulematta ensin
kansalaiseksi. Hyvä kansalaisuus sisältää patriotismin, joka on paitsi amour propren
laajentuma, myös siinä mielessä analoginen sille, että sekin voi riehaantua esimerkiksi
väkivaltaisuudeksi (vrt. III, 465).
Amour propre herää varhain ihmiskunnan kehityksessä vertailemaan itseä muihin
ja kaipaamaan muilta arvostusta (III, 169ff). Samalla se laajentaa ihmisen ”ensim
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seau kirjoitti vasta 1770-luvulla amour propre mainitaan taas kerran vain negatiiviselta puo
leltaan pahaa tuottavana passiona (ks. T4.4.2). Rousseau on kuitenkin tuskin voinut tosissaan
hylätä sitä, mitä ilman Émilen perusteet kaatuisivat.

58

mäistä sentimenttiä”, ”olemisensa sentimenttiä” (sentiment de son éxistence)64 (III,
164), orientoitumaan tästä vertailusta. Kun rahatalous alkaa murtaa perinteistä tai feo
daalista yhteiskuntaa kiinteine asemineen, joutuu ihminen yhä enemmän työstämään
”oman itsensä sentimenttiä” aktiivisesti, mutta luiskahtaa siinä helposti ”itsensä ul
kopuolelle”, ts. muodostamaan identtisyyttään toisten vaikutuksesta (III, 193).
Rousseau käyttää termejä ”passio” ja ”sentimentti” usein erottelematta toistensa si
jasta. Kuitenkin näyttää siltä, että termi ”sentimentti” viittaa useammin tunteeseen,
jolla on tästä tunteesta itsestään eroava yleinen määrätty kohde tai sisältö. Esimerkiksi
hän puhuu useimmiten sentimentistä tarkoittaessaan patriotismia:
On siis olemassa puhtaasti kansalaisuutta koskeva uskontunnustus, jonka
artiklat kuuluvat suvereenin määrättäviksi. Ne eivät ole oikeastaan uskonnon
dogmeja, vaan sosiaalisuuden sentimenttejä (sentiments de sociabilité)… (III,
468)
Olennaista on, että imaginaatiosta on tullut modernissa yhteiskunnassa ”rajaton”. Ih
minen kadottaa sen välityksellä autarkiaansa, sillä se pyrkii johtamaan ainaiseen huo
lekkuuteen tulevaisuudesta ja tarpeiden piirin loputtomaan laajenemiseen (IV, 307).
Se on suuri kärsimysten lähde, koska se houkuttelee meitä panemaan arvoa kaikkeen
ja tulemaan kaikkialla sensitiivisiksi kokemaan pettymystä. Rousseaun mukaan mi
nämme muuttuu meille vähäpätöiseksi loputtomien vain näennäisesti tärkeitten puu
hien ja kohteiden rinnalla (IV, 307).
Minä ei toisin sanoen kykene palaamaan itseensä liian moninaisesta ja hajanaisesta
kohdemaailmastaan tarpeeksi johdonmukaisesti ja konsentroidusti, jotta kohdemaail
ma voisi liittyä sen identtisyyteen sitä vahvistaen. Persoonallisuus jää kehittymät
tömäksi, vaille selvää suunta ja ulkoa ohjautuvaksi. Se haurastuu. Kutsun tätä minän
heikkoudeksi tai heikentymiseksi. Se on lähellä vieraantumien käsitettä sellaisena
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kuin tämä esiintyy Hegelillä65 tai Marxilla66. Se on perusta autarkian menettämisessä.
Kun todellisuus on rajallinen ja imaginaatio rajaton, on autarkia helpompi saavuttaa hillitsemällä jälkimmäisen mahtia kuin laajentamalla edellistä. ”Heikko ja siksi
onneton on se, jonka tarpeet ovat sen voimia suuremmat…Älkää siis kuvitelko, että
laajentamalla kykyjänne laajennatte voimiannekin. Päinvastoin supistatte niitä, jos sa
malla tavoittelette sellaista, mihin voimanne eivät riitä” (IV, 305). Rousseau kehottaa
ihmisiä rajoittamaan olemassaolonsa siihen, mihin luonto kunkin pani olentojen jär
jestyksessä67 ja olemaan kapinoimatta välttämättömyyden lakia vastaan. Yksilön va
paus ja valta ulottuvat vain sinne, minne hänen luonnolliset voimansakin. Kaikki muu
on orjuutta ja illuusiota.
Hallitseminenkin on orjamaista, koska hallitsijat ovat riippuvaisia mielipiteestä
(IV, 308). Todella vapaa tahtoo vain sitä, minkä voi toteuttaa ja sillä tavoin tekee
mielensä mukaan. ”Tämä on ensimmäinen periaatteeni. Se tulee vain toteuttaa lap
siin nähden. Siitä voidaan helposti johtaa kaikki kasvatusta koskevat säännöt.” Kun
käsittelemme autarkiaa, joka aiemmin osoittautui luonnollisen kasvatuksen periaat
teeksi, käsittelemme siis myös kasvatuksen ensimmäistä periaatetta, josta kaikki muu
seuraa. Tämä oli kyllä selvää jo aiemman nojalla. Tehtävänä on ymmärtää miten tätä
ohjenuoraa voi noudattaa.
Rousseau toteaa, että yhteiskunta ei ole heikentänyt ihmistä vain riistämällä häneltä
oikeuden voimiinsa, vaan ennen kaikkea saattamalla nämä riittämättömiksi lisäämäl
lä halujen välityksellä hänen heikkouttaan (IV, 309). Sivilisoituneessa tilassa (l’etat
civil) elävät vanhemmat tuovat lapsensa ennen aikojaan sen piiriin. Herättämällä hä
nessä enemmän tarpeita kuin hänellä luonnostaan on, he eivät häntä vahvista, vaan
heikentävät (IV, 310). Tästä näkökulmasta on yhä helpompi ymmärtää, miksi Rous-
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itseensä yhä uudelleen identtisyyttään rakentaen. Vastaavasti minän moderni patologia esiin
tyy kahdentyyppisenä äärettömänä progressiona (schlechte Unendlichkeit). Ensinnäkin minä
tavoittelee tyydytystä ulkoisista kohteista, joiden tavoittamisen jälkeen tyydytys häviää saman
tien ja on löydettävä uusi ulkoinen kohde (IV, 304; vrt. II, 970). Toiseksi ihminen voi tavoitella
loputtomasti lisää valtaa, esimerkiksi varallisuuden muodossa (vrt. III, 203).
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mikäli sen motiivina on tehdä niin. Tämä on lähellä Kantin kategorista imperatiivia.
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seau katsoo oikean kasvatuksen olevan suuressa määrin varjelevuutta (vrt. T4.2)68.
Rousseau ei tarkoita termillä ”l’etat civil” yhteiskuntaa yleensä, sillä Émilen kas
vattaja voi maaseudulla (village) toteuttaa sellaista, mitä ei voi urbaanissa maailmassa
(vrt. IV, 326). Siispä l’etat civil juuri tarkoittaa tätä, missä loputtomia halujen ja tar
peiden lähteitä ei voi erottaa lapsen elämästä (IV, 310). Urbaaneissa oloissa on niin
paljon, miltä pitäisi varjella, että autarkiseksi kasvattamisen mahdollisuudet ovat pienet. Kasvatuksen peruskategoria on välittömästi yhteiskuntakriittinen.
4.4 D2:n modernin yhteiskunnan kritiikki
4.4.1 Johdanto
D2 kertoo tarinan ihmisen kehkeytymisestä enemmän tai vähemmän fiktiivisestä luon
nontilasta moderniin maailmaan. Tarinan punainen lanka on eriarvoisuuden kehitys.
Sen fundamentiksi pyrin kuitenkin osoittamaan työnjaon ja viime vaiheessa rahatalouden kehityksen. Yksi tarinan keskeisimmistä juonista tuolla perustalla on juuri autarkian menettäminen69. Eriarvoisuus perustuu työnjaon kehitykseen.
Rousseau laati v. 1750 palkintokirjoituksestaan D1, jossa kielsi valistuksen
parantaneen moraalia. Rousseau joutui saman tien sekä kuuluisuuden että selittelyn
pyörteisiin. Rousseau ei arvostanut ensimmäistä palkintokirjoitustaan kovin suuresti,
koska siinä oli hänen mukaansa suuren lennokkuuden ohella liian vähän logiikkaa ja
järjestystä (I, 352). D2 on valtava askel ensimmäisen kilpakirjoituksen paljolti reto
risesta painokkuudesta kohti teoreettisesti ja analyyttisesti jäsentyvää käsitystä mo
dernista maailmasta. Se on myös pitkä loikka kohti CS:n ja Emilen ajatusmaailmaa.
D2 on silti murrosvaiheen kirjoitus70. Se ei vapaudu täysin lumosta, jota esipuheen
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ja hänen persoonansa muodostumista kohtaan? Mutta väkivallaksi osataan yleensä katsoa vain
sitä, mikä poikkeaa arkipäiväisestä.
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tuksen sekä Diderot’n Ensyklopediassa julkaistun poliittista taloutta käsittelevän artikkelin
kanssa. Molemmat ovat merkittäviä töitä Rousseaun uralla. Collettin artikkeli Rousseausta porvarillisen yhteiskunnan kriitikkona on paras tästä aiheesta lukemani esitys (ks. Colletti, 103ff).
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61

alun vertaus Glaukoksen patsaasta säteilee ja joka saa ajattelemaan kehityksen yleensä
ja joka suhteessa korruptioksi ja asettamaan ihmisen primitiivisimmän alun ideaaliksi
(III, 122). Edetessään D2 osaksi mukautuu tähän kuvaan, osaksi luo siihen etäisyyttä
eri tavoin. Jalo villi ei koskaan täysin väisty. Mutta Rousseau ei esitä ihmisyyden
onnen ajaksi primitiivistä tilaa, vaan yhteisöllisen tilan, jossa metallurgian ja maan
viljelyksen välittämä murros vasta alkaa todellisen korruptiohistorian (III, 171). Vas
tauksena häntä primitivismistä syyttäneille hän kieltää luopuneensa yhteiskunnan pyhästä siteestä (III, 207), joka on erkaantunut kauas primitiivinen viattomuuden tilasta
(III, 152; vrt. III, 189 ja III, 364ff).
Rousseau joutui vastaamaan erinäisille kriitikoille julkisesti osaksi D1:n hämärän
sanonnan takia ja osaksi siitä syystä, että hänen sanomansa oli niin odottamaton ja
osittain hatarasti pohjustettu. Tämän kirjoittelun satoa on eriarvoisuusprobleeman en
tistä terävämpi hahmottuminen. Tämä saa ensimmäisen julkisen ilmauksensa Rous
seaun jo 1751 julkaisemassa vastauksessa Puolan kuninkaan Stanislaus Leszinskin
vähän ennen anonyymina julkaisemaan artikkeliin (vrt. Starobinski, XLIII):
Minulle sanotaan, etteivät tieteet synnyttäneet…liiallista pehmeyttä ja luksus
ta, vaan rikkaudet. En väittänyt luksuksen syntyneen tieteistä, vaan että ne syntyivät samaan aikaan…Kas näin jäsennän niiden genealogian. Ensimmäinen
pahan lähde on eriarvoisuus. Eriarvoisuudesta syntyvät rikkaudet, sillä sanat
”rikas” ja ”köyhä” ovat relatiivisia. Missä vain ihmiset ovat tasa-arvoisia, ei
ole rikkaita eikä köyhiä (III, 49ff).
Sitaatti kävisi melkein D2:n abstraktista. Rikkauden ja köyhyyden relatiivisuus on
Rousseaun pysyvä ja tärkeä teema (vrt. III, 521), jonka mukaan moderneilla markki
noilla yhden voitto on yleensä toisen häviö (III, 203). Ennen kaikkea kysymyksellä
eriarvoisuudesta on pysyvä merkitys Rousseaun ajattelussa71. Olemme jo nähneet
sen poliittisen merkityksen, jonka ansiosta Rousseau sopii tarkoin klassiseen republi
kanistiseen traditioon.
D2:n ensimmäinen osa esittää Rousseaun aikana paljon lisääntyneestä erilaisesta
antropologisesta materiaalista ekstrapoloivan otaksuman metsissä yksilöittäin sirottu
neesta luonnonihmisestä (III, 146; vrt. III, 147) ja vertailee sitä yhteiskuntaihmiseen.
Mahdollisimman ”primitiivisen” vielä olemassa olevan metsästys- tai keräily-yhteis-
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ympärillään (vrt. Starobinski, XLIVff.). Hänen valitsemansa köyhyys oli kapinaa eriarvoisuutta
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k unnan ”villi” (sauvage) saa korvata puuttuvan autenttisen havaintomateriaalin. Rous
seaun mukaan luonnonihmisen olemuksessa ja suhteessa ympäristöönsä ei ollut mi
tään, mikä olisi saattanut ihmisiä yhteen (III, 151).
Varsinainen kehitystarinan kertoo toinen osa. Syntyvän ihmisen tila on eläimen
tila. Hänen kohtaamansa vaikeudet pakottivat hänet harjoittamaan ruumistaan ja käyt
tämään luonnon esineitä teknisesti: perfectibilité oli päässyt valloilleen ja vei vaiheesta
toiseen (III, 164ff). Mutta mikä herätti perfectibilitén? Pelkkä vaikeus ei riitä, sillä
herääminen on edellyttänyt jonkinlaista yhteisöä, jolle luonnonihmisen olemuksessa
taas ei ollut perusteita (vrt. III, 151). Hän olisi voinut vedota sattumaan. DL:ssa hän
esittääkin, että luonnon poikkeavat sattumat, tulvat, tukivuorten purkaukset, maanjäristykset, salamien synnyttämät metsäpalot pelästyttivät villit ensin pakoon, mutta
pakottivat sitten yhteistyöhön menetysten korvaamiseksi (V, 402; III, 360).
Tarinan lopun voitietyin varauksin samaistaa Rousseaun omaan aikaan. Se edustaa
korruptiota ääripäässään työnjaon ja rahatalouden pisimmälle vietynä muotona, jota
edustaa jaloon villiin rinnastettu rujo l’homme policé. Pidettäköön mielessä kuitenkin,
että vain kehitys tuo ihmisestä esiin hyvän – pahan ohella.
4.4.2 Työnjako modernin maailman kritiikin prinsiippinä
D2:ssa ei ole systemaattista ja tyhjentävää modernin maailman esittelyä ja kritiikkiä.
Mitä pitemmälle eriarvoisuuden tarina etenee, sitä yleispiirteisemmäksi se käy. Tämä
on oikeutettua siksi, että eriarvoisuuden kehityksen monet peruspiirteet ilmaantuivat
jo kauan ennen modernia, kun agraarinen talous vakiintui synnyttäessään valtion ja
yksityisomistuksen. Niiden avulla moderni korruptio yhdistettävissä tarinaan, vaikka
varhainen agraarinen kulttuuri on siihen verrattuna viattomuuden aikaa.
Rousseau löytää eriarvoisuuden, autarkian menettämisen ja monen muunkin kor
ruption juuret jo kaikkein varhaisimmasta yhteisöllisyydestä ja siihen perustuvista tai
doista. Erityyppiset olot johtivat erilaisiin taitoihin ja siis enenevään työnjakoon (III,
165). Mutta vaikka eri agraarisilla kausilla tyranniat ja korruptoidut hallituksen ovat
seuranneet toistaan, on maanviljelijäväestön valtaosa ollut korruption uhri eikä osallinen. Vasta moderni urbaani maailma on korruptoitunut koko väestön (vrt. III, 192ff).
Rousseau tekee myös selväksi, miksi näin on.
Rousseaun mukaan kansojen henkinen kehitys perustuu kaikkialla heidän passioi
hinsa. Nämä taas perustuvat tarpeisiin, jotka osaksi ovat peräisin luonnosta, osaksi olosuhteiden (circonstances) luomia (III, 143). Tarpeet puolestaan perustuvat
täydellistymiskykyyn, joka olosuhteiden avustamana kehittää kaikkia muita kykyjä
(III, 142). Rousseau pitää siis sitä kehityksen endogeenisena ja olosuhteita sen eksogee
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nisena perustana. Edellinen ei ala toimia ilman jälkimmäisen antamaa impulssia.
Osoitettuani, että perfectibilité, sosiaaliset hyveet ja muut kyvyt, jotka luon
nontilassa olivat vain mahdollisuuksina, eivät olisi voineet kehittyä itsestään,
vaan tarvitsivat useiden ulkoisten syiden sattumanvaraista yhteisvaikutusta,
jotka olisivat yhtä hyvin voineet jäädä ilmaantumatta…On siis vielä tarkasteltava ja yhdistettävä toisiinsa niitä erilaisia sattumia, jotka täydellistivät ihmisjärjen, rappeuttivat suvun ja tekivät olennosta pahan samalla kun tekivät
hänestä sosiaalisen (III, 162).
Rousseau siis sulkee pois determinismin eriarvoisuuden ja yleensä inhimillisen ke
hityksestä kertovasta tarinastaan. Nähdäkseni hän ajattelee, että määrätyn elämän
muodon A kulttuuriteknologia on seuraavan elämänmuodon B välttämätön, muttei
riittävä ehto. Syyt voivat olla ulkoisia ja satunnaisia vain, jos tarinalla on sisäinen
punainen lankansa. Myös sen määräytymisessä olosuhteilla on ratkaiseva tehtävänsä,
jonka suunnan määrää työnjaon kehitys. Minusta näyttää, että tällainen ajattelutapa
sisältää vähintään implisiittisesti samanlaisen retrospektiivisen teleologian, joka on
Hegelin filosofisessa historiankirjoituksessa (vrt. T6.1) ja Marxillakin hänen kuului
sassa poliittisen taloustieteen metodin tarkastelussaan (vrt. Grundrisse, 26).
Punaista lankaa voi sanoa tarpeiden ja työnjaon dialektiikaksi72. Työnjako on kuu
lunut ihmisten yhteisöihin jo varhain, mutta tarpeiden ja työnjaon dialektiikka ja työnjaon varsinainen dynaaminen kehitys alkavat D2:n mukaan metallurgian ja maan
viljelyksen yhdistymisestä ja sitä seuranneesta kulttuurin suuresta murroksesta (III,
171).
Metallurgian ja maanviljelyksen osuminen yksiin on paraatiesimerkki sattumanva
raisesta yhteisvaikutuksesta. Vasta metallurgian apu sai aikaan viljelyn intensiivisen
kasvun ja synnytti aurojen kehittymisen ja viljelyn tehostamisen ja laajentamisen
vuorovaikutuksen, joihin liittyy tietysti väestön kasvu. Samalla syntyi ensimmäinen
varsinainen teknologiaan perustunut työnjako, joka ei ole perheen sisäinen ja joka
muutti systemaattisesti ihmisten yhteisöllistä rakennetta. Maanviljelys edellyttää pai
kalleen asettumista, omistusoikeutta, ensimmäistä todellista oikeutta, ja sen takaavaa
byrokraattista valtiota (vrt. V, 400). Työnjaon kehittymisen dynamiikka hajottaa aiemman kulttuurin, jossa tarpeet olivat vielä yksinkertaiset73.
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Työkalujen keksiminen johti lisääntyneeseen vapaa-aikaan ja sen välityksellä uusiin mukavuuksiin. Nämä mukavuudet olivat ensimmäinen pahan lähde, jonka ihmiset
jättivät jälkeläisilleen. Ne veltostivat ihmisiä, mutta olennaista on, että ne vakiintui
vat todellisiksi tarpeiksi ja niiden tyydyttämättömyyden tuska tuli suuremmaksi kuin
niiden omistamisen onni (III, 168).
Rousseau ei puhu todellisista tarpeista yleensä näin, vaan tarkoittaa niillä tarpeita,
jotka ovat objektiivisesti välttämättömiä. Tässä yhteydessä ei ole aihetta ryhtyä poh
timaan tätä kieltämättä problemaattista käsitettä. Mutta jos ajattelemme tarpeiden ja
niiden tyydyttämisen keskinäistä dynamiikkaa, nämä ”todelliset tarpeet” toimivat niin
kuin oikeatkin todelliset. Ne houkuttelevat keksimään uusia mukavuuksia. Hegel kuvaili luennoillaan tämän dynamiikan sen modernissa hahmossa:
…ihmiset ovat mukavuuden suhteen aivan kyltymättömiä ja sen tavoittelu on
loputonta…sillä jokainen mukavuus osoittaa taas epämukavuutensa…Yleensäkin loputtoman monien tarpeiden ja tyydytysten välineiden keksiminen ei ole
lähtöisin niinkään niistä, joilla olisi määrä olla näitä tarpeita, vaan niistä, jotka
huomaavat epämukavuuden…tehtailijat ja käsityöläiset ovat noita keksijöitä
(Hotho, 592)
Rousseaun ankara kysymys kuuluu:
Vertailkaa ennakkoluulottomasti sivilisoituneen ihmisen tilaa villin tilaan.
Tutkikaa jos kykenette, kuinka … monia uusia portteja edellinen on avannut
kärsimykseen ja kuolemaan (III, 203).
Rousseaun erittelystä käy ilmi, miten tarpeiden ja teknologian moninaistuminen or
juuttaa. Ihmisten välisen eriarvoisuuden kasvaminen sivilisaation kehityksen myötä
perustuu siihen, että erityisistä taidoista, teknologioista, maasta ja laitteista tulee yksityistä omaisuutta, joka vuorostaan kykenee kasvattamaan lisää yksityistä omaisuutta.
Eräs eriarvoisuuden lähde on Rousseaun mukaan siinä, että maanviljelyksen, joka on
hyödyllisin kaikista elinkeinoista, täytyy olla vähiten kannattava, jotta varattomatkin
voisivat syödä. Hän esittää säännön: yleisesti ajatellen elinkeinojen kannattavuus on
kääntäen verrannollinen niiden hyödyllisyyteen nähden (III, 206).

ollut paimentolaisuutta, vaikka tätä Rousseau ei D2:ssa sano (vrt. Fetscher, 23). DL sen sijaan
yhdistää tämän vaiheen paimentolaisuuteen (V, 399).
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Sivilisaation kehitys tuottaa yhä lisää tarpeita, työnjakoa ja eriarvoisuuden lisään
tymistä yhtä ja samaa tahtia. Jotta ymmärtäisimme Rousseaun modernin maailman ja
erityisesti urbaanin maailman kritiikin, meidän on ymmärrettävä, miten varallisuus ja
rahatalous ovat siinä ja koko sivilisaation kehityksessä keskeisessä asemassa74.
Rousseau esittää kolme eriarvoisuuden muotoa. Ensinnäkin ovat varallisuuserot,
jotka syntyvät maanviljelyskulttuurin vakiintumisen myötä, johon liittyi omistusoi
keuden ja yleensä lain synty. Sitten on mahtavien ja vähäväkisten välinen ero, joka
syntyi hallintojärjestelmän kehittymisen myötä. Lopulta kehittyi herran ja orjan väli
nen suhde, johon kytkeytyy laillisen vallan muuttuminen mielivallaksi (III, 187). Eri
arvoisuuden muodoista on ”likvidi” rikkaus perustavin, koska sillä voi ostaa kaiken
muun. Rahatalouden kehittyneisyydestä voidaan Rousseaun mukaan päätellä kuinka
pitkälle tietty kansa on etääntynyt alkuperäisestä tilastaan kohti äärimmäistä korrup
tiota (III, 189). Émilessä Rousseau toteaa, etteivät valta ja varallisuus joudu pitkäksi
aikaa erilleen, koska kumpikin tarvitsee toista (IV, 835ff).
Rousseau kuvaa samaa kehitystä toisesta näkökulmasta teoksen ”Rousseau juge de
Jean-Jacques” ensimmäisessä dialogissa.
Alkuperäiset passiot, jotka kaikki tähtäävät onneemme, ovat tekemisissä vain
niiden objektien kanssa, jotka siihen tähtäävät. Ja koska amour de soi on niiden yleinen prinsiippi, ovat ne kaikki olemukseltaan rakastettavia ja lempeitä.
Mutta jos ne esteiden takia joutuvat eroon kohteistaan ja keskittyvät enemmän
niiden poistamiseen kuin objektin saavuttamiseen, niiden luonto muuttuu…heidän hyvä ja absoluuttinen sentimenttinsä, amour de soi, muuttuu relatiiviseksi
sentimentiksi. Siitä tulee amour propre, jonka välityksellä vertaillaan75, vaaditaan oman itsen asettamista etusijalle. Sen nautinto on puhtaasti negatiivista
eikä se etsi tyydytystä omasta hyvästä, vaan toisten onnettomuudesta (I, 669).
Tämäkin on kuvaus työnjaon kehityksestä, sillä juuri se etäännyttää tarpeet ja toi
minnan niiden tyydyttämiseksi toisistaan ja avartaa tulevaisuusperspektiivin jännettä,
huolekkuutta tulevasta. Tämä panee alkuun noidankehän, jossa tyydytys ei merkitse
palaamista persoonaan, vaan on lyhytjänteistä ja itaraa takertumista tuohon satun
naiseen, kyvyttömyyttä luopua toisarvoisesta tärkeimmän hyväksi, ja lopulta halua
päästä kaikkien yläpuolelle, saada loputtomiin aina vain enemmän ja enemmän sitä
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tyydytyksen mahdolliseksi tekeviä resursseja osaamatta enää tyydyttää itseään muu
ten kuin satunnaisuuksin, hetkellisesti intensiivisien, mutta pysyvää tyydytystä suo
mattomin nautinnoin.
”Arbeit ist gehemmte Begierde, aufgehaltenes verschwinden, oder sie bildet“76, sa
noo Hegel Hengen fenomenologiassa (W3, 153). Kauniisti tulee esiin ero, jolla Rous
seau ja Hegel suhtautuvat yhteen ja samaan asiaan. Rousseau ei kiellä työn merkitystä
inhimillisen kulttuurin luojana, päinvastoin, mutta katsoo työnjaollisen etääntymisen
johtaneen siinä muodossa, jonka se on saanut, ihmisen varsinaisen kutsumuksen
unohtamiseen. Hegel kiinnittää huomionsa työn luovuuteen, koska se on subjektin
itsensä ilmaisemista. Työn välityksellä ihminen löytää itsensä. Näemme jatkossa kuitenkin, että Hegel omaksuu monessa suhteessa samankaltaisen modernin työnjaon
kritiikin kuin Rousseau. Hänkään ei hyväksy sitä ”mitattomuutta” tai ”kyltymättö
myyttä”, johon se ihmiset motivoi (§ 185; vrt. erityisesti Griesheim, 475ff).
Rousseaun työnjaon kritiikki on selitys sille, mitä aiemmin (T4.2) kutsuimme minän heikkoudeksi tai haurastumiseksi, minän takertumiseksi moninaisiin objekteihin
ja asioihin, joissa se unohtaa itsensä ja kutsumuksensa, joka ei ole noissa objekteissa.
Haurastunut minä haluaa uusia objekteja ja nautintoja, mutta persoona ei niistä tyydyty eikä löydä niistä itseään. Se dissosioituu assosioitumisen sijasta. Siksi ihminen ei
vain tyydy tavoittelemaan uusia aina pettymyksen tuottavia asioita, vaan suuntautuu,
jos mahdollista, kasvattamaan resursseja, joilla yhä vaikeammin tavoiteltaviin houkutuksiin voi päästä käsiksi. Nekin tuottavat pettymyksen, mutta myös vieraantunutta
tyydytystä siitä, että näitä resursseja on enemmän kuin muilla.
D2:n merkittävässä huomautuksessa 9 Rousseau kuvaa modernin yhteiskuntaihmisen kyltymättömyyttä. Tässä huomautuksessa hän vertaillee yhteiskuntaihmistä villiin, ”joka julistaa rauhan koko luonnon kanssa saatuaan mahansa täyteen”. Edelliselle
ei riitä se, mikä on välttämätöntä. Hän tarvitsee enemmän: ensin nautintoja, sitten
suunnattomia rikkauksia, sitten alamaisia ja lopuksi orjia. Hän ei voi hellittää hetkek
sikään. Mitä etäämpänä luonnollisesta ja pakottavasta hänen tarpeensa ovat, sitä suu
remmiksi käyvät hänen passionsa, ja mikä pahinta, kykynsä tyydyttää niitä. Ainakin
sydämensä salaisissa sopukoissa hän toivoo olevansa maailman herra (III, 203).
Työnjaon ja tarpeiden kehityksen välittömänä ja modernin maailman luonneh
dinnan kannalta olennaisena vaikutuksena on ihmisten keskinäisen riippuvuuden
kasvu. Luontaistaloudellisessa kyläyhteisössä tarpeiden tyydyttäminen perustui vain
omaan sekä muutaman harvan muun työhön. Manufaktuurituotanto ja kauppa mutkistivat tuotantoketjuja ja sekä niissä työtä tekevät että tuotteiden tarvitsijat joutuivat
riippuvaisiksi sadoista ja tuhansista muista ihmisistä.
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Keskinäisen intensiivisen riippuvuuden väistämätön seuraus on keskinäinen mu
kautuminen ja homogenisoituminen. Rousseaun toistuva huomio on, että hänen aikansa lontoolaiset ja pariisilaiset ovat samaa heimoa, vähemmän englantilaisia tai ranska
laisia. (II, 242; IV, 250). Urbaaniin maailmaan kuuluu myös sujuva pintaystävällisyys,
joka ei ole tosissaan, rooleissa eläminen ja roolien sujuva vaihtaminen. Rousseau ottaa
esille pääasiassa mukautumisen negatiivisia vaikutuksia.
Koska markkinoilla toisen voitto on toisen häviö, niillä toimivat kilpailevat keske
nään. Heidän on hyötyäkseen saatava muut uskomaan, että heidän tarjoamansa on
hintansa arvoinen. Se edellyttää suostuttelua ja siksi pintaystävällisyyttä, joka kätkee
verisen kilpailun. Koska kilpailu läpäisee koko yhteiskuntaan, ovat ihmiset toisiaan
kohtaan pinnalta muuta kuin todella (III, 174).
Markkinat synnyttävät uudenlaisen luonnetyypin, ”porvarin”, joka puhtaaksi vil
jeltynä ajaa häikäilemättä omaa etuaan muiden edusta ja onnesta piittaamatta. Vähemmän puhtaaksi viljeltynä se esiintyy vallitsevana urbaanin maailman ammatti- ja
muussakin elämässä. Tällainen egosentrikko asettuu oman universuminsa keskipisteeseen ja jäsentää muut ihmiset toimintansa välikappaleiksi77. Usein egosentrisyys käsitetään ihmisen itsesäilytyspyrkimyksen luonnolliseksi toteutumaksi. Roussean amour
de soi ei ole egosentrinen sanotussa mielessä, vaan egosentrisyys on sen rahatalouden
turmeleman modifikaation, amour propren, seuraus (III, 219).
Egosentrinen keskipisteeseen asettuminen on Rousseaulla yhtä kuin moraalinen
paha. Moraalinen hyvä on amour d’ordre (IV, 858), jossa ihminen tyytyy tietoisin mo
tiivein jakamaan hyvät asiat vastavuoroisen toistensa edun, onnen ja kunnioittamisen,
siis tunnustuksen hengessä, ”rajoittamaan itsensä olentojen järjestyksessä” (IV, 308)
niin luonnon kuin kanssaihmistenkin suhteen. Jos Émilen kasvatusperiaate oli aluksi
autarkia, on tähän moraaliseen hyvään kasvaminen aluksi lähiympäristössä ja sitten
kaikkiin ihmisiin nähden kasvatuksen päämäärä seksuaalisuuden herättyä.
Alistamisen ja alistumisen suhdejärjestelmä on egosentrisyyden luonnollinen seu
raus. Siinä toisen välineellistämiselle on olemassa satunnaisia tai rakenteellisia pe
rustoja, joita rahatalous ja sen hallinto yllin kyllin tarjoavat. Rousseau käsittää tämän
suhteen tunnustuksen nurjaksi puoleksi. Siksi se, joka luonnostaan tahtoo komentaa ja
alistaa, taipuu helpoimmin myös tottelemaan ja alistumaan (III, 188, 351).
DL:n viimeisessä jaksossa XX Rousseau äityy satiiriseksi. Hän toteaa kielenkin78
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noudattavan tarpeita. Muinoin tarvittiin kaunopuheisuutta, koska vakuuttamisella oli
julkista voimaa. Nyt on hänen mukaansa julkinen voima korvannut vakuuttamisen. Ei
tarvita taitoa tai metaforaa, jotta osaisi sanoa: ”Sellainen on haluni”.79 Vain saarna on
jäänyt julkisen keskustelun muodoksi. Kuulijoita ei ole tarpeen vakuuttaa, koska he
eivät jaa palkkioita. Yhteiskunnat ovat saaneet lopullisen muotonsa: ”mikään ei enää
muutu kuin tykin ja ecujen avulla (V, 428)80.
4.5 Yhteiskuntasopimus modernin yhteiskunnan
ongelman ratkaisuna
Hegelin Oikeusfilosofiassa moderni yhteiskunta muodostaa keskeisen ongelman, jo
hon valtio on vastaus. Tämä paistaa suoraan silmään jo teoksen rakenteesta ja sen
ratkaisevista taitekohdista. Rousseaun kohdalla asia ei ole yhtä ilmeinen. Kokemus
osoittaa, että Rousseauta on mahdollista lukea intelligentisti havaitsematta tämän suhteen tärkeyttä. Tehtävänä on tässä jaksossa selvittää, missä määrin ja millä tavoin CS:n
luonnostelema legitiimi poliittinen yhteisö on ratkaisu siihen modernin yhteiskunnan
ongelmaan, jota tässä luvussa on hahmoteltu. Vastaus perustuu siihen luonnehdintaan,
joka edellisessä luvussa esitettiin legitiimille poliittiselle yhteisölle ja yhteisen hyvän
käsitteelle. Kaiken taustaperusteena on modernin rahatalouden ja sen työnjaon kritiikki. Lainaamme Emileä:
Yhteiskuntaa on tutkittava ihmisen välityksellä ja ihmistä yhteiskunnan vä
lityksellä. Ne jotka pyrkivät käsittelemään erikseen politiikkaa ja moraalia,
eivät koskaan ymmärrä kummastakaan mitään. Kun kiinnitämme aluksi huo
mion alkuperäisiin suhteisiin, näemme kuinka ne ihmisiin vaikuttavat ja mitä
passioita niistä syntyy. Näemme näiden suhteiden moninaistuvan tai supistu
van vastavuoroisesti passioiden kehityksen kanssa (IV, 524).
Kun tämä lausuma esiintyy juuri Émilessä, joka käsittelee yksilön kasvatusta, on sen
ilmeinen tarkoitus vastustaa kaikin voimin sellaista väärinkäsitystä, että olisi mah
dollista ymmärtää ihmistä yksilönä välittämättä olosuhteiden merkityksestä tai kuvit
telemalla, että näiden ehdot ja sisältö voidaan johtaa ikuisesti samasta ihmisen ylei
sestä olemuksesta. Rousseau katsookin aikansa ihmistutkijoiden tehneen sen virheen,
että he ovat muodostaneet kuvansa ihmisestä yleensä tutkimalla oman aikansa ja
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maansa ihmistä. He tietävät kyllä, millaista on olla Lontoon tai Pariisin porvari (Bour
geois), mutta eivät, mitä on olla ihminen” (III, 612). Hyvin tärkeässä esipuheessaan
näytelmään Narcisse ou l’amant de lui-même hän pilkkaa yleistä ennakkoluuloa, joka
pukeutuu sanoihin: ”Ihmisillä on kaikkialla samat passiot; kaikkialla heitä johdattavat
amour propre ja intressi; siispä he ovat kaikkialla samoja” (II, 969).
Legitiimi poliittinen yhteisö on vastaus modernin yhteiskunnan ongelmaan, koska
vain se kykenee kontrolloimaan rahataloutta niin, että tulee mahdolliseksi ratkaista
ongelma kokonaisuutena. Onhan rahatalous työnjakoineen Rousseaun mukaan ongel
mien keskeinen lähde. Yhteiskuntasopimuksen ylläpitäminen edellyttää, etteivät ihmi
set ole liian huonoja kansalaisia, liian kyvyttömiä tai haluttomia toimimaan yhteiseksi
hyväksi ja asettamaan sen vaatimuksia ristiriidan ilmetessä etusijalle suhteessa omaan
etuunsa. Niinpä lainlaadinnan edellytyksenä on olemassa oleva perusta yhteisen hyvän
sellaiselle määrittämiselle, jonka ihmiset voivat tuntea omakseen ja joka on tähdätty
rahatalouden korruptiivisten vaikutusten ehkäisyyn. Rousseaun omana aikana lainlaadinnan edellytykset olivat vähissä. Juuri tästä näkökulmasta hänen ”lainlaadintansa”
Korsikalle on ymmärrettävä.
On hyödyllistä jäsentää rahatalouden kritiikki tässä yhteydessä niin, että käsitte
lemme kolme sen pääteemaa, jotka ovat eriarvoisuus, egosentrisyys sekä autarkian
menettäminen. Voimme huoleti olettaa, että näiden kesken on enemmän lateraalista
vuorovaikutusta kuin kykenemme erittelemään. Tarkoitus onkin tyytyä vain siihen,
mikä saa perustelunsa suoraan tämän ja edellisen luvun tarkasteluista.
Näimme että luonnoksessa Korsikan konstituutioon sveitsiläisyyden tarina ja
kaantui hyväksi ja huonoksi esimerkiksi (T3.3.2). Jälkimmäisessä urheista ja isän
maata rakastaneista sveitsiläisistä tuli yleisistä asioista piittaamattomia, omista asioistaan huolehtimaan käpertyneitä egosentrikkoja. Tämän tarinan yhdistävä tekijä
on rahatalous. Mitä pitemmälle se kehittyi, sitä enemmän autarkia menetettiin ja sitä
egosentrisempiä sveitsiläisistä tuli. Sekä tämä tarina että D2 osoittavat taloudellisen
eriarvoisuuden rahatalouden laajentumisen luonnolliseksi vaikutukseksi, edellinen
historiallisena tendenssinä ja jälkimmäinen poliittisen talouden lakina.
Taloudellinen eriarvoisuus on klassinen republikanistinen teema. Jo Platon ja Aristo
teles pitivät suurta eriarvoisuutta uhkana valtiolle ja se on Machiavellinkin81 ydintee
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Machiavellin republikanismi saa Rousseaun puhumaan hänestä aina kunnioittavasti. Erääs-

