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lattaren pappien tapauksessa, ¦ itsekastraationa, mitä sit-
ten filosofiassa vielä täydentää luopuminen järjestä ja tie-
teestä.

Vaikutti tarpeelliselta aloittaa tämä tutkielma korjaile-
malla oleellisia käsitteitä, jotka ovat aina, mutta erityises-
ti äskettäin, aiheuttaneet sekaannusta. Tähän mennessä 
esitettyjä huomautuksia onkin tästä syystä tarkasteltava 
vain johdantona varsinaiseen tutkimukseemme. Olem-
me jo selvittäneet: ainoastaan alkamalla todellisen luon-
nonfilosofian periaatteista voidaan kehittää näkemys,
joka pystyy selviämään riittävän hyvin nyt käsillä ole-
vasta tehtävästä. Näin ollen emme suinkaan väitä, ettei 
tämä oikea näkemys olisi jo kauan ollut yksittäisten ajat-
telijoiden käytettävissä. Mutta juuri nämä ajattelijat etsi-
vät luonnon elävää perustaa pelkäämättä usein kuultu-
ja pilkkanimiä, kuten ’materialismi’, ’panteismi’ jne., joita 
aina liitetään todelliseen filosofiaan; ja juuri nämä ajatte-
lijat olivat luonnonfilosofeja (molemmissa merkityksissä),
toisin kuin dogmaatikot ja abstraktit idealistit, jotka tor-
juivat luonnonfilosofian mystiikkana.

Aikamme luonnonfilosofia on ensimmäisenä tieteessä
nostanut esiin eron, joka vallitsee olennon olemassaolon 
ja sen välillä, että olento on vain olemassaolon perus-
ta. Tämän erottelun tekeminen on yhtä vanha kuin luon-
nonfilosofian ensimmäinen tieteellinen esitys7. Koska 
juuri tämä kohta, jossa luonnonfilosofia selvimmin ero-
aa Spinozan valitsemasta tiestä, ei ole saanut riittävästi 

7. Tämän voi todeta seuraavasta lähteestä: Zeitschrift für die spekulati-
ve Physik, II nide, vihko 2, pykälien 54 ja 93 huomautukset, ja selitys 
sivulla 114. 

SW ¦ 357



37 I hmisen vapaudesta

5

10

15

20

25

huomiota, voitiin Saksassa aina näihin aikoihin asti väit-
tää, että luonnonfilosofian ja Spinozan metafyysiset peri-
aatteet ovat yhtä: ja vaikka juuri tämän erottelun tekemi-
nen johtaa välittömästi mitä selvimmän eron tekemiseen 
luonnon ja Jumalan välille, ei tämä estänyt sitä, että luon-
nonfilosofiaa syytettiin siitä, että siinä Jumala ja luonto
sekoitetaan toisiinsa. Koska käsillä oleva tutkimus perus-
tuu yllä esitettyyn erotteluun, on erottelun selventämi-
seksi sanottava seuraavaa.

Koska mikään ei ole ennen Jumalaa tai hänen ulko-
puolellaan, täytyy Jumalalla olla oman olemassaolonsa 
perusta itsessään. Näin sanovat kaikki erilaiset filosofiat;
mutta ne ¦ puhuvat tästä perustasta vain puhtaana käsit-
teenä näkemättä siinä mitään todellista ja todellisuudes-
sa vaikuttavaa. Tämä Jumalan olemassaolon perusta, joka 
hänellä on itsessään, ei ole Jumala absoluuttisesti tarkas-
teltuna, toisin sanoen puhtaan olemassaolon mielessä; 
sillä kyse on vain Jumalan olemassaolon perustasta, ja 
tämä perusta on luonto – Jumalassa; luonto on olento, jota 
tosin ei voi irrottaa Jumalasta, mutta joka silti on Juma-
lasta käsitteellisesti erotettavissa. Tätä suhdetta voidaan 
selventää analogisesti sillä suhteella, joka vallitsee luon-
nossa painovoiman ja valon välillä. Painovoima käy en-
nen valoa, valon ikuisesti hämäränä perustana, joka itse 
ei ole actu, ja pakenee yöhön, jossa valo (olemassaoleva) 
sitten syttyy. Ei edes valo yksin sulata täysin sitä sinet-
tiä, jonka alle painovoima on suljettu8. Juuri tästä syystä 
painovoima ei edusta sen paremmin absoluuttisen iden-

8. Edellä annettu lähde, sivu 59, 60. 
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titeetin puhdasta olemusta kuin absoluuttisen identitee-
tin aktuaalista olemistakaan, vaan nousee absoluuttisen 
identiteetin luonnosta9; tai on absoluuttisen identiteetin 
luontoa, nimittäin tarkasteltuna tiettynä potenssina: sil-
lä se, minkä voidaan sanoa ilmestyvän olemassaoleva-
na painovoimaan, kuuluu sinänsä edelleen perustaan, ja 
luonto on yleisesti ymmärrettynä kaikkea sitä, mikä jää 
absoluuttisen identiteetin absoluuttisen olemisen tuolle 
puolen10. Mitä muutoin tähän edelläkäymiseen tulee, sitä 
ei ole ajatteleminen ajallisena edelläkäymisenä eikä ole-
muksellisena ensisijaisuutena. Kehässä, missä kaikki jat-
kuvasti muuntuu toiseksi, ei ole mikään ristiriita, että se, 
mistä Yksi synnytetään, tulee itse uudelleen Yhden syn-
nyttämäksi. Tässä ei ole mitään ensimmäistä ja viimeistä, 
koska kaikki edellyttää vastavuoroisesti itseään, mikään 
ei ole toista eikä kuitenkaan tule toimeen ilman toista. Ju-
malalla on itsessään sisäinen perusta olemassaololleen 
siinä mielessä, että tämä perusta käy ennen Jumalan ole-
massaoloa: mutta Jumala on siinä mielessä edelleen pe-
rustan prius, että perusta, myös perustana, ei voisi olla 
[olemassa], ellei Jumala olisi actu olemassa.

Tähän samaan erotteluun johtaa olioista lähtevä tar-
kastelu. Ensiksi on välittömän läsnäolon käsite kokonaan 
torjuttava, niin kauan kuin käsitteen tulee ilmaista sitä, 
että olioiden käsitetyksi-tuleminen Jumalassa on täysin 
kuollutta. Huomaamme pikemminkin, että vain ¦ jok-
sikin-tulemisen käsite sopii hyvin olioiden luonteeseen. 
Mutta oliot eivät voi tulla joksikin Jumalassa, mikäli Ju-

9. Sama lähde, sivu 41. 
10. Sama lähde, sivu 114.
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malaa tarkastellaan absoluuttisesti, koska oliot eroavat 
Jumalasta toto genere tai − paremmin sanoen − äärettö-
mästi. Erottuakseen Jumalasta on olioiden muunnuttava 
joksikin toiseksi sellaisessa perustassa, joka eroaa Juma-
lasta. Mutta koska mitään ei voi olla Jumalan ulkopuolel-
la, voidaan tämä ristiriita ratkaista vain siten, että olioilla 
on perustansa siinä, mikä Jumalassa itsessään ei ole Hän-
tä itseään11, toisin sanoen, siinä, mikä on hänen olemassa-
olonsa perusta. Mikäli haluamme tehdä tämän olion in-
himillisesti ymmärrettäväksi, voimme sanoa: tämä olio 
on kaipausta, jota ikuinen Yksi tuntee päästäkseen syn-
nyttämään itsensä. Kaipaus ei ole sama kuin Yksi, mut-
ta toki Yhden tavoin ikuinen. Kaipaus tahtoo synnyttää 
Jumalan, eli sellaisen ykseyden, joka ei tarvitse syytä it-
sensä ulkopuolelta, mutta juuri tästä syystä ei kaipauk-
sessa itsessään ole vielä ykseyttä. Kaipaus tarkasteltuna 
itsessään on tästä syystä myös tahtoa; mutta tahtoa, mis-
sä ei ole lainkaan ymmärrystä, ja mikä tästä syystä ei ole 
sellaista itsenäistä ja täydellistä tahtoa, missä ymmärrys 
oikeastaan on tahtoa tahdossa. Kuitenkin kaipaus on ym-
märryksen tahtoa, nimittäin ymmärryksen kaipausta ja 
halua; mutta ymmärryksen tahto ei ole tietoista tahtoa, 
vaan aavistelevaa tahtoa, jonka aavistelu on ymmärrys-
tä. Me puhumme kaipauksen olemuksesta, tarkasteltuna 