sä yhteydessä hän esittää (ilmeisesti) Ruhtinaan satiiriksi, jossa kuvataan hallituksen ja kansan
vastakkaisuutta (III, 247). Toisessa yhteydessä hän siteeraa Machiavellin Firenzen historian
luvun VII opetusta siitä, miten vahingollista on päästää kansaa jakautumaan lahkoihin (sette) ja
puolueisiin (partigiani) (III, 372).
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moja. Rousseau, kuten näimme, haluaa estää liian suuren taloudellisen eriarvoisuu
den, koska sallii rikkaiden ostaa köyhän ja pakottaa köyhän myymään itsensä, mikä on
hyvin korruptiivista (vrt. III, 391ff). Eriarvoisuus synnyttää kansalaisten keskinäisen
riippuvuuden ja heikentää siten poliittista yhteisöä (sama).
Autarkian katoaminen johtaa, niin kuin näimme, minän heikkouteen, minän taker
tumiseen objektien moninaisuuteen vailla persoonallisuutta rakentavaa johdonmukai
suutta. Seurauksena on edelleen, että minä alkaa suhtautua muihin objekteina, välikap
paleina. Ennen pitkää se näkee itsensäkin sellaiseksi, kun hän ei kerran voi muodostaa
kuvaa itsestään muuten kuin toisten välityksellä (III, 193). Heikko persoona on altis
toisten vaikutukselle.
Egosentrisyyden yleistyminen ja intensivoituminen on luonnollinen seuraus siitä, että rahataloudessa menestyminen on mahdollista vain ajamalla tarmokkaasti ja
häikäilemättä omaa etuaan ja käsittämällä muut välineiksi. Egosentrisyys on siis
markkinoilla asianmukainen toimintatapa ja kyky, mutta johtaa vahingollisiin riippu
vuussuhteisiin. Se vähentää kiinnostusta yleisiin asioihin muuten kuin oman edun ta
kia. Jos egosentrikko kuuluu mahtaviin ja tai kykenee liittoutumaan muiden saman
mielisten kanssa, hän kykenee ehkä edistämään omaa ja ryhmänsä etua yleisen edun
varjolla, jolloin valtio(n legitiimiys) on perikadon partaalla (III, 438).
Kaikki nämä piirteet ovat lisäksi omiaan kehittämään poliittisesta yhteisöstä alista
jien ja alistettujen suhdejärjestelmän. Riippuvuuden kehittyminen ja egosentrisyys
ovat tuollaisia tekijöitä ilman muuta. Edellinen on sitä luonnostaan ja egosentrinen
yksilö puolestaan käsittää muut välineiksi, esimerkiksi manipuloinnin kohteiksi. Au
tarkian katoaminen puolestaan tehostaa muiden piirteiden vaikutusta, koska heiken
tynyt persoonallisuus altistuu helposti toisten ohjattavaksi.
Riistämällä perustan rahatalouden liikakasvulta legitiimi poliittinen yhteisö voi
luoda maaperän, joka edistää tasa-arvoisuutta, joka ei houkuttele etsimään tyydytystä
tarpeiden laajenemisesta yli voimien sekä hyötymään kanssaihmisten kustannuksella.
Lisäksi legitiimissä poliittisessa yhteisössä on mahdollista luoda kansalaiskasvatus,
joka voi rakentaa oikeisiin esikuviin, joka opettaa kunnioittamaan lakeja ja hyviä tapoja (III, 259ff), muodostaa julkisen mielipiteen yleisen tahdon lähteeksi (III, 394) ja
tueksi sekä luo kansalaisen uskonnon, joka ylläpitää ”sosiaalisuuden sentimenttejä”
(III, 468). Ratkaisu modernin yhteiskunnan ongelmaan voi siis olla vain poliittinen ja
olennaisinta tässä ratkaisussa rahatalouden korruptoivan vaikutuksen eliminoiminen.
Toisin kuin on joskus väitetty, Rousseaun lainlaadinnalle osoittama tehtävä ei tähtää sellaisen yhteisön luomiseen, jonka jäsenet olisivat moraalisia, rakastaisivat toisin
sanoen järjestystä moraalisesta motiivista. Rousseau edellyttää yhteiskuntasopimuk
sessa vain hyvää kansalaisuutta siinä suhteessa kuin edellä oli puhetta. Siihen sisältyy
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lain kunnioittaminen ja rakastaminenkin, patriotismi, isänmaanrakkaus, kansalais
kunto jne. Näiden sisällössä on paljon samaa kuin amour d’ordressa, koska ne raj
oittavat egoismia. Mutta moraalinen motiivi ei ole niille välttämätön (vrt. III, 948).
Kansalaishyve on Rousseaun mukaan kylläkin välttämätön etappi moraalisuuteen:
kukaan ei voi olla moraalisen sanan varsinaisessa mielessä, ellei ensin ole kansalainen.
Jos vaikka poliittinen järjestys puolustaa erityisetuja, niin kuin useimmiten tapahtuu,
niin se näennäistä legitiimiyttä tavoitteleva järjestyskin, joka siinä kuitenkin saattaa
toteutua, voi opettaa rakastamaan järjestystä, ts. asettaa itsensä johonkin muuhun kuin
egosentriseen järjestykseen. Korsikan konstituutioluonnoksen yhteydessä on seuraava
yksittäinen ajatelma:
En saarnaa heille moraalia; en määrää heitä olemaan hyveellisiä. Mutta pyrin
saattamaan heidät asemaan, jossa heillä on hyveet tätä sanaa tuntematta; ja että
he olisivat hyviä ja oikeudenmukaisia tietämättä liiemmin, mitä oikeudenmukaisuus ja hyvyys ovat (III, 948).
4.6 D2:n, CS:n ja Emilen suhteesta
N. J. H. Dent ymmärtää CS:n ja Emilen suhteen niin, että CS:n poliittisen yhteisön
luonne määrittyy täydellisesti Emilen moraaliteorian mukaan (Dent, 167). Hänen tar
koittamansa moraaliteorian moraali on yhtä kuin ihmisten välinen tunnustussuhde,
jonka kasvatuksellinen vipusin on myötätunto (vrt. T4.4). Tunnustus onkin yksi yh
teiskuntasopimuksen tärkeimmistä prinsiipeistä. Mutta edellisen jakson lopussa tote
simme juuri, että CS:n poliittinen yhteisö on kansalaisten eikä moraalipersoonien yh
teisö.
Siksi myöskään tunnustus ei ole legitiimissä poliittisessa yhteisössä välttämättä moraalinen suhde, esimerkiksi sellainen, jonka on tuottanut Emilelle ominainen
moraalikasvatus. Vastavuoroinen tunnustus voi sekin perustua pelkkään kansalaisten yhteistuntoon, joka kuuluu luontevasti patriotismiin. CS:n poliittisen yhteisön ja
Emilen suhde on olennaisimmin sellainen, että mitä enemmän jokin yhteisö toteuttaa
CS:n poliittisen yhteisön olennaista luonnetta, sitä paremmin se yhteiskuntana tekee
mahdolliseksi kasvattaa ihmiset hyviksi kansalaisiksi Emilen periaattein, autarkisiksi,
kansalaishyveellisiksi, ihmisrakkaiksi, jopa moraalisiksi ihmisiksi.
D2:n ja Émilen suhteen Dent määrittelee seuraavasti. Hänen mukaansa jälkimmäinen kertoo olennaisesti saman tarinan kuin edellinen, mutta kypsällä tavalla
johdonmukaisin käsittein. Olemme nähneet, että Rousseau esittää Émilessä monet tärkeät käsitteet, kuten amour propre ja imaginaatio, kypsemmin ja johdonmukaisemmin
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kuin D2:ssa. Mutta D2:lla on oma historiallinen työnjaon kehitystä koskeva teoriansa,
jota ilman ei tule ymmärrettäväksi, miksi vain Emilen urbaanista yhteyksistä abstra
hoitu kasvatus kykenee autarkian säilyttämiseen. Dent ei näe tätä yhteyttä eikä sitten
liioin kiinnitä huomiota myöskään Emilen kasvatuksen tähän erityisyyteen. Niinpä
hän sanoo tarkoittaen sekä D2:ta että Emileä:
…meitä ei ole kutsuttu sen paremmin tarkastelemaan ihmiskunnan historian
vaiheita (olivatpa ne todellisia tai hypoteettisia) kuin havainnoimaan lastenhuonetta, vaan niitä täysin kehittyneen persoonan kokonaisluonteen ja toiminnan aspekteja ja aineksia, jotka kuitenkaan eivät riipu niistä piirteistä, jotka
syntyvät hänen asemastaan muiden suhteen tai siitä millaisiin tekemisiin hän
heidän kanssaan päätyy, erityisesti toisten sentimenteistä ja asenteista häntä
kohtaan (Dent, 103).
Olen kääntänyt sitaatin sanatarkasti. Dent haluaa sanoa, että Rousseau tahtoo esiin
antropologisissa teoksissa paljaan ihmisen, sellaisen, joka ei heijasta olosuhteita tai
kanssaihmisiään. Mutta juuri sellaisesta Rousseau ei puhu sen paremmin D2:ssa kuin
Emilessäkään82. Kummassakin Rousseau tarkastelee ihmistä sosiaalisissa ja muissa
olosuhteissaan ja nimenomaan kutsuu meidät tarkastelemaan koko ihmiskunnan (to
dellisen tai hypoteettisen) historian sekä yksilön vaiheita sosiaalisessa kontekstissaan
(vrt. III, 143). Niinpä kummatkin historiat ovat eri sanomineen erikseen välttämättö
miä sen ymmärtämiseksi, mitä Rousseau ihmisestä haluaa sanoa.
Dentin virhe tuntuu olevan lyhyesti ilmaisten se, ettei hän havaitse lainkaan olo
suhteiden, ts. työnjaon merkitystä Rousseaun ajattelun ytimessä siitä eksplisiittisyy
destä huolimatta, millä se D2:ssa esiintyy (vrt. T4.6.2). Tuskin hän muuten olisikaan
väittänyt, ettei yhteiskunnan instituutioiden (civil institutions) reformoiminen Rous
seaun mukaan koskettaisi hänen havaitsemiensa ongelmien ydintä (Dent, 69). Sillä
juuri yhteiskunnan, nimittäin modernin rahatalouden yhteiskunnan instituutioiden re
formoimisesta on CS:ssa kyse. Monien mukana hän on kulkenut edellisessä jaksossa
siteeratun maksiimin ohi:
Yhteiskuntaa on tutkittava ihmisen välityksellä ja ihmistä yhteiskunnan vä
lityksellä. Ne jotka pyrkivät käsittelemään erikseen politiikkaa ja moraalia,
eivät koskaan ymmärrä kummastakaan mitään. Kun kiinnitämme aluksi huo
mion alkuperäisiin suhteisiin, näemme kuinka ne ihmisiin vaikuttavat ja mitä
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passioita niistä syntyy. Näemme näiden suhteiden moninaistuvan tai supistu
van vastavuoroisesti passioiden kehityksen kanssa (IV, 524).
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5 Vapauden käsite Rousseaulla
5.1 Johdanto
Olemme jo nähneet, että Rousseaulla on poliittisen legitiimiyden ja samalla oikeuden
ydinkäsitteenä vapaus oikeudenmukaisuuden perustana. Näin hänen yhteiskuntasopi
muksen teoriaansa voi nimittää myös oikeusfilosofiaksi. Rousseaun poliittisen filosofian perimmäiset temaattiset yhteydet Hegelin oikeusfilosofiaan voidaan saada esiin
vain erittelemällä hänen vapauden käsitettään. Siinä on tämän luvun tehtävä. Yritän
osoittaa, että Rousseaun oikeusfilosofian perusteena on esittelemääni autonomista
tyyppiä oleva vapauskäsite ja luvussa T6 että samoin on Hegelin laita.
En tee kokonaisinventaariota Rousseaun vapauspuheesta. Otan esille vain tälle tutkimukselle relevantteja merkityksiä. Yksikään hänen teksteistään, joissa vapaus on
merkityksellisesti puheena, ei ole edes kahdenkymmenen rivin mittainen. Tekstit ovat
sinne tänne siroteltuina hänen teoksissaan. Rousseaun vapauden käsitteen analyyttinen tutkiminen on punaisen langan punomista pätkistä. Ongelmia aiheuttaa vielä se,
että Rousseau on aina valmis uhraamaan analyyttisen tarkkuuden laukoakseen suu
resti rakastamiaan ja kieltämättä usein mestarillisia retorisia kärjistyksiään. Tekstit
ovat kuitenkin painokkaita. Ne ovat välähdyksiä fundamentaalisesta käsitteellisestä
kehyksestä, jonka perusteellinen käsittely ei kuulu kulloiseenkin aiheeseen: ”le sens
philosophique du mot liberté n’est pas ici de mon sujet”83 (III, 365) - ikään kuin Rousseaun tarkoituksena olisi ollut kirjoittaa muussa yhteydestä aiheesta enemmän.
Vapaus on Rousseaun keskeinen teoreettinen prinsiippi. Vapaus on ihmisyydelle
luovuttamatonta (III, 356) ja samalla tämän ehkä keskeisin konstitutiivinen ominai
suus. Sen lisäksi se on ja epäilemättä juuri siksi poliittisen yhteisön legitiimiyden ydin
kriteeri (III, 351 ja 360). Tämän luvun yksi tärkeimmistä tehtävistä on selvittää, miten
vapaus on tätä. Tärkeä edellä (T2.6) osittain jo lainattu lausuma on kahdeksannessa
kirjeessä vuorelta. Se muistuttaa meitä siitä, että Rousseaun vapauden käsitteeseen
kuuluu tunnustuksen käsite. Se antaa myös äärimmäisen esimerkin hänen ajoittaisesta
terminologisesta horjuvuudestaan:
”… riippumattomuus (indepéndance) ja vapaus…ovat niin eri asioita, että sul
kevat toisensa pois…Kun joku tekee mielensä mukaan (fait ce qu’il lui plait),
hän tekee jotain, mikä ei useinkaan miellytä toisia, eikä sellaista voi nimittää
vapauden tilaksi. Vapaus koostuu (consiste) vähemmän siitä, että noudattaa
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tahtoaan (faire sa volonté) kuin siitä, ettei ole toisten alamainen. Sen lisäksi se
koostuu siitä, ettemme alista toisia omalle tahdollemme. Yksikään herra ei voi
olla vapaa, ja hallitseminen on tottelemista” (III, 841ff). [kursiivi MM]
Sana ”indepéndance” viittaa Rousseaulla yleensä tilaan, jossa ei joku ole jonkun toi
sen alamainen (vrt. III, 391). Sana on siis sitaatissa lähes päinvastaisessa käytössä
kuin tavallisesti. Tämä on outoa, koska riippumattomuus on Rousseaulla yleensä,
vieläpä tässä (”ettei ole toisten alamainen”), mitä olennaisin vapauden konstituentti.
Epätyypillisesti hän on samaistanut sanan ”tahto” (volonté) tekemiseen mielensä mu
kaan. Tavallisemmin Rousseau käyttää jälkimmäisestä esimerkiksi termiä ”appétit” tai
”licence”84. Merkittävissä teoreettisissa yhteyksissä, esim. sanassa ”volonté général”,
se esiintyy tahtona, joka rajoittaa vapauden nimissä mielensä mukaan tekemistä (vrt.
III, 364).
Suurin osa Rousseaun keskeisten teosten tulkitsijoista ei ole pohtinut Rousseaun
vapaud en käsitteen erityistä merkitystä. Pohtineista ovat anglosaksiset tulkitsijat, joista otan muutaman esimerkin, varsin heterogeeninen ryhmä. Keskeiset saksalaiset tul
kitsijat, kuten Cassirer, Fetscher ja Henrich, jotka usein ovat samalla Kant-tutkijoita,
ovat puolestaan pitäneet Rousseaun vapauden käsitettä suuremmitta perusteluitta
Kantin autonomisen vapauskäsitteen edelläkävijänä85.
5.2 Moraalinen vapaus
Kantin autonominen vapauskäsitys tiivistyi Praktisen järjen kritiikissä seuraavasti:
”… riippumattomuus (materiaalisista perusteista MM)…on vapautta ne
gatiivisessa, tämä praktisen järjen … oma lainsäädäntä (autonomia MM) …
vapautta positiivisessa mielessä” (KPV § 8).
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Vrt. III, 365. Eräs angloliberalistisen Rousseau-tulkinnan ongelmia on se, että tulkitsijoiden

kotikentällä on harvinaista järjen (reason) ja volition (desire) käsitteiden kantilainen kaksiker
roksisuus (Vernunft/Verstand; Wille/Begierde). Rousseaun terminologian horjuvuusvaikeuttaa
hänen käsitteidensä kaksikerroksisuuden (raison/entendement; volonté/desir, appetit) havaitsemista. Saksankielisillä tulkitsijoilla on etuna Kant-tuntemuksen kuuluminen yleissivistykseen.
Rousseaun, Kantin ja Hegelin käsitteistöt eivät ole aivan identtiset, mutta sukulaisuus on hyvin
selvä.
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Cassirerin ja usein muidenkin perusteena teesilleen Rousseausta Kantin autonomisen
vapauden käsitteen edeltäjänä on yksi keskeisimpiä Rousseaun vapautta käsitteleviä
CS:n jaksosta I. 886. Sitaatti on seuraava (kursiivit MM):
…on tarkoin erotettava luonnollinen vapaus (liberté naturelle), jota rajoittaa vain
yksilön voima, kansalaisvapaudesta (liberté civil), jota rajoittaa yleinen tahto…
Sivilisaation tilan (l’état civil) eduksi voidaan vielä lisätä moraalinen vapaus
(liberté moral), joka yksin todella tekee ihmisestä oman herransa; sillä pelkän
halun impulssi (l’impulsion du seul appetit) on orjuutta, mutta vapautta on
totella itse itselleen säätämäänsä lakia (III, 365).
Luonnollisella vapaudella, joka on suunnilleen sama kuin ehdonvalta87 (Willkür) ei
ole tässä tutkimuksessa suurta merkitystä (vrt. III, 141ff). Kysymyksen kansalais
vapaudesta siirrämme tuonnemmaksi (T5.3.2)88.
Olen kääntänyt yllä olevassa sitaatissa kursivoimani kohdan sanatarkasti, jotta
kaikki yksityiskohdat näkyisivät. Kohta voi tuntua ongelmalliselta. Vastaavuus Kantin
autonomiaan edellyttäisi esimerkiksi: ”pelkän halun noudattaminen on orjuutta, mutta
…”. Jos ”impulssi” tarkoittaa vastustamatonta yllykettä, kohtaa ei voi sovittaa yhteen
Kantin autonomiakäsityksen kanssa. Vastustamaton yllyke ja itse itselle säädetyn lain
noudattaminen eivät ole kuitenkaan kongruentteja vaihtoehtoja, koska jälkimmäinen
edellyttää noudattamatta jättämisen mahdollisuutta. Niinpä Kantiin sopivan tulkintatavan täytyy sittenkin olla oikea. Rousseaun moraalinen vapaus on kaikesta päättäen
läheistä sukua Kantin määrittelemälle positiiviselle vapaudelle. Sitaatti on näin tulkittuna täysin ”saksalaisen” tulkinnan mukainen.
Ennen kuin siirrymme käsittelemään ”saksalaisesta” tulkinnasta eriäviä käsityksiä
ja niiden perusteita, on esitettävä sitaattiamme koskeva tarkentava huomautus ja siitä
johtuva kysymys. Jos tulkitsemme sitaatin kursivoidun osan kirjaimellisesti, sanoo
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Kobusch, 129.
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Käytän tätä Salomaan Kant-käännöksissään viljelemää käännöstä. Sanassa ”mielivalta”

on haitallisena konnotaationa tietty rajoittamattomuus, mikä ei sisälly siihen vapaaseen har
kintavaltaan, jota ”Willkür” Kantilla ja Hegelillä merkitsee. Nykysuomen sanakirja ei tee terävää eroa ehdonvallan ja mielivallan välille.
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On syytä huomauttaa, ettei ole tutkimatta selvää, että ”kansalaisvapaus” on oikea käännös

termille ”liberté civil”. Kumpikin termi voisi tarkoittaa monenlaista.
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ensimmäinen lause jotakin moraalisesta vapaudesta, mutta jälkimmäinen vapaudesta
yleensä ja vasta a fortiori moraalisesta vapaudesta. Tämä tulkinta ei ole tietenkään
ainoa mahdollinen. Myös kantaa, jonka mukaan koko sitaatin kursivoitu osa käsittelee
juuri ja vain moraalista vapautta, voidaan puolustaa.
Sitaatin sanamukainen tulkinta sallisi todeta suoraan, että Rousseaun vapauskäsite
on yleensä autonomisen vapauden tyyppiä. Kuinka tätä käsitystä olisi modifioitava
siinä tapauksessa, että sananmukainen tulkinta ei olisi oikea, on toinen asia. On hyvinkin mahdollista puolustaa sellaista kantaa, että moraalisessa vapaudessa tulee esiin
Rousseaun vapauskäsityksen ydin joka tapauksessa.
”Saksalainen tulkinta” voidaan siis tiivistää käsitykseen, jonka mukaan Rousseaun
vapauden käsite on autonomista tyyppiä ja sellaisena Kantin vapauden käsitteen täy
siverinen edeltäjä. Moraalinen vapaus määrittyy heidän teksteissään nimenomaan
persoonalliseksi vapaudeksi89, jonka rinnalla Rousseaulla ymmärretään olevan myös
tärkeä poliittisen vapauden käsite, joka samoin on autonominen. Kysymystä poliit
tisesta vapaudesta tarkastellaan myöhemmin.
Christopher Bertram kommentoi ylimalkaisesti Rousseaun mainitsemia vapauden
eri tyyppejä pohtimatta, mitä yleistä ne mahtaisivat sisältää (Bertram, 85-87). Robert
Wokler puolestaan käsittää lain, jota moraalisessa vapaudessa noudatetaan, kansa
laisten yhdessä säätämäksi. Hän liittää tällä tavoin moraalisen vapauden CS:n jakson
I. 6 tunnettuun muotoiluun90:
On löydettävä assosiaation91 muoto, joka suojelee jokaisen assosioituneen per
soonaa ja omaisuutta kaikella yhteisellä voimalla, ja jonka välityksellä jokai
nen yhdistyessään kaikkiin muihin ei sen tähden tottele muita kuin itseään ja
jää yhtä vapaaksi kuin ennenkin (III, 360).
Tämä tulkinta ei ole alkuunkaan uskottava. Sillä moraalinen vapaus esiintyi ym. si
taatissa, kuten Bertram (87) toteaa, eräänlaisena ”lisäbonuksena”, joka yhteiskuntatai sivilisoituneeseen tilaan sisältyy suhteessa luonnontilaan. Jos viittaus olisi todella
yhteiskuntasopimuksen ytimeen, tuskin sanottaisiin, että ”tämäkin voitaisiin lisätä
sivilisoituneen tilan hyväksi”.
Cranston puolestaan käy artikkelissaan Rousseaun vapauden teoriasta läpi uskolli
sesti luonnollisen vapauden (Cranston, 1975, 231ff), kansalaisvapauden (sama 237),

89

Ks. Cassirer 1989, 22; Fetscher 1968, 76.

90

Samoin Neuhouser, 60 ja Paul Franco 9.

91

Vrt. edellä T3. 2. 2

78

poliittisen vapauden (sama) ja moraalisen vapauden (sama, 239) käsitteet. Hän jopa lisää vielä yhden, persoonallisen vapauden, joka hänen mukaansa tarkoittaa moraalisen
vapauden, vapauden passioista ja haluista, lisäksi vapautta toisten mielipiteistä (sama,
240). Rousseau ei käytä termiä ”persoonallinen vapaus” näin, vaikka on toisaalta selvää, että riippuvuus toisten mielipiteistä on hänestä eräänlaista orjuutta (IV, 308; vrt.
IV, 311, 815). Rousseau on luultavimmin olettanut moraalisen vapauden sisältävän
myös tämän näkökohdan, vaikka ei sano sitä kirjaimellisesti. Cranstonin artikkeli on
kuitenkin vain inventaario Rousseaun vapauden terminologiasta, täsmällinen ja tyhjentävä, muttei esitä kysymystä eri aspektien mahdollisesta käsitteellisestä yhteydestä.
Erityisesti kansalaisvapauden (liberté civil) hän tyytyy vain mainitsemaan.
Emilessä on mielestäni ratkaiseva todiste moraalisen vapauden merkityksestä. Emi
len kasvatti on aina murrosikään saakka pysynyt autarkisena ja vain omaan elämäänsä
keskittyneenä fyysisenä olentona. Seksuaalisuuden ilmaantuminen sytyttää yleensä
suhteet muihin ja siis amour propren. Avautuminen ihmissuhteisiin synnyttää uuden
vakavan vaaran sille, että passiot alkavat hallita.
Kasvatin järjen kehitys antaa hänelle edellytykset itsen omaehtoisen hallintaan.
Vastuu kasvatin elämästä on siirrettävä tämän omille harteille. Siksi kasvattaja tekee
läpinäkyväksi koko aiemman kasvatusprosessin seläntakaisine organisoimisineen.
Kasvattaja ja kasvatti ovat nyt yhdenvertaisia järkiolentoja. Kasvattaja osoittaa esimerkein hallitsemattomien passioiden vaarat. Peläten tulevaa kasvatti lausuu seuraa
vat sanat, jotka varmaan nostattavat liberalistin niskakarvoja:
Oi ystäväni, suojelijani…ottakaa uudestaan haltuunne auktoriteetti josta tahdotte
luopua hetkenä, jolloin minulle sen jääminen teille on kaikkein tärkeintä. Teillä oli
se tähän asti vain heikkouteni takia; tästedes se tulee olemaan teillä tahdostani…
Lakinne ovat pysyvä tahtoni; jos en niitä noudata, se tapahtuu vastoin tahtoani;
tehkää minut vapaaksi suojelemalla minua passioiltani, jotka tekevät minulle
väkivaltaa; estäkää minua olemasta niiden orja ja pakottakaa minut olemaan
oma herrani, niin etten noudata aistejani, vaan järkeäni (lihavoinnit MM) (IV,
651ff).
Kun tätä sitaattia vertaa lainaamaamme kohtaan moraalisesta vapaudesta, voi tuskin
muuta kuin myöntää, että nyt on puhe täsmälleen samasta asiasta92. Siispä moraalinen
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subjektiivisesti. Sillä omatunto ei sisällä automaattisesti lainmukaisuutta (Kobusch, 127). Mutta
ehkä voidaan sanoa, että Rousseaulla moraalisuus = omatunto + laki + tunnustus.
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vapaus merkitsee Rousseaulla nimenomaan persoonallista vapautta, joka on autonomisen vapauden tyyppiä (itse itselle säädetty laki). Tämä vahvistaa, että ”saksalainen
tulkinta” on pääpiirteissään korrekti ja sen, että teesi Rousseausta Kantin moraalifi
losofian edeltäjänä on oikea.
Sitaatissa puhutaan siirtymävaiheesta täydelliseen autonomiaan. Kasvatin päätös
on paradoksaalisella tavalla autonominen ja muistuttaa Odysseuksen kohtausta sei
reenien kanssa. Siirtymävaihe on tosin melko pitkä, koska kasvattaja myöhemmin
todellakin ottaa harteilleen hänelle uskotun vallan ja määrää Émilen lykkäämään kahdella vuodella yhteen menoa rakastettunsa Sophien kanssa. Kasvattaja ei näet pidä
Émileä vielä tarpeeksi kypsänä ja voimakkaana vastustamaan heränneen halunsa valtaa järjellään, vaikka hän kykeneekin kasvatuksensa perusteella mukaut umaan luonnon välttämättömyyksiin nurkumatta. Émile päätyy olemaan samaa mieltä ja alistuu
tähän lykkäämiseen (IV, 816).
On syytä kysyä, mikä erottaa autonomisen vapauden ja autarkian. On tyydyttävä
alustavaan vastaukseen, koska perusteellisempi pohdinta johtaisi syviin vesiin. Autarkian perusmääritykseksi näimme edellisessä luvussa tarpeiden ja kykyjen tasapainon
(T4.2; vrt. IV, 290, 305). Autarkia on persoonan olemuksen suhteellisen pysyvä tila,
luonteen vakautta ja lujuutta. Autarkia ja vapaus ovat läheisessä suhteessa toisiinsa,
sillä edellisen lisäämisellä on tarkoitus tukea jälkimmäistä. Vapaus puolestaan muo
dostuu persoonan sitoumuksien mukaisesta toiminnasta. Autarkisuus selittää, miksi
autonomisen vapauden mukainen toiminta on helpompaa toisille kuin toisille ilman
että vapaita valintoja voisi tai pitäisi itseään selittää.
5.3 Poliittinen ja kansalaisvapaus
5.3.1 Johdanto
On siis vahvistettu, että autonominen vapauskäsite muodostaa ainakin moraalisen
vapauden olemuksen. On hyvin mahdollista, että Rousseau aiemmassa sitaatissa jo
väitti sitä koko vapauden käsitteen olemukseksi (jakso T5.2; III, 365), mutta tästä ei
ole kuitenkaan varmuutta. Pohdittava pääkysymys on tämän nojalla joka tapauksessa
seuraava. Onko Rousseaulla poliittinen vapauskäsite, joka olisi osoitettavissa samassa
tai vähintään analogisessa mielessä autonomiseksi jostain tai joistain perusteita, jotka
ovat edellä esitetyistä riippumattomia?
Rousseau käyttää termiä ”poliittinen vapaus” (”liberté politique”) varsin harvoin
eikä luonnehdi sitä missään, ikään kuin sen merkitys olisi itsestään selvä. Hän käyttää
kuitenkin sitä kolmesti aivan samassa ja mitä olennaisimmassa yhteydessä. Termin
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merkitys on joka kerta epäilemättä sama. Se rinnastuu jokaisessa tapauksessa samalla
tavalla termiin ”liberté civil”. Kohdat ovat CS:ssä (III, 396), kuudennessa Kirjeistä
vuorelta (III, 808) sekä Emilessä (IV, 834).
Kyse on kaikissa tapauksissa yleisestä yhteiskuntasopimuksen perusteiden esittä
misestä ja erityisesti hallituksen määrittelystä välittäväksi orgaaniksi alamaisten ja
suvereenin välillä. Hallituksen tehtäväksi määrittyy joka kerta huolenpito poliittisesta
ja kansalaisvapaudesta (liberté politique ja liberté civil). Termi ”liberté civil” on yleisempi (se esiintyy esimerkiksi kohdissa III, 293, 365, 391, 859, 865; IV, 843). Koska
erottelu on tärkeä, voisi olla mahdollista selvittää poliittisen vapauden merkitystä tut
kimalla ensin, mitä ”liberté civil” tarkoittaa.
5.3.2 ”Kansalaisvapaus” (liberté civil)
Käännökseni termille ”liberté civil” on ”kansalaisvapaus”. Käytän sitä teknisesti ja
provisorisesti paikanvaraajana. Yksi yleinen liberalistinen tapa (esim. Hobbes, Hume)
on ajatella kansalaisvapaudeksi (civil liberty) kaikkea, mitä lait eivät kiellä. Näin
kansalaisvapaus olisi negatiivisen vapauden modifikaatio. Mutta tarkoittaako Rousseau tätä? Joka tapauksessa hän väittää CS:n jakson II.11 alussa, jossa termi esiintyy,
sanoneensa jo mitä se tarkoittaa.
Termiä ”liberté civil” Rousseau käyttää vain kerran aiemmin CS:ssa. Jaksossa I.8
hän vertaa luonnontilaa ja yhteiskuntatilaa. Ihminen menettää jälkimmäisessä edel
liseen kuuluvan luonnollisen vapauden, jota rajoittavat vain yksilön voimat ja saa
tilalle kansalaisvapauden, jota rajoittaa yleinen tahto. Samalla luonnontilan vain voimaan nojaava rajoittamaton oikeus kaikkeen vaihtuu todelliseen oikeusperusteeseen
(yhteiskuntasopimukseen) nojaavaan omistusoikeuteen (III, 364ff). Aiemminhan
Rousseau argumentoi, ettei voima ole oikeusperuste (III, 354).
Sanottu herättää kaksi kysymystä: 1) ovatko vapaus ja oikeus tässä yhteydessä
vain kaksi rinnakkaista teemaa vailla implikoitua keskinäistä käsitteellistä yhteyttä
ja 2) onko kansalaisvapaus näin määritelty, vai vain luonnehdittu määrätyssä suhteessa. Vastaus kysymykseen 1) on selvä: näkyvissä ei ole mitään keskinäiseen käsit
teelliseen yhteyteen viittaavaa93. Kysymys 2) on hankalampi. Itsessään luonnehdinta
ei ole määritelmä, koska sanomalla jostakin miten se on rajoitettua, ei saa ilman muita
perusteita määritellyksi mitään. Mutta miten sitten suhtautua siihen, että Rousseau
väittää jaksossa II.11 sanoneensa jo, mitä kansalaisvapaus on?
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Yhteys on tietenkin sinänsä olemassa, koska poliittinen vapaus on legitiimiyden perusta,

niin kuin jaksossa T5.3.3 osoitetaan.
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Ensinnäkin on olemassa mahdollisuus ymmärtää jaksossa I.8 sanottu
määritelmäksi olettamalla, että Rousseau olisi tarkoittanut sanoa enemmän. Aivan luontevaa olisi ajatella, että hän olisi tarkoittanut sanoa kansalaisvapauden merkitsevän oikeutta tehdä kaikkea sitä, mitä yleinen tahto ei rajoita. ”Liberté civil” olisi silloin yhtä kuin ”civil liberty” yllä. Tätä ei voi ilman muuta
sulkea pois. Toiseksi on mahdollista, että Rousseau oli paljastanut kansalaisvapauden merkityksen aiemmin CS:ssa käyttämättä juuri termiä ”liberté civil”.
Charvet (137) olettaa juuri niin käyneen ja että kansalaisvapaudesta olisi puhe seuraavassa sitaatissa:
Tästä käy selväksi, että kuinka absoluuttinen, pyhä ja koskematon (inviolable)
se (suvereeni MM) onkin, se ei riko eikä voi rikkoa yleisten konventioiden (con
ventions générelles) rajoja. Siten ihminen saattaa päättää täydellisesti omaisuu
destaan ja vapaudestaan siinä määrin kuin nuo konventiot sen mahdollistavat
(laisser); niin ettei suvereenilla ole milloinkaan oikeutta rasittaa enemmän yhtä
alamaista kuin toistakaan. Sillä siinä tapauksessa asiasta tulee erityinen eikä
suvereeni ole pätevä enää sellaista käsittelemään (III, 375).
Charvet väittää, että tämän kohdan perusteella liberté civil olisi yhtä kuin individin oikeus tehdä mitä häntä haluttaa lain salliman omaisuuden ja vapauden puitteissa (sama).
Sitaattia edeltävä teksti vahvistaa, että conventions générelles ovat lakeja (vrt. III, 374,
378). Sitaatin olennainen merkitys on siinä, että se kieltää suvereenilta puuttumisen
erityiseen tai yksityiseen, ts. toimeenpanovaltaan. Ei ole näkyvissä mitään perustetta
väittää, että puhe on juuri kansalaisvapaudesta. Sitä paitsi yleisen tahdon piti rajoittaa
kansalaisvapautta (III, 365) eikä päinvastoin.
Kolmanneksi on tietenkin mahdollista, että Rousseau ei ole kirjoittaessaan jaksoa
II.11 välttämättä muistanut kovin tarkasti, mitä hän jaksossa I.8 sanoi. Tässä tapa
uksessa emme pääse mihinkään tutkimalla jaksoa II.11 edeltävää tekstiä. Voimme
kuitenkin tutkia, olisiko jaksossa II.11 itsessään jotakin, mikä auttaisi erittelemään
kansalaisvapauden käsitettä.
Rousseau sanoo jakson alussa, että kansan suurin hyvä koostuu kahdesta perusta
vasta asiasta, vapaudesta ja tasa-arvoisuudesta, vapaudesta, koska kaikki erityinen/
yksityinen94 riippuvuus vähentää vastaavasti valtioyhteisen voimaa ja tasa-arvoisuu
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erityistä. ”Yksityinen” on usein harhaan johtavaa, koska Rousseau viittaa sanalla ”particulier”
usein ryhmätoimijoihin (esim. associations) (esim. III, 372; vrt. YS, 60ff). Tekstin kohdassa
”particulier” tarkoittanee sekä erityistä että yksityistä.
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desta, koska ilman tätä vapaus ei voi säilyä (III, 391). Juuri tämän jälkeen hän toteaa
jo sanoneensa jo aiemmin, mitä kansalaisvapaus on. Tämän perustella on selvää, että
puheena oleva suurimpaan hyvään kuuluva vapaus on juuri kansalaisvapautta. Se saa
näin yhden määrityksen: se on riippumattomuutta. Tämä on yleensäkin mitä tärkein
vapauden määritys Rousseaulla:
Vapaus koostuu (consiste) vähemmän siitä, että noudattaa tahtoaan (faire sa
volonté) kuin siitä, ettei ole toisten alamainen. Sen lisäksi se koostuu siitä,
ettemme alista toisia omalle tahdollemme. Yksikään herra ei voi olla vapaa, ja
hallitseminen on tottel emista” (III, 841ff). [kursiivi MM]
Vapauden säilyminen edellyttää siis tasa-arvoa ja nimenomaan myös taloudellista
tasa-arvoa. Rousseau ei tarkoita viimeksi mainitulla, että kaikilla tulisi olla yhtä pal
jon valtaa tai rikkautta. Hän vaatii ensinnäkin, ettei vallasta tule pakkovaltaa ja että
sen harjoittaminen perustuu vain virka-asemaan ja lakiin. Toiseksi hän vaatii, ettei
taloudellinen eriarvoisuus kasva niin suureksi, että osa ihmisistä on kyllin rikkaita
ostaakseen muita ja osa niin köyhiä, että heidän täytyy myydä itsensä (III, 391ff).
Tämä ei tietenkään viittaa vain orjuuteen, vaan mihin tahansa korruptioon tai alistamiseen, jotka antiikista saakka on yhdistetty eriarvoisuuden liialliseen kasvuun. Kun
joku köyhtyy, hänestä voi tulla klientti, joka lakkaa olemasta autarkinen kansalainen.
Rikkaat voivat ostaa klienttejä95. Juuri tämän klassinen republikanismi on katsonut
heikentävän valtiota antiikista Machiavelliin saakka. Näemme, että yhdenvertaisuus
säilyttää vapautta ehkäisemällä valtaan ja rikkauteen perustuvaa riippuvuutta. Rous
seauhan uskoo vallan ja rikkauden kytkeytyvän toisiinsa läheisesti (esim. IV, 835ff).
Mitä tahansa kansalaisvapaus sitten onkin, se on ainakin sellaista riippumatto
muutta, jonka takaa 1) vallan legitiimin käytön rajoittuminen yleisen tahdon valtuu
tukseen, lakeihin ja sitä horjumatta soveltavaan hallinnolliseen käytäntöön ja jonka
2) taloudellinen eriarvoisuus murtaa. Olettaisin, että tämä on antanut samalla kansa
laisvapauden olennaisen luonnehdinnan. Voisi ehkä sanoa tämän olleen arvattavissa:
republikanisti tuskin tuhlaa niin ylevää ilmaisua kuin ”liberté civil” siihen, mitä ”civil
liberty” liberalisteille tavallisesti merkitsee.
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CS:n jaksossa IV. 4 Rousseau kirjoittaa Romuluksen säilyttäneen kuuriajärjestelmän avul-

la ylimystön ja rahvaan valtatasapainon. Tätä täydensi Rousseaun mukaan ”ihailtava klienttiinstituutio, joka oli politiikan ja ihmisyyden mestarinäyte, jota ilman ylimystö, joka on niin antirepublikanistinen hengeltään, ei olisi voinut säilyä” (III, 450). Kysymys on hallitsemistaidosta
valtiossa, joka ei ole legitiimi poliittinen yhteisö CS:n hengessä.
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Kun halutaan estää kansalaisten keskinäinen riippuvuus, kielletään samalla sel
lainen kansalaisten luvaton toistensa asioihin puuttuminen, jota ei laki tai yleinen tahto legitimoi. Tämän takia kansalaisvapauden konkreettinen sisältö osuu oletettavasti
usein yksiin sen kanssa, minkä liberalistinen ”civil liberty” määrittää. Suuri ero on
kuitenkin siinä, että Rousseaun kansalaisvapaus ei ole kansalaiselle tae legitiimiä
valtiovaltaa vastaan (vrt. III, 363).
Mutta mitä voi tarkoittaa, että yleinen tahto rajoittaa kansalaisvapautta, joka on
olennaisesti kansalaisten keskinäistä riippumattomuutta? Ei mitään, ellei rajoittamista
tulkita puitteisiin asettamiseksi ja valvonnaksi. Hallituksen keskeinen tehtävä on
Rousseaun mukaan huolehtia poliittisesta ja kansalaisvapaudesta. Ts. kansalaisvapaus
edellyttää sanan varsinaisimmassa mielessä yleistä tahtoa ja yhteiskuntasopimusta.
Koska liberté civil koskee kansalaisten keskinäisiä suhteita, sen konteksti on pi
kemminkin yhteiskunta kuin valtio. Vaikka se vaikuttaa valtion menestykseen, se ei
koske suvereenia ja hallitusta sinänsä. Kun hallituksen jäsen tai muu vaikutusvaltainen
viranhaltija on henkilösuhteen osapuoli, on hän sitä joko yksityisessä tai virkasuhteessa. Edellisessä tapauksessa hänellä ei ole mitään legitiimiä valtaa. Jälkimmäisessä
tapauksessa tämä perustuu kokonaan lain toimeenpanoon.
Kahdeksannessa kirjeessä vuorelta Rousseau soveltaa termiä ”liberté civil” tie
tyssä yhteydessä konkreettisesti käsitellessään Geneven konstituutiota. On kysymys
siitä, mitä kansalaisvapaus edellyttää vangitsemiselta, kun corpus delicti tai riittävä
evidenssi sen yhdistämiseksi pidätettävään puuttuu. Silloin on Rousseaun mukaan
sovellettava pikemminkin hallitus- (acte de Gouvernement) kuin virkatointa96 (acte de
Magistrature). Perusteena on, ettei millekään tavalliselle (simple) oikeusistuimelle ole
sallittua uskoa niin suurta valtaa (III, 865).
Esitetty yksityistapaus on mahdollista kytkeä siihen, mitä edellä sanottiin kansa
laisvapauden ja riippumattomuuden suhteesta. Sillä jos tavallinen tuomioistuin suo
rittaisi pidätyksen, se ei nojaisi lakiin corpus delictiä koskevan puutteen takia. Siten
kansalainen asiallisesti ottaen joutuisi tottelemaan ihmisiä eikä lakeja ja olisi näin
ollen syntynyt illegitiimiä riippuvuutta kansalaisten kesken. Tämän erittelyn kon
sistenssi sen kanssa, mitä kansalaisvapaudesta jaksossa II.11 ilmenee, on täydellinen.
5.3.3 Poliittinen vapaus
Kysymys kansalaisvapaudesta on sinänsä tärkeä, muttei keskeisin kysymyksenaset
telumme kannalta. Sillä kysymyksemme koskee Rousseaun vapauskäsitettä ja erityi-
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Rousseau käsittelee tuomiovaltaa toimeenpanovallan osana.