11. Tämä on ainoa oikea dualismin muoto, nimittäin sellainen, joka 
samalla tekee ykseyden mahdolliseksi. Edellä oli puhe muunnellusta 
dualismista, jonka mukaan pahuuden periaatetta ei ole asetettu hy-
vän periaatteen rinnalle, vaan on alistettu sille. Tuskinpa tarvitsee 
pelätä, että joku sekoittaa nyt esitetyn suhteen sellaiseen dualismiin, 
jossa alistettu periaate on aina olemukseltaan paha, mistä syystä sen 
syntyperä Jumalassa jää täysin käsittämättömäksi.
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sinänsä ja itsessään, ja meidän onkin yritettävä nähdä se 
selvästi, vaikka sitä mahdollisesti onkin jo kauan hillin-
nyt se korkeampi, mikä kaipauksen olemuksesta nousee, 
ja vaikka emme voikaan tavoittaa kaipauksen olemusta 
aistien välityksellä, vaan ainoastaan hengen ja ajatuksen 
avulla. Jumalan itselleenilmestymisen ikuisen teon jäl-
keen vallitsee näet maailmassa, sellaisena kuin me sen 
näemme, sääntö, järjestys ja muoto; mutta perustassa 
vallitsee yhä edelleen säännöttömyys, ikään kuin se voi-
si vielä kerran murtautua sieltä esiin, eikä missään näytä 
siltä, että järjestys ja muoto olisivat sitä, mikä on alkupe-
räistä, vaan siltä että jokin, mikä on ollut alkuaan sään-
nötöntä, olisi pantu järjestykseen. Se, mikä on säännö-
töntä, on ¦ olioissa todellisuuden hallitsematon perusta, 
sammumaton ylijäämä, se, mikä ei ratkea ymmärryksen 
suurimmankaan ponnistuksen avulla, vaan jää vaikut-
tamaan perustassa ikuisesti. Tästä, mikä on ymmärrys-
tä vailla, on ymmärrys varsinaisessa mielessä syntynyt. 
Ilman tätä edelläkäyvää hämäryyttä jää jokainen luotu 
olento vaille todellisuutta; valottomuus on sen välttämä-
tön perintöosa. Yksin Jumala − hän itse olemassaolevana 

− asuu puhtaassa valossa, sillä vain hän on syntyisin it-
sestään. Ylpeydessään ihminen kieltäytyy hyväksymäs-
tä sitä, että ihmisen alkuperä on perustassa, ja hän jopa 
etsii moraalisia perusteita, ettei tarvitsisi tätä myöntää. 
Kaikesta huolimatta emme tiedä mitään, mikä voisi kan-
nustaa ihmistä enemmän pyrkimään kaikin voimin koh-
ti valoa kuin tietoisuus siitä syvästä yöstä, mistä hänet on 
kohotettu olemassaolemisen piiriin. Se naismainen valit-
telu, että näin johdetaan ymmärryksen juuret siitä, mikä 
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on vailla ymmärrystä, ja että näin valon alku sijoitetaan 
yöhön, perustuu osittain asian väärinymmärtämiseen 
(koska ei käsitetä, miten edellä esitetyn näkemyksen mu-
kainen ymmärryksen käsite voi turvata ymmärryksen ja 
korkeimman olennon ensisijaisuuden); mutta valitukset 
paljastavat nykyfilosofien systeemin todellisen luonteen