sesti sen autonomista muotoa yleensä, mitä kansalaisvapaudella ei ole. Vain poliittisen
vapauden (”liberté politique”) tutkiminen on jäljellä. Siitä sanottiin vain, että hallituksen perustehtävänä on huolehtia siitä ja kansalaisvapaudesta. Kuinka kansalaisvapauden merkityksen tunteminen auttaisi tässä tutkimuksessa?
Minusta on perusteita väittää, että poliittinen vapaus tarkoittaa Rousseaulla aivan
yksinkertaisesti poliittisen yhteisön tilaa, jossa yleinen tahto vallitsee, ts. ihmiset suu
rimmaksi osaksi noudattavat sitä ja osallistuvat aktiivisesti sen muodostamiseen. Kun
sanon näin, sanon jotakin, mitä varmasti moni Rousseaun lukija on pitänyt itsestään
selvänä. Esitän kuitenkin neljä argumenttia tämän kannan tueksi.
Ensinnäkin poliittisen vapauden on oltava jotain muuta kuin kansalaisvapaus, kos
ka ne on selvästi rinnastettu. Näimme edellä, että kansalaisvapaus viittaa osaksi poliit
tiseen yhteyteen, ts. hallituksen (gouvernement) eikä hallinnon (magistrature) alaan.
Mitä sitten jää jäljelle poliittisen vapauden sisällöksi? On vaikea ajatella, että se olisi
muuta kuin jotakin hyvin yleistä, kun otamme huomioon, että kansalaisvapauskin on
sisällöltään hyvin yleinen ja poliittinen luonteeltaan kansalaisoikeuksien ja -vapauk
sien substanssina. Mitä muuta se voisi olla kuin ”että yleinen tahto vallitsee”? Voisi
väittää, että tähän on tukeuduttava, ellei muuta ehdokasta löydy.
Toiseksi poliittisen vapauden on republikanistille koskettava poliittista osallistu
mista. Mitä muuta se on Rousseaun tarkoittamassa legitiimissä poliittisessa yhteisössä
kuin aktiivista osallistumista yleisen tahdon muodostukseen? Mutta aktiivinen osallis
tuminen siihen sisältää väistämättä myös yleisen tahdon noudattamisen. Jos näet osallistuisin lainsäädäntään ilman tarkoitusta noudattaa lakeja, osallistuisin sellaisen yleisen tahdon muodostamiseen, joka ei ole samalla omani. En olisi silloin todellinen
suvereenin jäsen enkä siis todellinen lainsäätäjä.
Kolmanneksi yhteiskuntasopimuksen on toteuttava yhteisö ”corps moral et collec
tif” eli ”moi commun” (III, 361), jolla on myös tahto97. Se on siten olennaisissa suhteissa analoginen ihmispersoonan kanssa. Olemme nähneet, että ihmisen tekee per
soonallisesti vapaaksi se, että hänen sitoumuksensa ovat itse asetettuja. Miksei siis
sitä, että tämä tahtova kollektiivinen minä, joka on huolellisesti ajateltu analogiseksi
ihmispersoonan kanssa (vrt. III, 244), joka ohjaa ja tarpeen tullen rajoittaa suvereenina
alamaistahtoja vastaavasti yhteiseksi hyväksi, ja säätää itselleen lain, sanottaisi per
analogiam vapaudeksi ja siten autonomiseksi poliittiseksi vapaudeksi?
Neljänneksi voidaan väittää, että määritellessään moraalista vapautta jaksossa I. 8,
Rousseau tulee määritelleeksi vapauden käsitteensä yleensä ja erityisesti autonomi-
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poliittisessa yhteisössä lait ovat tuon yhteisön ja samalla sen kansan itsetietoisuutta.
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s eksi (vrt. T 5.2; III, 365). Lukekaamme tämän valossa sen tehtävänasettelun formu
lointi, jonka ratkaisu yhteiskuntasopimus on:
On löydettävä assosiaation muoto, joka puolustaa koko yhteisellä voimalla jokaisen assosiaatin persoonaa ja omaisuutta ja jonka välityksellä kaikkien assosioituessa kaikkiin muihin noudattaa (obéir98) kuitenkin vain itseään ja pysyy
yhtä vapaana kuin ennenkin (III, 360).
Eikö tämä implikoi, että vapaus on yleisen tahdon sitoumusten kansansuvereenissa
asettamisessa, olemassaolossa ja noudattamisessa?
Olettakaamme luonnehdinnat poliittisesta ja kansalaisvapaudesta korrekteiksi. Sii
nä tapauksessa ei ole ajateltavissa, että poliittinen vapaus ja kansalaisvapaus olisivat
toisistaan riippumattomia. Kansalaisvapaus on poliittisen vapauden ratio apparendi
ja poliittinen vapaus kansalaisvapauden ratio essendi. Toinen ei voi milloinkaan olla
ilman toista.
Jos poliittinen vapaus tarkoittaa sitä, mitä olen esittänyt, ts. kansalaisten mukautu
mista yleiseen tahtoon ja sen aktiivista muodostamista, on vapaus selvästi itse itselle
säädetty laki, kirjaimellisesti suvereenin perspektiivistä ajatellen, tai sitoumus. Tästä seuraa, että Rousseaulla on sekä persoonallinen (moraalinen) että yleisen tahdon
vallitsemiseen perustuva poliittinen vapauden käsite, joiden kummankin olennainen
piirre on autonominen vapaus. Samalla on osoitettu, että Rousseau on rehabilitoinut
hyvän elämän sekä persoonan että politiikan ylimmäksi päämääräksi Aristoteleen ajattelulle analogisella tavalla, tosin jaksossa T2.5 luonnehditulla järjen sijasta autonomiseen vapauteen perustuvalla tavalla. Yksi jäljellä olevista päätehtävistä on osoittaa,
että aivan samoin on laita Hegelin kohdalla.
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”Totella” olisi harhaanjohtava verbi, koska tässä ei ole kyse itsensä käskemisestä, vaan

itsemääräämisestä (vrt. T2. 1 ja 2), suvereenina itse itselle säädetyn lain noudattamisesta alamaisena (III, 362).
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6 Hegelin vapauden käsite ja
sen hengenfilosofisia perusteita
6.1 Johdanto
Tässä luvussa tutkitaan Hegelin vapauden käsitettä, jotta sen autonominen muoto ja
sukulaisuus Rousseauhon tulisi selväksi. Tämä tutkimus edellyttää hänen hengenfilo
sofiansa pohjustamista, jotta mahdollinen lukijapiiri ei kävisi aivan suppeaksi. Syynä
on Hegelin ajattelutavan ja terminologian vieraus, jopa sen karkea väärinkäsittämi
nen vallitsevan filosofisen yleissivistyksen piirissä. On syytä korostaa, etteivät päte
vät tutkijatkaan ole kovin yksimielisiä siitä, miten Hegeliä olisi tulkittava. On myös
käsiteltävä tunnustuksen käsitettä, joka on Hegelillä vapauden edellytys. Seuraavat
luonnehdinnat ovat hyvin alustavia eikä kannata teeskennellä niiden johtavan pitkälle.
Yleisiä väärinkäsityksiä voi sentään yrittää torjua.
Hegelin hengenfilosofia on osa hänen filosofista systeemiään, systemaattista filoso
fiaansa (W8, 59ff). Systeemin muut osat ovat logiikka ja luonnonfilosofia. Hegel ni
mittää luonnon- ja hengenfilosofiaa reaalifilosofio iksi. Logiikkaa hän luonnehtii ”varjojen valtakunnaksi eli yksinkertaisten kategorioiden (Wesenheit) maailmaksi” (W5,
55). Hegel katsoo voivansa kehkeyttää kategoriat toisistaan vetoamatta tässä kehkeyttämisessään empiirisiin perusteisiin99. Logiikka voidaan kuvailla myös länsimaisen
metafysiikan esityksen ja kritiikin ykseydeksi. Varjojen varjo on looginen idea, joka
loogisen käsitteen ja sen objektiivisuuden ykseytenä konstituoi kaikkia konkreettisia
filosofisia kohteita kategorioittensa välityksellä.
Kun logiikka tutkii ideaa sinänsä, tutkii luonnonfilosofia filosofista ideaa (ja samalla henkeä) toisinolemisessaan (Anderssein). Hengenfilosofia on puolestaan idea
toisinolemisestaan itseensä palaavana (W8, 63ff). Mitä pidemmälle hengenfilosofia
etenee, sen paremmin filosofinen idea on yhtä objektiensa kanssa. Systeemillä on etenevä, mutta samalla alkuun palaava luonne. Eteneminen ei ole reaaliajallista, vaan
systemaattista, lukuun ottamatta historianfilosofiaa ja filosofian historiaa, jotka kuuluvat systeemin laajaan esitykseen. Niissäkään kausaalisuus ei ole systemaattinen vä
littävä prinsiippi. Ne eivät ole luonteeltaan deterministisiä, vaan retrospektiivisesti ja
rekonstruktiivisesti teleologisia (27ff).
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Tämä ei tarkoita, että Logiikka olisi disipliininä riippumaton empiriasta, sillä se on osa

systeemiä, jonka kaikki osat ovat toisistaan riippuvaisia.
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Hengenfilosofia jakaantuu subjektiiviseen, objektiiviseen ja absoluuttiseen henkeen. V. 1820 Oikeusfilosofia kattaa näistä keskimmäisen. Substanssiltaan Hegelin
oikeusfilosofia on myös poliittista filosofiaa, jonka peruste on valtion käsite. Sen
lisäksi objektiivisen hengen filosofiaan kuuluu historianfilosofia, joka orientoituu
valtiokonseptioiden kehityksen mukaan.
Kaikella henkisellä on Hegelin mukaan tietty yhteinen muoto, olemuksellinen liike, joka toteutuu sekä reaalisessa, ts. ajallisessa todellisuudessa että filosofian ajatto
massa (”transsendentaalisessa”) kehittelyssä, myös logiikassa.
Henki jättää välttämättä välittömän suhteen itseensä ja asettaa itseensä määrätyn todellisen eron, itsestään eroavan negatiivisen toisen. Tämän se tekee
todentaakseen olemuksensa palaamalla tuosta toisesta itseensä. Lyhyesti: se
erottautuu itsestään, mutta osoittaa sitten olevansa tässä erossaan ”kotonaan
(bei sich)” sekä ”itselleen (für sich) oleva yleinen” (Enz. § 382, lisäys/W 10,
26).
Tässä sitaatissa liike on ymmärrettävä sekä systemaattiseksi että ajalliseksi.
Hegelillä esiintyy tavattoman usein termikolmikko an sich (sinänsä), für sich (itselle) ja an und für sich (sinänsä ja itselle). ”Sinänsä” on tässä valittu käännökseksi siksi,
että voidaan kääntää ”in sich” sanalla ”itsessään” tai ”itseensä”. Viimeksi mainitun
ilmaisun kääntää Inwood sanakirjassaan sanoilla ”within”, ”in(to) oneself ” (Inwood,
133), nähdäkseni varsin valaisevasti. Termikolmikko on esimerkki ym. sitaatin esit
tämästä liikkeestä.
Kolmikon voisi käsittääkseni kääntää ”alkuperäinen vailla välittymistä”, ”alkuperäi
nen alkuperäisyytensä menettäneenä, ts. välittyneenä” ja ”alkuperäinen välittymises
sään”. Tähän sisältyy, että alkuperäinen on välittymisessä sisältönä, mutta kahden
tuneessa muodossa. Tätä kahdentumista voi ajatella samaan tapaan kuin olemusta ja
ilmiötä. Nämä on vielä saatava muotoon, jossa ne vastaavat toisiaan (”manifestaa
tio”), jolloin on palattu alkuperäiseen välittymisessään. Usein ja tärkeissä tapauksissa
für sich ilmaisee, että alkuperäinen on tullut tietoisuuden (tietoisuutensa) objektiksi.
Kohtalaisen usein ”an sich” on mahdollista kääntää sanalla ”implisiittinen”. Silloin
”eksplisiittinen” voisi tilanteesta riippuen tarkoittaa kumpaa tahansa kolmikon jäl
kimmäistä termiä. Viimeisessä sisennetyssä sitaatissa hengen liikkeestä voisi asettaa:
1) henki liikettään ennen: sinänsä, 2) henki toisen asettaneena: itselleen (tietoisuus),
3) henki itseensä palanneena: sinänsä ja itselleen. On syytä lisätä, ettei hengellä tie
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tenkään ole mitään nollapistettä. Ainakaan ensisijaisesti ei ole kysymys ajallisesta
liikkeestä.
”Sinänsä” on usein tavanomaista kielenkäyttöä läheten vastakohtana sille, mikä on
vain subjektiivista. Tällöin merkitys on sama kuin Kantin sanaparissa (die Dinge) ”an
sich” ja (wie sie) ”für uns” (sind). Kantilla jälkimmäinen voi tarkoittaa myös objek
tiivista (esim. kausaaliarvostelma). Hegel käyttää myös tätä sanaparia usein. Silloin
edellinen tarkoittaa kohteen sellaista esittämistä, joka ei ole kohteelle (für es, ihm),
vaikka on meille (Hegel ja lukija).
Hegelin filosofia poikkeaa tietämisenä radikaalisti reaalitiedosta, ts. arki- tai eri
tyistieteellisestä tiedosta mm. myöhemmin esiteltävän idealistisen teleologian jäsen
nysmuodon vuoksi (ks. T6.2.2). Hegelin filosofia ei ole myöskään ensi sijassa filoso
fista teoriaa niistä tai näistä erityisistä kohteista, vaan esimerkiksi hengenfilosofiana
teoriaa hengestä eri ilmenemismuodoissaan.
Hengen em. liike on sen muoto, mutta mitä henki on substantiaalisesti? ”…sein
Sein ist seine Tat…näher ist seine Tat sich selbst zu wissen” (W18, 51). Sokrateen
viisaus on nyt kollektiivista: ”Geist ist Ich, das ist Wir, und Wir, das Ich ist” (W3, 145).
Henki ei ole tekijä kirjaimellisesti, vaan vain teon prinsiippinä itsetietoisuudessa, hen
gen eksistenssissä. Hengen ”teko” on aina yhden tai useamman ihmisyksilön teko.
Valtiona manifestoituvan hengen eksistenssinä on esimerkiksi yksittäinen itsetie
toisuus tietämisineen ja tekoineen (§ 257/ 398).
Filosofian totuus (Wahrheit) on toista kuin arki- ja erityistieteellisen tiedon totuus
(Richtigkeit). Tuo totuus on siinä, että henki tietää itsensä eli hengen ”seurakunta”100
tietää hengen määrätynlaisena omaksi olemuksekseen. Filosofia ei tuota tieteeseen
yleensä korrektiutta (Richtigkeit), jota varten arkitoiminnassa ja erityistieteessä on
omat menetelmänsä ja joka vastaa suunnilleen sitä, mitä yleisesti kutsutaan totuuden
korrespondenssiksi. Filosofia tähtää omaan totuuteensa ja sen tulkitseminen on siksi
parhaissa aikalaislähteissä annetun tulkitsemista. Tieteen totuusluonnetta ilmentää se
oivallus, että kaikki tietäminen on implisiittisesti myös itsensä tietämistä ja tämän
vuoksi tieteen edistyminen kohti käsitteellisesti systemaattista muotoaan koituu myös
filosofisen tietämisen hyväksi (vrt. Enz. § 16, huom./W8, 62).
Vapaus on hengen substanssi tai olemus, mistä seuraa, että edellä mainittu hengen liike (sitaatti Ensyklopedian §:stä 382) määrittelee vapauden sanan abstrakteimmassa merkityksessä (W12, 30). Hegelin oikeusfilosofian
oikeuden käsitteen peruste on vapaa tahto (§ 4/46). Oikeuden idea, Oikeusfilo-

100 Olen valinnut tämän sanan muistuttamaan Jumalan ja hengen sisällöllisestä identtisyy
destä. Siten seurakunta voi olla vaikka ihmiskunta.
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sofian tutkimuskohde, on oikeuden käsite objektivoitumassaan (Gegenstand) (§ 1, 29).
Idean määrittely käsitteen ja tämän objektin ykseydeksi on aristoteelinen:
Aristoteleen polemiikki Platonia vastaan perustuikin siihen, että platoninen
idea tarkoitti vain dynamista. Sen sijaa piti osoittaa, että idea, jonka kumpikin
tunnusti ainoaksi todeksi, oli tarkasteltava olennaisesti energeiana. Ts. idea on
tarkasteltava olemuksellisesti (schlechthin) ulkoistuvana sisäisenä, siis sisäisen
ja ulkoisen ykseytenä eli todellisuutena (Wirklichkeit) tässä tarkoitetussa korostuneessa merkityksessä101 (Enz. § 142/W8, 281).
Henki ilmaantuu102 luonnosta edetäkseen kohti vapauttaan (W11, 528). Henki on it
seensä palaavana yhdistämistä siinä missä luonnon prinsiippi on ulkoisuus (§ 42,
huom./103)103. Käsitteettömyys104 hallitsee luontoa (W9, 29), mutta luonto on toisaalta
sinänsä (an sich) hengen tulemisen prosessi (W9, 25).
Objektiivinen henki on sidoksissa tarpeiden tyydyttämisen välityksellä luontoon
ja sen ulkoisuuteen. Hengen yhdistämispyrkimys ja luonnon ulkoisuus kamppailevat
keskenään. Tämän kamppailun objektiivinen henki on onnistunut eristämään porva
rillisen yhteiskunnan tarpeiden systeemiin, jota eritellään luvussa T7. Valtio pelastaa
vapauden tästä kamppailusta valvomalla porvarillista yhteiskuntaa, suojelemalla per
heen instituutiota ja olemalla itse valtiona poliittinen vapauden aktualisaation piiri.
6.2 Metodista propedeutiikkaa
Otan tässä jaksossa esille lyhyesti ja erittäin alustavasti kolme logiikan teemaa, kä
sitteen logiikan, idealistisen teleologian sekä tähän läheisesti liittyvän filosofisen
todistuksen käsitteen. Viimeksi mainitulla (ks. § 256, huom./397) on avainasema niis
sä tulkinnoissa, joita esitän porvarillisen yhteiskunnan ja valtion systemaattiselle suh
teelle. Tämä suhde on Oikeusfilosofian peruskysymys.

101 ”Korostunut merkitys” ilmaisee Hegelin käyttävän logiikassa termiä ”Wirklichkeit” syno
nyyminä Aristoteleen energeialle (aktuaalisuus) (ks. Enz. § 142/W8, 279).
102 Ilmaantuminen ei tietenkään ole ajallista, vaan systemaattista.
103 ”Äusserlichkeit” merkityksessä ”an sich selbst Auseinander”
104 Käsite tarkoittaa tässä filosofista kategoriaa.
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6.2.1 Käsitteen logiikka
Käsitteen logiikka on Hegelin koko systeemissä vaikuttava teema. Se on Oikeusfilo
sofiassakin yleisin logiikkaa soveltavista figuureista. Sen mukaan filosofiset kohteet on
käsitettävä aina käsitteen momenttien, yleisyyden, erityisyyden ja individuaalisuuden
toisiaan täydentävistä perspektiiveistä, mikäli kohde halutaan esiin kaikessa konkreet
tisuudessaan. (E § 164; W8, 314). Vapaan tahdon abstrakti käsite antaa havainnollisen
esimerkin tämän periaatteen toiminnasta (ks. T6.4.1).
Käsitteen logiikka ratkaisee yhdellä iskulla ne universalia-ongelman mysteerit, joihin kietoudutaan, kun ajatellaan että yksi momenteista, esimerkiksi individuaalinen,
on olemassa muista riippumattomana perustana. Hinta on varmaan monien mielestä
korkea: joutuminen dialektiikan syövereihin. Hegel esittää asian seuraavasti:
Käsite on vapaa olemus momenttiensa substantiaalisena mahtina. Se on totaliteetti sen välityksellä, että kukin momenteista on se kokonaisuus, jota käsite
on, ja asetettuna sen kanssa erottamattomaan ykseyteen. Sillä tavoin käsite on
identtisyydessä itsensä kanssa sinänsä ja itselleen määrittynyt (das an und für
sich Bestimmte) (Enz. § 160; HW 8, 307; vrt. § 163; sama, 311).
Momentit ovat momentteja, koska niiden tosi olemassaolotapa on olla etappeina käsitteen liikkeessä. Ne ovat yhtä alkuperäisiä: mikään momenteista ei ole filosofisen
kohteen käsittelyn suhteen ennalta annetussa primaarissa asemassa toisiin nähden (vrt.
Nicolaus, 72). Sitaatin mukaan momentit implikoivat toisensa ja muodostavat siten
dialektisen kehitelmän. Tämä voidaan ymmärtää esimerkiksi niin kuin Ensyklopedian
§ 163 esittää: yleinen implikoi erityisensä ja hengen itseensä palaaminen yhdistää
yleisen ja erityisen individuaalisuudeksi (W8, 311). Valtion sisäisessä konstituutiossa
yleinen (lainsäädäntä), erityinen (hallitus) ja individuaalinen (monarkki) sisältävät
muut momentit itsessään toimivina (”in sich wirksam”) (§ 272/432). Valtio ei ole
tämän mukaan määrättyjen instituutioiden aggregaatti, vaan niiden kautta välittyvä
liike.
Käsitteen momenteilla on monia erilaisia tehtäviä. Ne jäsentävät joskus hyvinkin laajoja rakenteita. Esimerkiksi oikeusfilosofian instituutioissa perhe vastaa hyvin
luonnollisella tavalla individuaalisuutta, porvarillinen yhteiskunta erityisyyttä ja val
tio yleisyyttä. Toisaalta vapaan tahdon käsite on esimerkki hyvin suoraviivaisesta kä
sitteen momenttien soveltamisesta. Tämä tulee esille jaksossa T6.4.1.
Käsitteen logiikka toimii täydellisimpänä päätelmien teorian mukaisesti. Päätelmä
ei noudata formaalin logiikan sääntöjä, vaikka terminologia onkin pääasiassa Aristote
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leen syllogistiikasta. Päätelmissä välijäsen (Mitte) välittää äärijäsenien välillä. Reaa
lifilosofisten pääkohteiden täydellinen kokonaisanalyysi esiintyy päätelmien systee
minä, jossa kukin kohteen keskeisistä puolista esiintyy välijäsenenä (vrt. Enz. § 187,
lis./W8, 339).
Juuri mainittu tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mainitunlaisen kokonaisanalyysin
elementit (momentit) määrittyvät ja saavat käsitteellisen roolinsa, ts. sen mitä kol
mesta käsitteen momentista kulloinkin esittävät sekä kohteen kokonaistarkastelusta
että laajemmasta kehkeytymiskontekstista. Mikä on esimerkiksi erityistä missäkin
tapauksessa tästä näkökulmasta, ei siis ilmene välttämättä jonkin entiteetin mahdollisesta ”luonnollisesta” merkityksestä. Esimerkiksi perhe voi olla sekä ”luonnollisesti”
että loogisesti individuaalinen, yhteiskunta erityinen ja valtio yleinen jossakin hyvin
yleisessä katsannossa. Mutta päätelmäperusteisessa tarkastelussa roolit vaihtuvat. Ni
mitän juuri mainittua laajempaa kehkeytymiskontekstia idealistiseksi teleologiaksi ja
otan sen suppeaan käsittelyyn seuraavassa jaksossa.
6.2.2 Idealistinen teleologia
Porvarillisen yhteiskunnan teorian johdannossa §§ 182-7 lukija kohtaa porvarillisen
yhteiskunnan ”idean perspektiivistä”. Tämä viittaa teleologiseen esitykseen, jossa val
tion myöhemmin ilmaantuvaa näköalapaikkaa ennakoidaan:
Tässä kahdentumisessaan idea jakaa (käsitteen MM) momenteille niille ominaisen olemassaolon, erityisyydelle oikeuden kehittyä ja menestyä joka suhteessa
ja yleisyydelle oikeuden osoittautua erityisyyden perusteeksi (§ 184/340).
Sitaatin kaltaiset tekstit voi ymmärtää vain Oikeusfilosofian laajemmassa yhteydessä ja erityisesti sen nojalla, että se on filosofis-systemaattinen teksti. Erityisyyttä on
yksinkertaistaen markkinoiden toiminta kantajanaan egosentrinen persoonallisuus- ja
toimintadispositio (”bourgeois”), jota ”yleisyys” rajoittaa esimerkiksi hintameka
nismina. Egosentrisen persoonan on menestyäkseen mukauduttava yleisiin toimintap
eriaatteisiin ja tietysti lakeihin – ainakin yleensä (§ 182). Oikeus on tässä markkinoilla
toimivien hankkeiden vapautta.
Yleisyyden, ts. mainittujen yleisten toimintaperiaatteiden oikeus on oikeutta hallita
perusteena (vrt. Hotho, 607ff). Mutta tämä oikeus toimii vain ulkoisena perusteena
(vrt. 2.2), koska yleisyys ilmene rajoittavana välttämättömyytenä (§ 185/341). Sisen
netty sitaatti viittaa oikeusfilosofian kehitystä hallitsevaan systemaattisen liikkeen te
leologiaan, jossa valtiosta lopulta tulee koko oikeuden peruste. Ideaksi Hegel kutsuu,
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niin kuin näimme, filosofista käsitettä määrätyssä ainutkertaisessa objektiivisuudes
saan (T6.2.1; vrt. Enz. § 213/8, 367).
Idealistinen teleologia on juuri tuota systemaattista liikettä. Sille ovat ominaisia
siirtymät tasolta toiselle: määrätyn käsitepiirin käsitteet synnyttävät ongelman, jota
ratkaisemaan ne eivät riitä. Ongelma ratkeaa ottamalla avuksi jokin uusi käsite, joka
yhtäältä muodostaa uuden käsitepiirin ja toisaalta alistaa edellisen tason käsitteet nk.
momenteikseen pelastaen niille sijan yhteydessään.
”Idealistinen teleologia” ei ole Hegelin oma termi, mutta se sopii kuvaamaan
perusajatusta. Sillä systemaattinen eteneminen tapahtuu niin, että edeltävät tarkastelut
saavat perusteensa seuraavista, joka ei kuitenkaan anna mitään kausaalista syytä, vaan
on pelkästään edeltävän käsitteellinen peruste. Koska uuden käsitepiirin peruskäsite alistaa edelliset momenteikseen, on systemaattisen etenemisen suunta abstraktista
konkreettiseen.
6.2.3 Filosofinen todistus
Filosofisen todistuksen (wissenschaftliche Beweis) käsite on tärkeässä osassa (§ 256,
huom./397), kun selvitetään, miten Oikeusfilosofiassa olisi ymmärrettävä valtion ja
porvarillisen yhteiskunnan sekä systemaattisesti että sisällöllisesti tärkeä suhde. Mitä
on filosofinen todistus? Aluksi voidaan todeta, että todistuksen linjan jäsentää juuri
idealistinen teleologia.
Filosofisen todistuksen käsitteen ymmärtämisen peruste on filosofisen käsitteen ja
mielteen (Vorstellung) suhteen ymmärtämisessä. Mielle tarkoittaa Hegelillä jotakin,
jonka sisältö voi olla sama kuin filosofisen käsitteen, mutta muoto ei ole (vrt. Enz. § 3/
W8, 44). Hegelille mielle on yleensä tietoinen intuition (Anschauung) tai halun sisältö
(Enz. § 3/W8, 44). Esimerkiksi uskonnollisella tietoisuudella on kuvallisen mielteen
muoto (W13, 142).
Mielteiden käsitteellistämisessä on kaksi puolta: 1) kuvallisen aineksen abstrahointi
yhtäältä ajattelun ”teoreettisen asenteen” (§ 4, lis./46ff; vrt. Hotho, 108ff) mukaisesti
(käsiteanalyysi tavanomaisessa merkityksessään?) ja 2) yhdistyminen filosofiseksi
käsitteeksi filosofian systemaattiseen yhteyteen. Hegel katsoo, että mielteet voidaan
käsittää ajatusten ja käsitteiden metaforiksi (Enz. § 3/HW 8, 44). Tämä viittaa siihen,
että Hegel käsittää empiirisen ja käsitteellisen aineksen suhteen radikaalisti toisin kuin
Kantin Puhtaan järjen kritiikin transsendentaalisessa analytiikassa.
Hegel tutkii mielteen ja käsitteen suhdetta lyhyesti Oikeusfilosofian §:n 2 huomau
tuksessa. Hän kritisoi aluksi yleistä tapaa varmistua määritelmän oikeellisuudesta vain
vertailemalla sitä käsillä oleviin mielteisiin (31). Hegelin mukaan filosofia perustuu
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käsitteen välttämättömyyteen ja prosessi (Gang), joka on päätynyt tuloksenaan tiettyyn
käsitteeseen, on tuon käsitteen todistus (idealistisen teleologian linjan mukaisesti).
Kun todistus on esitetty, on vielä silmäiltävä, mikä sitä vastaa mielteissä ja kielessä
31ff). Filosofisten käsitteiden on siis sekä kytkeydyttävä välttämättömyyssuhteella
toisiin käsitteisiin kehityksessään että osoitettava vastaavuutensa suhteessa esifiloso
fiseen ainekseen. Käsitteen totuudellisen ja sen mielikuvallisen hahmon ero on peri
aatteessa sekä muodon että sisällön ero. Mutta jos mielle vastaa käsitettä105, ts. antaa
sopivan sisällön, se voidaan kohottaa käsitteen muotoon (vrt. edellä). Mielle ei kui
tenkaan kelpaa mittapuuksi, vaan juuri päinvastoin käsitteen totuus on mielteen mit
tapuu (§ 2 huom./31ff). Juuri sanottu osoittaa kuitenkin, että vaikka määrätty mielle
ei voi olla käsitteen mittapuu, jokin vastaavuus sekä mielteisiin yleensä että kieleen
täytyy olla olemassa. Mielteet ja kieli yleensä muodostavat kuin muodostavatkin yhdenlaisen mittapuun käsitteille: jollei todistettu käsite löydä vastaavuutta mielteiden ja
kielen maailmoissa, ei todistus ole realisoitunut filosofisessa merkityksessäänkään.
Filosofian menetelmä edellytetään tunnetuksi Logiikan tieteestä (§ 2/32). Tämä
ei kuitenkaan anna mitään kaavaa, jota voisi soveltaa esimerkiksi Oikeusfilosofiassa.
Koko asian selvittäminen on mahdollista vain kategoriasta toiseen tapahtuvien siirty
mien (Übergänge) tai muiden perusteluaskelmien konkreettisen tutkimisen välityk
sellä, idealistista teleologiaa kulloisenkin sisällön eli kohteen ehdoilla soveltaen.
Todistusta siirtymässä abstraktista oikeudesta moraaliin (näistä termeistä tarkemmin jakson lopussa) voidaan luonnehtia pääpiirteissään seuraavasti. Sopimusoikeus,
abstraktin oikeuden yksi muoto, implikoi oikeuden loukkauksen (§ 81). Tämä ei ole
satunnainen, koska sopimus on itsessään yleisyyttä vain kahden ehdonvallan satun
naisena ykseytenä, ts. yleisyyttä erilaisessa ja proosallisessa merkityksessä kuin esim.
yleinen tahto CS:ssä (vrt. T3.3.5). Vasta siinä, että loukkaus edellyttää oikeutta vää
ryyden ”kumoamisena” (Aufhebung), ilmenee eksplisiittisesti, että oikeuden oletetaan
pätevän sinänsä olevana erotukseksi sopimuksen erityisestä oikeudesta (§ 81). Oikeuden loukkauksen kumous manifestoi oikeuden aktuaalisena vaatimuksena (§ 97)
sinänsä olevaa tahtoa (§ 100), joka ei riipu yksittäisen subjektin ehdonvallasta.
Niin kauan kuin loukkauksen kumous on subjektiivinen teko kuten kosto, on seura
uksena uusi loukkaus (§ 102) ja kumoamisen vaatimus on itsessään ristiriitainen. Ris
tiriidan poistamisen vaatimus on implikoinut tahdon, joka erityisenä subjektiivisena
tahtona vaatii yleistä sellaisenaan. Tällainen yleistä sellaisenaan tahtova subjektiivi
nen tahto on Hegelin Kantin moraalioppiin tukeutuva määritelmä moraaliselle tahdol
le (§ 103). Näin syntyy siirtymä abstraktista oikeudesta moraalin piiriin.

105 ”Oikea mielle” par excellence on kolminaisuus hengen metaforana (esim. W 12, 391ff).
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Ristiriita nousee abstraktin oikeuden itsensä pohjalta (§ 103), mutta sillä itsellään
on siihen vain ristiriitainen ratkaisu. Yleistettynä: yhdeltä kategoriaaliselta pohjalta
eksplikoituu vaatimus, jonka ratkaisu vaatii perustetta, jota tuo kategoriaalinen pohja
ei kykene tarjoamaan. Siksi se on etsittävä uudelta kategoriaaliselta pohjalta, tässä
tapauksessa moraalista (vrt. T7.6.2). Logiikan apu ei ole välttämätön todistuksen lä
piviemiseksi. Esimerkki antaa tässä tutkimuksellisen perusteen etsiä todistusta niin pit
källe kuin mahdollista ilman logiikan apua ja vedota tähän vain, kun se on välttämätöntä.
Reaalifilosofiaa ei voi johtaa logiikasta. Hegel vaatii kuitenkin, että logiikan tulee
olla yhdenmukainen reaalifilosofian kanssa (Enz. § 6/W 8, 47; vrt. Enz. 426/W 9,
15). Systeemissä on kaksinainen todistelun velvollisuus: reaalifilosofian materiaalin
on osoitettava taipuvansa logiikan vaatimaan muotoon ja logiikan on osoitettava kyke
nevänsä sen jäsennysperiaatteeksi. Tämän vuoksi loogiset tarkastelut eivät ole vält
tämättä tarpeettomia tarkastellun kaltaisessakaan tapauksessa.
Tässä yhteydessä on syytä sanoa muutama sana siveellisyydestä (Sittlichkeit). Teen
sen kommentoimalla siveellisyyden määritelmää niiltä osin kuin se on tarpeellista.
Siveellisyys on vapauden idea elävänä hyvänä, jolla on itsetietoisuuden tietämi
sessä, tahtomisessa ja toiminnassa aktuaalisuutensa. Vastaavasti itsetietoisuudella on siveellisessä olemisessa sinänsä ja itselleen oleva perustansa ja motivoiva tarkoitus (§ 142/292).
Siveellisyyden käsitteen myötä oikeusfilosofia on vasta varsinaisesti siirtynyt tutki
maan temaattisia instituutioitaan. Näitä ovat perhe, porvarillinen yhteiskunta ja valtio.
Abstraktin oikeuden kohteena ovat omaisuus- ja sopimusoikeudesta nousevat insti
tuutiot. Abstraktiksi oikeudeksi Hegel nimittää siis sitä, mikä liberalistisessa teoriassa
oikeudesta on kaiken perusta, usein enemmänkin. Moraalisuus on puolestaan subjektiivisuutta, jonka kohde on hyvä. Siveellisyys yhdistää nämä institutionaalisuu
deksi, johon on yhdistynyt subjektiivinen tahto päämäärineen. ”Elävä hyvä” viittaa
siveellisyyteen siinä merkityksessä, että sen instituutiot orgaanisia luonteeltaan ja sen
välityksellä erityisen sopivia kohteita mahdollisimman täydellisille käsiteloogisille
tarkasteluille106.
106 Tässä ei ole mahdollista tarkastella loogista organismin käsitettä. Se on Kantin orgaanisen
olennon (Wesen; tässä on lähellä myös se merkitys, jonka ”Wesen” saa esimerkiksi sanassa
”Postwesen”; KU § 65/B 288ff; vrt. nootti B294). Ei ole syytä ajatella organismia ensi si
jassa biologiseksi käsitteeksi, vaikka se sitäkin on. Pikemminkin se on ymmärrettävä logiikan
osoittamalla (ks. Enz. §§ 194-212/ W8, 331ff) tavalla käsitteelle adekvaatiksi objektiivisuuden
muodoksi, joka on teleologinen luonteeltaan (Sama §§ 204-212/W8, 359ff).
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6.3 Tunnustuksen käsite
(Anerkennung; recognition/acknowledgement)
6.3.1 Johdanto
Subjektiivisen hengen filosofia antaa tunnustuksen käsitteessä olennaisen perusteen
oikeuden käsitteelle. Vasta kun herruus ja orjuus häviävät tunnustuksen prosessissa
(Enz. § 430/W10, 219) vastavuoroisen tunnustuksen hyväksi, ihminen on korottunut
luonnonolennosta henkiseksi olennoksi sanan täydessä merkityksessä. Ja vain sellai
sesta sanaa ”vapaus” voidaan sanan kaikkein varsinaisimmin käyttää.
Tunnustuksen käsitteen erittely kuuluu subjektiivisen hengen teorian keskiosaan,
hengen fenomenologiaan, jossa teemana on tietoisuus. Se sisältää subjektin ja objektin
välisen vastakkaisuuden, fenomenologisen asetelman107. Fenomenologian tuloksena ja
samalla sen asetelman ylityksenä on järki, yleiseen tunnustukseen perustuva itsetie
toisuus, jolle sen objekti ei enää ole vieras, vaan joka on varma tämän avautumisesta
sille (Enz. § 439/W10, 229):
Wer die Welt vernünftig ansieht, den sieht sie auch vernünftig an (W12,
23)108.
Fenomenologian tulos on perusteena subjektiivisen hengen viimeiselle osalle, psy
kologialle. Tämän tehtävänä on osoittaa, että fenomenologian kaksi erillistä perspek
tiiviä, teoreettinen (intelligenssi) ja praktinen (tahto), ovat toisiansa välttämättä täy
dentävät ja sikäli yhtä vapaassa hengessä. Ensyklopedian § 482 esittää vapaan hengen
itsekehitykseksi, joka ilmenee sisällön transformoitumisessa olemassaoloksi (Dasein),
hengen objektiivisuudeksi. Tämä on tietenkin vain esimerkki hengen liikkeen yleisestä
muodosta (vrt. T6.1). Hengen objektiivisuutta käsittelevät Ensyklopedian hengenfilo
sofian toinen osa sekä Oikeusfilosofia. Oikeusfilosofian käsittelytapa on perusteellisempi ja systemaattisempi. Seuraavassa nojataan ensisijaisesti siihen.
Hegel ei ota esille tunnustuksen käsitettä Oikeusfilosofiassa vain erilaisten kon
kreettisten kysymysten yhteydessä, vaan viittaa sen teoriaan itseensä herran ja orjan
dialektiikkoineen erikseen kaksi kertaa ja painokkaasti. Hegel mainitsee tunnustuksen
persoonan käsitteen perusteeksi (§ 35, huom./94). Korostaessaan vapaan tahdon ja
107 On valaisevaa sanoa, että fenomenologia on Hegelin intentionaalisuuden teoria (vrt. Ikä
heimo, 68). Tietenkään fenomenologia ei ole tällaisena itseriittoinen teoria, vaan vapaan hengen
rekonstruktion konstitutiivinen osa.
108 Joka katsoo maailmaa järjellisesti, sitä maailmakin katsoo järjellisenä.
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oikeuden historiallista luonnetta hän toteaa, että sisältäessään tunnustuksen persoonan
periaate sulkee pois orjuuden oikeuden mahdollisena sisältönä. (§ 57, huom./124).
6.3.2 Tunnustus hengen fenomenologian tuloksena
Tunnustuksen prosessia on käsitelty laajasti kirjallisuudessa109. Otan seuraavassa esille vain tämän tutkimuksen kannalta olennaisimman. Tarinan alussa on kahden subjektin kamppailu elämästä ja kuolemasta. Toista luonnehtii elämänsä paneminen alttiiksi,
toista alistuminen elämänsä pelastamiseksi. Edellinen on, herra, persoona ja itsetie
toisuus, koska osoittaa olevansa pelkän elämän yläpuolella. Jälkimmäinen on palve
lija, alistettu epäpersoona110.
Palvelija kuitenkin ”työstää herran palveluksessa yksittäisen ja vain omaan itseen
suuntautuvan tahtonsa pois” (Enz. 435/W10, 224). Herra vajoaa palvelijan työn naut
tijaksi, kun taas tarpeen tyydyttäjä, palvelija, löytää työstä itsetietoisuutensa ja itsellisyytensä (W3, 157ff). Tämän Hegel ilmaisee Hengen fenomenologiassa (1807)
kuuluisassa ja paljon siteeratussa lausumassa (W3, 153ff; kursiivit Hegelin):
Halu on pitäytynyt kohteen puhtaaseen kieltämiseen ja sen välityksellä
sekoittamattomaan itsetunteeseen. Tämä tyydyttyminen on kuitenkin itse vain
katoavaa koska kohteellisuus eli pysyvyys puuttuu siitä. Työ sen sijaan on ehkäistynyt halu, viivytetty katoaminen, eli se muotoaa (bildet). Negatiivisesta
suhteesta kohteeseen tulee tämän pysyvä muoto, koska juuri työtä tekevälle
kohteella on itsenäisyytensä. Tämä negatiivinen välittävä eli muotoava te
keminen on samalla individuaalisuutta eli tietoisuuden puhdasta itselleenole
mista (Fürsichsein), joka asettuu nyt työssä sen ulkopuoliseen pysyvyyden
elementtiin; työtä tekevä tietoisuus päätyy siis tämän välityksellä käsittämään
itsenäisen olemisen omaksi olemisekseen.
Sitaatin viimeinen lause ilmaisee suhteen kiepsahtaneen ympäri, sillä itsenäinen ole
minen kuului aluksi tietenkin herralle.
Ratkaisu on herran ja palvelijan roolien korvautuminen tunnustuksen symmetrisellä
ja pakottomalla vastavuoroisuudella. Itsetietoisuus konstituoituu vasta tunnustukses109 Suomeksi Ikäheimo, erityisesti 65ff (tunnustuksen teoria subjektiivisen hengen fenomeno
logiassa) ja 123ff (tunnustuksen käsitteen yleistä analyysia).
110 ”Palvelijan” sijasta käytetään usein sanaa ”orja”. Siinä ei ole käsittääkseni mitään vikaa.
Olennaista on joka tapauksessa nähdä konkreettisen hahmon kautta yleinen. Kyse on alistajan
ja alistetun yleisestä suhteesta.
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sa sanan täydessä merkityksessä, samoin persoona. Itsetietoisuus on siis luonteeltaan
dialoginen. Herran ja palvelijan suhde on kaikkien välineellistävien alistussuhteiden
symboli. Tunnustus ei sijoitu itsessään mihinkään historialliseen kauteen. Kuitenkin
sisennetystä sitaatista ilmenee yhteys sivistyksen111 (Bildung) käsitteeseen (”sie bil
det”), ja sen välityksellä intensiivinen suhde moderniin maailmaan, jossa se myös on
artikuloitunut ja aktualisoitunut yleiseksi kriittiseksi ja vaikutusvaltaiseksi normiksi.
Tunnustus on sosiaalisessa yhteydessä kehittynyt yleiseksi itsetietoisuudeksi:
Yleinen itsetietoisuus on oman itsensä affirmatiivista tietämistä toisessa itsessä,
niin että molemmat itset ovat vapaina individeinä täysin itsenäisiä. Yleinen
tällainen itsetietoisuus on siksi, että itset ovat välittömyytensä eli halunsa negaation välityksellä yhtä. Se on reaalinen yleisyys vastavuoroisuutena, niin että
se tietää olevansa tunnustettu vapaassa toisessa ja tietää tämän sikäli kuin se
tunnustaa toisen ja tietää sen vapaaksi (Enz. § 436/W10, 226)
Hegel toteaa edelleen, että ”tämä yleinen itsetietoisuuden heijastuminen, käsite, joka
tietää itsensä objektiivisuudessaan kanssaan identtiseksi subjektiivisuudeksi ja siksi yleiseksi, on kaiken henkisyyden substanssin tietoisuuden muoto”. Tunnustuksen
käsite välittää sen ymmärryksen, joka ihmisellä on isänmaasta, valtiosta, hyveistä,
rakkaudesta, ystävyydestä, kunniasta jne. (Enz. § 436, huom./W10, 226). Rakkaus on
tunteena rajoittunutta tunnustusta, mutta se havainnollistaa tunnustuksen rakennetta:
Rakkaus on ylipäätään tietoisuutta ykseydestäni toisen kanssa, niin että en ole
yksin itselleni, vaan…saavutan itsetietoisuuteni vain luovuttamalla itselleni
olemisen (Fürsichsein) itseni tietämisenä (Michwissen) tietämiseen ykseydestä
toisen kanssa ja tämän ykseydestä kanssani (Hotho, 507).
On merkille pantavaa, että Hegel käyttää rakkautta esimerkkinä myös vapauden ra
kenteesta (esim. Griesheim, 119), joka tietenkin on taas esimerkki hengen yleisestä
liikkeestä ja rakenteesta. Vapauden ja tunnustuksen intensiivinen suhde käy ilmi seu
raavasta sitaatista:
…olen siis vapaa vain kun toinenkin on vapaa ja on minun vapaaksi tunnus
tamani. Tämä yhden vapaus toisessa yhdistää ihmiset sisäisesti, kun taas tarve
111 Suomen termi ”sivistys” kadottaa valitettavasti sanan ”Bildung” etymologiset viittaukset,
jotka kuuluvat olennaisesti asiaan. Taustalla oleva yhteys tulee paremmin näkyviin jaksossa
T7.4.
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ja puute tuovat heidät yhteen vain ulkoisesti (Enz. § 431, lisäys/W10, 220).112
Tunnustuksen vastavuoroisuus ei siis ole varsinaisessa merkityksessään kaupanteon
tai hyödyn vastavuoroisuutta, vaikka on ilmeistä, että synty nojaa modernien oikeus
subjektien vastavuoroisuuteen.
6.3.3 Tunnustus, persoona ja abstrakti oikeus
Hegel yhdistää Oikeusfilosofiassa tunnustuksen kiinteästi persoonallisuuteen (§
35/94). Persoonat ovat itsetietoisuuksia ja aivan määrätyssä mielessä:
Persoonallisuuteen kuuluu, että olen tänä täydellisesti joka suhteessa määrittyneenä ja äärellisenä kuitenkin välittömästi puhdasta suhdetta113 itseeni ja tiedän
itseni siis äärellisyydessäni äärettömäksi, yleiseksi ja vapaaksi (§ 35/93)
Persoonallisuus alkaa vasta, kun subjektilla ei ole vain itsetietoisuutta itsestään
yleensä konkreettisena ja jollakin tavoin määrittyneenä, vaan se on pikemmin
itsetietoisuutta itsestään täysin abstraktina minänä, jossa kaikki konkreettinen
rajoittuneisuus ja pätevyys on asetettu kielletyksi ja pätemättömäksi (§ 35,
huom./93).
V. 1807 Hengen fenomenologiassa Hegel liittää persoonan kokemukselliseen yhte
yteen Ranskan vallankumouksen absoluuttisen vapauden kanssa, ts. sellaisen itse
tietoisuuden kanssa, joka uskoo että sen varmuus itsestään on kaikkien niin ”reaalisten
kuin yliaististenkin asioiden (Massen) olemus” (W 3, 432ff). Terrorissa, jota Hegel
pitää absoluuttisen vapauden tuloksena, moderni itsetietoisuus saavutti perimmäisen
syvyytensä, ”näki puhtaan yksinkertaisen todellisuutensa katoavan välittömästi tyhjään olemattomuuteen” (W3, 439). Reflektoivasta näkökulmasta absoluuttinen vapaus
osoittautuu yhtäältä vapauden olemuskonstituentiksi, mutta samalla absoluuttiseksi
abstraktioksi, jolla on eksistenssi vain tietoisuuden konkreettisen erityisen sisällön ja
todellisuussuhteisen individuaalisuuden kautta (W3, 440, 441; vrt. § 5–7/49–55)114.

112 …so bin ich wahrhaft frei nur dann, auch der andere frei ist und von mir als frei anerkannt
wird. Diese Freiheit des einen im anderen vereinigt die Menschen auf innerliche Weise, wogegen das Bedürfnis und die Not dieselben nur äusserlich zusammenbringt.
113 Ts. kaikesta sisällöstä abstrahoitua suhdetta.
114 Absoluuttinen vapaus ja sen yksipuolisuus modernissa maailmassa on teemana hyvin mer
kittävässä Joachim Ritterin teoksessa Hegel und die französische Revolution.
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Primitiivisimmässä merkityksessä, abstraktin oikeuden näkökulmasta, persoona
on pelkkä oikeussubjekti, jolla aivan aluksi on tahtonsa ja olemassaolonsa piirinä
omaisuus (§ 40/98). Koska omaisuus ei realisoidu ilman vaihtoa, tarkastellaan per
soonaa seuraavaksi oikeussubjektina, joka on pätevä tekemään vapaita ja yhdenver
taisia sopimuksia toisten omistajien ja oikeussubjektien kanssa. Sopijoiden suhde on
analoginen tunnustuksen kanssa (§ 71, huom./153), mutta ei tunnustus sanan täydessä
merkityksessä, koska se ei ole todellinen itsetietoisuuksien identifikaatio, vaan vain
osapuolten satunnainen yhteys oikeussubjekteina (Enz. § 436 ja huom./W10, 226).
Sopimussuhde ei voi satunnaisuutensa takia perustaa yleisyyttä sanan varsinaisessa
merkityksessä (§ 75/157). Tämä voi toteutua vain siveellisissä instituutioissa, joissa
tunnustuksen side on perusteena. Nämä instituutiot sisältävät saman perusteen kuin
yleinen tahto CS:ssa. Hegelin republikanistisessa poliittisessa teoriassa ylitetään näin
samalla tavoin liberalismin tyypilliset oikeusperusteet kuin Rousseaun yleisessä tah
dossa. Siveellisten instituutioitten, kuten avioliiton tai valtion ymmärtäminen sopi
mukseksi, on Hegelin mukaan karkea väärinymmärrys (§ 75, huom./157). Perheen
perustava avioliitto esimerkiksi solmitaan itsenäisten persoonien sopimuksena, mutta
tarkoituksena ylittää sopimusluonne siveellisesti, ts. rakkauden välityksellä (§ 163,
huom./313)115.
6.4 Vapaa tahto Hegelin Oikeusfilosofiassa
6.4.1 Vapaan tahdon abstrakti käsite
Kun Hegel sanoo, että oikeuden perusta on vapaa tahto, hän sanoo samalla, että vapaus
on tahdon substanssi ja määritys (Bestimmung) (§ 4/46). Ts. lause ”tahto on vapaa”
on analyyttisesti tosi. Aluksi (§ 5-7) tulee analysoitavaksi vapaan tahdon käsite. Se
on vapaan tahdon idea vain sinänsä (an sich), koska puhe ei vielä ole vapaan tahdon
objektiivisuudesta. Tahdon vapaus muodostuu tässä hahmossa kolmesta momentista,
jotka ovat yhtä kuin käsitteen momentit (vrt. T6.2.1). Saamme esimerkin logiikan toiminnasta reaalifilosofiassa. Momentit ovat erityinen, erottunut (das Besondere), yleinen (das Allgemeine), josta erityinen on erottunut, ja individuaalisuus (das Einzelne),
joka erityisen ja yleisen ykseytenä on konkreettinen vapaa tahto (vrt. Enz. § 163/W8,
311).
Tahtoon kuuluu sanotun perusteella a) yleisenä momenttina puhdas määritykset
tömyys, jossa jokainen rajoitus, jokainen luonnon tai hengen määräämä välitön sisältö
on kumoutunut. Hegel nimittää tätä ”absoluuttisen abstraktion äärettömyydeksi oman
115 Hegelin avioliiton teoriasta yleensä M. Westphal, 1984, 85
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itsen puhtaana ajattelemisena” (§ 5/49). Kyseessä on (modernin) vapauden, persoonan
tai minän keskeinen periaate, kyky ja oikeus pidättäytyä eli abstrahoida mistä hyvänsä
annetusta sisällöstä ja muodostaa tällä tavoin puhdas itsesuhde, asettua kaikkea mää
rättyä sisältöä vastaan ”pistemäiseksi minäksi”. Fichte viittasi siihen kaaviolla ”Ich =
Ich”, jota Hegelkin saattaa käyttää (ks. esim. Enz. § 424/W10, 213).
Tahto on b) erityisenä, määrittyneenä, erottuneena joko luonnon tai hengen asetta
maan differenssiin ja määräytymiseen (Bestimmtsein). Hegel käsittää erityisyyden
Spinozan lauseen ”omnis determinatio est negatio” mukaisesti rajoittuneisuudeksi
(Beschränkung, Schranke) (§ 6, huom./53; vrt. Griesheim, 16, 16ff). Mutta erityisyys
on käsitteen momenttina sen asettamista116, mitä yleisyys jo sinänsä ts. implisiittisesti
on (§ 6, 6A/52; vrt. Enz. 164, huom./W8, 314).
Tahto on c) individuaalisuutena kahden ensimmäisen momentin ykseys, nimittäin
itseensä reflektoitunutta ja siksi yleisyyteen palannutta erityisyyttä, individuaalisuutta.
Minä määrittää siis samalla kertaa itsensä negatiiviseksi, ts. asettaa itsensä erityiseksi,
ts. määritetyksi ja rajoittuneeksi, mutta kuitenkin itseensä, identtisyyteensä ja yleisyy
teensä jääväksi, niin että se vain yhdistää itsensä itseensä. Yleisyyttä on juuri tämä
palaaminen. Individuaalisuudella ei tarkoiteta määritelmässä konkreettista individiä.
Tämäkin noudattaa käsitteen määritelmää logiikassa (Enz. § 163, huom./W8, 311).
Tämä kaikki on luettavissa myös sen hengen yleisen liikkeen implikaatioksi, joka tuli
esiin tämän luvun ensimmäisen jakson sitaatissa:
Henki jättää välttämättä välittömän suhteen itseensä ja asettaa itseensä määrätyn todellisen eron, itsestään eroavan negatiivisen toisen. Tämän se tekee
todentaakseen olemuksensa palaamalla tuosta toisesta itseensä. Lyhyesti: se
erottautuu itsestään, mutta osoittaa sitten olevansa tässä erossaan ”kotonaan
(bei sich)” sekä ”itselleen (für sich) oleva yleinen” (Enz. § 382, lisäys/W10,
26).
Vapaan tahdon määritelmän perustelemiseksi voidaan oikeastaan vedota vain käsit
teen logiikkaan, josta se johtuu lähes triviaalisti. Mutta millä vakuuttaa edes alusta
vasti sitä, jolla tämä peruste ei kelpaa? Hegel katsoo kenen tahansa ymmärtävän kah
den ensimmäisen momentin olennaisuuden. Käsittäähän tahtova itsensä kykeneväksi
kieltäytymään määrätyistä sisällöistä ja toisaalta tahtominen voi olla vain määrätyn
116 Sen asettaminen (setzen, ponere), joka on itsessään (an sich), ilmaisee suhdetta im
plisiittisen ja eksplisiittisen välillä. Se voi Hegelin kielessä merkitä sen lausumista julki, joka
oikeastaan on käsillä. Tyypillisen loogisen periaatteen mukaan olemus asettaa ilmiönsä tai vielä
paremmin peruste sen, minkä perustaa (begründet).
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sisällön tahtomista (§ 7, huom./55). Samalla hän myöntää, että individuaalisuus vaatii
spekulatiivista käsittämistä, ts. logiikkaa (sama). Näin Hegel tulee sanoneeksi, että
vapauden koko määritelmä edellyttää tavalla tai toisella logiikan keskeisten ajatusten
tai ainakin hengen yleisen liikkeen ymmärtämistä ja hyväksymistä.
Hegel pyrkii kaikesta huolimatta valaisemaan ainakin v. 1822–24 luennoissaan
(Hotho n ja Griesheimin muistiinpanot) vapaan tahdon määritelmää monin tavoin,
joista osa yrittää olla havainnollisia. Olkoon esimerkkinä seuraava sitaatti:
Minä tiedän itseni vapaaksi, ts. tiedän itseni määrittämättömäksi. Mutta edelleen tiedän itseni vapaaksi vain tahtomalla jotakin, olemalla positiivisesti vapaa. Ensimmäinen määritys on kuollut, sillä tahdoton ihminen on epävapaa,
kuollut…Todellinen tahto tahtoo jotakin, mutta tietää, ettei ole tämän määri
tykseen sidottu, vaan on siinä itsensä parissa (bei sich selbst) yleisyydessään…
Tämä on vapaan tahdon konkreettinen hahmo (Griesheim, 119ff).
Sitaatissa on vapaa tahto korvautunut minällä. On tärkeää ymmärtää, että samoin kuin
tahto yleensä tai Kantin apperseption synteettinen ykseys minä ei ole aktiivisuuttaan
edeltävänä substraatti, vaan juuri tuota aktiivisuutta, (vrt. § 7/55ff). Yleisen palaami
nen itseensä erityisessä tarkoittaa samaa kuin individuaalisuus. Minä ei ole olennai
sesti vapaata tahtoa konkreettisempi termi.
Yksi tapa havainnollistaa individuaalisen erityisyyttä on vedota konkreettiseen
persoonaan, jonka tietysti täytyy olla vapaan tahdon määritelmän konkretisaatio. Voisi ehkä sanoa, että erityisyys tuo yleisyyden abstraktiuteen piirteitä, joista individu
aalisuus niiden ykseytenä kutoo määrätyn persoonan konkreettisen yleisyyden, per
soonan identtisyyden (vrt. T2.2).
Individuaalinen on päätökseen ja toimintaan individuoiva momentti. Objekti tai
luonto kohdataan sekin (päätöksen)teossa individuoituna kohteena (§ 12, 13; vrt. Enz.
§ 163, huom./W8, 311). Uskon Hegelin tarkoittavan, että tahdon konsentroitumisen
välttämättömyys päätöksenteossa tähtää siihen, että itsessään ulkoinen (Auseinander
sein, Ausser-sich-selbst-Sein) luonto voi kohteellistua. Vain individuaalisuudella on
reaalikosketus. Muut momentit ovat spekulatiivisia abstraktioita, joita vapaan tahdon
määrittely vaatii. Reaalikosketuksessa individuaalisuus ottaa jonkin konkreettisen
hahmon, individuaation. Se on joko individi tai kollektiivi, jolla on kyky individuoi
tua, esimerkiksi organisaatio tai sen päättävä elin.
Ei ole mitään välttämätöntä tai etuoikeutettua tapaa projisoida vapaan tahdon mo
menttien jäsennystä ajallisiksi prosesseiksi. Mutta abstrahoiva tai projisoiva tarkastelu
on toisaalta mahdollinen. Subjekti voi mieltää tilansa indifferenssiksi, rajoittamatto
102

mien mahdollisuuksien hallitsijaksi. Hän voi jäädä tämän abstraktion vangiksi ja pi
dättäytyä patologisesti tarjolla olevista erityisistä, jotka kenties vaikuttavat liian pik
kumaisilta indifferenssin suurenmoisiin näkymiin verrattuna (§ 5, huom./50).
Absoluuttinen abstraktio voi asettaa kyseenalaiseksi minkä tahansa erityisen eri
tyisyyden ja kieltäytyä siitä. Mutta konkreettinen persoona, joka mieltää olevansa in
differenssin tilassa, ei ole tyhjä mahdollisuus. Asiaa voi havainnollistaa vetoamalla
hermeneuttiseen käsitteistöön. Ihminen on ”aina jo” vaikutushistoriassaan (vrt. Ga
damer, 306), joka määrittelee sen toiminnalle horisontin (vrt. Gadamer, 307). Vaiku
tushistoria itse on käsitteellisine edellytyksineen vaikutushistoriassa emansipoitumisen
ainoa resurssi. Samalla tavoin puhdasta pöytää ei kateta koskaan vapaalle persoonalle.
Muttei vaikutushistoriallisen emansipaation lopullista rajaakaan ei ole asetettu mihin
kään määrättyyn117.
6.4.2 Vapaan tahdon kehkeytyminen ideaksi:
erityisyyden konkretisaatio
Vapaan tahdon analyysin jatko noudattaa erityisyyden momentin kehitystä. Saamme
sillä tavoin erityisiä tahdon muotoja. Niinpä voimme erottaa formaalin tahdon itse
tietoisuutena, joka kohtaa ulkomaailman annettuna. Kun tahdon määritykset ovat sen
omia, siinä itsessään reflektoituja erityisyyksiä, ne ovat tahdon sisältö. Tahdon muoto
puolestaan on tarkoitus ja sen toteuttaminen tietynlaisena toimintana, osaksi miel
lettyinä subjektiivisina intentioina, osaksi niiden toteutuksina, objektivointeina (§
9/59). Emme seuraa tätä kehitystä yksityiskohdin, vaan keskitymme osoittamaan, mi
ten Hegelin vapauden käsite muodostuu autonomisen vapauden tyypiksi. Tarkoituk
sena on, että sisältö, joka on välittömänä äärellinen, vastaisi sen ääretöntä eli itseensä
palaavaa muotoa.
Vapaan tahdon konkreettinen kehkeyttäminen alkaa tahdon tietoisuuden välittö
myydestä, mikä on Hegelille tyypillinen lähtökohta. Kehkeyttämisen päämäärä on
sellainen todella vapaa tahto, jolla on itsensä objektinaan (§ 10/60). Välittömän tahdon kohde on aistinen (§ 11) ja sen suhtautumistapa ehdonvalta (Willkür)118. Tämä tar
koittaa tahtoa, joka mieltää voivansa valita useammasta tekomahdollisuudesta, joilla

117 Voisi väittää niinkin, että puhdas pöytä voisi olla sama kuin Sandelin liberalismin rasit
teeksi väittämä unencumbered self. Hegelin vapaa tahto voisi olla tässä kiistassa välittävä muoto, jossa ei ole Sandelin liberalismin kontolle asettamaa täydellisen vapauden illuusiota, mutta
ei liioin suljettua vaikutushistoriaakaan (vrt. Sandel, 249ff).
118 Lienee syytä huomauttaa, ettei ehdonvalta ole sama asia kuin negatiivinen vapaus.
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on kullakin määrätty halun kohde tarkoituksenaan. Tämä on satunnainen, ulkoa an
nettu, suhteessa vapaan tahdon yleisyyteen ja individuaalisuuteen, joiden konkretisaa
tio persoonan identtisyys on (§ 15/66)119.
Satunnaisuutta ja subjektiivisuutta vastaan tahto kokee kamppailla asettamalla
tavoitteeksi päästä viettien120 puhdistamisen välityksellä ”substantiaaliseen olemuk
seensa”. Tämä vaatimus jää epämääräiseksi (§ 19/70), mutta kiteytyy kuitenkin pyrki
mykseen tavoitteiden yhdistämisestä ja yleistämisestä onnen käsitteeseen (§ 20/71).
Aivan kuin Kant ja hän itse psykologiassaan Hegel toteaa, ettei tämä yleistäminen yllä
aitoon käsitteellisyyteen (sama; vrt. GMS, B46; Enz. § 480/W10, 300), koska sisältö
jää perimmältään aistiseksi. Näin onni on alennettu aristoteelisesta yleisestä elämän
päämäärästä alisteiseksi vapauden käsitteelle.
Viettien puhdistamisen metodi ei siis johda tavoiteltuun tarkoitukseen. Siinä ilmenee kuitenkin pyrkimys tahdon ja ajattelun identifioimiseen. Sillä se on identtinen
teoreettisen asenteen kanssa, nimittäin miellesisällöstä abstrahoimista (§ 19/70). Mutta tahdon järjellistäminen onkin autonomisen vapauden tarkoitus.
Siksi Hegel saattaa todeta:
”Mutta tämän formaalin, itsessään määrittymättömän ja määrittyneisyytensä
tuosta aineksesta välittömänä löytävän yleisyyden totuus on itse itsensä määrittävä yleisyys, tahto, vapaus. Kun sillä on äärettömänä muotona yleisyys,
itsensä sisältönään, objektinaan ja tarkoituksenaan, se ei enää ole sinänsä, vaan
lisäksi itselleen vapaa tahto – todellinen idea” (§ 21/71ff).
Näin tahto on todella ääretön, koska sen objekti ei enää ole sille ulkoinen rajoitus
(Schranke) (§ 22/74) ja yleinen, koska se on kumonnut rajoituksensa (§ 24/75). Vasta
näin tahto on ajatteleva tahto, joka toteuttaa psykologian vapaan hengen määritelmän,
119 Reijo Wilenius on kiinnittänyt huomiota siihen, miten sekä Rousseaun että Hegelin sa
tunnaisuuden käsite on aristoteelista alkuperää (Wilenius, 56, 78ff). Satunnaisuus on ennen
kaikkea Aristoteleelle ja Hegelille sitä, mikä on teleologiselle prosessille ulkoista. Toisaalta
voimme hyvin perustein otaksua, että samoin on laita myös Rousseaun kohdalla ja että juuri satunnaisuuden käsite näin on merkki D2:n (ja miksei Emilen) rekonstruktiivisesta teleologiasta,
jota Rousseau ei sinänsä korosta.
120 ”Trieb” tarkoittaa tässä passioita yleisessä merkityksessä. ”Neigung” on tendenssiksi
omaksuttu Trieb ja tämä edelleen määrättyyn sisältöön kohdentuneena ”Leidenschaft” (Enz.
§ 473/W 10, 295). Viimeksi mainittua termiä Hegel soveltaa erityisellä tavalla maailmanhisto
riallisiin persooniin (W 12, 38, 45ff).
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jossa ajattelu ja tahto ovat yhden ja saman prosessin puolia. Argumentti näyttää ole
van määrättyä Hegelillä toisinaan esiintyvää tyyppiä, jossa on piilevä Hengen fe
nomenologialle tyypillinen muoto. Sen mukaan filosofi lausuu julki sen, mitä ”objek
titietoisuus” on prosessissaan tavoitellut kykenemättä sitä ilmaisemaan adekvaatissa
muodossa121.
Tällä tavoin ymmärretty vapaus ei liitykään ensisijaisesti mihinkään tilaan, edes
määrättyyn lopputilaan, vaan on toimintaa, jonka kategorisena imperatiivina on vapauden tahtominen: ”tahdon idean abstrakti käsite on yleisyydessään tahto, joka
tahtoo vapaata tahtoa” (§ 27/79)122. Tämä määritelmä houkuttelee samanlaiseen vää
rinkäsitykseen kuin Kantin kategorisen imperatiivin perusmuoto joskus. Samoin kuin
pitäisi olla selvää, että kategorisen imperatiivin mukaisesti voi tahtoa vain tahtomalla
jotain konkreettista, voi tahto tahtoa itseään vain jonkin konkreettisesti tahdotun vä
lityksellä. Vapaus minussa voi tahtoa vapautta sellaisen teon välityksellä, jonka uskon
rakentavan persoonaani vapauteni vaatimalla tavalla. Ilman konkreettista kohdetta
tahto ei voi tahtoa itseään123.
Vapaa tahto on edellä määrittynyt esimerkiksi autonomisesta vapaudesta. Se on
myös perinyt tunnustuksen käsitteen subjektiivisen hengen filosofiasta. Jos tunnustus
121 Eräs yksinkertainen tämänmuotoinen argumentti on Hegelin tulkinnassa lutherilaisesta
ehtoolliskäsityksestä. Tämän mukaan Kristus ei ole ehtoollisessa läsnä fyysisesti eikä kyseessä
ole pelkkä muistoateriakaan, vaan Kristus on läsnä sinä Pyhänä henkenä, jonka Kristus jätti
seurakunnalle. Arkilutherilaisuudessa ei vain ole ymmärretty, että seurakunnan kollektiivinen
tietoisuus on itse asiassa yhtä kuin eksistentti Jumala eli henki (ks. W12, 495).
122 …der abstrakte Begriff der Idee des Willens ist überhaupt der Wille, der den freien Willen
will. Käsitteen abstraktius viittaa siihen, tällaisen tahdon adekvaattia objektia ei ole käsillä. Sen
antaminen on Oikeusfilosofian koko jatkon tehtävä.
123 Alan Patten esittää subjektiivisuuden äärettömyyden viittaavan täydelliseen reflektiiviseen
tietoisuuteen omista määrityksistä (determinations) ja niiden perusteista (Patten, 44, vrt. 60).
Patten näyttää jostain syystä unohtaneen, että äärettömyys on Hegelillä palaamista itseen. Charles Taylor argumentoi, että vapauden ajatteleminen itsensä realisoimiseksi edellyttää vapauden
konseptiota, jossa vapauttaan harjoittavalla on jo kokemus vapauden harjoittamisesta, johon
tarvitaan vapauden ”exercise-concept” sen sijasta, että vapaus ajateltaisiin mahdollisuudeksi
(Taylor, 419). Hegelin vapauden käsite sopii tarkalleen olemaan sellainen. Vapaa tahto on siis
toimintaa, joka tahtoo itseään. Tämän voi käsittää niin, että vapaa tahto haluaa toimia niin,
että se ylläpitää itsensä edellytyksiä. Mutta se voidaan käsittää myös kirjaimellisesti. Silloin
sillä on itse asiassa Aristoteleen praksiksen muoto (Nikomakhoksen etiikka, 1140b7ff). Tämän
implikaatio, johon tässä ei voi enempää puuttua on, että poliittinen toiminta noudattaa myös
praksiksen muotoa niin kuin Aristoteleella.
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implikoi oikeuden perusteeksi järkiolentojen yhteisön (ks. Enz. § 437–8/W10, 227ff),
niin siihen osallistuminen edellyttää järjellisyyttä. Mutta Oikeusfilosofian johdannon
§§ 10–21 ovat lisäksi osoittaneet, että vapaa tahto pyrkii tekemään itsestään askel kerrallaan ajattelevan eli järjellisen. Sellainen tahto ei voi hukata identtisyyttään minkään
ulkopuolisen vaikutuksen johdattelemana.
Voisi näyttää siltä, että vapaa tahto olisi jo tämän jälkeen valmiiksi kehitelty, niin
että voitaisiin käydä oikeuden konkreettiseen tutkimiseen. Näin ei kuitenkaan ole.
Tämä johtuu juuri siitä, että tahdolla ei voi olla itseään objektina pelkässä itsessään.
Sen on tahdottava ja haluttava jotain määrättyä konkreettista, niin kuin juuri oli puhe.
Ei riitä kuitenkaan, että sillä on niitä ja näitä satunnaisia objekteja, vaan sen on tuotettava itselleen adekvaatti objektiivinen todellisuus. Vapaan tahdon objektivaatiot (Dasein) ovat määritelmän mukaan oikeutta (§ 29/80). Oikeuden konkreettiset määreet
ovat yhtäältä käsitteitä, mutta koska ne ovat samalla ideoita, saadaan niitä vastaavasti
sarja olemassaoloja (Dasein), hahmoja (Gestaltungen) (§ 32/85).
Hegel ajattelee vasta siveellisyyden hahmojen olevan varsinaisia objektiivisen
hengen konkreettisia kohteita eli instituutioita (Einrichtungen) (§ 144/293ff). Moraalisuus ja abstrakti oikeus ovat sen sijaan instituutioiden abstrakteja puolia. Sillä
perusteella, että siveellisyys on luonteeltaan näiden ykseyttä, on jokainen instituutio
luonteeltaan subjektiivisuuden (moraalisuus) ja abstraktin objektiivisuuden (abstrakti
oikeus) ykseyttä. Instituutioiden kantava side on siis vapauden ja tunnustuksen sisäistä
subjektiivista ykseyttä.
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7 Hegelin moderni porvarillinen yhteiskunta
7.1 Johdanto
Tämä luku on tarkoitettu Oikeusfilosofian jakson Bürgerliche Gesellschaft (§ 182-256)
valikoivaksi kommentaariksi kahdesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin pyrin löytämään
yhtymä- ja vertailukohtia luvussa T4 esitettyyn Rousseaun modernin yhteiskunnan
kritiikkiin. Toiseksi erittelen sitä Hegelin modernin yhteiskunnan kuvauksena niin,
että tulisi ymmärrettäväksi, millä tavalla valtion käsitteen on tarkoitus olla vastaus sen
herättämiin kysymyksiin.
Saksan ”Bürger”, joka johtuu linnoitettua kaupunkia merkitsevästä sanasta ”Burg,
tarkoittaa sekä kansalaista että kaupunkiporvaria. Englanninnos termille ”bürgerliche
Gesellschaft” on käytännössä aina ”civil society”124. Suomennoksena käytettyä termiä
”kansalaisyhteiskunta” en pidä onnistuneena. Käytän sen sijasta termiä ”porvarillinen
yhteiskunta”. Kyseisen instituution ensimmäinen periaate viittaa selvästi porvariin
eikä kansalaiseen: ”Die konkrete Person, welche sich als besondere Zweck ist... ” (§
182; vrt. § 190, huom./348 ja § 308, huom./ 477).
Griesheimin luentomuistiinpanoissa on johdattelevana kappaleena sanottuun insti
tuutioon seuraava teksti:
Ranskalaiset tekevät eron porvarin (bourgeois) ja kansalaisen (citoyen) välille125. Edellinen ilmaisee yksilön asemaa paikallisyhteisössä (Gemeinde) suhteessa hänen tarpeittensa tyydytykseen. Se ei ole poliittinen suhde, vaan vasta
kansalainen on sellainen. Tässä yhteydessä tarkastelemme yksilöä vain porvarina (Griesheim, 472).
Tarpeiden tyydytys ei ole enää nykyisessä kansalaisyhteiskunnassa yhtä vahvasti yhteiskunnan luonnetta määrittelevä kuin 1800-luvun alun porvarillisessa yhteis-

124 ”Civil society” esiintyy Hegelin aikoihin brittiläisessä käytössä suunnilleen samassa mer
kityksessä kuin bürgerliche Gesellschaft Hegelillä ainakin Fergusonilla, jonka argumentoin
nissa on ”epäbrittiläinen” republikanistinen paatos (esim. 184). Rousseaun tapa käsitellä yh
teiskuntaa työnjaon perustalla sisältää oikeastaan tämän eron.
125 Tämä ero on mitä tärkein juuri Rousseaulle. Hän hylkää CS:n nootissa yleisen tavan puhua
kaupungista (ville) (kaupunki)valtiona (Cité) ja asukkaista kansalaisina (Citoyen). Heistä pitäisi
hänen mukaansa käyttää sanaa ”bourgeois” (III, 361). Tästä nootista ja Rousseaun kansalaisen
käsitteestä lähemmin ks. Kylmäkoski, 2000, 37ff.
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k unnassa, mutta se yhdisti läheisesti Hegelin ja Marxin porvarillisen yhteiskunnan käsitteet. Perusteet suomentaa Oikeusfilosofian termi ”bürgerliche Gesellschaft” sanoilla
”porvarillinen yhteiskunta” ovat mielestäni riittävät (vrt. Manninen, 73).
7.2 Porvarillinen yhteiskunta:
tarpeiden tyydytyksen ja erityisyyden valtakunta
7.2.1 Porvarillisen yhteiskunnan prinsiipit
Hegel nimittää porvarillisen instituutioiden perustaa tarpeiden systeemiksi. Porva
rillisen yhteiskunnan erittelyn johdantojakson jälkeen (§§ 182–188) Hegel käsittelee
tarpeiden systeemiä tarpeiden tyydyttämisen, työn tavan ja varallisuuden (Vermögen) näkökulmista (§§ 189–208). Viimeksi mainittu johtaa säätyjen teoriaan. Lisäksi
porvarillisen yhteiskunnan teoria sisältää oikeuskäytännön (Rechtspflege), joka on
omaisuuden turvaamisen väline, poliisin, joka on tarkoitettu korjaamaan tarpeiden
systeemin toiminnallisia häiriöitä sekä korporaatiot, jotka huolehtivat erityisten int
ressien keskinäisyhteisyydestä. Korporaatio on modernin oikeusvaltion periaatteisiin
sovitettu ammatillinen organisaatio. Se rinnastuu poliittisessa merkityksessä paikal
lisiin itsehallinto-organisaatioihin (§ 308/476). Kaikki nämä instituutiot ovat valtion
valvonnan alaisia.
Johdantojakso porvarillisen yhteiskunnan teoriaan esittelee tuon yhteiskunnan kaksi prinsiippiä (§ 182), porvarillisen yhteiskunnan luonnehdinnan erityisyyden mahtina
(§ 184–6) ja lopulta sen sivistyksen saavutuksineen ja rajoituksineen (§ 187). Hegelin
porvarillisen yhteiskunnan analyysissa on paljon samoja teemoja usein samoin ana
lysoituina kuin Rousseaun modernin yhteiskunnan analyyseissa (vrt. T4.3.1–2).
Porvarillisen yhteiskunnan ensimmäinen prinsiippi on konkreettinen persoona,
”itselleen erityinen tarkoitus, tarpeiden kokonaisuus sekä luonnonvälttämättömyyden
ja ehdonvallan sekoitus” (§ 182/339). Tämä on ”porvarin” (bourgeois, Bürger), yksi
tyisten intressiensä edistämiseen uppoutuneen modernin toimijan toimintadisposition
pikaluonnehdinta (vrt. Griesheim, 472 ja Hotho 567)126. Tutustuimme tyyppiin Rous
seaun arviossa geneveläisistä: ”Ette ole sen paremmin roomalaisia kuin spartalai
siakaan…Olette kauppiaita, käsityöläisiä, porvareita (bourgeois), jotka koko ajan hoi
datte vain yksityisiä intressejänne, työtänne, kauppaanne, voittoanne. Olette ihmisiä,

126 Tällainen persoona, voi olla yhtä hyvin perhe kuin yksilökin (vrt. § 36/95). Perheen yksilöt
ovat vain tämän persoonan jäseniä (§ 158/307). Perheen sisäinen solidaarisuus ja rakkaus ovat
pikemminkin luonnollisia kuin poissuljettuja ominaisuuksia.
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joille vapauskin on vain väline, jotta voisitte ansaita esteettä ja omistaa turvallisesti”
(III, 881).
Persoona on suhteessa toisiin persooniin, niin että jokainen on jotakin ja saa tar
peensa tyydytetyksi vain toisten välityksellä ja siten yleisyyden muodon, toisen
prinsiipin välittämänä (§ 182/339). Tämä prinsiippi säätää, että porvarin on menes
tyäkseen toteutettava hankkeitaan yleisesti hyväksyttyjen ja yleispätevien sääntöjen
mukaan. Lait on tietysti luettava näihin. Porvarillisen yhteiskunnan jäsenet kuuluvat
”kaikinpuolisen riippuvuuden systeemiin” (§ 183/340). Porvarillisen yhteiskunnan
työnjako, työn tavat ja koneistuminen (§ 198/353) sekä sosiaaliset ongelmat kuuluvat moderniin maailmaan. Systeemillä on omat lakinsa, joita tutkii uusi tiede, Staats
ökonomie. Hegel esittää sen edustajiksi Smithin, Sayn ja Ricardon (§ 189/246ff), joita
kaikkia tiedämme hänen lukeneen. Kansantaloutta Hegel tutki jo 1700-luvun loppu
vuosina (vrt. Rosenkranz, 86).
Näimme, että Rousseau käsittää modernin yhteiskunnan sekä työnjakoon pe
rustuvan keskinäisen riippuvuuden että keskinäisen kamppailun, etujen ristiriidan
yhteiskunnaksi (ks. T4.3.2). Aivan samoin ajattelee Hegel: ”tuottajien ja kuluttajien
mitä erilaisimmat intressit joutuvat ristiriitaan keskenään” (§ 236/384; vrt. § 185/341,
§ 189, huom./347 ja Anon. 147ff). Tätä kärjistää vielä sama halujen kyltymättömyys,
jonka Rousseaukin127 havaitsi (esim. Hotho, 575; Griesheim, 476; vrt. III, 203).
Porvarillisesta yhteiskunnasta näyttää siveellisyys kadonneen. Se on turmeluksen
näyttämö, joka ”tuhoaa nautinnoissaan itsensä ja oman perustansa” (§ 185/341; vrt.
Griesheim, 475ff). Koska työnjaon kehittyessä yhä uusia haluja syntyy ja synnytetään
(vrt. Hotho, 593), ovat ihmisen passiot jatkuvan kiihotuksen tilassa. Satunnaisten tarpeiden ohella välttämättömätkin jäävät tyydyttämättä (§ 185/341). Näemme, että samat perusteet minän hauraudelle kuin Rousseaullakin ovat tässä modernin maailman
erittelyssä (vrt. T4.4.2). Mutta kannattaa panna merkille, että porvarillinen yhteiskunta
on vain siveellisyyden ilmiömaailma ja että sitä tutkitaan abstraktisesti vain endogeenisen luonteensa näkökulmasta. Systemaattisena intressinä on osoittaa sen riittämättömyys ja täydentämistarve oikeuden, siveellisen institutionaalisuuden näkökulmasta.
7.2.2 Erityisyyden mahti ja porvarillinen yhteiskunta
Käsitteen erityisyyden momentti on porvarillista yhteiskuntaa sekä pinnalta että pe
rusteista leimaava piirre. ”Erityisyydellä” on tässä kaksi perusmerkitystä. Ensinnäkin
se on kolmas perheen yksityisyyden ja valtion yleisyyden välittäjänä. Toiseksi siinä

127 Sen havaitsi kyllä jo Montesquieu (ks. Lakien henki I, X, 4/326).
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muodostuvat erityiset l. ryhmittäiset intressit, jotka tempaavat yksilön piiriinsä ja aset
tuvat vastakohtaistendenssiin yleisyyteen nähden. Porvarin näkökulmasta valtio ja sen
valvomat instituutiot, tuntuvat yhtäältä rajoittavalta mahdilta ja toisaalta turvalta (§
186/343; vrt. § 184/340; vrt. Griesheim, 481), mutta aina välikappaleelta. Juuri tämä
on liberalistisen ideologian kulmakivi, jolle valtiota ei voi Hegelin mielestä perustaa.
Modernin maailman porvarilliseen yhteiskuntaan päätyvä kehityshistoria eriyttää
idean eri puolet patriarkaalisesta konsentraatiostaan (§ 181/338), niin että näistä it
senäistyttyään tässä kehityksessä saattoi tulla siveellisen kokonaisuuden l. valtion
puolia (vrt. § 182, lisäys/339; vrt. Anon., 150). Erityisyyden valtakunta on epäkoh
distaan huolimatta avain sivistyksen (tarkemmin T7.4) rikkaaseen kehitykseen. Se on
perusta, jolla itsenäiseksi yksilöksi kasvaminen on mahdollista toisin kuin yleensä
traditionaalisessa yhteiskunnassa.
Kun ymmärretään, että vapauden äärettömyys ei ole äärettömiin katoava prosessi,
vaan alituista sellaista lähtemistä subjektista, joka on samalla palaamista subjektiin
itseensä, tulee seuraava ymmärrettäväksi:
Kun…passion…valtakunta kehittyy itsestään, se määrittyy mitattomaksi (ein
Massloses). Sillä ei ole absoluuttista määritystä itsessään, sillä tämä on vain
vapauden käsitteessä (Hotho, 575).
Hegel ylistää taloustieteen suurenmoisuutta, mutta ei luota suurestikaan porvarillisen
talouden kykyyn huolehtia hyvinvoinnista. Sehän voi jättää yksilön välttämättömim
mätkin tarpeet tyydyttämättä (§ 185/341; Griesheim, 601). Voi myös käydä niin, että
tietyt tuotteet osoittautuvat tarpeettomiksi ja niin voi kokonainen luokka ihmisiä vajota
köyhyyteen. Satunnainen kurjistuminen voi koskea suuria väestömassoja. Systeemin
tuottamat ajoittaiset katastrofit (talouspulat) ovat sääntö eivätkä poikkeus (Griesheim,
600ff).
Olennaisinta on, että Hegel määrittelee poliisin ”sosiaalipoliittisen” avun oikeu
deksi. Poliisi ja korporaatio ovat Oikeusfilosofian mukaan oikeudellisia instituutioita
(esim. § 238/386; § 241/388)128. Hegelin kanta on suoraa seurausta autonomisesta
vapauskäsitteeseen perustuvasta oikeuskäsitteestä (vrt. T6.4.2). Kuuluuhan autono
misen vapauden perspektiiviin persoonan oikeus toteuttaa itseään sekä yksilönä että
kansalaisena ja siksi oikeus niihin resursseihin, joita se edellyttää. Näin määritelty
oikeus ei väisty omistusoikeuden saati taloudellisen tehokkuuden tieltä.