− he kun mielellään tekisivät fumum ex fulgore, mihin ei 
edes Fichten kohtuuton kiirehtiminen pysty. Syntyminen 
on aina syntymistä pimeästä valoon; siemen on upotet-
tava maahan, ja se kuolee maan pimeässä povessa kohot-
taakseen sitäkin kauniimman valohahmon, joka sitten 
avautuu auringon säteissä. Ihminen saa muotonsa äidin-
kohdussa; ja siitä hämärästä, missä ymmärrystä ei vielä 
ole (tunteesta, kaipauksesta, tästä tiedon äidinmaidosta), 
kasvavat kirkkaat ajatukset. Näin on meidän siis kuvitel-
tava mielessämme, miten alkuperäinen kaipaus suuntau-
tuu kohti ymmärrystä, jota se ei vielä tunne, aivan kuten 
me kaipauksessamme tavoittelemme tuntematonta ja ni-
metöntä hyvää; meidän on kuviteltava, miten tuo kaipa-
us aavistellen liikahtelee kuin levottomana vellova meri, 
joka Platonin materian tavoin seuraa hämärää ja epäsel-
vää lakia kyvyttömänä muodostamaan mitään pysyvää. 
Mutta aivan kuten syntyy kaipaus, joka alati hämäränä 
perustana on jumalallisen olemassaolemisen ensimmäi-
nen tunteenliikahdus, syntyy itse Jumalassa sisäinen, it-
seään heijastava mielle; koska mielteellä ei voi olla muuta 
kohdetta kuin Jumala, näkee Jumala ¦ mielteen avulla it-
sensä kuvassa, jonka hän on itse laatinut. Tämä mielle on 
ensimmäinen, mihin Jumala, absoluuttisesti tarkasteltu-
na, on todellistunut, joskin vain itsessään; mielle on aluk-
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si Jumalan tykönä, itse Jumalassa synnytettynä Jumala-
na. Tämä mielle on samalla ymmärrystä, edellä mainitun 
kaipauksen sana12 − ja ikuinen henki, joka kokee itses-
sään tuon sanan ja samalla loputtoman kaipauksen, on 
itse rakkaus, ja ilmaisee rakkauden vakuuttamana tuol-
la sanalla sen, että nyt ymmärrys yhdessä kaipauksen 
kanssa muuttuu vapaasti luovaksi ja kaikkivoivaksi tah-
doksi, ja muodostaa alunperin säännöttömästä luonnos-
ta itselleen rakennusosia ja työkaluja. Ymmärryksen en-
simmäinen vaikutus luonnossa on voimien erottaminen 
toisistaan, niin että ymmärrys vain tämän erottamisen 
avulla kykenee purkamaan auki ja ottamaan käyttöön 
sen tiedostamattoman ykseyden, joka välttämättä kät-
keytyy siemenen tavoin luontoon; aivan kuten ihmises-
sä tunkeutuu valo hämärään kaipaukseen luodakseen 
siellä jotakin, siten että toisiinsa liittyvien ajatusten ka-
oottisessa joukossa, jossa jokainen ajatus estää toisten aja-
tusten esiinnousemisen, ajatukset erottuvat toisistaan, ja 
perustaan kätkeytyvä, kaikenkattava ykseys lopulta nou-
see esiin; tai aivan kuten kasvissa vain suhteessa voimien 
kehittymiseen ja levittäytymiseen raukeaa painon tum-
ma ies ja toisistaan erottuviin aineksiin kätkeytyvä yk-
seys pääsee kehittymään. Koska tämä olento (aluillaan 
oleva luonto) ei ole mitään muuta kuin ikuinen perusta 
Jumalan olemassaololle, täytyy tämän olennon sisältää, 
vaikkakin sisään vangittuna, kuin syvyyden hämäräs-
tä loistavana elämänkipunana, jotakin Jumalan olemuk-
sesta. Mutta jotta kaipaus, jota ymmärrys yllyttää, pysyi-

SW 361

12. Siinä mielessä, kuin sanaa ’sana’ käytetään ilmaisuissa ’sananlas-
ku’ ja ’sana-arvoitus’.
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si aina perustana, pyrkii kaipaus sulkeutumaan itseensä 
ja säilyttämään sisällään itseään kiihottavan elämänki-
punan. Kun ymmärrys, tai aluillaan olevassa luonnossa 
syttyvä valo, kiihottaa näin takaisin itseensä pyrkivän 
kaipuun erottamaan voimat toisistaan (hylkäämään hä-
märyyden), ja kun ymmärrys siinä, mikä on eriytynyt-
tä, kuitenkin tuo esiin tässä voimien erottamisessa sul-
jetun ykseyden, kätketyn valokipunan, niin syntyy tällä 
tavalla ensimmäistä kertaa jotakin käsitettävää ja yksilöl-
listä, eikä suinkaan ulkoisen mieltämisen avulla, vaan ¦ 
aidon mielikuvituksen avulla, missä se, mikä on synty-
mässä, herää mielikuvana luonnossa, tai paremmin sa-
noen, jotakin syntyy esiinherättämisen avulla, siten että 
ymmärrys nostaa esiin eriytyneeseen perustaan kätkey-
tyvän ykseyden tai idean. Voimat, jotka tässä erottami-
sessa ovat toisistaan eriytyneet, mutta jotka kuitenkaan 
eivät ole joutuneet toisistaan kokonaan erilleen, ovat sitä 
ainesta, josta myöhemmin muotoutuu keho; eloisa sidos, 
joka syntyy voimien keskipisteenä niiden erottuessa toi-
sistaan ja noustessa luonnollisen perustan syvyydestä, 
on sielu. Perustasta, joka on ymmärryksestä riippumaton, 
nostaa alkuperäinen ymmärrys sielun tuon perustan si-
simpänä ytimenä: näin säilyy sielukin ja jatkaa elämään-
sä ymmärryksestä riippumattomana, erityisenä olentona 
vain itseään varten.