128 Hegel esitti luennoillaan, että kuluttajan oikeus saada asiaankuuluva tuote jää usein to
teutumatta liian pitkälle viedyn elinkeinovapauden takia (Hotho, 696).
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Rousseaun lailla Hegel näkee modernin yhteiskunnan rahatalouden taloudellisen
eriarvoisuuden lähteeksi, joka suitsimattomassa toiminnassaan johtaa suurten rikkauk
sien kasautumisen ja kurjaliston muodostumiseen (§ 243, 244/389). Koska tämä on
sen sisäsyntyinen toimintatapa, on modernilla valtiolla oikeudesta johtuva velvolli
suus kamppailla kurjaliston syntymistä vastaan epäkohtia korjaamalla. Kuitenkaan
”rikkautensa ylenpalttisuudessa porvarillinen yhteiskunta ei ole kyllin rikas…ehkäis
täkseen köyhyyden ylenpalttisuuden ja kurjaliston syntymisen” (§ 245/390).
Ongelmalla on edelleen ajankohtaisen tausta: tuotanto kasvaa tai pyrkii kasvamaan,
mutta investointien kannattavuus laskee, kun vastaavaa maksukykyistä kysyntää ei
synny (sama). Ongelmalla ei ole Hegelin mukaan ratkaisua. Vastikkeettoman elannon
tarjoaminen olisi vastoin sitä porvarillisen yhteiskunnan prinsiippiä, jonka mukaan
omalla työllään on voitava tulla toimeen. Sitä paitsi työn valtiollinen rahoittaminen
vain lisää tuotantoa, jolla ei ennestäänkään ollut maksukykyistä kysyntää129.
Tilapäisratkaisu pulmaan oli siirtomaajärjestelmä, mutta se on ristiriidassa
porvarillisen talouden periaatteiden kanssa niin kauan kuin osalla väestöä ei ole täysiä kansalaisoikeuksia. Modernin valtion legitiimiyden ehtona lienee ainakin, että se
jatkuvasti ja vakavasti pyrkii kamppailemaan kurjaliston syntymistä tai lisääntymistä
vastaan sekä huolehtimaan joka tapauksessa jotenkin synnyttämästään kurjalistosta.
Sitä se ei voi tehdä kontrolloimatta vahvasti tarpeiden systeemiä.
Kurjaliston ongelmana on köyhyyden lisäksi syrjäytyminen: kansalainen ”menet
tää enemmän tai vähemmän yhteiskunnan edut, taitojen ja yleensä sivistyksen hankki
miskyvyn, mutta myös osallistumisen oikeudenkäyttöön, terveydenhuoltoon, jopa us
konnon lohtuun”. Työkyky heikkenee, mutta syntyy myös työn vieroksumista ja muita
heidän asemastaan ja siihen liittyvästä vääryyden tunteesta (”eine notwendige innere
Empörung” (Anon., 195)) riippuvia paheita (§ 241/7, 388). Tämä syrjäytymään jou
tuminen on vastoin vapauden normia ja oikeutta eikä siis sovi yhteen valtion legitiimiyden kanssa.
Luennoillaan 1819/20, ts. niillä, joiden jälkeisessä vuodenvaihteessa Oikeusfilosofia ilmestyi, Hegel oli tavallista ankarammin kriittinen porvarillista yhteiskuntaa
kohtaan. Oikeus elantoon joko työn kautta tai suoran tuen välityksellä, jos työtä ei ole,
on perimmäinen oikeus (Anon., 192). Tämä seuraa suoraan hengen ominaispiirteestä:
”Henki on olemukseltaan…sisäisen saattamista objektiiviseksi” (sama, 188). Koska
henki on vapaud en olemus, nämä oikeudet ovat kiertämättömiä ja ne kuuluvat jokai
selle (sama, 188ff) legitiimissä valtiossa. Autonomisella vapaudella on siis kauaskan
toisia merkityksiä130.
129 Hegel ei tietenkään tuntenut Keynesin kysyntäteoriaa.
130 Teoksessaan Kohtalona köyhyys Amnesty Internationalin entinen pääsihteeri Irene Khan
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Rousseaulla on sama yhteys oikeuden ja toimeentulon välille. Perheviljelmä on
hänelle samalla kertaa sekä elämän että vapauden perusta. Ilman sitä autarkiaa, jonka
taloudellinen riippumattomuus antaa, kansalaisen tahto ei ole täysi ja korruptoimaton
osa yleistä tahtoa. Legitiimiys häviää, jos kansalaisen autarkia ei ole lähes poikke
ukseton sääntö, sillä muuten vallitseva poliittinen tahto kadottaisi yleisyytensä.
Hegel pitää porvarillista yhteiskuntaa ja siihen liittyvää markkinatalouden jatkuvasti kasvavaa kehitystä väistämättömänä. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että
porvarillinen yhteiskunta on synnyttänyt modernin sivistyksen ja samalla vapauden
edellytykset ja sitten siitä, että Hegel katsoi jo 1800-luvun taitteessa rahatalouden pe
ruuttamattomaksi ”kohtaloksi” (vrt. W1, 333) ja kirjoitti, että modernissa maailmassa
koko lainsäädännän avainkohta on omaisuuden suoja (W1, 439; vrt. 582). Omaisuuden
auktoriteetti oli toisaalta liian vahva. Tämän ajatuksen monivaiheisen kehityksen tulos
on Oikeusfilosofia. Rousseau saattoi vielä ajatella rahatalouden marginalisoimista.
Hegel sanoi luennoilla myös radikaalimmin, mistä porvarillisen yhteiskunnan rappio johtuu (§ 185/341). Kun köyhyyteen yhtäältä liittyy syrjäytymisen välityksellä
myös näköalattomuudesta johtuva moraalinen rappio, on rikas taipuvainen toisaalta
tämän saman mielenlaadun kääntöpuoleen: hän tarkastelee kaikkea ostettavana. Sillä
tavoin Hegel tulee määritelleeksi rikkaan ja köyhän suhteen samalla tavalla herran ja
orjan suhteeksi aivan kuin Rousseau (Anon., 196; III, 189ff, 391ff).
Hegel ajatteli tunnustuksen normin jäävän usein toteutumatta sosiaalisissa suhteis
sa. Tunnustus on kyllä tehnyt orjuudesta oikeudetonta, mutta kysymys oikeudesta on
silti modernissa maailmassa kurjaliston kohtelun takia ratkaisematta. Kuitenkin mo
derni kristillinen valtio oli saanut oikeuden näkökulmasta ehdottoman velvollisuuden
lunastaa vapauden lupaus:
Sen mukana, mitä olen sanonut yleensä vapauden tiedon erosta…että itämaalaiset tiesivät vain yhden olevan vapaa, että kreikkalainen ja roomalainen
maailma tiesi, että jotkin ovat vapaita, mutta me tiedämme että kaikki ihmiset
sinänsä, ts. ihminen ihmisenä on vapaa, on myös annettu samalla maailmanhistorian jäsennys ja tapa, millä sitä käsitellään (HW 12, 32).

argumentoi monipuolisesti sen puolesta, että ihmisoikeussopimusten kumpaakin ryhmää, kan
salaisen ja poliittisia oikeuksia yhtäältä ja taloudellisia, sivistyksellisiä ja sosiaalisia oikeuksia
toisaalta tulisi käsitellä yhdenvertaisina (Khan, 37). Markkinatalousmaissa on laajasti totuttu pitämään edellisiä perustavampina ja jälkimmäisiä osittain epäilyttävinä. Jos autonominen
vapauskäsite ja siitä lähtevä oikeus itsensä toteuttamiseen asetettaisiin oikeuksien arvioinnin
pohjaksi, oikeustyyppien yhdenvertaisuus seuraisi välittömästi.

112

Griesheimin luentovihosta tapaamme seuraavan kohdan, joka osoittaa, että juuri Rous
seau on suuresti ollut Hegelin mielessä porvarillisen yhteiskunnan kritiikissä:
Kun syvästi ajattelevat ja tuntevat henget oivalsivat kaiken tämän (porvarillista
yhteiskuntaa koskevat epäkohdat MM)…he pitivät parempana hylätä porvarillisen yhteiskunnan kokonaan…ja palata tilaan, jossa ei olisi niin moninaisia
tarpeita, luonnontilaan…(Griesheim, 477).
Rousseau todella kaipasi tilaan, jossa tarpeet eivät olisi niin moninaisia kuin modernin
rahatalouden piirissä. Siitä huolimatta Rousseau ei esittänyt paluuta mihinkään luonnontilaan, vaikka hän D2:ssa sanoo erästä paimentolaisvaihetta ihmiskunnan onnen
ajaksi (III, 170ff). Paluu siihen olisi ehkä mahdollinen joillekin, muttei Rousseaun
kaltaisille yhteiskunnan ”pyhän siteen” ja sen moraalin sitomille (III, 207). Rous
seau ei vienyt Émileä metsiin, vaan maaseudulle, jossa tämän piti kasvaa moraaliseen
todellisuuteen (ks. T5.2).
7.3 Modernin yhteiskunnan tarpeiden systeemi ja työnjako
Hegelin tarpeiden systeemin erittely käsittelee ensin tarpeita ja sitten työnjakoa. Tällä
järjestyksellä ei ole syy-yhteyden merkitystä. Hän on selvillä siitä, että tyydytyksen
tavat ja välineet ovat aina uusien tarpeiden lähteitä ja että loputtomassa kehityksessä
tekevät aloitteet pääasiassa muut kuin kuluttajat (esim. Hotho, 592ff; Griesheim,
490). Työnjaon mukana tarpeet ja tyydyttämisen välineet moninaistuvat ja osittuvat
(§ 190/347ff). Tämä johtaa Hegelin mukaan yhä mekaanisempaan työn tapaan. Lo
pulta voidaan syrjäyttää ihminen koneen tieltä (§ 198/ 352ff). Luennoilla hän huo
mautti myös, epäilemättä Adam Smithiä seuraten, että työläiset tulevat tylsemmiksi ja
riippuvaisemmiksi tämän kehityksen mukana (Anon., 159; Griesheim, 503).
Hegel kytkee sekä teoreettisen että praktisen sivistyksen kehityksen työnjaon ke
hitykseen. (§ 191/348ff). Sen varassa kehittyy porvarillisen yhteiskunnan toinen prin
siippi, yleisyyden muoto (§ 183; § 182/340; vrt. 339), joka ilmaisee sen sivistyksen
erityisyyden yleisesti: kysymys on yleispätevyydestä, täsmällisyydestä, kurinalaisuu
desta, asiaan pitäytyvästä ja idiosynkraattisuutta vierovasta asenteesta sekä sopeutu
misesta yhteiseen rytmiin, toisten tekemiseen.
Intensivoituvan työnjaon tendenssit ovat Rousseaunkin modernin maailman eritte
lyssä nähtävissä. Kehitys tuottaa mukanaan lisääntyvää riippuvuutta ihmisten välille.
Hegel tarkastelee näitä kehityspiirteitä pitemmälle kehittyneinä Smithin ja Ricardon
poliittisen taloustieteen pohjalta. Rousseaulle työnjaossa on ajankohtaisesti keskeistä
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maanviljelyksen ja kaupallisen maailman kilpaileva suhde. Hegel puolestaan on jo
pannut merkille, että maanviljelyksestä on tulossa ja suuressa määrin jo tullut kom
mersiaalinen kapitalistinen elinkeino (Griesheim, 517).
Oikeusfilosofian porvarillisen yhteiskunnan analyysissa korostuvat porvarillisen
universaalisuustendenssin positiiviset sivistykselliset piirteet. Rousseau taas korostaa ihmisten yhdenmukaistumista, mitä hän pitää pääasiassa negatiivisena. Moderni
yhteiskunta on niin hänelle kuin Hegelillekin itsessään ennen kaikkea kaksiteräinen.
Hän ei usko modernin valtion selviytymiseen ilman taantumiseen johtavaa revoluu
tiota. Hegel taas pohtii, millä keinoilla moderni valtio on sallinut ja voisi edelleen
sallia subjektiivisuuden prinsiipin kehittyä äärimmäiseen persoonallisen erityisyyteen
ja kuitenkin säilyttää itsessään substantiaalisen ykseyden (§ 260/407).
7.4 Sivistys ja vapaus porvarillisessa yhteiskunnassa
Oikeusfilosofian systematiikassa §:n 187 huomautus on eräänlainen avainkohta. Jär
jen kehitys yleisyyden muotoon on hengen irtautumista luonnonyksinkertaisuuden
horteesta, johon se oli upoksissa ja avautumista määrättyyn järjellisyyden ulkoisuu
teen, jota porvarillinen yhteiskunta tarpeiden systeemeineen on. Sitä vastaava ylei
syys ja järjellisyys on juuri yleisyyden muoto. Yleisyyden takia henki löytää tässä
itsensä. Niin hengen vapaus toteutuu muodollisesti, koska se ”on toisessa itsensä pa
rissa (bei sich)”. Hengen olemusattribuutilla, vapaudella on tuossa ulkoisuudessa siis
olemassaolonsa. Henki tulee tässä ulkoisuudessa tietoiseksi, siis itselleen (für sich),
mutta samalla tuo ulkoisuus on kuitenkin vapauden olemukselle vieras elementti, jo
ten vapaus ei siis ole toteutunut porvarillisessa yhteiskunnassa sinänsä ja itselleen.
Sivistys tarkoittaa Hegelille yleisesti yleisyyden muotoa (vrt. (§ 20/71; § 197/352;
Enz. § 525/ W10, 322). Tässä erityisessä yhteydessä sivistys esiintyy kahtena, sekä
yleisyyden muotona että ”absoluuttisessa määrityksessään”.
Sivistys on siksi absoluuttisessa määrityksessään emansipaatiota ja korkeam
man emansipaation työtä, nimittäin absoluuttinen murtautumiskohta (Durch
gangspunkt) ei enää välittömään, luonnolliseen, vaan henkiseen, samoin yleisyyden hahmoon kohonneeseen siveellisyyden äärettömästi subjektiiviseen
substantiaalisuuteen (kursiivi MM) (§ 187, huom./344ff).
Sivistys voidaan yleisyyden muotona samaistaa myös moderniin valistukseen. Sen mukainen sivistyminen on Hegelillä emansipaatiota sekä historiallisesti ainutkertaisena
kehityskulkuna että jatkuvasti uusiintuvana kaiken muun emansipaation ehtona. Se
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on vaatinut vuosisataisen ”raskaan raadannan käyttäytymisen subjektiivisuutta, halun
välittömyyttä, tunteen subjektiivista omahyväisyyttä sekä oikun ehdonvaltaa vastaan”
(§ 187/345). Raadanta ei lopu porvarillisen yhteiskunnan kypsymiseen, vaan toistuu
sukupolvi sukupolvelta yhä uudelleen, jos ei muualla niin hikisissä luokkahuoneissa.
Sivistyksellä on sitaatin mukaan ”absoluuttinen määritys”, jonka näkökulmasta se
on ”korkeamman vapauden työtä”. Sivistyksen absoluuttinen määritys on tietenkin
sivistyksen tarkastelua idean intressin näkökulmasta. Se ennakoi jotakin, jota porva
rillinen yhteiskunta ei tavoita. Myöhemmin tämä jokin ilmenee valtioksi, joka on var
sinaista siveellisyyttä, ”äärettömästi subjektiivista substantiaalisuutta” (§ 181/338). Se
ei ole enää ”välitöntä ja luonnollista”, koska se ei ole enää perheen vain tunteenvaraista
siveellistä ykseyttä, vaan henkistä: koska 1) henki on porvarillisen yhteiskunnan ulkoisuudessa eli yleisyyden muodossa löytänyt itsensä, tullut tietoiseksi itsestään ja 2)
se on murtautunut tästä ulkoisuudesta, siveellisyyden ilmiömaailmasta (§ 181/338),
sivistyksen avulla siveellisyyden täydelliseen manifestaatioon.
Uskon, että Hegel on tarkoittanut tässä sanoa myös, että puheena oleva yleisyyden
hahmo ei enää ole yleisyyden muoto, ts. ymmärryksellisyyttä (Verständigkeit), vaan
idean mukaista järjellistä (vernünftig) yleisyyttä. Onhan järjellinen idean synonyymi
(25). Järjellisyys on nimenomaan valtion ominaisuus. Hegel erittelee valtion järjelli
syyden piirteet §:n 258 huomautuksessa (399).
Neljä kysymystä herää. 1) Tarkoittaako Hegel, että valtio tarvitaan saattamaan lop
puun porvarillisen yhteiskunnan alkuun panema, mutta kesken jättämä tie todelliseen
vapauteen, 2) onko porvarillisen yhteiskunnan analysoitu vapauden ja sivistyksen vajaus peruste, johon §:n 256 huomautuksen valtion filosofinen todistus nojautuu, 3)
ilmaiseeko tämä todistus valtion ja porvarillisen yhteiskunnan suhteen systemaattisen
olemuksen ja 4) onko todellisen siveellisyyden, vapauden ja oikeuden toteutuminen
oleva valtion olemus? Päätarkoituksena jatkossa on osoittaa, että Oikeusfilosofia vas
taa myöntävästi kaikkiin kysymyksiin.
7.5 Porvarillisen yhteiskunnan poliittiset ainekset
7.5.1 Johdanto
Tässä jaksossa tarkastelen porvarillisen yhteiskunnan niitä vielä käsittelemättömiä
aspekteja, joilla on välitön poliittinen merkitys ja joiden ymmärtäminen on tavalla tai
toisella tärkeää valtion ja porvarillisen yhteiskunnan luonteen ymmärtämiseksi. Esitys
on niin suppea kuin mahdollista.
Oikeudenkäytöllä ei ole välitöntä poliittista merkitystä yllä esitetyssä mielessä.
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Siksi en tarkastele sitä lähemmin. On kuitenkin tärkeää panna merkille, miten Hegelin
kanta oikeudenkäyttöön heijastelee hänen yleistä käsitystään porvarillisesta yhteis
kunnasta ja siinä toteutuvan oikeuden ja vapauden rajoittuneisuudesta.
Oikeudenkäytössä porvarillinen yhteiskunta, jossa idea on kadonnut eri
tyisyyteen sekä ajautunut sisäisen ja ulkoisen eroon, palautuu…sinänsä olevan
yleisen ykseyteen subjektiivisen erityisyyden kanssa. Kuitenkin tämä tapahtuu
niin, että jälkimmäinen koskee yksittäistä tapausta ja edellinen on abstraktin
oikeuden merkityksessä. Tämän ykseyden toteutuminen laajentumalla koko
erityisyyden alaan, ensiksi relatiivisena yhdistymisenä, määrittelee poliisin ja
rajoitettuna mutta konkreettisena totaliteettina korporaation (§ 229/381).
Ko. ykseys, joka yleisenä merkitsee siveellisyyttä, toteutuu oikeudenkäytännön pii
rissä yksittäistapauksina, jossa tapaukseen sisältyvä erityinen sovitetaan lakiin. Oi
keus tulee esiin oikeuskäytännössä vain abstraktin oikeuden merkityksessä. Esimer
kiksi tärkeät persoonan kehittymisen edellytyksiä koskevat oikeudet eivät tule esiin
(ks. T7.5.3). Siten siveellisyys toteutuu vajavaisesti oikeuskäytännössä.
7.5.2 Varallisuus (Vermögen) ja säädyt
Varallisuudella (Vermögen) Hegel tarkoittaa porvarillisen yhteiskunnan jäsenten yh
teistä varallisuutta ja tuloja sekä sen jakautumista. Käsitän tämän tarkoittavan, että
vaikka varallisuus on yksityistä, sen legitiimiys on yhteisöllistä kuten Rousseaulla
(vrt. III, 360ff, 365). Tämä on republikanistista ajattelua. Omaisuuden legitimaatio
sijoitettiin varhaisessa sopimusteoreettisessa liberalismissa yleisesti esipoliittiseen
luontoon131. Sillä tavoin sen perusteilla näyttäisi olevan ylempi auktoriteetti kuin pel
killä poliittis-teoreettisilla asettamuksilla.
Hegel jakaa väestön kolmeen säätyyn varallisuuden ja tulojen muodostumistyypin
mukaan. Yleinen sääty koostuu virkamiehistä, erityinen sääty, ”ansaintasääty” (Ge
werbesstand; myös refleksiivinen sääty) koostuu porvarillisen yhteiskunnan uuden
tyyppisistä toimijoista ja substantiaalinen sääty maanomistajista. Hegelin mukaan taipumukset ja satunnaisuus määräävät, mihin säätyyn kukin päätyy, mutta vapaa ammatin
valinta on kuitenkin modernin yhteiskunnan kulmakivi (§ 205/7358). Säätyinstituution
modernisoinnin mukana Hegel modernisoi säätykunnian käsitteen (§ 253 ja huom./395).
Sitä moderni politiikan teoria ei tunne, mutta se jatkaa elämäänsä porvarillisen yh-

131 Hobbes on vaikutusvaltainen poikkeus tästä säännöstä.
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teiskunnan arkitietoisuudessa ammattikunniana. Hegel määritteli säätykunnian tunnustuksen erityiseksi aspektiksi porvarillisen yhteiskunnan maailmassa (§ 207/359).
Substantiaalisesta säädyn piti ilmentää sekä yhteiskunnassa että poliittisesti perin
teikkyyttä ja stabiiliutta. Mutta luennoilla Hegel totesi, että toteutumassa ollut kehitys
muuttaa maanviljelyksen kapitalistiseksi ja maa-aatelisto on Englannissa suorastaan
kehityksen kärjessä (Griesheim, 517). Hegelin säätyjen teoria on siis tältä osin epäjohdonmukainen ja siksi epäuskottava Yleinen sääty on asemansa perusteella moderni
ilmiö, sillä sen erittely perustuu Napoleonin Ranskassa ja Preussissa tapahtuneeseen
pitkälle menneeseen professionaalistumiseen ja aateliston sitä koskevien privilegioiden poistamiseen. Hegel ajattelee yleisen säädyn olevan porvarilliseen yhteiskuntaan
kuuluvan intr essikamppailun yläpuolella, koska valtio maksaa sen palkat.
Tärkein sääty tässä tutkimuksessa on erityinen sääty. Sen työhön perustuu kehitys,
joka tuo sivistystä ja emansipaatiota, mutta myös kurjuutta ja alistamista. Sille on
ominaista substantiaaliseen säätyyn kuuluvan suhteellisen taloudellisen autarkian vas
takohtana keskinäinen riippuvuus. Yksilö on kuitenkin tässä riippuvuuden maailmassa
oman itsensä varassa ja hänellä on siksi kehittynyt itsetunne. Säädyn kehitykseen liittyy kiinteästi oikeusvaltion vaatiminen (Hotho, 632ff). Erityinen sääty on ”liikkuva
sääty” ja siinä on ”vapauden tietoisuus” – negatiivisen vapauden merkityksessä - pai
navana esillä (Anon., 166). Erityisellä säädyllä on oma kamarinsa säätykokouksessa
ja säädyn merkitys on suuri valtion ydinolemuksen määrittelyssä. Tarkemmin Hegel
erittelee säädyn käsityöläisiin, fabrikantteihin132 ja kauppiaisiin (§ 204/357).
Hegelin valtion tai yleensäkin politiikan käsitteelle on luonteenomaista, ettei yleisellä säädyllä ole edustusta säätykokouksessa, koska se osallistuu työssään suoraan
julkisiin asioihin (§ 303/473). Taustalla olevan asenteen voisi ilmaista sanomalla, että
Hegel perustaa poliittisen toiminnan pikemmin yhteistyöhön ja keskinäiseen neuvon
pitoon kuin intressiristiriitojen kamppailun ja kampanjoinnin organisoimiseen.

132 Sanan ”Fabrikant” merkitys ei ole ilman muuta selvä. Grimmin sanakirjan mukaan se voi
tarkoittaa yhtä hyvin tehtailijaa kuin työläistäkin. Työn muodon kuvaaminen viittaisi jälkim
mäiseen (vrt. Hotho, 630; Griesheim). On kiistelty siitä, ovatko palkkatyöläiset ehkä koko sää
tyjärjestelmän ulkopuolella. Cullenin mukaan erityiseen säätyyn kuuluu vain porvariston eliitti.
Hän vetoaa siihen, että Hegel puhuu §:n 253 huomautuksessa ”ammatinharjoittajien luokan
luksuksesta ja tuhlailuhalusta” (Cullen, 1988, 27; § 253, huom./395). Mutta tekstistä ei mitenkään ilmene, että Hegel esittäisi tämän koko säädyn tunnusmerkiksi!
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7.5.3 Poliisi
Poliisi on porvarillisessa yhteiskunnassa välittömästi läsnä oleva julkinen esivalta
ja hallinto, joka ei kuulu varsinaiseen poliittiseen valtioon133. Sen tehtäviin kuuluu
yleisen järjestyksen ylläpitämisen lisäksi hintasäännöstely, sosiaalipolitiikan käytäntö
(termi ei ole Hegelin), infrastruktuurista huolehtiminen, työolojen lainmukaisuuden
valvonta, kuluttajansuoja, koulutuksen valvonta, terveyden huolto jne.
Seuraavat sitaatit puhuvat puolestaan:
Aluksi perhe on substantiaalinen kokonaisuus, jolle huolenpito yksilön tarpeista kuuluu. Mutta porvarillinen yhteiskunta riistää hänet tästä siteestä, vieraannuttaa sen jäsenet toisistaan ja tunnustaa heidät itsenäisiksi persooniksi…Niin
yksilöstä on tullut porvarillisen yhteiskunnan poika, jolle yhteiskunta esittää
vaatimuksia ja jolle se antaa oikeuksia (§ 238/386).
Porvarillinen yhteiskunta on suunnaton mahti, joka riistää kansalaisensa puoleensa ja vaatii tätä työskentelemään hyväkseen ja olemaan kauttaan kaikkea
mitä on (Hotho, 700).
Oikeudenmukaisuus on suuri asia porvarillisessa yhteiskunnassa. Lujat ja
oikeud enmukaiset lait saavat valtion kukoistamaan. Vapaa omaisuus on porvarillisen yhteiskunnan loiston perusehto. Mutta tämä ei riitä. Kun kerran olen
kokonaan sidoksissa erityisyyteen, minulla on oikeus vaatia, että myös minun
erityistä hyvääni edistetään. Olenhan toisten erityisyyksistä riippuvainen ja kun
joudun ulkoisen satunnaisuuden uhriksi, on minunkin hyvääni sellaisenaan käsiteltävä oikeudellisena (Hotho, 690).
Poliisi kuuluu sanotun perusteella valtion edellytyksiin samalla tavoin kuin perhe: se
on niiden edellytysten turvaaja, jotka mahdollistavat kansalaisuuden henkiset ja mo
raaliset resurssit (§ 238/386; vrt. § 174/326 ja § 175/327ff). Vastaavasti valtion kuuluu
valvoa poliisin toiminnan asian- ja oikeudenmukaisuutta. Poliisi on oikeutta sanan
varsinaisessa merkityksessä ja kyse on tästä syystä valtion legitiimiydestä.

133 Ks. tarkemmin Manninen 1987, 74. Motiivi on sukua Rousseaun pyrkimykselle erottaa
suvereenin tehtävät kaikista niistä kysymyksistä, joissa on kyse erityisistä tai yksityisistä intresseistä tai niiden konflikteista. Kummallakaan tämä ei ole liberalistista pyrkimystä suojella
erityistä intressiä valtiolta, vaan huolehtia yleisen intressin puhtaudesta (Rousseausta erityisesti
III, 379; Hegelistä esim. § 298/7, 465).
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7.5.4 Korporaatio
Korporaatioilla on paljon tekemistä valtion ydinrakenteen kanssa. Kirjallisuudessa
kiistellään siitä, mikä on korporaation systemaattinen rooli siirtymässä porvarillisesta
yhteiskunnasta valtioon. Tätä kysymystä käsitellään jaksoissa T7.6.1–2. Korporaatio
koskee instituutiona vain erityistä säätyä, mutta samalla säätyä, jonka kautta porva
rilliseen yhteiskuntaan syntyy se uusi ja merkittävä, johon moderni valtio nojaa ja
jonka kehittely on keskeinen osa valtion käsitteen filosofista todistusta.
Substantiaalisella säädyllä on konkreettinen yleisyytensä välittömästi sen ”perheja luonnonelämässä”. Yleisellä säädyllä se on puolestaan jo sen päämääränasettelussa. Sen sijaan erityinen sääty tarvitsee sen erikseen ja sitä varten korporaatio on tar
koitettu (§ 250/393). Se ilmentää erityisissä intresseissä olevaa yhteisyyttä yhteisen
ammatillisuuden pohjalta (§ 251/394).
Korporaatiolla on julkisen valvonnan alaisena oikeus huolehtia tiettyyn suljettuun
piiriin kuuluvista intresseistään, ottaa jäseniä yleisin kriteerein säädetty määrä objek
tiivisesti osoitetun taidon ja kunnollisuuden perusteella. Sen lisäksi sillä on oikeus
huolehtia piiriinsä kuuluvien turvasta erityisten satunnaisuuksien varalta sekä huo
lehtia siitä koulutuksesta, joka tarvitaan jäseneksi pääsemiseen (§ 252/394).
Korporaation on annettava jäsenilleen oikeus olla osa toista perhettä. Tämä ei ole
yleinen perhe niin kuin poliisi, vaan erityinen perhe. Porvarillinen yhteiskunta riisti
ihmiset ensimmäisestä perheestään ja vaati heitä olemaan, mitä ovat vain itsensä vä
lityksellä (§ 238/386). Yksilön hätäei ehkä täytä niitä tunnusmerkkejä, jotka saisivat
poliisin puuttumaan asiaan (§ 252/394). Poliisi toteuttaa perheen huolenpitotehtävää
ja korporaatio sen tehtävää keskinäisen solidaarisuuden yhteisönä. Korporaation
välttämättömyys perustuu tarpeisiin, joita ilman porvarillinen yhteiskunta ihmiset
luontojaan helposti jättää. Ennen ammattikuntalaitos perustui perheorganisaatioon.
Liberalistisen ajattelun valtavirran näkökulmasta tällaisella korporaatiolla ei voi olla
oikeudellista merkitystä. Hegelin korporaatio toteuttaa kuitenkin oikeudellista tehtävää ottaessaan vielä uudesta näkökulmasta esiin persoonan itsensä kehittämisen
edellytykset.
Hegelin korporaatio ei sisällä aiemman ammattikuntalaitoksen patriarkaalisia piir
teitä eikä riko modernin oikeusvaltion periaatteita. Se rajoittaa kyllä ammatin har
joittamisen oikeutta kompetenssin perusteella, mutta valtio valvoo, että pääsy am
mattiin on yhdenvertainen. Nykyään ammatin harjoittamisen perusteet ovat erilaiset ja
kuluttajaa suojellaan tuotteita koskevan valvonnan ja lainsäädännän välityksellä (vrt.
§ 254/396). Nykyistä tapaa voi tuskin asettaa etusijalle oikeusperustein.
Hegel määrittelee perheen ja korporaation valtion siveellisiksi juuriksi porvarilli119

sessa yhteiskunnassa. Edellinen sisältää subjektiivisen erityisyyden ja objektiivisen
yleisyyden puolet itsessään substantiaalisena ykseytenä. Tässä tapauksessa yhteys
pohjautuu tunnesiteeseen. Vasta porvarillisessa yhteiskunnassa syntyy se suhteiden
ulkoisuus, johon persoonien itsenäisyys voi perustua (§ 255/396; vrt. § 181/338).
Korporaatiossa yleinen ja erityinen yhdistyvät taas sisäisesti toteuttamaan erityisen
hyvän itsessään ja oikeutena. Porvarillinen yhteiskunta ei ole itsessään Hegelin sil
missä kovin stabiili: ”Avioliiton pyhyys sekä sääty- ja ammattikunnia korporaatioissa
ovat ne kaksi momenttia, joiden kohdalla kysymys porvarillisen yhteiskunnan hajaan
tumisesta aktualisoituu. (§ 255, huom./396; vrt. § 253, huom./395).
Lisäyksessä §:ään 255134 Hegel sanoo:
”Moderneissa valtioissamme kansalaisilla on vain rajoittunut osuus valtion
yleisistä asioista; mutta on välttämätöntä suoda siveelliselle ihmiselle hänen
yksityistarkoituksiensa lisäksi toimintaa yleisen piirissä. Tämän yleisen…hän
löytää korporaatiosta”.
Kyse on siitä, että työn yleisyyden hyväksi pitäisi olla myös tahdottua ja tiedettyä
eikä vain pakosta tai tarkoittamatta tapahtuvaa (396ff). Tämän tärkeän sitaatin koko
merkitystä emme voi vielä hahmottaa. Sitä voisi tulkita jopa niin, että toiminta kor
poraatiossa korvaa osallistumisen valtion asioihin. Luvun T8 yksi tärkeä tehtävä on
osoittaa, että asia ei ole näin.
7.6 Porvarillisesta yhteiskunnasta valtioon
7.6.1 Siirtymä ja filosofinen todistus: probleemanasettelu
Tässä jaksossa ryhdytään tutkimaan, mikä on porvarillisen yhteiskunnan ja valtion
olennainen systemaattinen yhteys Oikeusfilosofian määrittelemänä. Rajoitun tarkaste
lemaan erityistä säätyä (Gewerbesstand) ja jätän muun enimmäkseen syrjään. Tämä
on perusteltua siksi, että modernin yhteiskunnan ja valtion suhteen ongelma tiivistyy
tämän säädyn ja valtion yhteyteen. Asettamalla korporaation keskeiseen asemaan por
varillisen yhteiskunnan analyysissa yleensä ja §:n 256 siirtymäpuheessa valtioon He
gel on itse näyttänyt tietä seuraavassa sovelletulle lähestymistavalle (ks. § 250/393).

134 En ole onnistunut jäljittämään tätä lausumaa säilyneisiin luentomuistiinpanoihin, joten se
voi olla poimittu sittemmin kadonneista.
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Koko modernin yhteiskunnan ongelma keskittyy tähän säätyyn, joka vaatii oikeuksiaan ja vapauttaan, mutta vastakkaissuhteessa yleisiin asioihin ja instituutioihin, joihin
se mukautuu, muttei vapaasti, vaan välttämättömyydestä (§ 186/343).
On luonnollista aloittaa tutkimalla siirtymäpykälää 256. Siteeraan sen kokonaan:
Korporaation tarkoituksella rajoittuneena ja äärellisenä sekä polisiaalisessa
ulkoisessa järjestyksessä vallitsevalla erolla ja tämän relatiivisella identtisyy
dellä on totuutensa itsessään ja itselleen olevassa yleisessä tarkoituksessa ja
sen absoluuttisessa aktuaalisuudessa; porvarillisen yhteiskunnan piiri transponoituu valtioksi (397).
Kömpelön käännöksen on määrä näyttää yksityiskohdat tarkasti. ”Polisiaalinen jär
jestys” tarkoittaa poliisia jaksossa T7.5.3 esitetyssä merkityksessä. Korporaation ylei
syys on rajoittunutta, koska erityisyys jää sen perusteeksi (§ 251/394). Poliisi turvaa
porvarillisen säädyn yksilön kansalaisoikeudet, mutta samalla rajoittaa hänen toimintaansa tavalla, joka estää hänen identifioitumisensa yleiseen (vrt. § 186/323). Edel
linen ilmentää yhteyttä, jälkimmäinen eroa yleisyyteen. Sana ”totuus” viittaa idea
listisen teleologian mukaisesti siihen, että valtio on vastaus poliisin ja korporaation
yleisyyden rajoittuneisuuden ongelmaan (§ 256, huom./398).
§:n 256 sanamuoto on toteava eikä argumentoiva. Se ei kohtaa §:n 187 huoma
utuksen erittelyä sivistyksestä ja ”korkeamman sivistyksen työstä” eikä jakson T7.4
lopussa erittelyn pohjalta heränneitä kysymyksiä. Sen sijaan §:n 256 huomautuksessa
tapaamme jakson T7.4 lopussa puheena olleen valtion filosofisen todistuksen ja siihen
liittyvän tavattoman tiiviiksi pakatun argumentoinnin. Ennen sen tutkimista tutkitaan
eri luentomuistiinp anojen siirtymää koskeva puhe.
Luonnonoikeuden ja valtiofilosofian Heidelbergin luennoilta 1817/18 (P. Wanne
mannin muistiinpanot) ja Berliinin luennoilta 1818/19 (C. G Homeyerin muistiin
panot) ei siirtymäpuhetta ole säilynyt eikä varmasti ollutkaan. Kummissakin luen
noissa jäsennys on Oikeusfilosofian kaltainen, mutta pykäliä ja tekstiä on vähemmän.
Näissä luennoissa korporaatiolle on omistettu huomattavasti vähemmän tilaa kuin
Oikeusfilosofiassa ja lisäksi otsikon ”poliisi” alaisuudessa.
Lukuvuoden 1819/20 luentojen tuntemattoman osallistujan muistiinpanoissa korpo
raation osuus on suuresti laajentunut ja erikseen jäsentynyt, vaikka erillinen otsikko
vieläkin puuttuu. Muistiinpanoissa esiintyy ensimmäisen kerran siirtymäpuhetta. He
gelin mukaan korporaatio tuottaa siirtymän. Perusteluna on vain käsitteen logiikan
mukainen siirtymä erityisestä yleiseen (Anon. 207; vrt. myös § 186/343; vrt. T6.2.1).
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Hegel arvioi lyhyen ajan kuluessa uudelleen korporaation merkityksen porvarillisen
yhteiskunnan sisäiselle integraatiolle.
Hothon ja Griesheimin säilyneissä oikeusfilosofian muistiinpanoissa on Oikeusfilo
sofian teksti ja jäsennys pohjana. Edellisen muistiinpanot lukuvuodelta 1822/23 eivät
lisää mitään olennaista Oikeusfilosofian §:n 256 varsinaiseen tekstiin. Hänen tutorinsa
on lisännyt pari reunatekstiä, joista ensimmäistä voidaan pitää juuri mainitun tun
temattoman opiskelijan lausuman muunnelmana (Hotho, 713). Toisessa tutor sanoo:
[Korporaation] välityksellä on siis porvarillisessa yhteiskunnassa yleinen ja
erityinen muodostuneet konkreettiseksi kokonaisuudeksi ja erityinen on absoluuttisessa refleksiossaan itsessään vain yleisen aktivoimana. Tämä on puolestaan yleinen vain absoluuttisesti itsessään reflektoituneessa individuaalisuudessa (Hotho, 714).
Tämäkin on puhdasta logiikkaa, jossa otetaan huomioon käsitteen kaikki momentit.
Griesheimin muistiinpanoissa syksyltä toistuu looginen siirtymä yksinkertaisessa
muodossaan (Griesheim, 630). Anonyymin, Hothon ja Griesheimin tekstien peruste
luissa ei siis ole kysymys muusta kuin käsitteen momenttien suhdetta koskevista periaatteista. Kiintoisaa on, että poliisi mainitaan kaikista tarkastelluista siirtymäpuheista
vain Oikeusfilosofian varsinaisessa tekstissä. Näin teksti viittaa muista poiketenn koko
siihen piiriin, jossa erityistä intressiä, erityisesti kansalaisten hyvinvointia, suojellaan
tarpeiden systeemin satunnaisuuksia vastaan (§ 188/346). Samalla se suhteellistaa
muissa teksteissä tavattua korporaation keskeisyyttä. Pidän selvänä, että tapauksissa,
joissa tekstit eroavat, Oikeusfilosofian teksti on ohittamaton auktoriteetti, erityisesti
vielä siksi, että se poikkeaa harkitusti kaikesta muusta siirtymäpuheesta.
§:n 256 sanamuodossa voimme halutessamme nähdä siinä saman loogisen siirtymän kuin juuri lainatuissa lausumissa useimmissa, nimittäin loogisen siirtymän erityisestä yleiseen. Moni on kuitenkin tulkinnut, että siirtymässä on kysymys korporaation
rajoittuneen yleisyyden systemaattisesta välittävästä tehtävästä. Palaan tähän tulkin
taan seuraavassa jaksossa (T7.6.2). Katson itse, että systemaattisesti siirtymässä on
keskeistä §:n 256:n huomautuksen tarkastelema valtion filosofinen todistus.
Ensinnäkin todistus toteaa, että perhe ja porvarillinen yhteiskunta ovat ideaaliset
momentit, joiden perusteeksi valtio osoittautuu systemaattisessa, vaan ei kausaalisessa
merkityksessä. Momenttien ideaalisuus tarkoittaa sitä, että ne viittaavat itsensä ja alkuperäisen yhteytensä tuolle puolen. Kun niiden sanotaan viittaavan perusteeseensa, ilmais
taan että kyse on idealistisen teleologian dialektisesta kehityksestä. Hegel jatkaa:
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Tämä välittömän siveellisyyden (ts. perheen MM) kehitys porvarillisen yhteiskunnan kahtiajakautumisen kautta valtioksi, joka osoittautuu niiden tosi
perusteeksi, on valtion käsitteen filosofinen (wissenschaftliche) todistus (§ 256,
huom./7, 397).
Hegel toteaa sitten, että porvarillisessa yhteiskunnassa siveellinen substanssi saavut
taa äärettömän muotonsa, joka sisältää kaksi momenttia: 1) äärettömän eron itse
tietoisuuden itselleen olevaan itsessään olemiseen (Insichsein) saakka ja 2) sivistyk
sen yleisyyden muodon. Edellisestä puhutaan huomautuksessa §:ään 185 epäsuorasti
viittaamalla siihen, että antiikin Kreikan siveellisyys ei ollut kypsä sisällyttämään
tuota eroa itseensä (341). Tässä erossa on kyse persoonasta §:n 35 (93) tarkoittamassa
merkityksessä (vrt. jakson T6.3.3 alku). §:n huomautus yhdistää puolestaan persoonan
synnyn tunnustukseen, jota ilman oikeutta ei voi olla olemassa (94).
Sanotulla on valtion filosofisessa todistuksessa se merkitys, että perheen rajoittuneen substantiaalisen ykseyden on hajottava itsenäisiksi persooniksi porvarillisen
yhteiskunnan muotoon. Vain niin persoonan äärettömyys voi toteutua vastavuoroisessa ja yhdenvertaisessa tunnustuksessa. Tämä siirtymä on tarkalleen idealistisen teleologian tyyppiä niin, että oikeus muodostuu ratkaisevaksi kriteeriksi sille.
Ääretön persoona toteutuu porvarillisessa yhteiskunnassa sen ensimmäisen prinsii
pin, egosentrisen persoonan hahmossa (§ 182/339). Kävisi huonosti, ellei tämä hahmo
olisi yleisyyden muodon rajoittama (sama). Sanottiinpa tätä sitten ymmärrykseksi,
valistukseksi tai sivistykseksi, se on vain järjellisyyden ulkoisuutta ja juuri siksi formaalista (§ 187, huom./344; vrt. T7.4). ”Formaalinen” tarkoittaa suunnilleen samas
sa mielessä täydennystä kaipaavaa kuin abstrakti suhteessa konkreettiseen. Henki
on yleisyyden muodossa ”kotoisesti” (einheimisch und bei sich), vapaa, mutta vain
formaalilla tavalla. Toisin sanottuna hengen vapaus on löytänyt itsensä (für sich geworden) mutta todellisen kutsumuksensa (Bestimmung zur Freiheit an und für sich)
kannalta vieraassa elementissä.
Mutta mitä on tämän emansipaation formaalisuus konkreettiselta muodoltaan? §
195 kertoo sen meille: se on siinä, että tarkoitusten erityisyys jää perustavaksi sisällöksi. §:n 256 huomautus, jossa valtion filosofinen todistus esitetään ja tulkitaan, ei mai
nitse poliisia tai korporaatiota, joista § 256 itse puhuu. Tämä huomautus on kehitellyt
§:n 187 huomautuksen sisältöä vastaavan idealistisen teleologian mukaisen siirtymän
porvarillisesta yhteiskunnasta valtioon. Tämä siirtymä on mielestäni ainoa systemaat
tinen siirtymä. Siinä on myös oikeus reaalikriteerinä. Mielestäni valtion filosofinen
todistus kohtaa siis vahvan vastineen §:n 187 huomautuksen tekstistä.
Jos sanottu pätee, jakson T7.4 lopussa esittämäni neljä kysymystä saavat myöntä123

vät vastaukset. 1) Hegel tarkoittaa, että valtio tarvitaan saattamaan loppuun porvarillisen yhteiskunnan aloittama, mutta kesken jättämä emansipaatio. 2) Porvarillisen yh
teiskunnan jaksossa T7.4 eritelty vapauden ja sivistyksen vajaus on ratkaiseva peruste
sille, että valtio on välttämätön. 3) Tähän perustuva todistus ilmaisee valtion ja porvarillisen yhteiskunnan suhteen systemaattisen olemuksen 4) Todellisen siveellisyyden,
vapauden ja oikeuden toteutuminen on valtion olemus ja ydinkriteeri135.
Valtion filosofinen todistus sanoo valtiosta vain vähän. Ensinnäkin se sanoo, että
valtio kannattelee perhettä ja porvarillista yhteiskuntaa instituutioineen omina mo
mentteinaan, joiden ideaalisuutta se on. Toiseksi se sanoo, että valtion on toteutettava
siveellisyyden idea täysimääräisenä, ts. oikeus ja vapaus täydessä merkityksessään.
Sen on oltava vapauden valtakunta, jossa subjektiivinen ja substantiaalinen, indivi
duaalinen ja yleinen yhdistyvät. Formaalisti valtion todistus on saatu loppuun, mutta
asiallisesti se jatkuu valtion luonteen ja konstituution määrittelyssä. Vain määrätyn
konkreettisen institutionaalisen hahmon esittäminen valtiolle voi osoittaa valtion va
pauden valtakunnaksi. Valtio on ilman sitä vasta ”periaatevaltio”.
7.6.2 Kategoriaalinen ja integratiivinen lukutapa
(Klaus Hartmann)
Tässä jaksossa tutkitaan pääasiassa niitä kantoja, joiden mukaan systemaattiseksi
siirtymäksi ymmärretään jokin muu kuin valtion filosofinen todistus. Niissä kaikissa
korporaatiolle asetetaan merkittävä välitystehtävä. Tarkoittaako tämä välttämättä, että
§:n 256 varsinainen sanamuoto esittää tämän siirtymän, ei käy selväksi. Niin tuntuisi
kuitenkin luonnolliselta ajatella. Tällöin pitäisi mielestäni selittää, miksi sanamuoto
vetoaa yhtä hyvin poliisiin kuin korporaatioonkin. Esitettyjen kantojen yksi heikkous
on siinä, että yksikään ei näin tee.
Klaus Hartmann erittelee Hegelin lähestymistapaa Oikeusfilosofiassa jakamalla
yhteiskuntateoriat kahteen tyyppiin, integratiiviseen ja kategoriaaliseen. Jälkimmäinen toteuttaa idealistisen teleologian ajatusta siirtymästä yhdeltä kategoriaaliselta tasolta toiselle. Siirtymä perustellaan sillä, että edellinen kategoriaalinen taso ei kykene
tarjoamaan perustetta, joka ratkaisisi sillä syntyneen ongelman. Tämä Hartmannin

135 Samanlaiseen tulokseen päätyy Horstmann (213). Suoraan vapauteen ja oikeuteen ve
toamisen sijasta hän vetoaa yleisyyden muodon ja erityisestä riippumattoman yleisyyden vä
liseen suhteeseen. Tämä löytää yhtä hyvin vastineen §:n 187 huomautuksesta (vrt. 344ff). Tulkintojen välillä ei ole ristiriitaa, sillä yleisyyden muodon puute verrattuna riippumattomaan
yleisyyteen on olennainen peruste vapausvajeessa.

124

kannattama antireduktionistinen teoriatyyppi on tarkoitettu vastaväitteeksi yleensä na
turalistisille tai metodologista individualismia edustaville teoriatyypeille (Hartmann,
117ff). Idealistinen teleologia ja valtion filosofinen todistus sellaisena kuin nämä esitettiin jaksossa (T7.6.2) soveltavat kategoriaalista teoriatyyppiä.
Integratiivisessa yhteiskuntateoriassa siirtymä rakennetaan vähittäisen yhä
intensiivisemmin organisoituvien instituutioiden liukumisena kohti instituutiota, joka
edustaa uudentasoista kategoriaa (Hartmann, 119). Nämä teoriatyypit voidaan projisoida Oikeusfilosofiaan sovellettaviksi lukutavoiksi. Keskitymme tarkastelemaan
Hartmannin esittämästä perspektiivistä juuri käsittelemäämme kysymystä: mistä
oikeastaan on kyse siirtymässä porvarillisesta yhteiskunnasta valtioon?
Ensinnäkin oikeuskäytäntö huolehtii vapaudesta omaisuuden suojan merkityk
sessä (§ 188/346) ja sovittaa laissa ja sen toimeenpanossa individuaalisen ja yleisen
(§ 217/370), tosin perin rajoittuneesti (vrt. § 229/381). Poliisi ottaa toiseksi valtion
mahtina, ”als sichernde Macht des Allgemeinen” (§ 231/382), huomioon porvarillisen
yhteiskunnan tarpeiden systeemin satunnaisuuden ja huolehtii, että individin hyvin
vointi on yleisessä suojeluksessa (§ 230/382).
Korporaatio antaa kolmanneksi mahdollisuuden individien omaehtoiseen aktiivisuu
teen ja sitoutumiseen yleiseen, vaikkakin rajoittuneessa erityisen intressin muodossa:
Pääasia korporaatiossa ovat: ensinnäkin individi saa aktiivisuutensa eikä vain
oikeutta olla aktiivinen…toiseksi että toiminta korporaatiossa muuntaa tarkoituksen yleiseksi tarkoitukseksi kun toimitaan jäsenten hyvinvoinnin hyväksi…
missä on kyse myös kokonaisuuden hyvinvoinnista ja tarkoituksella on näin
yleinen sisältö (Griesheim, 629).
Porvarillisessa yhteiskunnassa on erityinen intressi tarkoituksena, valtiossa
taas sinänsä ja itselleen olevan yleinen. Erityisyys pyhitetään korporaatioissa
korottamalla se yleiseksi. Mutta erityisyys on yhä lähtökohta, kun taas valti
ossa on kysymys henkisestä yleisyydestä (Hotho, 715).
Jälkimmäisen tekstin otsikoksi Ilting on kirjoittanut ”Valtio poliisin ja korporaation
’totuutena’. Mutta otsikon alla oleva Hothon teksti ei mainitse poliisia lainkaan! §:n
256 ei myöskään puhu korporaation ja poliisin totuudesta, vaan korporaation rajoit
tuneen yleisyyden ja sen eron ja relatiivisen identtisyyden totuutena, joka sisältyi
”polisiaaliseen” ulkoiseen järjestykseen.
Esitetyn integratiivisen kertomuksen tiivistää kerrassaan mainiosti Herbert Schnä
delbach (Schnädelbach, 2000, 198):
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Hegelille ovat taloudelliseen pakkoon perustuva sivistys, omaisuussuhteiden
oikeudellistaminen, sosiaalisen sääntelyn tarve ja täyttäminen, intressien keskittäminen korporaatioissa sekä näitä säestävät tietoisuusmuutokset merkkinä
ensisilmäyksellä siveellisyyden kadottaneen maailman todella tapahtuvasta siveellistymisestä (Versittlichung).
Tässä hän tarkoittaa siveellistymisellä sitä, että yleisen ja erityisen konkr eettinen yk
seys, joka on siveellisyyden ydinmääritys, saa vähitellen jalansijaa sen jälkeen kuin se
perheen hajoamisen välityksellä menetettiin (§ 181/338).
On syytä todeta, että integratiivinen kertomus yleensä ja Schnädelbachin tiivistys
erityisesti kuuluu todella Oikeusfilosofian sisältöön. Mutta kirjoittamalla sanan ”Űber
gang” sen jaksonsa otsikoksi, josta sitaatti on, hän tulee valinneeksi integratiivisen
ja hylkää kategoriaalisen lukutavan vastaukseksi siirtymää koskevaan kysymykseen
(sama, 298). Hyvin suoraviivaisen integratiivisesti lukee Garbis Kortian:
Siispä sekä poliisi että korporaatio toimivat empiirisesti elvyttääkseen sen siveel
lisyyden, joka porvarillisesta yhteiskunnasta puuttuu ja sillä tavoin transsen
doidakseen ”differenssin näyttämön” siirtääkseen sen valtioksi (Kortian, 205).
Myös Hartmann katsoo, että siirtymässä porvarillisesta yhteiskunnasta valtioon inte
gratiivinen intressi on sumentanut Hegelin metodille muuten ominaisen kategoriaa
lisen lähestymisen, jota Hartmann itse kannattaa:
Välittääkseen siirtymän yhteiskunnasta valtioon Hegel lisää rakennelman,
korporaation, mikä meistä näyttää erityiseltä, ryhmältä, joka keskittyy yhteiseen intressiin yhteiskunnan piirissä, mutta jota Hegel pitää yleiseen yhdistymisen tyyppinä, vaikkakin relatiivisena (Hartmann, 120; vrt. sama, 126)136.
Hartmann ei mainitse erikseen valtion filosofista todistusta.
Manfred Riedel esittää teoksessaan Bürgerliche Gesellschaft und Staat korporaation konstruktioksi, jota ilman porvarillista yhteiskuntaa ja valtiota ei voisi saada vä-

136 Hartmann kirjoittaa tässä epäselvästi. Hegelin puhe rajoittuneesta yleisyydestä on tässä
yhteydessä täysin relevanttia, koska keskinäinen yhteisyys ei korporaatiossa ole abstraktin
oikeuden piirin satunnaista (oikeussubjektien) tahtojen yhdistymistä, vaan instituutioksi keh
keytynyttä (solidaarisuutta).
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littymään keskenään. Hänen Hegelin porvarillisen yhteiskunnan ja valtion suhdetta
koskeva perusteesinsä on seuraava:
Hegelin ainutkertainen pyrkimys porvarillisen yhteiskunnan teoriassaan on vä
littää tarpeiden systeemi samojen konstituution muotojen ja elementtien kans
sa, josta emansipaation poliittinen ja taloudellinen prosessi sen irrotti ja mää
ritellä sen käsite vasta tämän välityksen avulla (Sama, 58)
Riedel tarkoittaa, että välittävä tekijä, korporaatio, kuuluu ”vanhaeurooppalaiseen”
yhteiskuntamuotoon, josta emansipaatio oli tapahtunut. Riedel jättää kuitenkin huo
miotta, että Hegel on modernisoinut korporaation yhteensopivaksi modernin oikeus
valtion kanssa (vrt. T7.5.4). Koska Riedel ei edes esitä tekstissään mitään konkreettista
analyysia Oikeusfilosofian korporaation käsitteestä, puhuu sitaatti perusteettomia.
Riedel tosin yrittää perustella yhteyttä ”vanhaeurooppalaiseen traditioon” epä
suoralla argumentilla. Hän esittää korporaation siveellisen perustan juontuvan siitä,
että Hegel sanoo sitä toiseksi perheeksi (Riedel, 66; vrt. § 252/394), joka tulee sen
tilalle, josta porvarillinen yhteiskunta on yksilön riistänyt (§ 238/386). Tässä Riedel
kuitenkin ylentää metaforisen yhteyden argumentiksi. Korporaatio on perheen tavoin
solidaarisuusinstituutio ja toteuttaa erinäisiä tämän funktioita, mutta niin tekee polii
sikin olemalla ”yleinen perhe” (§ 239/7, 386).
On totta, niin kuin Riedel (Riedel, 67) esittää, että Hegel on esittänyt luennollaan
korporaation tarpeelliseksi siveelliseksi välijäseneksi perheen individuaalisuuden ja
valtion yleisyyden välillä, kun poliisi on sellainen vain ulkoisella tavalla (Griesheim,
619ff). Mutta Riedel ei osoita, että väitteellä olisi yhteys sen paremmin siirtymän kuin
filosofisen todistuksenkaan ongelmaan. Kumpaakaan ongelmaa Riedel ei liioin mainitse, joten on täysin mahdollista, ettei hän niitä pyrkinytkään käsittelemään. Hänen
ei siis voi esitetyn evidenssin perusteella väittää soveltavan integratiivista lukutapaa.
Olen ottanut Riedelin argumentin esiin siksi, että se kuitenkin sivuaa tarkasteltavana
olevaa teemaa mielenkiintoisesti.
Gerhard Göhlerin ja Klaus Rothin argumentoinnissa (Göhler & Roth, 1981) nojataan suoraan Riedeliin. Argumentin mukaan Hegel ei saa ratkaistuksi porvarillisen
yhteiskunnan ja valtion välityksen aporiaa (Riedelin termi), koska hän vain tuottaa
tässä tarkoituksessa sekoituksen ”moderneja ja taantumuksellisia elementtejä, joihin
keskimääräinen porvarillinen yksilö” ei voi identifioitua (Sama, 517). Heistä voidaan
siis sanoa täsmälleen sama kuin Riedelistä.
On todettava, etteivät Oikeusfilosofian korporaation ja valtion suhdetta koskevat
tekstit missään väitä korporaatiota saati poliisia siirtymän välittäjäksi substantiaali
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sessa ja systemaattisessa mielessä. Näin eivät aiemmin lainatut logiikkaan nojaavat
sitaatitkaan tee. Muttei myöskään korporaation yleisyydestä puhuvissa teksteissä, joi
ta ovat edelliset Hotho- ja Griesheim-sitaatit, sanota muuta kuin, että korporaatio antaa mahdollisuuden osallistua yleiseen. Missään ei sanota, että korporaation yleisyys
ylittäisi erityisyydestä johtuvan rajoittuneisuuden.
Olisi mielestäni käsittämätöntä, että Hegelin voimakkaat kuvaukset siveellisyyden
muista momenteista kuin valtio ja erityisesti porvarillisesta yhteiskunnasta tuottai
sivat tulokseksi siirtymän, jonka merkitys on puhtaasti looginen. Kuinka voisi tässä
sisällöllisesti substantiaalisimmassa solmukohdassa olla niin, että reaalisisältö ei olisi
argumentatiossa välttämätön peruste? Siispä systemaattinen idealistisen teleologian
mukainen argumentti on §:n 256 huomautuksessa eikä päätekstissä.
Vielä on tutkimatta, miten valtio täyttää sen vapauden vajauksen, joka porvarilliselta
yhteiskunnalta jäi. Tämä on seuraavan luvun tehtävä. Mikäli esittämäni argumentointi
on pätevää, voidaan kuitenkin sanoa, että Hegelin siirtymä porvarillisesta yhteiskun
nasta valtioon on kategoriaalinen eikä integratiivinen.
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8 Valtio vapauden aktualisaationa Hegelillä
8.1 Johdanto
Seuraavassa tarkastellaan Hegelin valtion käsitteen määritelmää, ydinluonnehdintoja
sekä konstituutiota. Tarkoituksena on selvittää, miten valtion on määrä viedä loppuun
se emansipaatio, jonka moderni porvarillinen yhteiskunta sivistyksensä välityksellä
vie kynnykselle (ks. T7.6.1), muttei loppuun saakka (ks. § 187, huom./344ff; vrt. §
194/350 ja § 195/350ff). Valtio ei voi jäädä porvarillisen yhteiskunnan apulaiseksi,
vaan sillä on oltava sen yläpuolelle kohoava substanssi.
Siveellisyys on abstraktin oikeuden ja moraalin synteesi ja oikeuskäsite niin kuin
sen momentit perhe, porvarillinen yhteiskunta ja valtio. Valtion filosofinen todistus
kulkee perheen ja porvarillisen yhteiskunnan kautta valtioon. Todistuksen ratkaiseva
askel on edellisen luvun tarkastelujen mukaan porvarilliseen yhteiskuntaan kuuluva
vapausvaje. Toisaalta ilman porvarillisen yhteiskunnan tuottamaa vajaata vapautta ei
voisi olla vapautta lainkaan sanan varsinaisessa mielessä (vrt. § 187, huom./344ff).
Valtion filosofinen todistus ei anna valtiolle muuta kuin abstraktin normin individu
aalisen ja yleisen, subjektiivisen ja substantiaalisen ykseydestä. Tämä olisi realisoi
tava konkreettisin instituutioin. Tuota ykseyttä ei tavoita liberalisti, joka ymmärtää
yleisen yksityisten ja ryhmien tarkoitusten välikappaleeksi (ks. Hotho, 572ff; Gries
heim, 474ff). Sitä ei tavoita myöskään Platonin synteesi, jossa yksityinen tai erityinen
alistetaan yleisen välikappaleeksi (§ 185, huom./342).
Valtio voi olla vapauden suhteen kompensatorinen porvarilliseen yhteiskuntaan
nähden kahdessa eri merkityksessä. Esillä ollut vapausvaje on oikeusfilosofiassa sys
temaattisesti ratkaiseva. Juuri tämä näkökohta määrää seuraavan käsittelyn suunnan.
Toinen vapausvaje on syrjäytyminen ja kurjaliston synty. Näiden korjaaminen on Oi
keusfilosofian substanssin kannalta ratkaisevaa, koska se on valtion legitiimiyden ehto
(T7.5.3). Valtio valvoo, että poliisi täyttää tehtävänsä (vrt. T6.3.2; vrt. T6.6.1).
8.2 Valtio vapauden aktualisaationa I:
konstituutiosta abstrahoitu näkökulma
§:ssä 257–60 Hegel antaa valtiosta joukon toisiaan täydentäviä luonnehdintoja, jotka
konkretisoivat sitä siveellisyyden ehtojen toteuttajana viittaamatta vielä mihinkään
konkreettiseen institutionaaliseen jäsennykseen. Luonnehdinnat tutkivat erityisesti
individuaalisen ja erityisen suhdetta valtion yleisyyteen legitiimissä valtiossa.
§ 257 määrittelee valtion siveellisyyden konkretisointina siveelliseksi hengeksi,
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joka on itsetietoinen substantiaalinen tahto. Valtion välitön eksistenssi on siveessä137
ja välillinen individien itsetietoisuudessa, heidän tiedossaan ja toiminnassaan. Indivi
deillä on puolestaan mielenlaatunsa valtiossa olemuksenaan, tarkoituksenaan ja toi
mintansa tuloksena, ts. substantiaalinen vapautensa. Tätä voi tulkita vain niin, että val
tiolla on eksistenssi sikäli ja siinä määrin kuin sen kansalaisten mielenlaatu riittävässä
määrin orientoituu valtioon heidän vapautensa olennaisena elementtinä. Kaltaisuus
Rousseaun poliittisen yhteisön kanssa on ilmeinen. Valtion käsite saa näin Hegelille
tyypillisen abstraktin välittömyysluonteen, johon todistuksen momentit perhe ja porvarillinen yhteiskunta aluksi ”katoavat”. Valtio on – Bernard Bourgeois’n tarkkaan
asetetuin sanoin – (219):
tahdon substantiaalisen yleisyyden ja subjektiivisen individuaalisuuden ykseyden adekvaatti realisoituma itsetietoisuudessa, jossa henki antaa itselleen
eksistenssin …138
§:n 258 tehtävä on selvittää saavutetun substantiaalisen yleisyyden luonne. Termi
”substantiaalinen” esiintyy jaksossa valtio kolme kertaa ennen kuin puolta sivua val
tiota koskevaa jaksoa on edetty, nimittäin kerran §:ssä 257 ja kaksi kertaa §:ssä 258,
joka konkretisoi §:n 257 määritelmää (vrt. Bourgeois, 224):
Valtio on substantiaalisen tahdon aktuaalisuutena, joka sillä on yleisyyteen ko
honneessa erityisessä itsetietoisuudessa, sinänsä ja itselleen järjellinen. Tämä
substantiaalinen ykseys on absoluuttinen liikkumaton itsetarkoitus, jossa va
paus pääsee korkeimpaan oikeuteensa. Samoin kuin tämä itsetarkoitus on kor
kein oikeus yksityistä kohtaan, jonka korkein velvollisuus on olla valtion jäsen.

137 Käännän tällä sanan ”Sitte”, koska näin muodostuu” etymologinen analogia” eikä suo
menkielessä ole sanaa, joka yhdistäisi klassisen termin ”ethos” merkitykset. Sanalla ”Sitte”
voi olla suppea merkitys niin kuin §:ssä 257, jossa tietoiset moraaliset valinnat eivät kuulu
sen piiriin tai laajempi merkitys, jossa ne kuuluvat. Tämä on tietenkin vain tilapäiskeino, jolla
vältän tässä yhteydessä sen suomenkielen merkityskadon, jonka ”tapa” aiheuttaisi käännöksenä.
Salomaakaan ei keksinyt Kantin tunnetun teoksen otsikoksi muuta kuin ”Tapojen metafysiikan
perustus”, joka totisesti antaa harhaisen kuvan sen sisällöstä.
138 …das angemessene Realisiertsein der sittlichen Einheit der substantiellen Allgemeinheit
und der subjektiven Einzelheit des Willens im Selbstbewusstsein, worin der Geist sich Existenz
gibt…
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Substantiaalinen tahto on käytännössä samaa kuin Rousseaun yleinen tahto, mutta
vain systemaattisemmin eriteltynä. Sanan ”substanssi” merkitys voidaan tässä käsittää
niin, että yksityinen ei voi olla todella vapaa muuten kuin yleisen välityksellä. Tämä
heijastaa tietenkin tunnustusta vapauden komponenttina. § 257 taas ehti jo todeta, että
valtio, yleinen, on olemassa vain kansalaistensa itsetietoisuuden välityksellä.
Huomautuksessa selitetään melko kompleksisella kielellä, mistä valtion järjellisyys koostuu. Se on 1) abstraktisti tarkasteltuna yleisyyden ja individuaalisuuden läpi
kotaista ykseyttä. Se on 2) konkreettisesti a) sisällön suhteen objektiivisen vapauden
(yleisen substantiaalisen tahdon) ja subjektiivisen vapauden (individuaalisen tiedon ja
erityisiä tarkoituksiaan etsivän tahdon) ykseyttä sekä 2b) muodon suhteen toimintaa,
joka määrittää itsensä yleisten lakien ja prinsiippien mukaan. Todellinen vapaus on
järjellistä vapautta, mikä sisältyi luonnollisesti jo vapauden autonomiseen luonteeseen
(T6.4.2). Tällä tavoin korkein vapaus on mahdollista vain tunnustukseen perustuvana
yleisen ja individuaalisen ykseytenä, ”järkiolentojen” yhteisönä (vrt. Enz. § 436 ja
437).
§ 258 on vedenjakaja Hegelin filosofisen valtion käsitteen ymmärtämisessä. Sen
tulkintaan nojaa väittämä, jonka mukaan Hegel alistaa yksityisen kansalaisen valtiol
le. Hegelin tarkan lukemisen on kuitenkin perustuttava ajatukseen hänen määritte
lemänsä vapauden täysimääräisestä toteutumisesta. Jos Hegelin teoria vapaudesta
on hyväksytty, voidaan tuskin kieltää Hegelin johtopäätöksiä. Ne ovat tietenkin his
toriallisesti sidoksissa moderniin yhteiskuntaan ja sen välttämättömyyteen porvaril
lisen yhteiskunnan muodossa, koska Hegel katsoo sen sivistyksen välttämättömäksi
ehdoksi vapaudelle. Sen vapausvajeen korjaamiseksi valtiolta on selvästikin vaadit
tava sellaista suhdetta kansalaisiin, jonka § 257 määrittelee ja jota § 258 konkretisoi.
§ 258 ei ole sisällä kehotusta yksilölle alistua minkä hyvänsä esivallan komentoon.
Valtion idean normatiivisuus on osoittautunut vaikeaksi ymmärtää niin Rousseaun
kuin Hegelinkin kohdalla139.
§ 260 määrittelee valtion konkreettisen vapauden aktuaalisuudeksi (Wirklichkeit).
”Konkreettinen” tarkoittaa tässä yhteydessä, että valtion suhteen ja vain sen suhteen
vapaus ei ole totta enää jossain osittaisessa l. abstraktissa (formaalissa) merkityksessä
niin kuin yhtäältä perheessä, porvarillisessa yhteiskunnassa tai valtiossakin rajatusta
näkökulmasta. Tämä perustuu tietysti siihen, että valtio sulkee perheen ja porvaril
lisen yhteiskunnan momenteikseen. § 260 määrittelee konkreettisen vapauden ak
tuaalisuuden konkretisoimalla yleisen, erityisen ja individuaalisen suhteen valtiossa.

139 Paul Franco on huomauttanut (Franco, 173; vrt. § 148/297), että vapauden kutsumus on
Hegelin premisseillä itsessäänkin velvollisuus juuri samassa määrin kuin oikeus.
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Se sisältää siten välttämättä myös substantiaalisen ja subjektiivisen vapauden yksey
den.
Konkreettinen vapaus perustuu yleisesti siihen, että individuaalinen ja erityinen
yhtäältä valtiossa ruumiillistuva yleinen toisaalta tunnustavat140 toistensa täydet oikeu
det (vrt. Enz. § 436/W10, 226). Tämä tarkoittaa seuraavaa. Ensinnäkin individuaa
lisuudella ja sen erityisillä intresseillä täytyy olla valtiossa, joka vastaa yleisyydestä,
täydellinen kehityksensä ja oikeutensa tunnustus perheen ja porvarillisen yhteiskun
nan piirissä. Tuota pikaa tulee esille valtion konstituutio päätöksentekoperiaatteineen.
Valtion antama tunnustus ja samalla sen legitiimiys on näitä päätöksiä tekevien vastuulla. Individuaalisuutta edustavat tässä kansalaiset sekä yksityisissä intresseissään
että erityisyyttä ilmentävissä yhteisissä intresseissään. Näiden täytyy tietysti olla legitiimejä eli olla yhteen sopivia niiden yleisten intressien kanssa, joita valtio edustaa.
Toiseksi konkreettiseen vapauteen sisältyy, että nämä intressit yhtäältä muuttuvat
omasta pyrkimyksestään yleiseksi intressiksi, toisaalta tunnustavat tietäen tahtoen
yleisen intressin omaksi substantiaaliseksi hengekseen ja toimivat se perimmäisenä
tarkoituksenaan. Tämä kaikki esittää oikeastaan vain sen, miten Hegelin mukaan val
tion määritelmää (§ 257) ja sen §:ssä 258 esitettyä täydennystä on konkretisoitava
suhteessa vapauden ja tunnustuksen käsitteisiin. Tämä valtiossa ja vain valtiossa il
menevä konkreettinen vapaus sisältää eksplisiittisesti tunnustuksen sen yleisen itse
tietoisuuden konkretisointina valtion hahmoon, johon Ensyklopedian Hengen feno
menologia päätyi §:ssään 436 (s. 226; vrt. T6.3.2). Tämä hahmo on tarkemmin sanoen
se, minkä valtio sai §:issä 257 ja 258.
Se läpikotainen ykseys individuaalisen ja yleisen välillä, jonka §:n 258 huomautus
mainitsee, on juuri tässä. On kuitenkin mahdollista, että § 260:n sisältö ei tavoita vielä
vapauden kaikkia olennaisia puolia valtiossa. § 260 näet rajoittuu kenttään, jossa val
tiota tarkastellaan perheen ja porvarillisen yhteiskunnan perusteena ja ideaalisuutena
(§ 265/412). Sisäinen valtio-oikeus sisältää uskoakseni yleisyyden ja individuaa
lisuuden ykseyden sellaisia aspekteja, joita § 260 ei vielä kata (ks. T8.4.3).

140 Tämän tunnustamisen perustana on tunnustus (Anerkennung) jakson T6.3 merkityksessä.
Kyseessä on myös sen yleisen itsetietoisuuden konkretisaatio, josta jaksossa T6.3.2 oli puhetta
(Enz. § 436/W10, 226), ”järkiolentojen yhteisö” (Enz. § 437/W10, 227).
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8.3 Valtio vapauden aktualisaationa II:
sisäisen valtio-oikeuden näkökulma
§ 259 siirtää katseen konkreettisiin instituutioihin. Yksi perspektiivi on individuaali
nen valtio konstituutioineen (Verfassung) l. sisäinen valtio-oikeus. Toinen on yksit
täisten valtioiden keskinäiset suhteet eli ulkoinen valtio-oikeus. Kolmanneksi valtion
käsite on maailmanhistoriallinen, koska maailmanhistoria tematisoi vapauden kehi
tyksen määrättyjen valtiotyyppien välityksellä. Rajoitumme ensimmäiseen perspek
tiiviin. Bourgeois (229) saattaa tässä otsikoida tähänastisen: ”Der Begriff des Staates
qua Begriff”, koska valtio eritellään erityisten, porvarilliseen yhteiskuntaan kuuluvien
momenttiensa suhteen, muttei vielä uudella tasolla tapahtuvassa eriytymisessään vallat momentteinaan.
§ 259 sanoo sisäisen valtio-oikeuden olevan valtion idean välitön aktualisaatio,
valtio itsesuhteiseksi organismiksi käsitettynä (§ 267/412ff). Valtiolla on sellaisena
hengen itseensä palaava ääretön rakenne. Organismin käsitettä voi tässä yhteydessä verrata siihen, mistä Kant käyttää KU:n §:ssä 65 termiä ”organisiertes Wesen”
(vrt. Enz. § 204 ja huom./W8, 359–60). Siinä on olennaista sisäiseen tarkoitukseen
perustuva vuorovaikutus, jossa kukin osista ja kokonaisuus on toistaan varten (KU,
B290)141.
Sisäinen valtio-oikeus jakautuu kahdeksi eri organismiksi. Toinen niistä on systeemi, jossa valtion idea on jakautuneena eriytyneiksi momenteikseen, perheeksi ja
porvarilliseksi yhteiskunnaksi (vrt. § 256/398). Hegel sanoo porvarillisen yhteiskunnan instituutioita tästä näkökulmasta konstituutioksi erityisessä (§ 265/412). Porva
rillinen yhteiskuntahan on erityisyyden valtakunta, jonka jäseniä perheet ovat (ks.
T7.2.1-2). Valtion ja sen momenttien suhdetta käsittelevät §§ 261–6 pykäliä 257, 258
ja 260, etenkin viimeksi mainittua konkretisoiden.
Toinen organismi on poliittinen konstituutio. Tämä ”idean kehkeytyminen itsensä
piirissä” on ”subjektiivisena substantiaalisuutena” poliittinen mielenlaatu142 ja objek
tiivi
 sena valtion organismi, varsinainen poliittinen valtio. §:ien 257 ja 260 abstraktit
määreet valtiolle ja vapaudelle saavat näiden organismien välityksellä konkreettisen
hahmon.
§:ssä 270 Hegel nimittää valtion substantiaaliseksi luonteeksi sitä, miten valtiossa yleinen intressi säilyttää erityiset intressit näiden substanssina (vrt. § 260). Tämä