On helposti ymmärrettävissä, että kaipauksen jou-
tuessa ristiriitaan itsensä kanssa, mikä on välttämätöntä 
täydelliselle syntymälle, voimien sisäisin sidos purkau-
tuu vain asteettain tapahtuvan kehityksen kautta; ja jo-
kaisella asteella, millä voimat erottuvat toisistaan, syntyy 
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luonnosta uusi olento, jonka sielu on oleva sitä täydelli-
sempi, mitä enemmän se, mikä muissa on vielä eriytymät-
tä, on tässä olennossa eriytynyttä. Täyteen mittaansa ke-
hitetyn luonnonfilosofian tehtävä on osoittaa, miten näin
toisiaan seuraavat prosessit lähestyvät askel askeleelta 
luonnon olemusta, kunnes voimien korkeimmalla eriy-
tymistasolla kaikkein sisin keskus kasvaa esiin. Luon-
nonfilosofian tämänhetkisen tavoitteen kannalta on vain
seuraava oleellista. Jokainen niistä olennoista, jotka ovat 
edellä osoitetulla tavalla syntyneet luonnossa, kantaa it-
sessään kaksoisperiaatetta, joka kuitenkin perustassa on 
yhtä, mutta antaa mahdollisuuden tarkastella luontoa ai-
kaisemmin esitetyllä tavalla molemmilta mahdollisilta 
puolilta. Ensimmäinen periaate määrää, miten olennot 
eroavat Jumalasta, eli miten ne kuuluvat vain perustaan; 
mutta koska se, mikä muotoutuu perustassa ja se, mikä 
muotoutuu ymmärryksessä, muodostavat kuitenkin al-
kuperäisen ykseyden, ja koska luomisprosessi merkitsee 
alkujaan hämärän periaatteen sisäistä muuntumista tai 
kirkastumista kohti valoa (koska ymmärrys tai luontoon 
tunkeutuva valo oikeastaan vain etsii perustasta sitä va-
loa, joka on kääntynyt takaisin perustan sisään, ja on ym-
märrykselle sukua): niin on periaate, joka on luontonsa 
mukaisesti hämärä, juuri se periaate, joka samalla kirkas-
tetaan valossa, ja molemmat periaatteet ovat, vaikkakin 
vain tietyn asteisesti, ¦ yhtä jokaisessa luonnonolennos-
sa. Periaate, mikäli se on kotoisin perustasta ja on hämärä, 
edustaa luodun olennon omaa tahtoa, joka − niin kauan 
kuin sitä ei vielä ole kohotettu täydelliseen ykseyteen va-
lon (ymmärryksen periaatteen) kanssa eikä se vielä valoa 
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käsitä − on pelkkää himoa ja halua, toisin sanoen, sokeaa 
tahtoa. Tätä luodun olennon omaa tahtoa vastaan nousee 
ymmärrys yleispätevänä tahtona, joka käyttää hyväkseen 
luodun olennon omaa tahtoa ja alistaa sen pelkäksi työ-
kaluksi. Mutta kun kaikissa voimissa tapahtuvan edisty-
vän muutoksen ja eriytymisen avulla on lopulta olennon 
alkuhämäryyden sisin ja syvin piste kirkastettu valoon: 
niin on tämän olennon tahto, mikäli olento on yksilö, sa-
malla yksittäinen tahto, vaikka onkin sinänsä, tai kaikki-
en muiden yksittäisten tahtojen keskuksena, alkutahdon 
tai ymmärryksen kanssa yhtä, niin että molemmat yhdes-
sä muodostavat yksimielisen kokonaisuuden. Tämä kaik-
kein syvimmän keskuksen kohottaminen valoon tapah-
tuu vain ihmisessä, ei missään muussa meille tunnetussa 
luodussa olennossa. Ihmisessä on yhtä lailla hämärän pe-
riaatteen kuin valon koko voima. Hänestä löytyy tie kui-
lun syvyyteen ja taivaan korkeuteen, tai molemmat kes-
kukset. Ihmisen tahto on ikuiseen kaipuuseen kätketty 
siemen; se kuuluu Jumalalle, joka ei vaikuta vielä muual-
la kuin perustassa; se on syvyyteen suljettu jumalallinen 
elämänkipuna, katse, jolla Jumala kiinnitti tahdon luon-
toon. Yksin ihmisessä on Jumala maailmaa rakastanut; ja 
juuri tähän Jumalan omakuvaan kaipaus tarttui keskuk-
sessa, kun kaipaus joutui valon kanssa vastatusten. Kos-
ka ihminen nousee perustasta (ja on siis luotu olento), on 
hänellä hallussaan periaate, joka on suhteellisen riippu-
maton Jumalasta; mutta koska jopa tämä periaate − il-
man että se tämän takia lakkaisi olemasta perustaltaan 
hämärä − kirkastuu valossa, nousee hänessä samalla jo-
takin korkeampaa, henki. Sillä ikuinen henki lausuu luon-
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nossa julki ykseyden tai sanan. Mutta julkilausuttu (to-
dellinen) sana on vain valon ja hämäryyden (itsenäisen, 
vokaalisen äänteen ja itsenäistä ääntä muovaavan, kon-
sonanttisen äänteen) ykseydessä. Nyt kaikissa olioissa 
toki on molemmat periaatteet, mutta vailla täydellistä yh-
teensointuvuutta, koska se, mikä on noussut perustasta, 
on puutteellista. Vasta ihmisessä ¦ lausutaan julki sana, 
joka muissa olioissa ilmenee vielä epäröivänä ja epätäy-
dellisenä. Mutta julkilausutussa sanassa ilmestyy henki, 
eli actu olemassaoleva Jumala. Siinä määrin kuin sielu nyt 
edustaa molempien periaatteiden elävää identiteettiä, on 
sielu henkeä; ja henki on Jumalassa. Jos nyt molempien 
periaatteiden identiteetti olisi ihmisen hengessä yhtä luja 
kuin Jumalassa, niin ei eroa olisi, toisin sanoen, Juma-
la henkenä ei koskaan ilmestyisi. Juuri siihen ykseyteen, 
mihin Jumalassa ei voi syntyä mitään eriytyvää, täytyy 
siis ihmisessä syntyä erotteluja, − ja tämä on hyvyyden ja 
pahuuden mahdollisuus.