141 Hegel käsittelee Logiikassa teleologiaa ja siten organismin mekanismia ja kemiallista objektiivisuutta korkeampana objektiivisuuden lajina (Enz. §§ 204–212)
142 Tätä voi sanoa myös patriotismiksi.
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luonne johtaa valtion eriyttämiseen pysyviin ”valtoihin” (Gewalten). Näiden erittely
on valtion poliittisen konstituution tarkastelun pääsisältö. Valtion substantiaaliseen
luonteeseen kuuluu myös sen käsittäminen persoonallisuudeksi: valtio on yleisiin asi
oihin kohdistuvaa itsensä tietävää tahtoa, joka toimii tietoisesti yleisten periaatteiden
ja määritettyjen tarkoitusten pohjalta. Tästä valtio on kiitollisuuden velassa porva
rillisen yhteiskunnan sivistykselle (§ 187, huom./344ff). Tämä on samalla antanut sille
konkreettisen sisällön (vrt. § 187, huom./345). Jaksossa T3.3.1 näimme myös Rousseaun korostavan tätä persoonaluonnetta.
Poliittinen valtio on ennen muuta prosessi, Kreislauf (Griesheim, 640), toiminnal
linen liike valtojensa eli momenttiensa kautta. Hegel ei tarkoita vain, että prosessi on
tai sen on oltava elävä, jotta konstituutio yleensä olisi olemassa. Prosessin elävyyden
säilyttämisen välttämättömyys on tärkeämpää kuin valtojen pysyvyys. Tällä tavalla valtio on ideaalinen (ideell) suhteessa valtoihin. Sotilasvalta (Militärgewalt) (ks.
Griesheim, 651), joka ei kuulu sisäiseen valtio-oikeuteen, voi myös määrätyssä ti
lanteessa kyseenalaistaa sisäisen valtio-oikeuden valtojen pysyvyyden eli totunnaisen
kiertokulun (§ 271/431). Tämäkin on valtion ideaalisuutta yli valtojensa143.
8.4 Poliittisen valtion konkreettisia piirteitä
8.4.1 Johdanto
Päätehtävänä on tässä jaksossa selvittää, miten valtio konkreettisesti täyttää porvaril
lisen yhteiskunnan vapausvajeen. Esittelen Hegelin valtion sisäistä konstituutiota vain
sen verran kuin vastaaminen tähän kysymykseen edellyttää. Valtojen keskinäisen suhteen tulee määrittyä ennen kaikkea harmoniseksi yhteistoiminnaksi yhteisen hyvän
saavuttamiseksi. Kukin valta joutuu vuorollaan yleisten asioiden kiertokulussa jonkin
toisen käsittelyä jatkavan ylittämäksi. Vallat eivät kilpaile keskenään eikä niitä liioin
ole määrätty toistensa vahtikoiriksi ehkäisemään toistensa väärinkäytöksiä. Vallanjako on siis aivan toinen kuin Montesquieulla144. Vallat ovat ruhtinaan valta (fürstliche
143 Koska sodan todellisuus saattaa vaaraan valtion koko individuaalisen olemassaolon, syntyy sisäisen valtio-oikeuden näkökulmasta epänormaali tila. Monarkin ja individuaalisen ykseys korostuu tällä tavoin, koska puolustusmahti kuuluu hänen välittömään alaisuuteensa (§ 329).
Kaikissa moderneissa valtioissa sotatila on konstitutionaalisesti poikkeuksellinen tila.
144 Montesquieu mainitsee Lakien hengessä Englannin ainoaksi valtioksi, joka on asettanut
vapauden päämääräkseen (I, XI, 5/151). Englannin konstituution tarkastelussa (I, XI,6) hän
mainitsee kolme toimivaltaa (pouvoirs), lainsäädäntävallan, tuomiovallan, toimeenpanovallan ja
tuomiovallan, luettelossa kaikki ”puissances” (s. 152). Keskimmäiseen kuuluvat tekstin mukaan
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Gewalt), hallitusvalta ja lainsäändäntävalta. Nämä ovat ilmeisellä tavalla ymmärrettävissä käsitteen momenteiksi, individuaalisuudeksi, erityisyydeksi ja yleisyydeksi.
Ruhtinaan valta ei ole laista riippumatonta yksinvaltaa, vaan niin kuin individu
aalisuus yleensäkin Hegelillä, päätöksen perustamaa ja teon alkavaa reaalikontaktia.
Hegelin avainsana valtiollisessa päätöksenteossa on neuvottelu (Beratung)145. Ruhti
naalle kuuluu valta vahvistaa päätös, jonka sisältö ja muoto ovat jo saaneet hahmonsa
neuvottelussa, ”itsemäärityksen (Selbstbestimnung) viimeisen ratkaisun momentti,
johon kaikki muu palautuu ja josta se saa reaalisen toteutumisensa alun (§ 275). ”Itsemääritys” määrittää jonkin päätöksen valtion tahdoksi (§ 270).
Hegelin suvereeniuden käsite jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen. Jälkimmäinen koskee valtion suhdetta muihin valtioihin. Sen jätän käsittelemättä. Hegelin sisäisen suve
reeniuden käsite on erikoislaatuinen. Jotta se voisi olla olemassa, täytyy individuaa
lisuuden momentin, ts. monarkin olla olemassa146. Muutenhan valtio ei olisi tietävä ja
tahtova persoonallisuus. Mutta sisäisen suvereeniuden konkreettinen merkitys koos
tuu kahdesta seikasta. 1) Siitä, että valtio on valtojensa (momenttiensa) ja toimiensa
ideaalisuutta (§ 276) ja 2) siitä, että yksikään individi ei toimi valtion asioissa yksityispersoonansa erityisen tahdon nojalla, vaan aina objektiivisesti määritellyn viran
hoitajana (§ 278/42). Rousseaun termein: näin on varmistettu, että kansalainen tottelee lakia, mutta ei ihmistä (vrt. III, 842). Suvereeniuden käsite määritellään jaksossa,
vain päätös sodasta ja rauhasta, lähetystöjen asettaminen ja vastaanottaminen, turvallisuuden
ylläpito sekä varustautuminen ulkoisen hyökkäyksen varalta. Montesquieu pyrkii osoittamaan,
että vapauden kannalta on sitä parempi mitä suuremmassa määrin nämä vallat (puissances) ovat
toisistaan riippumattomien instanssien hallitsemat. Tämä perustuu muun ohella siihen, että (toimi)vallat (pouvoirs) ehkäisevät toisiaan (I, XI, 4/151). Samassa XI kirjan, 6. kappaleen tekstissä
hän sanoo myös, että sanotuista valloista (puissances) tuomiovalta ei oikeastaan olekaan mikään
valta (s. 156). Tämä ei voine tarkoittaa muuta kuin, että tuomiovalta on kyllä toimivaltana (pouvoir) aidosti olemassa, muttei juurikaan aktiivisena dynaamisena valtana (puissance). Toisaalta
tuomiovalta on kansalaisen vapauden kannalta mitä tärkein konstituution aspekti, koska tämä
muodostuu kansalaisen turvallisuudesta (I, XII,1/183) ja riippuu siten rikoslain pätevyydestä (I,
XII, 2/183).
145 Hän on antidesisionisti. Desisionistiksi sanotaan Hobbesin kaltaista poliittista ajattelijaa,
joka näkee keskeiseksi varmistaa, että valtiossa on jokaista konfliktityyppiä vastaava ratkaisijaauktoriteetti, viimekätisenä suvereeni. Rousseau on semidesisionisti. Hänellä on vastaavat
päätöksentekoperiaatteet, mutta hän ei luovuta yleistä tahtoa niiden armoille.
146 En käsittele tässä ongelmaa, joka on siinä, ettei individuaalisuus toiminnan momenttina
sinänsä edellytä, että toimija olisi individi (vrt. Enz. § 163/W8, 311).
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jonka otsikko on ruhtinaan valta147. Juuri näin korostuu ero ruhtinaan ja suvereeniuden
välillä. Sillä monarkki on kiistatta yksi valloista. Siksi hän on osa sanottua valtojen
ideaalisuutta ja eikä hänen tulisi soveltaa partikulaarista individuaalisuuttaan päätöksenteossa.
Hallitusvalta on yleisen eli lain tai päätösten määräämän soveltamista sekä hallinnon (poliisin) että tuomiovallan toimintaan (§ 287). Tuomiovalta on Hegelillä samalla tavoin hallituksen alainen kuin Rousseaulla (vrt. III, 865) ja rinnastuu poliisiin.
Hallituksen tehtävät ja niiden valvominen edellyttävät sekä toimeenpanevia valtiota
edustavia valtion virkamiehiä että ylempiä neuvottelevia ja kollegiaalisesti konstitu
oituja viranomaisia, aina monarkin lähiympäristöön saakka (§ 289). Korkeimmat neu
vottelevat virkamiehet nimittää ja vapauttaa toimestaan Hegelin mukaan monarkki
”rajoittamattomalla ehdonvallalla” (§ 283).
8.4.2 Lakia säätävä valta
Vasta lakia säätävän vallan tarkastelu tuo näköpiiriin kaikki olennaiset näkökohdat
sen valaisemiseksi, miten valtio voi olla vapauden aktualisaatio. Lakia säätävän vallan
tehtävänä on lakien reformoiminen. Aivan kuin Rousseaulla tämä tehtävä koskee vain
yleistä (§ 298/465). Konstituutio (Verfassung) on lain säätämisen edellytys. Hegel ei
pidä mahdollisena eikä viisaana konstruoida konstituutiota, sillä tämä sen paremmin
kuin lakikaan ei voi olla muuta kuin kansan kulloisenkin tietoisuuden ja sivistyksen
ilmausta, sen julki lausumista, mikä on jo implisiittisesti olemassa (§ 273, huom./439).
Tässäkin suhteessa Hegel on Montesquieun jäljillä (vrt. Lakien henki, XIX kirja, 2.
kappale, s. 297).
Konstituutio ei Hegelin terminologian mukaan ole laki. Hän vaatii, että kansalla pitää olla julkinen kirjoitettu laki (§ 215 ja 216/368). Luonnollisesti myös konstituution
pitäisi olla kirjoitettu, mutta olennaista siitä on, että mikään valtio-organisaation osis
ta, monarkki mukaan lukien, ei voi toimia sen vastaisesti. Preussin kuningas Friedrich
Wilhelm III joutui Napoleonille kärsityn tappion jälkeen lupaamaan Preussille konstituution, mutta pääsi lupauksestaan restauraation avulla.
Rousseau ja Hegel ovat tässä kysymyksessä ensi vaikutelmaa lähempänä toisiaan.
Rousseau tosin selvästi konstruoi esittäessään luonnoksensa Korsikan konstituutioksi.
Mutta hyvä lainlaatija vain lausuu julki, mikä implisiittisesti on jo olemassa (Vrt. III,
390). Toisaalta Hegelkin on luennoillaan tarkastellut ”olennaisia yksilöitä”, jotka loi147 On vaikea välttää vaikutelmaa, että ruhtinaan vallasta sanottu on diplomaattista poliittista
filosofiaa ja jonkinlainen intellektuaalinen bastardi. En kuitenkaan puutu asiaan tässä.
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vat konstituution, koska näiden henkilöiden luonteeseen kuului tietää, mitä aika tiesi
ja tahtoi” (Hotho, 753). Näitähän klassiset lainlaatijat varmaankin olivat.
Lakia säätävä valta sisältää sekä ruhtinaan että hallitusvallan momentit ja ”säätyele
mentin” (§ 300). Säätyelementin merkitys lain säätämisessä on seuraava: ”että yleiset
asiat eivät saisi eksistenssiä vain sinänsä, vaan myös itselleen”, ts. ”että niissä saisi
eksistenssin formaalin subjektiivisen vapauden momentti, julkinen tietoisuus monien
käsitysten ja ajatusten empiirisenä yleisyytenä” (§ 301/468ff). Tarkemmin sanottuna
kyse on nimenomaan porvarillisen yhteiskunnan erityisen piirin erityisen tahdon osallisuudesta (§ 301, huom./469).
Sana ”formaali” viittaa tässäkin siihen, että sanottu vapaus on vain jonkin täydel
lisemmän vapauden aspekti. Ei ole välittömästi selvää, onko sana ”subjektiivinen”
kokonaisvapauden vai vain osittaisvapauden määre. Yritän osoittaa, että tarkoitettu
kokonaisvapaus on luonteeltaan subjektiivista. Sitä varten teen erään terminologisen
modifikaation, jota ei Hegelillä ole: nimitän tässä mainittua formaalista subjektiivista
vapautta erityiseksi vapaudeksi ilmaistakseni, että välitön viittauskohde on porvaril
linen yhteiskunta erityispiireineen eivätkä yksityiset kansalaiset.
Tarkoitettu vapaus konkretisoi §:n 260 konkreettisen vapauden erään puolen. Jos
kerran § 257:n mukaan valtion eksistenssi on sen kansalaisten itsetietoisuudessa ja
jos on totta, että valtio suhteessaan yksilöihin muodostuu konkreettisuudessaan eri
tyisten piiriensä välittämänä vastoin sen abstraktia muodostumista suoraan yksilöiden
massasta (§ 308, huom.), on välttämätöntä olettaa, että tässä konkreettisessa valtiossa
piirit saavat ilmaisunsa konstituutiossa.
Säätyelementin merkitys ei ole siinä, että kansan valitsemat tai kansa itse parhaiten ymmärtäisivät, mikä on heille parasta. Se ei Hegelin mukaan ilman muuta edes
osaa tahtoa parastaan. Kansan parhaan tietävät parhaiten hallitus ja korkeat hallinto
viranomaiset jne. Mutta he tietäisivät sen huonommin tai osaisivat toimia puutteelli
semmin ilman tietoa, jonka säätyedustus tuo tullessaan erilaisista ammateista ja
paikallisuuksista. Tämä ei ole vain tietoa asioiden arkisesta sujumisesta tai sujumat
tomuudesta, vaan myös paikallisvirkamiesten toiminnasta (§ 301, huom./469ff).
Hegelille on tärkeää, ettei erityisen säädyn edustus, sen poliittinen osallistuminen,
vieraannu siitä, missä ja miten porvarillisen yhteiskunnan jäsenet tekevät työnsä. Juuri
sillä tavoin paras tieto porvarillisen yhteiskunnan oloista saadaan hallituksen ja tie
toon ja lainsäädännön perusteiksi. Tämä on osasyy siihen, ettei Hegel kannata yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta. Vastaavasti edustajat välittävät siinä yhteydessä, jonka
konkreettinen vapaus (§ 260/406) vaatii erityisen ja yleisen välille, että edellinen saa
oikeutensa ja voi samalla sovittua yleisen kanssa ja opastaa tätä sopimaan legitiimeihin
erityisyyden vaatimuksiin. Välittäminen on yhtäältä erityisen sivistymistä yleisyyteen
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ja oman asemansa ymmärtämiseen yleisyyden muodostamassa kokonaisuudessa. Toisaalta se on myös yleisen sivistymisestä erityiseen.
Yleinen sääty on virkansa puolesta edustettuna lainsäädännässä. Muiden säätyjen
osallistuminen toteutuu säätykokouksessa, jossa on kamari sekä substantiaaliselle et
tä erityiselle säädylle. Tarkastelemme konkreettisen vapauden toteutumista vain eri
tyisen säädyn näkökulmasta. Säädyn edustajat ovat korporaatioiden ja muiden pai
kallisyhteisöjen valitsemia
Porvarin ja kansalaisen klassisen eron Hegel esittää samoin kuin Rousseau:
Valtion kansalaisen yleinen määritys…sisältää kaksinaisuuden, nimittäin että
hän on yksityispersoona ja kuitenkin yleisen tietoisuutta ja tahtoa. Mutta tämä
tietoisuus ja tahto on148 tyhjä…jos se ei ole…erityisen säädyn ja kutsumuksen
täyttämä…Siksi yksilö saavuttaa todellisen ja elävän kutsumuksen yleistä koh
taan ensiksi korporaationa, yhteisönsä jne. piirissä…(§ 308/477).
Valitsijat valitsevat edustajia, joilla on tarkoitukseen sopivat ominaisuudet ja mielen
laatu, jotka ovat tietäviä, nuhteettomia, jonkin alan tuntijoita, esimiesasemassa kun
nostautuneita jne. (§ 309–311). Valinnan pitäisi langeta yleensä luonnostaan ilman
puoluetaisteluita tai kampanjointia (§ 311)149. Edustajilla ei ole mandaattia eikä heidän tehtävänsä ole edustaa erityistä intressiä yleistä vastaan, vaan saada edellinen
asianmukaisesti huomioon otetuksi (geltend gemacht). Lainsäädännän tehtävänä on
toteuttaa yleistä intressiä, mutta erityisten intressien oikeudet ovat siinä tunnustetut
§:n 260 mukaan. Edustajat eivät siis edusta suoraan ihmisiä, vaan intressejä, piirejä
ja yhteisöjä (§ 309). Tätä voi verrata siihen, miten Rousseaun mukaan kansankoko
uksessa oli kysyttävä. Ei pitänyt kysyä määrätystä asiasta, mikä on kansalaisen kanta
siihen, vaan mikä on siinä yleisen intressin mukaista (III, 441; vrt. T3.5).
Edustajan ja hänen valitsijakommuuninsa tai -korporaationsa suhde on tärkeä kon
kreettisen vapauden aspekti. Juuri sen tiedon varassa, jonka edustajalla on yhteisönsä
erityisen toiminnan tuntijana ja sen sovittajana yleisten asioiden kanssa, edistyy myös
yhteisön jäsenten ymmärrys oman erityisen asemansa ja intressinsä suhteesta yleisiin
asioihin ja samalla yleisten asioiden luonteesta konkreettisen vapauden edellyttämällä

148 Tässä ei ole kieliopillista anomaliaa, vaan Hegel haluaa korostaa, että lauseen varsinainen
subjekti on tietävä tahto ja tahtova tieto.
149 Tässäkin ilmenee Hegelin antidesisionismi
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tavalla (§ 260). Vastaavasti tietenkin erityinen intressi voidaan yhä paremmin ottaa
huomioon ja tehdä sille oikeutta yleisten asioiden perspektiivissä.
§ 309 sanoo vielä, että neuvottelukokousten, joihin siis edustajat ottavat osaa, tulee olla eläviä, vastavuoroisesti valistavia ja vakuuttavia yhteisiä neuvottelukokouk
sia. Lausuma on tietysti normi, joka korostaa sivistyspyrkimystä ja kollegiaalisuutta.
Tämä tulee vielä paremmin esiin §:ssä 314 (482):
…säätyjen poissulkeva erityisyys on siinä, että niiden myötätietämisessä
(Mitwissen), myötäneuvonpidossa (Mitberaten) ja myötäpäättämisessä (Mitbeschliessen) yleisistä asioista pääsisi oikeuksiinsa porvarillisen yhteiskunnan
hallitukseen osallistumattomien jäsenten formaalisen vapauden momentti. Niin
laajentuu ensiksi yleisen tietämyksen momentti säätykokouskäsittelyjen julkisuuden välityksellä.
8.4.3 Julkinen mielipide
Sitaatissa, joka päätti edellisen jakson, on sellaista, mikä ei sisältynyt §:n 301 ku
vaukseen säätykokouksen merkityksestä. Tuossa §:ssä se märiteltiin seuraavasti: ”että
yleiset asiat eivät saisi eksistenssiä vain sinänsä, vaan myös itselleen”, ts. ”että niissä
saisi eksistenssin formaalin subjektiivisen vapauden momentti, julkinen tietoisuus monien käsitysten ja ajatusten empiirisenä yleisyytenä”. Tämä pitää §:n huomautuksen
mukaan (471) ymmärtää niin, että käsitykset ja ajatukset eivät ole yksilöjen, vaan
porvarillisen yhteiskunnan eri piirien käsityksiä ja ajatuksia. Mutta sitaatissa ei puhuta erityisestä, vaan individuaalisesta vapaudesta. Sitaatin viimeinen lause on itse
asiassa johdanto §:ään 315, jossa Hegel ryhtyy tarkastelemaan julkista mielipidettä
(öffentliche Meinung) (vrt. § 308). Se antaa yksityiselle kansalaiselle mahdollisuuden
ilmaista yleisistä asioita henkilökohtaisen mielipiteensä.
Kirjallisuudessa on käsitetty usein yksipuolisesti, mihin Hegelin julkisen mielipiteen luonnehdinta tähtää. Se ymmärretään usein teoriaksi sananvapaudesta ja sensuurista. Toki pannaan merkille, että julkinen mielipide ansaitsee Hegelin mukaan sekä
kunnioitusta että halveksuntaa (§ 318/485). Mutta edellinen yleensä vain todetaan ja
jälkimmäistä vatvotaan perusteellisesti. Jo tekstin pinnasta pitäisi näkyä tärkeämpi
teema150.
150 Rosenzweigin (II, 157) mukaan Hegelin asenne julkista mielipidettä kohtaan on pääasiassa
negatiivinen. Olennaisesti samoin arvioivat Weil (73), Neuhouser (256-9) ja Kolb (114) ja Franco (329). Patten, Avineri, Inwood (sanakirja), Mcgee (sanakirja) ja The Cambridge Companion
to Hegel (indeksissään) eivät mainitse julkista mielipidettä. Wood (51ff ja 281ff) mainitsee sub-
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Hegelin osoittama halveksunta julkista mielipidettä kohtaan ei ole vain yritys har
hauttaa restauraation ahdistamaa virkavaltaa. Tätäkin voi olla mukana, koska luennoil
la julkisen mielipiteen arvo on paljon rohkeammin esillä. Mutta Hegel ei selvästikään
pidä julkisen mielipiteen ailahtelusta. Sen pinnassa on usein pärskähtelyjä, jotka ovat
kaukana poliittisesta viisaudesta ja saisivat vallan saatuaan aikaan korvaamatonta pahaa, lynkkauksiin saakka. Näinhän on suuressa määrin yhäkin.
Valtion konstituution erittely ei ole tähän asti suonut yksityiselle kansalaiselle muu
ta osuutta valtioon kuin edustajan välittämän ja erityiseen intressiin ja paikallisyhtey
teen rajoittuneen osallisuuden. Toisinaan näyttää, että muu ei olisi Hegelin mukaan
mahdollistakaan moderneissa suurissa valtioissa, niin kuin seuraavassa sitaatissa, joka
oli jo aiemmin (T7.5.4) esillä:
Moderneissa valtioissamme on kansalaisilla vain rajoittunut osuus valtion yleisissä asioissa; mutta on välttämätöntä suoda siveelliselle ihmiselle yksityistarkoituksen lisäksi yleistä toimintaa. Tämä yleisen, jota valtio ei hänelle aina
ojenna, hän löytää korporaatiosta (§ 255, lis./397).
Jos yksityisen kansalaisen osuus yleisestä perspektiivistä ei ole enempää kuin osal
listumista korporaatioon ja sen valintaprosessiin, on valtion eksistenssi (§ 257) hata
ralla pohjalla. Sen pitäisi näet muodostua teoista, joilla täytyy olla myös yleistä luonnetta ja jotka eivät ole tuota luonnetta vain satunnaisesti tai virkamiesten tekoina.
Virkamiehet ovat valtiota varten, mutta kansalaisten itsetietoisuus tietoineen ja tekoineen on valtion eksistenssi. Kun sitä paitsi porvarillinen yhteiskunta on tuottanut
sivistyksen, on lisäksi vaadittava, että tuo yleinen luonne on monissa teoissa myös
tiedostettuna. Vielä enemmän: olisi epäjohdonmukaista, jos nuo teot eivät muodostaisi
mitään institutionaalista todellisuutta, kun kerran hengen olemukseen kuuluu tehdä
sisäinen objektiiviseksi (anon. 188). Käsitykseni mukaan valtion konstituution erittely

jektiivisen vapauden ja julkisen mielipiteen yhteyden. Taylor (446ff) ja Herbert Schnädelbach
referoivat, mitä Hegel sanoo julkisesta mielipiteestä, mutteivät näe asian konstitutionaalista
merkitystä (Schnädelbach 2000, 321, vrt. 1997, 258). Siep (1986, 414) mainitsee ohimennen
Hegelin vallanjakoa tutkivassa artikkelissaan julkisen mielipiteen vallanjakoon liittyväksi. Hardimonilla (217–8) julkinen mielipide on käsitetty välttämättömäksi osaksi ”deliberatiivista yhteisöä”, jollainen Hegelin valtion on määrä olla. Pelczinski (1984b) esittää julkisen mielipiteen
poliittisen elämän välttämättömäksi elementiksi (73) ja kiinnittää huomion sen kasvatukselliseen merkitykseen (74; vrt. 1971, 11). Petersen (164ff) esittää julkisen mielipiteen konstituution
osaksi ja yleisen tahdon ilmenemismuodoksi, jolloin kaikkein olennaisin tulee mainituksi.
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vapauden kannalta saadaan päätökseen vasta kun otetaan huomioon julkinen mielipide
sen osana.
Kysymys julkisesta mielipiteestä tulee esille §:ssä 315. Hieman omituisesti §:n 314
sivistyksen laajenemisesta puhuvan ja edellisen jakson lopussa esitetyn sitaatin vii
meinen lause toimii siihen johdantona, jota ilman §:n 315 substanssi jäisi epäselväksi
(§ 315/315). Julkinen mielipide voi sen mukaan päätyä säätykokouksen julkisuuden
välityksellä todempiin ajatuksiin valtion käsitteestä, tilasta ja asioista sekä pystyy sen
välityksellä arvioimaan näitä asioita järkevämmin.
Muotonsa puolesta Hegelin julkinen mielipide on kansalaisten mielipiteen ilmausta ja samalla heidän välisensä kommunikaatioyhteys, siis eräänlainen instituutio, jota
nämä ilmaukset itse ensi sijassa rakentavat, mutta myös säätykokouksen julkisuus. Si
sältönsä puolesta julkinen mielipide on kansalaisten kykyä arvioida järjellisesti valtion
tilaa, käsitettä ja sen yleisiä asioita (§ 315/482). Hegel liittää kysymyksen julkisesta
mielipiteestä myös lehdistöön (Hotho, 823)
Julkinen mielipide ei ole samaistettavissa yleiseen mielipiteeseen niin kuin usein
ymmärretään. Tämä koskee hyvin monenlaisia asioita, jotka vaihtuvat usein lyhyen ajan kuluessa. Yleistä mielipidettä ei voi helposti käsittää instituutioksi, koska se
unohtaa eilisensä liian nopeasti ja sitä hallitsevat tänään yhdet, huomenna toiset. Ylei
nen mielipide saattaa toisinaan tulla enemmän kuiskatuksi kuin sanotuksi ääneen. He
gelin haluaa siis korostaa julkisen mielipiteen instituutioluonnetta. Hegelin ”halvek
siva” kanta julkiseen mielipiteeseen saattaa olla seurausta siitä, ettei hän itsekään ole
sitä riittävästi erottanut yleisestä mielipiteestä.
§:ssä 316 Hegel kutsuu julkista mielipidettä formaaliksi subjektiiviseksi vapaudeksi. Se tarkoittaa sitä, että yksilöillä on sellaisenaan, ts. yhteiskunnallisesta asemastaan
riippumaton oikeus ilmaista yksilöllinen arvostelmansa, mielipiteeseensä ja suosituk
sensa yleisistä asioista. Tätä formaalia subjektiivista vapautta olisi syytä sanoa in
dividuaaliseksi formaaliksi subjektiiviseksi vapaudeksi erotukseksi siitä erityisestä
formaalista subjektiivisesta vapaudesta, jonka § 301 huomautuksineen mainitsee151.
Luennolla 1819/20 Hegel sanoo, että yksilöt eivät tule sellaisinaan edustajien välityk
sellä kuuloon, koska näillä ei ole eikä voi olla mandaattia (Anon. 271). Hänen mu
kaansa moderniin aikaan kuuluu kuitenkin prinsiippi, jonka mukaan sen mitä jonkun
on tunnustettava, on osoitettava hänelle oikeutuksensa (esim. Hotho, 819).
§ 317 sanoo, että julkinen mielipide sisältää itsessään oikeudenmukaisuuden, koko
151 Voidakseni käyttää tässä sanaa ”individuaalinen”, jota Hegelillä ei ole, liitin edellä jaksossa
T8.4.2 esillä olleeseen formaaliin subjektiiviseen vapauteen (§ 301) lisämääreen ”erityinen”,
jota Hegelillä ei liioin ollut. Nyt on nähtävissä, että näiden lisäysten aikaansaama distinktio saa
täydelleen perustelunsa Hegelin omasta tekstistä.
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konstituution, lainsädännän ja yleisen tilan totuudellisen sisällön ja tuloksen. Näin
lausuessaan Hegel siirtää katseen siihen saumattomaan yhteyteen, joka kaikilla maa
ilmanhistoriallisilla valtioilla on suhteessaan niiden koko kansalliseen kulttuuriin,
sen henkeen. Tämä yhteys ei ole vähemmän todellinen modernissa valtiossa (W20,
483). Juuri tämän vuoksi kullakin kansalla on periaatteessa juuri sille ominainen kon
stituutio (§ 274, huom./440). Hegelin mukaan julkinen mielipide sisältää nämä asiat
”terveen ihmisjärjen” ennakkoluulojen läpäisemässä muodossa. Juuri siksi julkinen
mielipide ansaitsee sekä suuren kunnioituksen että halveksunnan samalla kertaa (§
318/485). Oikeusfilosofiaa arvioinut kirjallisuus on hyvin yleisesti keskittynyt pohti
maan jälkimmäistä, kun edellinen on varsinainen asia.
Lukuvuoden 1824/5 luennoilla, joista käytettävissä ovat Griesheimin muistiinpanot, Hegel on esittänyt julkisesta mielipiteestä mm. seuraavaa:
Julkinen mielipide on kansan tahdon ja käsityksen ilmaisun epäorgaaninen
tapa. Mutta valtiossa todella pätevän pitää toimia orgaanisella tavalla niin kuin
konstituutiossa tapahtuu. Julkinen mielipide on kaikkina aikoina suuri mahti, erityisesti aikanamme, jolloin subjektiivisen vapauden prinsiipillä on näin
tärkeä merkitys. Minkä tulee päteä, sen ei tule päteä pakolla (Gewalt), mutta
vähemmän myös tapojen ja siveiden kuin näkemyksen ja perusteiden välityksellä (Griesheim, 723).
Julkinen mielipide on kunnioitettavin ja pyhin, koska siinä ovat tiedettyinä
kaikki ne henkiset määritykset, kategoriat ja maksiimit, jota ohjaavat ja hallitsevat ihmisyksilöä valtion jäsenenä. Tapa, jolla kansa muodostaa käsitteitä
ihmisestä, itsestään, siveellinen välttämättömyys, sisältyy julkiseen mielipiteeseen. Tähän ei sovi kajota (aufgreifen), sillä se on henki tekemässä totta itsestään. Se on itse…henkinen ja siveellinen mahti ja sisältää käsityksen siitä, mitä
ihminen on arvonsa ja äärettömyytensä nojalla (Griesheim, 724).
Näiden lauseiden ymmärtäminen vaadi hienostunutta tulkintaa. Kun otamme huomi
oon valtion ja sen kansankulttuurin, kansanhengen, historiallisen suhteen, ymmär
rämme, etteivät nämä lauseet tosiasiassa sano paljonkaan enempää kuin §:n 317 en
simmäiset lauseet. Ne sanovat sen vain painokkaalla ja paatoksellisella tavalla, niin
ettei asiaa ole helppo ohittaa vähällä huomiolla. Myös luennoillaan 1819/20 Hegel
ilmaisee korkean käsityksensä julkisesta mielipiteestä ja mainitsee sen olevan valtion
henki (Gesinnung) ja täydennys sille, minkä säätykokous lausuu julki.
Hegel esittää v. 1818/9 säilyneiden luentomuistiinpanojen mukaan, että myös säädyt, hallitus ja ruhtinas ovat julkisen mielipiteen piirissä (stehen in der öffentlichen
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Meinung). (Anon. 271). Tällainen ilmaisu, jonka tulkitsemiseen konteksti ei juuri
auta, on luentomuistiinpanoille tyypillisellä tavalla epämääräinen. Luonteva tulkinta
sille on, että säädyt, hallitus ja ruhtinas ovat osallisia siinä instituutiossa, jota julkinen
mielipide on. Toisin sanoen niillä on oikeus, ehkä painokaskin oikeus, ilmaista mie
lipiteensä sen edustajina, mutta silloin heillä on samalla velvollisuus käsittää itsensä
jonkin sellaisen julki lausujiksi, joka on objektiivisesti olemassa heistä riippumatta
ja jota on kunnioitettava sellaisena. Tietysti myös säätykokousten §:ssä 314 kuvailtu
luonne kuvaa säätyjen kuulumista julkisen mielipiteen piiriin.
Haluan erikseen kiinnittää huomiota viimeksi edellä sisennetyn sitaatin viimeiseen
lauseeseen. Se kertoo, että valtion eksistenssiin, joka muodostuu siveistä ja kansa
laisten itsetietoisuuksien tiedosta ja toiminnasta (§ 257), pitäisi perustua enemmän
jälkimmäisiin kuin edellisiin. Näin sanoo vain ajattelija, jolla on määrätty ja ilmeinen
sivistyksellinen ohjelma mielessään. Tuo ohjelma kytkeytyy julkiseen mielipiteeseen.
§ 317 sanoo siis, että valtion eksistenssiä ja legitiimiyttä on mahdollista ja välttä
mätöntä kohottaa sivistämällä julkista mielipidettä.
Sivistämisen viimekätinen mitta on julkisessa mielipiteessä itsessään, sen syvässä
vakaassa virrassa, joka kätkeytyy pintapärskeiden taakse. Juuri se on pyhä ja ehdot
toman oikeutettu kohoamaan orgaanisessa muodossa konstituutioksi ja sen toiminnan
hengeksi. Siihen ei pidä kajota, vaan tulkita pieteetillä. Päämäärä on itse asiassa, että
julkinen mielipide samaistuu sekä valtion konstituutioon että yleiseen tahtoon.
Republikaaninen perinne kurottautuu näin klassisiin esikuviin. Paideia on Hegelin
valtiossa yhtä keskeinen kuin Platonilla ja Aristoteleella. Se on kuitenkin läsnä hie
novaraisesti, kuin huomaamatta. Syy tähän ei ole missään muussa kuin Preussiin ja
koko Eurooppaan 1810-luvun jälkipuoliskolla levinneessä restauraatiossa, jonka oli
määrä palauttaa katolisen kirkon ja sääty-yhteiskunnan Ranskan vallankumouksessa
menettämät asemat. Valistuksen punaista vaatetta ei sopinut heiluttaa Metternichin
hengenheimolaisten edessä muuten kuin hieman himmennetyssä valaistuksessa.
Valtio on sivistysprosessi konstituutionsa ja yleisen tahtonsa suhteen. Legitiimin
valtion hallituksen ja säätykokouksen yksi tehtävä on tulkita julkisen mielipiteen syvä
virtaa ja orientoitua toiminnassaan ja käsityksessään tulkinnan mukaan. Toisaalta säätykokousten tulee antaa aineksia julkisen mielipiteen omaehtoiseen muodostumiseen.
Koska valtio on aina kehittyvä, eivät syvävirta ja konstituutio milloinkaan täydellisesti
kohtaa toisiaan, mutta legitiimissä valtiossa syvävirta pyrkii lähestymään konstituutiota ja konstituutio syvävirtaa. Käsitykseni mukaan vain tulkitsemalla näin §:ää 317
voidaan §:n 257 valtion määritelmä yleensä realisoida loppuun saakka.
Mielestäni on selvää, että vasta tämän individuaalisen formaalin subjektiivisen
vapauden myötä vapaus ja oikeus ovat käsitellyt loppuun. Mielestäni on syytä todeta
143

lisäksi, että tämän viimeinen osanen, formaali individuaalinen subjektiivinen vapaus,
ei ole vähäpätöinen, vaan suuri ja tärkeä, ehdottoman olennainen. On huomattava, että
myös valtion filosofinen todistus on vasta näin substantiaalisessa päätöksessään, sillä
olisi voinut olla mahdollista, että mitkään instituutiot eivät voisi täyttää porvarillisen
yhteiskunnan vapausvajetta152.
Missä määrin Rousseaun opinion publique (III, 394)153 on verrattavissa Hegelin
julkiseen mielipiteeseen? Olen Rousseauta käsitellessäni suomentanut tämän termin
”julkiseksi mielipiteeksi”, mikä jo ilmaisee mielipiteeni tästä kysymyksestä. Rous
seaun mukaan julkinen mielipide oli olennainen osa neljättä ja kirjoittamatonta lain
tyyppiä konstituution, yksityisoikeudellisen lain ja rikosoikeudellisen lain lisäksi.
Muut osat ovat tavat ja tottumukset. Hän sanoo julkisen mielipiteen muodostavan
valtion todellisen konstituution (la véritable constitution de l’Etat) ja lisää, että suuri
lainlaatija ottaa tämän huomioon ja huolehtii siitä, että se säilyy kantavana voimana
valtiossa. Toisessa yhteydessä Rousseau sanoo, että samoin kuin yleisen tahdon ju
listaa laki, julistaa julkisen mielipiteen (jugement publique) sensuuri. Rousseau ko
rostaa, ettei sensuuri ole erotuomari, vaan vain julistaja. Voidakseen julistaa julkisen
mielipiteen, sensuurin on sitä luonnollisesti tulkittava ”kajoamatta” tai ”oikaisematta”
(III, 458).
Hegelin ja Rousseaun julkisen mielipiteen käsitteet ovat lähisukulaisia. Hegel tosin
asettaa korkeampia vaatimuksia julkisen mielipiteen sivistystasolle kuin Rousseau.
Sen selittää heidän poliittisen konseptioittensa ero rahatalouteen nähden. Koska tätä
on mahdollisimman vähän Rousseaun legitiimin poliittisen yhteisön piirissä, ei sen
hallinnonkaan tarvitse olla kovin raskas. Vastaavasti kehittyvä rahatalous vaatii yhä
vankemmin byrokraattista hallintoa yhä hienosyisemmäksi käyvää lainsäädäntöä.
Paideia on tärkeässä roolissa CS:n poliittisen yhteisön legitiimiyden teoriassa.
Tämä yhteys on tosin niukasti esillä itse CS:ssä. Mutta yhdistämällä Émilen teorian
kasvatuksesta poliittiseen teoriaan niin kuin se tässä tutkimuksessa tapahtui, voimme
perustellusti väittää, että se suuri merkitys, jonka Rousseau paatoksella antaa kansa
laiskasvatukselle ensyklopedia-artikkelissaan poliittisesta taloudesta (III, 259ff),
ilmaisee yhä hänen kantansa CS:ssakin v. 1762. Paideia on tärkeässä roolissa myös
kirjoituksessa v. 1771, jonka Rousseau kirjoitti Puolan konstituution suunnittelua var
ten (Considérations sur le Gouvernement de Pologne et sur sa réformation projettée).
Sen neljännessä jaksossa hän käsittelee kasvatusta ja korostaa jo ensimmäisessä lau
seessa aiheen tärkeyttä tässä poliittisessa yhteydessä (III, 966).

152 Mikä on tunnetusti Marxin kanta.
153 Tässä CS:n kohdassa ”publique” puuttuu, mutta sillä ei selvästikään ole merkitystä.
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Vain autonomisen vapauden käsite voi toimia tällaisen konseption prinsiippinä, kos
ka vain se perustelee persoonan itsensä toteuttamisen oikeuden vapauden välttämät
tömäksi implikaatioksi.
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9 Yhteenveto:
Rousseaun ja Hegelin republikanismi
Seuraava on lyhyt yhteenveto asioista, jotka ovat aiemmin jo olleet esillä. Tehtävänä
on tiivistää esiin Rousseaun ja Hegelin filosofioiden välinen syvä yhteys ja samalla
kiinnittää huomio merkityksellisimpiin eroihin sen pohjalta. Hegel tunnisti Rousseaun
siksi edeltäjäkseen, joka asetti valtion prinsiipiksi sekä muodoltaan että sisällöltään
filosofisen käsitteen, vapaan tahdon (§ 258/400). Hegel esittää tosin saman tien, että
Rousseau käsitti tahdon vain yksittäisen tahdon erityissä muodossa, mikä on ilmeinen
väärinkäsitys (Sama./400; vrt. Mäki 1998, 182ff, 186).
Voimme aluksi todeta, että sekä Rousseaun että Hegelin poliittiset filosofiat ovat
todellakin, niin kuin esipuheessa esitin, oikeusfil osofioita154 siinä merkityksessä, että
ne asettavat oikeudenmukaisuuden käsitteeseen perustuvan normatiivisen kriteerin
poliittisten yhteisöjen legitiimiyden arvioimiseksi. Tämän lisäksi heidän oikeusfilo
sofioillaan on yhteisenä piirteenä oikeuden käsitteen perustaminen vapauden käsittee
seen, vieläpä niin, että heidän vapauden käsitteensä ovat samaa autonomista tyyppiä,
joka eriteltiin luvussa T2 Jo tämä piirteiden yhteisyys on ainutkertainen modernin
poliittisen filosofian klassikoiden joukossa. Autonominen vapaus viittaa sekä Rous
seaulla että Hegelillä vapaaseen persoonaan, jonka identtisyys ja samalla elämä muo
dostuu keskeisesti siitä, että se noudattaa itselleen asettamiaan sitoumuksia.
Sanottu vapauden muoto asettaa negatiivisen vapauden ja a fortiori yksityisomistuk
sen alisteiseen, vaikkakin tärkeään asemaan oikeuden perusteissa. Tässä on käsityk
seni mukaan liberalismin ja republikanismin eron sellainen fundamentaalinen perusta,
jolle entistä johdonmukaisempi rajankäynti niiden välillä voisi tulla mahdolliseksi.
Liberalismissa identifioidaan vapaus ja yksityisomistus pitkälle ja vapaus on usein
vain väline johonkin muuhun, kuten turvattuun nautintaan. Yksityisomistukselle py
ritään lisäksi rakentamaan esipoliittinen luonnonoikeudellinen peruste, joka nojaa
luonnontilan käsitteeseen. Rousseaulla ja Hegelillä luonnontilan käsite ei liity millään
tavoin autonomiseen vapauteen, joka on poliittisen legitiimiyden peruste.