Sanomme nimenomaan: pahuuden mahdollisuus, ja 
yritämme toistaiseksi tehdä käsitettäväksi vain sen, mi-
ten periaatteet eroavat toisistaan. Pahuuden todellisuus 
onkin sitten aihe aivan muulle tutkimukselle. Periaate, 
joka nousee luonnon perustasta, ja jonka avulla ihminen 
erottautuu Jumalasta, on ihmisen itseys, joka muuntuu 
hengeksi, kun ykseys yhdistää itseyden ideaaliseen peri-
aatteeseen. Sellaisena itseys on henkeä; tai ihminen on 
henkeä itseellisenä, erityisenä (Jumalasta eroavana) olen-
tona, ja itse persoonallisuuskin nousee hengen yhdistä-
västä vaikutuksesta. Olemalla henkeä kohottautuu itseys 
samalla luotujen olentojen piiristä sen yläpuolelle; itseys 

SW ¦ 364

◊    



47 I hmisen vapaudesta

5

10

15

20

25

on tahtoa, joka näkee itsensä täysin vapaana luonnon ylä-
puolella ja ulkopuolella, eikä enää palvele luonnossa vai-
kuttavan luovan ja yleispätevän tahdon työkaluna. Hen-
ki on valon yläpuolella; aivan kuten henki nostaa itsensä 
luonnossa sen ykseyden yläpuolelle, mikä vallitsee valon 
ja hämäryyden periaatteiden välillä. Juuri olemalla hen-
keä on itseys vapaa molemmista periaatteista. Mutta nyt 
on itseys tai oma tahto vain siinä mielessä henkeä, ja täs-
tä syystä vapaa tai luonnon yläpuolella, että henki muun-
tuu todella alkutahdoksi (valoksi), niin että henki (oma-
na tahtona) tosin jää vielä perustaan (koska perusta on 
aina oltava) − kuten läpinäkyvässä kehossa materia, joka 
on nostettu identtiseksi valon kanssa, ei tästä syystä lak-
kaa olemasta materiaa (hämäryyden periaate) − mutta 
vain valon korkeamman periaatteen kantajana ja samal-
la säilyttäjänä. Mutta koska itseydellä on henki (ja koska 
henki hallitsee valoa ja pimeyttä) − ellei henki sitten ole ¦ 
ikuisen rakkauden henki − voi itseys erottautua valosta; 
tai oma tahto voi pyrkiä olemaan myös erillisenä tahto-
na sitä, mitä se on ainoastaan ollessaan identtinen yleis-
pätevän tahdon kanssa; siis oma tahto voi pyrkiä myös 
reuna-alueilla ja luotuna olentona (sillä luotujen olento-
jen tahto on selvästi perustan ulkopuolella; mutta luotu-
jen olentojen tahto onkin tuolloin pelkästään erillistä tah-
toa, ei siis vapaata vaan sidottua) olemaan sitä, mitä se 
on vain silloin, kun se säilyy keskuksessa (aivan kuten 
rauhallinen tahto edustaa luonnon hiljentyneessä perus-
tassa yleispätevää tahtoa juuri jäämällä perustaan). Näin 
siis ihmistahdossa erottautuu henkiseksi muuttunut itse-
ys valosta (koska henki nousee valon yläpuolelle); toisin 
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sanoen periaatteet, jotka säilyvät Jumalassa eriytymät-
töminä, erkanevat ihmisessä toisistaan. Jos taas päinvas-
toin ihmisen oma tahto säilyy perustassa keskustahto-
na, siten että periaatteiden välillä vallitsee jumalallinen 
suhde (eli ettei tahto koskaan kohottaudu luonnon kes-
kuksessa valon yläpuolelle, vaan jää valon alapuolelle pe-
rustaan ja luo sille siellä pohjan), ja jos ristiriidan henki, 
joka tahtoo erottaa oman periaatteen yleisestä, ei tahdos-
sa määrää rakkauden henkeä, niin on tahto jumalallista 
lajia ja kuuluu jumalalliseen järjestykseen. − Mutta että 
juuri tämä oman tahdon nouseminen on pahasta, selve-
nee seuraavasta. Tahto, joka etääntyy yliluonnollisuu-
destaan, tehdäkseen itsestään yleisenä tahtona samal-
la luodun olennon erityisen tahdon, pyrkii kääntämään 
periaatteiden suhteen nurin kohottamalla perustan sen 
syyn yläpuolelle; tahto pyrkii käyttämään henkeä, jonka 
se on saanut keskusta varten, keskuksen ulkopuolella ja 
luotuja olentoja vastaan, mistä seuraa vakavaa vahinkoa 
sekä tahdossa itsessään että sen ulkopuolella. Ihmisen 
tahtoa on pidettävä elävien voimien sidoksena; niin kau-
an kuin tahto säilyttää ykseytensä yleispätevän tahdon 
kanssa, säilyttävät myös nämä voimat jumalallisen mit-
tansa ja tasapainonsa. Mutta tuskin on tämä oma tahto 
ehtinyt hävitä keskuksesta omalta paikaltaan, kun myös 
voimien sidos on hävinnyt; tämän sijasta vallitsee pelkäs-
tään erillistahto, joka, toisin kuin alkuperäinen tahto, ei 
enää kykene yhdistämään voimia alaisuuteensa, ja jonka 
on tästä syystä pyrittävä muodostamaan ja yhdistämään 
toisiaan hävittävistä voimista oma ja erillinen elämä ha-
lujen ja himojen laumalle (jossa jokainen ¦ yksittäinen 
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voima on jo himo ja hillitön tarve), mikä on siinä määrin 
mahdollista, kuin voimien ensimmäinen sidos, siis luon-
non perusta, yhä edelleen jatkaa vaikutustaan itse pahuu-
dessa. Koska tässä ei voi olla kyse todellisesta elämästä, 
jollainen voisi vallita vain alkuperäisessä suhteessa, syn-
tyy nyt kyllä omaa, mutta samalla epäaitoa elämää, val-
heellista elämää, missä levottomuus ja mädännäisyys 
rehottaa. Osuvimman vertauksen tarjoaa tässä sairaus, 
mikä onkin pahuuden tai synnin varsinainen edusku-
va; sairaus on epäjärjestystä, minkä valtaan luonto jou-
tuu, kun vapautta käytetään väärin. Sairaus ei levittäydy 
kaikkialle, elleivät perustan kätketyt voimat samalla pää-
se irti: sairaus levittäytyy kaikkialle, kun ärsytystä odot-
tava periaate, jonka pitäisi vallita voimien sisäisimpänä 
sidoksena syvyyden rauhassa, aktualisoi itsensä, tai kiih-
tynyt Arkheus jättää rauhallisen asuntonsa keskuksessa 
ja astuu sen ympäristöön. Näin myös kaikki alkuperäi-
nen paraneminen merkitsee sitä, että ympäristön suhde 
keskukseen palautetaan ennalleen, ja siirtyminen sairau-
desta terveyteen voi tapahtua itse asiassa vain siirtymistä 
vastustavien voimien kautta, nimittäin siten, että erilleen 
joutunut, yksittäinen elämä otetaan takaisin Olennon si-
säiseen valokipunaan, mitä puolestaan seuraa uusi jakau-
tuminen (kriisi). Myös erillissairaus syntyy vain siten, 
että se, mille on suotu vapaus ja elämä vain sillä ehdolla, 
että se säilyy kokonaisuuden osana, pyrkiikin olemaan 
[olemassa] vain itseään varten. Aivan kuten sairaus ei 
todellakaan ole mitään oleellista, vaan olemisen ja tyh-
jyyden välillä häilyen vain matkii elämää muuttuvana ja 
nopeasti ohimenevänä kuvajaisena – juuri samoin on pa-
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huuden laita. Tämä ei estä meitä kokemasta pahuutta hy-
vin todelliseksi.