154 Edellä on sivuutettu yksityisoikeuden näkökulman systemaattinen käsittely. Tämä voisi
olla sinänsä paha laiminlyönti. Olemme kuitenkin nähneet, että näissä kahdessa republika
nistisessa teoriassa yksityisoikeus ei milloinkaan saa samanlaista itsenäistä asemaa kuin useimmissa liberalistisissa teorioissa (esim. Lockella ja Humella). Esimerkiksi sekä Rousseau että
Hegel suhteellistavat omistusoikeuden sekä vapauden käsitteissään että yleiseen intressiin nähden tavoilla, jotka eivät tule kyseeseen liberalismissa.
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Edellä kävi selväksi, että Rousseaulla poliittinen vapaus on yhteiskuntasopimuksen vallitsemisen merkityksessä edellytys sille, että on mahdollista säilyttää autarkian edellytykset ja luoda siten hyvät edellytykset vapaan persoonan kasvattamiselle
Emilen suuntaviivojen mukaisesti (vrt. T4.6). Mutta onko yleisen tahdon vallitsemi
nen itsessään myös individuaalisen kansalaisen vapautta? En usko Rousseaun kos
kaan pohtineen tätä kysymystä. Hegelin vastaus on luettavissa §:stä 258: valtio antaa
kansalaiselle viimekätisen tarkoituksen (Endzweck), joka on vapaus korkeimmassa
merkityksessään, johon sisältyy myös tunnustus. Tällä tavoin kansalaisen persoo
nallinen vapauskin toteutuu korkeimmassa merkityksessään tässä viimekätisessä tar
koituksessa. Hegelin vastaus on ehdoton, koska luonnontilassa ei ole hänelle mitään
positiivista. Rousseau saattaisi ehkä pohtia kysymystä rinnastamalla republikanistisen
vapauden luonnolliseen vapauteen (vrt. III, 364).
Yleinen tahto on Rousseaulla kansalaisten kollektiivinen tahto. Se voi olla olemassa vain kun riittävän suuri osa kansalaisista tahtoo yleistä intressiä yksityistahtojensa
riittävän vahvana osana. Minusta on selvää, että Rousseau laskee kansalaishyveeseen
positiivisen patrioottisen innon eikä vain mukautumista yleiseen tahtoon. Silloin mi
nusta on sanottava, että se osa kansasta, jolla tämä into on, on individuaalisesti vapaa
poliittisessa vapaudessa.
Rousseaulla ja Hegelillä omaisuus on vapauden väline, sen jalansija maailmassa.
Rousseaulla lisäksi vain määrätyissä rajoissa pysyvä yksityisomistus on tätä, erityi
sesti autarkinen perheviljelmä, joka takaa ettei sen omistajan tarvitse myydä itsestään
mitään äveriäämmille. Hegelille yksityisomistus on vapaan tahdon olemassaolo (Da
sein) (§ 33/87) eli ”ulkoinen, välitön käsillä oleva maailma (vorgefundene Welt)” (§
34/92), jonka nojalla hän on oikeuskelpoinen persoona (§ 36/95).
Autonominen vapaus voidaan sekä Rouseaulla että Hegelillä käsittää poliittisena
vapautena yleisen tahdon vallitsemisen vaatimukseksi poliittisen yhteisön legitiimi
yden ehtona. Rousseaun ja Hegelin yleisen tahdon käsitteet ovat lähes identtiset. He
gel käyttää suhteellisen harvoin juuri tätä termiä, useammin termiä ”substantiaalinen
tahto”, joka kuitenkin on valtion tapauksessa ”yleisyyteensä kohonnut erityinen itse
tietoisuus” (§ 258/399; vrt. § 257/398). Juuri siitä Rousseaun yleisessä tahdossa on
kyse. Hänen yleisen intressin käsitteensä on olennaisesti sama kuin Rousseaun yhtei
nen hyvä sekä samalla tavalla ehdottomasti yleinen yleisen tahdon kohde.
Autonomisesti vapaa persoona tuo näkyviin yhteyden Rousseaun ja Hegelin mo
dernin republikanismin ja antiikin, etenkin Aristoteleen ajattelutavan välillä. Koska
kyse on inhimillisen elämän perusprinsiipeistä, ei ole yllättävää, että yhteys näkyy mo
ninaisilla tavoilla. Merkittävin yhteys on siinä, että persoonan erityisen ja yksityisen
hyvän elämän toteuttamisen mahdollisuus on hyvän poliittisen yhteisön määrittelype
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rusta (Aristoteles). Juuri sanotun edellytyksenä on Rousseaulla ja Hegelillä vapauteen
ja siten myös oikeuteen kytketty tunnustuksen käsite.
Sekä Rousseaun että Hegelin yleisen tahdon käsite tekee legitiimistä poliittisesta
yhteisöstä kollektiivisen persoonan, joka tahtoo, tietää tahtonsa ja toteuttaa sen. On
selvää, että Rousseaun ja Hegelin perspektiiveissä on tietty ero tällä kohtaa. Rous
seaulle tietäminen ei ole välttämättä enempää kuin talonpoikaisviisautta, vaikkakin
virkamiehistön ja hallituksen tulee hallita erityistaitoja. Talonpoikaisviisaus ei riitä
tavalliselle kansalaisellekaan sellaisessa yhteiskunnassa, jollainen Hegelin porvaril
linen yhteiskunta kehittyvine rahatalouksineen ja tieteineen on. Hegel korostaa siksi
poliittisen persoonan tietämistä enemmän kuin Rousseau.
Kansalaisen itsensä toteuttaminen on kummallakin siis poliittisen yhteisön keskeinen päämäärä. Tässä suhteessa tulee myös tietty ero näkyviin. Rousseau on taipuvainen sitomaan ainakin useimpien yksityisten ihmisten päämäärän ”peltokulttuuriin”. Ei
ole toki mitään tarvetta ajatella, ettei se voisi sisältää rajattomasti yksilöllisiä variaatioita ja kulttuurista kehitystä, mutta tämä ei voisi olla lähimainkaan samanlaista kuin
rahataloudessa. Hegel puolestaan näkee juuri tämän mukana kehittyvässä sivistyksessä perusteet ihmisten itsensä toteuttamiselle, tietenkin yleisen tahdon ehdoilla.
Sekä Rousseaun että Hegelin poliittinen teoria asettavat melkein Platonin tavoin
julkisen kansalaiskasvatuksen konstituution osaksi. Tämä pätee silmiinpistävästi
Hegelin Oikeusfilosofiaan (vrt. T8.4.3). CS ei ilmaise asiaa samalla selvyydellä, vaikka julkista mielipidettä koskevalla opilla on siinä samanlainen tehtävä kuin Oikeusfi
losofiassa. Emilessä hän toteaa halveksivasti omasta ajastaan, ettei julkista kasvatusta
enää ole (IV, 250). Olemme edellä kuitenkin nähneet, että julkinen kasvatus on merkittävästi esillä Rousseaun muissa teoksissa (vrt. T8.4.3).
Rousseaun ja Hegelin poliittisia teorioita yhdistää merkittävä ja niiden koko luon
netta keskeisesti määrittelevä teoreettinen konstellaatio, joka kytkeytyy saumattomasti
aluksi esitettyihin perustaviin teoreettisiin prinsiippeihin. Ne ovat ensinnäkin toistensa
kaltaisia, mutta liberalistisesta valtavirrasta radikaalisti poikkeavia kriittisiä teorioita
modernista maailmasta. Erityisesti kyse on siitä, että moderni ”tarpeiden systeemi”
rahatalouksineen on kummankin näkökulmasta kelvoton kansalaisvapauden kasvualusta, koska se ruokkii itsessään egosentrisyyttä ja heikentää muutenkin hyvän kansalaisuuden ehtojen toteutumista. Toiseksi kummassakin teoriassa poliittinen yhteisö,
jossa perustava legitimoinnin prinsiippi on yleinen tahto ja sen takana vapaus, tarjoutuu ratkaisuksi modernin yhteiskunnan ongelmaan.
Vastavuoroinen tunnustus, sekä Rousseaun että Hegelin tärkeä vapauden ja oikeuden peruste, on kasvanut yleiseksi porvarillisen yhteiskunnan tarpeiden systeemin
pohjalla. Mutta saman systeemin ruokkima egosentrisyys pyrkii säännönmukaisesti
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typistämään sen vain omaisuutta ja vaihtoa koskevaksi oikeussuhteeksi, ts. estämään
sen kehkeytymisen yleisen solidaarisuuden perustaksi. Autonomisen vapauden pe
rusta heikkenee silloin kahdessa suhteessa. Ensinnäkin tunnustus yleisessä alistami
sen pois sulkevassa mielessä rapautuu. Toiseksi yksilön kyky muodostaa autonominen
persoonallisuus vähenee egoististen halujen hallitessa, koska nämä eivät ilmennä niinkään persoonan identtisyyttä kuin suuntautuvat modernin tarpeiden systeemin synnyt
tämän ahneen ja lyhytjänteisen kulttuurin tyrkyttämään tarjontaan.
Tunnustuksen on tarkoitus ylittää oikeuden perusteissa se, mitä yksityiseen, monen
väliseen tai erityiseen etuun voidaan perustaa. Siten Hegelin ”Gesinnung” ja Rous
seaun ”lien par l’estime”155, joka on jotain muuta kuin ”lien par l’intéret”(II, 968), on
tunnustuksen sisältävä sisäinen, henkinen tai – Oikeusfilosofian termejä käyttääkseni
– siveellinen suhde ulkoisen etusuhteen vastakohtana (§ 187, huom./345). Tällaista
oikeuden konstituutiota liberalistinen teoria vierastaa (vrt. T3.6).
Sekä Rousseaun että Hegelin liberalistisesta valtavirrasta poikkeavaan ajatuskantaan kuuluu vapauden käsittäminen itsensä toteuttamisen oikeudeksi autonomisen vapauskäsitteen luonnollisena seurauksena. Tästä vuorostaan seuraa, että itsensä
toteuttamiselle on rakennettava taloudellista ja sosiaalistaa perustaa, joka katsotaan
oikeudeksi. Tämä on hyvin ilmeistä Hegelin kohdalla (ks. T7.5.3). Mutta Rousseaun
vaatimus suhteellisesta taloudellisesta tasa-arvoisuudesta ja oikeudesta toimeentuloon
oman viljelyksen perustalla tähtää samaan. Ilman sitä vapaus, oikeuden peruste, puuttuisi (III, 391). Juuri sanottu ilmentää yllä mainittua negatiivisen vapauden ja yksityisomistuksen alisteista ja perusteiltaan erilaista asemaa republikanistisessa kuin liberalistisessa teoriassa. Rousseaun ja Hegelin olennainen ero on siinä, että Rousseaun
legitiimi poliittinen yhteisö huolehtii taloudellisen tasa-arvoisuuden säilyttämisestä
jatkuvasti, kun taas Hegelin modernissa valtiossa eriarvoisuus muodostaa jatkuvasti
uusiutuvan ongelman ratkaistavaksi legitiimiyden ehtona,
Rousseaun ja Hegelin keskeinen ero on siinä, että edellinen kuvitteli tavalla tai
toisella mahdolliseksi rajoittaa rahatalouden agraaritalouden marginaaliin, mutta jäl
kimmäinen ymmärsi laajenevan rahatalouden jo varhain peruuttamattomaksi kohta
loksi (vrt. W1, 333). Heidän eriaikaisuuttaan ilmentää se, että Hegel työsti laajasti ja
ahkerasti modernia poliittista taloutta aina 1700-luvun viimeisestä vuosikymmenestä
saakka156 ja saattoi käyttää hyväkseen Smithin ja Ricardon uraa uurtavan työn. Rous-

155 Tai monikossa: ”les sacrés liens des Sociétés” (III, 207; vrt. III, 352)
156 Hän kommentoi James Steuartin teosta Inquiry into the Principles of Political Economy
saksankielisestä käännöksestä 1700-luvun loppuvuosina (Rosenkranz, 86).
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seau ei ehtinyt tuntea Kansojen varallisuutta157 eikä liioin päästä näkemään kovin
merkittävästi kapitalistisen industrialismin todellista syntyä.
Hegel sanoo Platonin pyrkineen Valtiossaan ”sitomaan erityisyyden voimien ke
hityksen” tiiviisti valtioyhteyden ympärille (§ 260/407). Näiden voimien kehitys oli
kuitenkin jo liian pitkällä, jotta sitominen olisi onnistunut (§ 185, huom./341ff). On
ilmeistä, että Rousseau yritti CS:ssa toteuttaa jossain määrin samaa kuin Platon Val
tiossaan. Rahatalous oli Hegelin käsityksen mukaan nyt niin kuin Platoninkin aikana
liian pitkällä, jotta Rousseaun pyrkimys olisi voinut menestyä. Hegel myös liitti va
pauden edellytykset porvarillisen yhteiskuntaan. Ratkaisu oli siis löydettävä muualta:
Modernien valtioiden prinsiipillä on tämä valtavavoima ja syvyys, että sallii
subjektiivisuuden prinsiipin täydentyä persoonallisen erityisyyden itsenäiseen
äärimuotoonsa, mutta samalla palauttaa sen substantiaaliseen ykseyteen ja säilyttää itsessään tämän (§ 260/407; vrt. § 185/342).
Sekä Rousseau että Hegel korostavat, että kasvatuksen keskeisyys konstituutiolle ei rajoitu vain konstituutioon itseensä kuuluviin piirteisiin. Vaikka Émile tutkii kasvatusta
ehdoilla, joita moderni urbaani maailma ei kykene täyttämään, Rousseaun perim
mäinen pyrkimys ei ole selvittää, miten niiden tulisi kasvattaa, joilla on mahdollisuus
järjestää lapsilleen tuosta maailmasta riippumattomat kasvatusolosuhteet. Siihenkin
hän kyllä tähtää, koska hän tiesi jo La nouvelle Héloïsen vastaanoton perusteella, että
Émilen oletettavasti melko ylhäinen ja sivistynyt lukijakunta oli kyllästynyt kulttuurin
pinnallisuuteen ja altis vastaanottamaan hänen sanomansa. Kuitenkin tärkeintä hänelle
oli hänen antropologiseksi ymmärtämänsä tehtävä selvittää autarkisuuteen ja ihmisyyteen kasvattamisen ehdot Émilessä, jotta CS voisi olla ne toteuttava poliittinen yhteisö.
Sillä vain näin toteutuu Rousseaun maksiimi:
Yhteiskuntaa on tutkittava ihmisen välityksellä ja ihmistä yhteiskunnan vä
lityksellä. (IV, 524)
Hegel puolestaan mainitsee perheen ja korporaation porvarilliseen yhteiskuntaan is
tutetuiksi valtion siveellisiksi juuriksi (§ 255/396). Niiden merkitys on tietenkin juuri
157 Rousseau eli viimeiset vuotensa suuressa määrin muusta yhteiskunnasta erillään. Hän ei
luultavasti juurikaan pohtinut poliittisia tai yhteiskunnallisia kysymyksiä, joista häntä oli joka
tapauksessa kielletty kirjoittamasta. Hän kuoli 1778, kun Kansojen varallisuus ilmestyi 1776.
Tuskin hän sai edes kuulla koko teoksesta, saati sitten tutustua siihen.
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kasvatuksellinen. Huomautuksessa hän sitten sanoo:
Avioliiton pyhyys ja kunnia korporaatiossa ovat kaksi momenttia, joiden heik
kenemisestä porvarillisen yhteisön hajoamiskehitys saa voimansa (sama).
Lopuksi on syytä kysyä, millaista on se normatiivisuus, joka liittyy Rousseaun kes
keisiin kategorioihin, suvereeni, laki yleinen tahto ja yhteinen intressi sekä Hegelin
idean käsitteeseen. Selvästikään se ei kummallakaan ole samaa tyyppiä kuin Kantin
idea, jota kohti olisi kuljettava sitä koskaan lopullisesti tavoittamatta. Rousseau ei
puhu milloinkaan siihen viittaavalla tavalla eikä ole syytä olettaa, ettei lainlaadinta
sanan varsinaisessa mielessä olisi hänen käsityksensä mukaan periaatteessa täydel
lisesti mahdollista. Hegel puolestaan tuomitsee koko ikuisen lähestymisen käsitteen
epäkäsitteeksi, kategorian schlechte Unendlichkeit sovellutukseksi (W5, 152; 155ff).
Kysykäämme seuraavasti. Miten Rousseaun ja Hegelin voisi ajatella kääntävän
normin imperatiiviksi tai kehotukseksi? Eikö esimerkiksi Rousseaun normilla olisi
mitään sanottavaa poliittisille yhteisöille, jotka eivät olisi legitiimejä, ts. noudattaisi
yhteiskuntasopimusta? Luontevaa olisi ajatella, että legitiimiyttä on enemmän tai vä
hemmän sen mukaan, kuinka suuressa määrin hallitus toimii yleisen tahdon hengessä
ja mukaan.
Tapa jolla Hegel omaksuu laajasti erilaisia rakenteellisia ratkaisuja Aristoteleelta
sekä hänen luottamuksensa siihen, että moderni oikeusvaltio on restauraatiosta huoli
matta peruuttamattomasti juurtunut teollistuneeseen Eurooppaan, antavat aiheen us
koa hänen ajatelleen seuraavasti. Niin kuin legitiimin valtion eksistenssinä ovat tavat
(Sitten) ja kansalaisten itsetietoisuuksien tieto ja toiminta (§ 257/398), niin voitaisiin
kenties sanoa, että tietyllä valtiolla on reaalisuutta siinä määrin kuin kansalaisilla on
siihen kohdistuvaa yleistä tahtovaa mielenlaatua. Legitiimiyden aste olisi sitten luon
nollisesta sama kuin reaalisuuden aste.
Olen edellä olevassa esityksessä jättänyt syrjään olennaisen ja sekä Rousseaun että
Hegelin kannalta mielenkiintoisen kysymyksen valtion ja uskonnon suhteesta. Viit
tasin tosin Rousseaun kansalaisuskonnon kansanpedagogiseen merkitykseen. Koska
Hegelille Jumala on filosofisesti ja käsitteellisesti sama kuin henki ja legitiimi valtio
hengen olemassaoloa, on legitiimi valtio uskonnon ja filosofian perustana olemuk
sellisesti yhtä näiden kanssa158.

158 Tarkemmin uskonnon ja valtion suhteesta Hegelillä ks. Siep, 1992, 321ff.
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Kirjallisuus
Viittaukset tutkimuksen tekstiin ovat muotoa T2.1 tai T2.1.2, missä kirjainta ”T” seuraa luku ja sitten jaksoja ja alajaksoja.
Viittaukset Rousseaun teksteihin ovat hänen Koottuihin teoksiinsa, Bibliothèque de
la Pléiade, Gallimard. Esim. III, 231 viittaa kolmannen osan sivuun 231. Sen lisäksi
käytän viittausta Yhteiskuntasopimuksen kirjaan ja jaksoon. Esim. II.5 viittaa toisen
kirjan (livre) viidenteen jaksoon (chapitre). Viittaan samalla tavalla yleensä näiden
teosten osiin yleensä. Esim. II, 1008 viittaa osan 2 sivuun 1008, vaikka kyseessä ei
olekaan Rousseaun oman teksti (vaan esimerkiksi selitys, kommentaari tms.)
Viittaukset Hegelin Oikeusfilosofiaan ovat Frankfurtin laitoksen osaan 7. Esim. § 7,
lis./57 tarkoittaa §:n 7 lisäystä sivulla 57, § 7, huom./55 §:n 7 huomautusta sivulla 55 ja § 7/54 §:n 7 varsinaista sanamuotoa sivulla 54. Muut viittaukset Hegelin
teksteihin ovat samaan laitokseen. Esim. W12, 33 viittaa osan 12 sivuun 33. Enz. §
400/W10, 97 viittaa Hegelin Ensyklopedian §:n 400 varsinaiseen sisältöön sivulla 97.
Huomautukset ja lisäykset tulevat tässä tapauksessa myös kysymykseen analogisesti
Oikeusfilosofian viittaustavalle.
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Liite 1
Petersenin epäonnistuneesta
Rousseau-tulkinnasta
Petersen esittää teoksessaan aluksi kahdessa jaksossa oman arvionsa Rousseaun po
liittisesta filosofiasta. Tässä esityksessä on eräitä pahoja yksittäisiä väärinkäsityksiä.
Olen eritellyt aiemmassa tekstissä perusteet seuraaville väitteille. Ei ole totta, että
Rousseaulla vapaus ja hyve eivät olisi muuta kuin yleinen tahto (T4.5; vrt. Petersen,
37). Tosin Rousseau sanoo näin ensyklopedia-artikkelissaan poliittisesta taloudesta (III, 252). CS:ssa hän olisi käyttänyt ”hyveen” (vertu) sijasta aina sanaa ”kansa
laishyve” (vertu civil) tällaisessa yhteydessä, sillä hyve on hänellä laaja käsite, joka
toteutuu tai on toteutumatta missä tahansa inhimillisessä kanssakäymisessä. Sen perusmerkitys on kyky kamppailla pahaa vastaan. Ei pidä paikkaansa sekään, että liberté
moral olisi Rousseaulla yhtä kuin yleinen tahto (T5.2; vrt. Petersen, 51). Erityisen
paha ja vaikeasti käsitettävä väärinkäsitys on vielä luulo, että yleinen tahto määräisi
Rousseaun mukaan ihmisen olemassaolon sentimentin (Petersen, 46ff). Senhän oli
Rousseaun esittämän perusteella määrä muodostua tyypillisesti peltokulttuurista (vrt.
T3.3.2).
Edelliset väärinkäsitykset johtavat luonnollisella tavalla virheelliseen otaksumaan,
että Rousseau tekisi valtion kokonaan riippuvaiseksi hyveestä tai moraalisesta vapau
desta (Petersen, 51). Kun tämän vielä yhdistää toiseen virheelliseen käsitykseen, jonka
mukaan Rousseau kieltää kaiken yleisestä tahdosta johtumattoman ajattelun ja toiminnan (vrt. T3.4.1); vrt. Petersen, 46), voi päätyä vihjaamaan suoraan jakobiineihin:
”Rousseaun teoria antaa jo aavistaa käytännön, jossa valtion mahtiryhmät käyttävät
määrittymätöntä yleistä tahtoa mielin määrin kilpailijoitaan vastaan” (Petersen, 52).
Rousseaun yhteiskuntasopimuksen poliittisesta yhteisöstä tuollainen asetelma on suljettu pois sen perustavien normien vuoksi. Petersenin lausuma tuo ikävästi mieleen
surullisen kuuluisat yritykset tehdä milloin mistäkin filosofian klassikosta natsismin
tienraivaaja.
Esitetyt väärinkäsitykset eivät ole irrallisia, vaan niissä heijastuvat tietyn yleiset
liberalistiset tavat konstruoida Rousseaun poliittisesta teoriasta totalitarismia yleensä
tai ”demokraattista” totalitarismia. Samat virheelliset väitteet alkavat esimerkiksi J.
L. Talmonilla jo hänen tunnetun teoksena Origins of Totalitarian Democracy toisella
Rousseauta käsittelevällä sivulla (Talmon, 39). Tämä kaikki ei olisi riittänyt tekemään
Petersenin Rousseau-erittelystä arvotonta hänen teoksensa päätarkoituksen kannalta.
Tämähän oli Rousseaun poliittisen rekonstruoiminen niin, että yhteys Hegeliin tulisi esiin. On kuitenkin olemassa lisäseikka, joka saa aikaan juuri tämän tuloksen pe
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ruuttamattomasti. Otan sen esiin seuraavaksi.
Petersen esittelee teoksensa kolmannessa jaksossa Hegelin Rousseau-kritiikkiä. Tä
mä jakso epäonnistuu massiivisesti. Petersen referoi pääasiassa Hegelin jakobinismin
kritiikkiä. Voi helpostikin näyttää siltä, että tämä kritiikki olisi samalla Rousseaukritiikkiä, vaikka Hegel ei Rousseauta suoraan jakobiineihin identifioikaan1. Vaikka
tiedämmekin, että Robespierre ja Saint-Juste saivat inspiraatiota Rousseaun lukemi
sesta, ei jakobiinien toiminta ole perusteltavissa CS:sta käsin. Olen erikseen osoit
tanut, ettei näin ole ja että Hegelin Rousseau-kritiikki on muutenkin olennaiselta osin
epäkorrektia (Mäki 1998, 184ff). Petersen kuitenkin omaksuu ilman yhtään kriittistä
sanaa sen ja lisäksi käsittää Hegelin jakobinismi-kritiikin Rousseau-kritiikiksi. Peter
sen päätyy kiertämään todellisen Rousseaun vielä paljon Hegeliäkin kauempaa.
Voi arvata, että Petersen on yksinkertaisesti olettanut Hegelin kritiikin päteväksi
sitä tutkimatta. Erässä yhteydessä Hegel mainitsee hyväksyen Rousseaun erottelun
yleisen tahdon ja kaikkien tahdon välillä (Enz. § 163, lis. 1/W8, 312ff). Tämän mukaan yleinen tahto ei siis ole yksityistahtojen summa. Hegel antaa kuitenkin saman
tien ymmärtää, että Rousseau ei pysy johdonmukaisesti tällä kannalla. Hän ei kuitenkaan pysähdy edes vihjaamaan mihinkään perusteluun. Onpa vaikea nähdä, millä Hegel olisi voinutkaan kantaansa perustella. Ainoa uskottava selitys on se, että
Hegel on yksinkertaisesti pitäytynyt siihen, että yhteiskuntasopimus itsessään perustavine lauseineen (III, 360) redusoi yleisen tahdon yksityisiin tahtoihin (vrt. § 258,
huom./400) ja että Rousseaun kuuluisa lause yleisen tahdon ja kaikkien tahdon erosta
on vain satunnainen poikkeama. Hegelin puolustukseksi voi sanoa vain, että tuollaisen
vaikutelman voi helposti saada, mutta päätelmä on kuitenkin täydellinen non sequitur.
Epäjohdonmukaisuus on kokonaan Hegelin puolella. Petersen puolestaan noudattaa
tässä kysymyksessä täysin Hegelin esimerkkiä (Petersen, 58).
Mainittakoon, että Petersen kyllä mainitsee esityksessään erottelun yleiseen tahtoon ja kaikkien tahtoon (Petersen, 13) ja tuntee myös Hegelin yllä esitetyn lausuman siitä (Petersen, 1). Hän ei anna näiden seikkojen problematisoida tulkintaansa
vähimmässäkään määrin. Hegelin jakobinismin kritiikkiä seuraten Petersen päätyy
väittämään: ”Mutta kun kaikki vakaat valtio- ja hallitusmuodot liukenevat absoluuttiseen vapauteen niin kuin CS:ssa, silloin tulee mielenlaadusta tai hyveestä niiden ainoa
peruste ja kriteeri” (61). Tässä vaiheessa olisi pieninkin kriittisyyden pisara pannut
kriitikon miettimään, sillä tällaisella kuvauksella ei totisesti ole mitään tekemistä sen
kanssa, mitä CS esittää jo ensimmäisessä kirjan tehtävää määrittelevässä kappaleessa.
1

Hegel kyllä asettaa keskeisessä kohdassa Rousseaun kannaksi virheellisesti olettamansa,

nimittäin sen, että tämä redusoisi yleisen tahdon yksittäistahtoihin, epäsuoraan yhteyteen jakobiinisen terrorin kanssa (§ 258, huom./400).
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Rousseau esittää myös CS:n kolmannessa jaksossa laajasti hallituksen merkitystä ja
toimintatapaa suhteessa suvereeniin. Virheellisten tulkintojen listaa on turha jatkaa.
On sitten kokonaan eri asia, että Petersenin teos on Hegelin oikeusfilosofian esittelynä
parhaasta päästä. Siinä on erityisen kiintoisaa yritys eritellä sitä Hegelin päättelyn
teorian nojaten.
Palatkaamme vielä Oikeusfilosofian §:n 258 huomautukseen (400). Siinä Hegel
ensin myöntää Rousseaun suuren ansion:
Rousseaun ansio oli siinä, että hän asetti valtiolle periaatteen, joka ei ole vain
muodoltaan (yhteisövietin tai jumalallisen auktoriteetin tapaan), vaan sisällöllisesti ajatusta, ja juuri ajattelun itsensä, nimittäin (vapaan MM) tahdon.
Hegel jatkaa saman tien kriittiseksi muuttuen:
Koska Rousseau kuitenkin ymmärsi tahdon vain yksityisen tahdon määrätyssä
muodossa eikä käsittänyt yleistä tahtoa tahdon itsensä järjellisyydeksi sinänsä
ja itselleen, vaan tietoisesta yksityisestä tahdosta syntyväksi yhteiseksi, tuli
yksilöiden yhdistymisestä valtioksi sopimus, joka näin perustuu heidän ehdonvaltaansa, mielipiteeseensä ja nimenomaiseen suostumukseensa…
Sen jälkeen Hegel kytkee vielä tämän ajatustavan jakobiineihin. Rousseaun ansion Hegel esittää luonnollisesti sattuvasti ja korrektisti. Olen muualla osoittanut, että Rous
seaun sopimusteoriasta ei seuraa sanottua ajatusta yleisestä tahdosta ja että Rousseaun
liittäminen näin on epäkorrektia (Mäki 1998, 182ff). Lisäksi Hegel esittää keskenään
ristiriitaisia lausumia tässä kritiikissään (vrt. sama, 185ff). Otan seuraavassa muutaman edustava esimerkin Hegel-tutkijoiden kommenteista.
Robert Pippin (Pippin 1997, 93), Shlomo Avineri (183ff) ja Paul Franco (285,
287ff) ottavat huomioon sekä Rousseaun ja Hegelin läheisyyden että Hegelin kritiikin
perusvirheet. Erityisen valaisevasti esittelevät Rousseaun ja Hegelin yhteyden maini
tussa suhteessa Frederick Neuhouser (55ff) ja Manfred Riedel (1971, 139). Edellinen
ei puutu Hegelin kritiikkiin, mutta jälkimmäinen esittelee sen sellaisenaan kaikessa
ristiriitaisuudessaan kommentoimatta.
Hegelin ilmeisen virheellistä Rousseau-kritiikkiä eivät kommentoi lainkaan Taylor
(1979), 74, 77, Kenneth Westphal, 244, Patten, 104ff, Houlgate, 123. Muuten erin
omaisessa Hegelin valtion käsitteen esityksessään Bourgeois, 226ff nielee jakobii
niyhteyden kritiikittä.
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Liite 2
Rousseaun ja Hegelin tunnustuksen
käsitteiden yhtymäkohdat
Robert R. Williams (280) tiivistää Hegelin Rousseau-kritiikin tunnustuksen käsitteen
avulla. Käsillä olevassa tutkimuksessa ei ollut aihetta tarkastella tunnustuksen käs
itettä yksityiskohtaisesti, koska vapauden ja tunnustuksen käsitteellinen yhteys on
olennaisin yhtymäkohta Rousseaun ja Hegelin republikanistisen oikeuskäsitteen kan
nalta, eikä sellaista yhteyttä muualta löydäkään. Ludwig Siepiä (Siep 1992, 159ff)
noudattaen Williams (Williams, 80) erottaa neljä Hegelin Jenan aikaisen vapauden
konseption elementtiä, autonomian, yhdistämisen (union, Vereinigung), itsensä voit
tamisen (Selbsüberwindung, self-overcoming) ja vapaaksi laskemisen (Freigabe, re
lease). Vapauden ja tunnustuksen tiivis yhteys sallii käsittää kolme viimeistä saman
tien tunnustuksen elementeiksi ja ensimmäisen sen välttämättömäksi ehdoksi.
Ensin mainittu voidaan riittävällä tarkkuudella samaistaa tässä tutkimuksessa esi
teltyyn autonomiseen vapauteen (vrt. Williams, 81). Toinen voidaan lyhyesti esittää
rakkauden analogiana. Rakkaudessa tunnen itseni puutteelliseksi enkä tyydy olemaan
itsenäinen persoona. Mutta tämä on vasta ensimmäinen momentti. Toinen on, että
juuri löydänkin itseni tässä toisessa persoonassa (ks. Griesheim, 420). Tätä Hegel sa
noo huikeaksi ristiriidaksi (sama). Tässä törmäämme samaan ymmärryksen ikuiseen
kyvyttömyyteen seurata hengen spekulatiivista liikettä kuin yritettäessä ymmärtää Hegelin vapaan tahdon käsitettä. Itsensä voittaminen kuuluu luonnollisesti rakkauteen.
Kiintymys ei ole rakkautta ilman tätä (vrt. Ikäheimo, 159ff). Vapaaksi laskeminen on
kieltäytymistä persoonallisesta alistamisesta (Williams, 84), esimerkiksi luopumista
suhteen symbioottisuudesta vanhempien ja lasten suhteissa.
Williams kyllä havaitsee, että Rousseaun sopimusteoria sisältää tunnustuksen
(277), mutta katsoo, ettei se sisältää kaikkia olennaisia Hegelin tunnustuksen käsitteen elementtejä ja jää siten formaaliksi. Hän laskee puuttuviksi elementeiksi käsitteet
”self-overcoming” ja ”union”, jälkimmäinen yhdistettynä käsitteeseen identification
with the other, joka luonnollisesti ja keskeisesti sisältyy Hegelin tunnustuksen käsit
teeseen (vrt. erityisesti Enz. § 431, lis./W10, 220).
Williams on sinänsä oikeassa. Mutta perusteellisemman tarkastelun olisi syytä
ottaa huomioon Rousseaun ja Hegelin teoreettisten perspektiivien yleinen ero, nimittäin jälkimmäisen käsitteellisen erittelyn valtavasti suurempi intensiivisyys. Siksi
esimerkiksi tunnustuksen käsite on Hegelillä paljon rikkaampi kuin Rousseaulla. On
kuitenkin selvää, että ”self-overcoming” kuuluu olennaisesti yhteiskuntasopimuksen
perusteisiin ja tulee samalla tunnustuksen kanssa olennaiseen yhteyteen (III, 360ff).
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Ei voida sanoa, että Rousseaun tunnustuksen käsite oli yhtä tiiviissä yhteydessä toi
seen elementtiin (”union and identification with the other”). ”Self-overcoming” liittyy
Rousseaulla suoraan patriotismin käsitteeseen sellaisena kuin se todettiin analogiseksi
järjestyksen rakkauden (amour d’ordre) moraalin kanssa.
Puolan konstituutiota koskevassa kirjoituksessaan hän katsoi kasvatusta käsittelevän jakson erityisen tärkeäksi (III, 966). Kasvatuksen on oltava ennen kaikkea patri
oottista (sama). Lasten leikeillä on siksi hänen mukaansa muukin tehtävä kuin pitää
huolta ruumiin kunnosta. Tämän tehtävän vuoksi lasten on leikittävä enimmäkseen
yhdessä jopa kotona (III, 968). Tehtävä on totuttamisessa säännönmukaisuuteen, yh
denvertaisuuteen, veljeyteen, kilpailuun, elämään kanssakansalaistensa silmien alla
ja tavoittelemaan julkista tunnustusta2 (sama). Tässä on selvästi tarkoituksena ”union
and identification with the other” ja patriotismin välityksellä vielä liittyneenä toiseen
elementtiin, joka on ”self-overcoming”. Sama konseptuaalinen konstellaatio on Rous
seaulla olemassa, vaikka Hegelin lähestymistapaa vastaava käsitteellinen konstituutio
puuttuukin. Konstellaatio on perin juurin republikanistinen.
Rousseau siis tähtäsi kansalaisten keskinäiseen läheisyyteen ja sosiaaliseen
läpinäkyvyyteen, siis määrätynlaiseen keskinäiseen identifikaatioon. Lopulta siis
kaikki Hegelin tunnustuksen elementit tulevat näkyviin läheisessä keskinäisessä yhteydessä, vaikkeivät käsitteellisesti yhdistettynä. Kun otamme huomioon, että tunnustus
sekä Rousseaulla että Hegelillä ei rajoitu abstraktin oikeuden suhteeksi (T9), näemme
jälleen kerran, miten ainutlaatuisen intensiivinen heidän republikanistinen yhteytensä
on.

2

Rousseau hyväksyy kilpailun, jos se on kilpailua kunniasta isänmaan asian kansalaishy

veellisestä hoitamisesta, mutta ei kilpailua rahasta, vallasta tai turhamaisesta maineesta. Esi
merkkinä hänen tavastaan suosia kilpailua voisi olla hänen ehdotuksensa rangijärjestykseksi
Puolan kansalaisten kunnostautumiselle. Vähän Platonin Valtion rangijärjestelmää muistuttavan
järjestelmän tarkoituksena olisi samalla kasvattaa kansalaisia kykeneviksi hallitukseen. Tois
tuva kunnostautuminen alimmissa viroissa tekisi kansalaisesta valtion palvelijan, joka kantaisi
tästä merkkinä kultaista metallilevyä, jossa olisi hänen nimensä ja teksti spes patriae. Kunnostautumalla vaativammissa viroissa kansalaisesta tulisi valittu kansalainen ja hänen hopeisessa
metallilevyssään olisi hänen nimensä ja teksti civis electus, joka kelpaisi mm. kasvatuksen valvojien (administrateurs) kollegioon. Kolmas ja viimeinen tulisi kunnostautumisesta kaikkein
tärkeimmissä viroissa, esimerkiksi senaattorin virassa. Tällainen henkilö olisi custos legum,
minkä tekstin ja nimensä hän saisi sinisestä teräksestä olevaan metallilaattaan, jota hän olisi oikeutettu kantamaan (III, 1021). Näiden laattojen suunnittelijaa voinee kutsua nimellä sustenator
notionis rei publicae.
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Liite 3
Keskustelua Hegelistä ja liberalismista
Hegelissä nähtiin yleisesti sadan vuoden ajan 1900-luvun puoleen väliin saakka
Preussilaisen valtion idealisoija, joka ennakoi Bismarckin junkkerivaltaista mahtipo
litiikkaa sekä taantumuksellinen konservatiivi, restauraation kannattaja3. 1950 ilmestynyt Eric Weilin Hegel and the State aloitti vastaliikkeen, johon yhtyi Joachim Ritter vaikutusvaltaisella ja tärkeällä teoksellaan Hegel und die französische Revolution
(1956). 1970 Walter Kaufmann toimitti teoksen Hegel’s Political Philosophy, jossa
Hegelin rehabilitaatio saavuttaa huippukohtansa. M. Knox, Shlomo Avineri ja Z. A.
Pelczynski, erinomaisia Oikeusfilosofian tuntijoita kaikki, asettuvat siinä Kaufmannin
itsensä ohella väittelemään kahta opponenttia E. F. Carrittia ja Sidney Hookia vastaan.
Väittely oli alkanut jo muilla foorumeilla.
E. F. Carrittia ei voi pitää Hegelin Oikeusfilosofian pätevänä tuntijana. Hän ei esi
merkiksi huomaa tehdä eroa oikeuden idean mukaisen valtion ja olemassa olevan valtion välillä (Kaufmann, 38). Hänen ja Knoxin sananvaihto ei tuokaan esiin mitään
kovin mielenkiintoista. Toisin on Avinerin ja Pelczinskyn artikkelien laita. Heidän
vastaväittäjänsä Sidney Hook jää väittelyssä alakynteen sellaisen seikan takia, jonka
sekä Weil (10ff) ja Ritter (239ff) olivat jo ottaneet esiin. Tämä seikka on se, että ennen
Wienin kongressin restauratiivista käännettä ja nk. Karlsbadin (nyk. Karlovy Vary)
päätöksiä Preussi oli itse asiassa kehittymässä vauhdikkaasti modernin oikeusvaltion
suuntaan (vrt. Iting 1973, 99, Avineri 1970, 77).
Niinpä ei vain se seikka, että Oikeusfilosofian kohteena on oikeuden idea eikä mi
kään olemassa oleva valtio, vapauta Hegeliä syytöksestä, jonka mukaan Hegel olisi
Oikeusfilosofiansa välityksellä ihannoinut Preussin valtiota. Sen lisäksi Hegelin res
tauraatiota edeltänyt yhteistyö Preussin valtion korkeiden virkamiesten kanssa osoit
taakin juuri hänen modernia oikeusvaltiota suosivan kantansa. Hän ei siis ollutkaan
monien väittämällä tavalla (vrt. Hook, 91) restauraation kannattaja, vaan tosiasiassa
sen leppymätön vastustaja. Tämän suhteen ei ole vähintäkään epäilystä.
Väittelyssä oli ilman muuta paljon monipuolisempi sisältö. Toistuva väite Hegelin
puolustajilla on tässä keskustelussa ollut, että hänen monet tärkeät kantansa ovat yh
distettävissä liberalistiseen traditioon (esim Pelczinski 1970, 85; Ilting, 100ff). Vas
tustajat puolestaan pyrkivät torjumaan puoltajien tällaisia väitteitä (Hook, 65, 69,
88). Tämän liitteen tarkoituksena on päästä toteamaan, ettei tutkimukseni ole millään tavalla osa tätä keskustelua, jossa on aivan muusta kysymys siitä huolimatta, että

3
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Hegelin ja Preussin suhteesta tarkemmin: Ilting 1973, 43ff ja MW, 19ff.

sana ”liberalismi” esiintyy kummassakin, vieläpä koko lailla samassa merkityksessä.
Steven B. Smithin Hegel’s Critique of Liberalism tutkii Hegelin Liberalismin
kritiikkiä erityisestä näkökulmasta. Hänen lähtökohtansa on sen liberalismin päävirran kriisi erityisesti Yhdysvalloissa, joka pohjautuu oikeuksiin (rights-based) (Smith,
6; vrt. sama, 232). Koska tämän virtauksen juuret ovat yhtä kuin klassisen liberalismin
juuret, Smith olet-taa voivansa löytää Hegelin liberalismin kritiikistä aineksia kriisin
käsittelyyn. Hegel ei tietenkään varsinaisesti kritisoi liberalismia4. Mutta hänen teori
oitaan voidaan soveltaa aikaisempien luonnonoikeusteorioiden, erityisesti Hobbesin
ja Locken, mutta myös Kantin ja jopa Fichten kritiikiksi (Smith 61ff).
Smithin tavoitteena on täydentää liberalismia Hegeliltä löytyvillä aineksilla, jotka
ovat samansuuntaisia kuin kommunitarististen tai republikanististen kritiikkien esiin
tuomat (Smith, 238ff). Hän jopa mainitsee Hegelin liberaaliksi käyttäen samalla kvali
fikaatiota ”premarket”. Smith liittää lopuksi pyrkimyksensä Habermasin kommunika
tiivisen toiminnan teoriaan (Smith., 244ff). Näitä pyrkimyksiä sympatisoin, mutta en
usko, että niitä on paras ilmaista laajentamalla tällä tavalla termin ”liberalismi” käyttöä. Se on tietenkin ristiriidassa tässä tutkimuksessa noudatetun analyyttisen perspektiivin ja sille rakennetun terminologisen valinnan kanssa.
Henning Ottman tekee lyhyessä artikkelissaan sattuvan yhteenvedon Hegelin
poliittista filosofiaa koskevista arvioista viime vuosikymmenien keskustelussa edellä
jo esitellyt mukaan lukien. Hän kumoaa kohta kohdalta ne väitteet, joiden mukaan He
geliä ei voisi pitää modernin oikeusvaltion esitaistelijana (Ottmann, 58). Hän katsoo
kuitenkin sen lisäksi, ettei Hegeliä kuitenkaan voi liittää liberalistiseen virtaukseen,
koska hän ei ”asettanut valtionsa fundamentiksi sen paremmin modernin luonnonoi
keusteorian sopimusmallia eikä sen luonnontilakonstruktiota kuin modernin läntisen
valtiofilosofian konsensualismia tai individualismia” (sama, 54). Tästä ei kenties ole
kaukana se, mitä olen tutkimuksessani esittänyt, kun ymmärretään individualismi niin,
4

Hegel on käyttänyt tietääkseni sanaa ”liberalismi” vain kerran. Sitaatti ilmentää kokonai

suudessaan hänen tuntojaan Ranskan vallankumouksen jälkeisestä Euroopan tilasta: ”Lopulta
yhä säilyvä pääyksipuolisuus on siinä, että yleisen tahdon vaaditaan olevan empiirisesti yleinen,
ts. että jokaisen yksityisen pitäisi sellaisenaan hallita tai osallistua hallitukseen. Ei katsota järjel
listen lakien, persoonan ja omaisuuden vapauden ja sen että on olemassa valtion organisaatio ja
siinä itse asioistaan huolehtiva porvarillisen elämän piiri, että ymmärtäväisillä kansan keskuu
dessa on vaikutusta ja kansa luottaa heihin riittävästi. Sen sijaan liberalismi asettaa kaikkea tätä
vastaan atomien, yksityistahtojen prinsiipin: kaiken pitäisi tapahtua niiden eksplisiittisestä mah
distaan ja eksplisiittisestä hyväksynnästään. Mutta tämän formaalin vapauden…kera ei synny
minkäänlaista lujaa organisaatiota. Hallituksen erityisiä toimia vastaan asettuu saman tien...
persoonallinen tahto, joka on ehdonvaltaa” (W12, 534).

167

että se sulkee pois yleisen ja yksilöllisen synteesin, ts. hegeliläisen siveellisyyden, ja
konsensualismi formaalisti laskennallisena tuloksena vaaleissa ilmaistuista yksilöllisistä preferensseistä.
En pyri kiistämään millään lailla liberalistisen tradition vahvaa ja vaikuttavaa
panosta modernin oikeusvaltion synnyttämisessä, mutten katso, että tradition ulkopuolelle jääminen olisi sinänsä mikään suuri häpeä. Paremmin kuin yleensä olisi myös
syytä pitää esillä tuon tradition hyvin yleistä ja vuosikymmeniä Hegelin kuoleman
jälkeen ulottuvaa hitautta orjuuden ja patriarkaalisten hallintomuotojen purkamisessa
sekä väestön suuren enemmistön aseman ja oikeuksien edistämisessä. Näitä asioita
käsittelee ansiokkaasti Losurdo (2011).
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