Tämän ainoan oikean pahuuden käsitteen, jonka mu-
kaan pahuus perustuu periaatteiden myönteiselle vää-
ristymiselle tai nurinkääntymiselle, on viime aikoina 
erityisesti Franz Baader nostanut uudelleen esiin ja sel-
ventänyt sitä syvällisten fyysisten analogioiden avulla, 
nimittäin juuri sairauden tarjoaman analogian avulla13. ¦ 
Kaikki muut pahuuden selitykset ovat nopeasti osoittau-

13. Tutkielmassa »Väitteestä, ettei järjenkäyttö voi koskaan olla pa-
haa», Morgenblatt-julkaisun numerossa 197 vuodelta 1807, sekä »Jäh-
meästä ja juoksevasta aineesta» julkaisussa Jahrbücher der Medizin als 
Wissenschaft, III nide, 2. vihko. Vertailtavaksi ja lisävaloa tuomaan 
lisättäköön tähän myös aiheeseen liittyvä huomautus jälkimmäisen 
tutkielman lopusta, sivulta 203: »Opettavaisen esimerkin antaa tässä 
tavallinen tuli (villinä, kuluttavana, tuskallisena hehkuna) vastakoh-
tana niinkutsutulle orgaaniselle, hyväätekevälle elämänlämmölle, 
koska jälkimmäisessä tapauksessa tuli ja vesi muodostavat yhdessä 
Yhden (kasvavan) perustan tai konjunktion, kun taas edellisessä tapa-
uksessa ne eripuraisina pysyvät erillään toisistaan. Nyt ei kuitenkaan 
tuli eikä vesi ollut [olemassa] sellaisenaan, toisin sanoen erotettuna 
sfäärinä orgaanisessa prosessissa, vaan edellinen oli keskuksena 
(centrum mysterium), jälkimmäinen oli avoinna keskuksessa, tai sen 
ulkoreunalla, ja juuri tulen avautuminen, kohoaminen, syttyminen 
yhdistettynä veden sulkeutumiseen johti sairauteen ja kuolemaan. 
Niin on minuus, yksilöllisyys, yleensä jokaisen luodun olennon elä-
män pohja, perustus tai luonnollinen keskus; kun tämä lakkaa toimit-
tamasta keskuksen virkaa ja astuu hallitsevana ulkoreunalle, palaa 
se siellä egoismina (tulehtuneena minuutena) ja itserakkautena kuin 
Tantaloksen viha. Siitä, mikä voidaan esittää merkillä ʘ, tuleekin 
nyt ○, toisin sanoen: vain yhdessä planeettajärjestelmän kohdassa 
on tämä hämärä luonnonkeskus suljettuna, kätkettynä, ja juuri sik-
si valmistelee valonkantajana korkeamman järjestelmän saapumista 
(sitä, että ideaalinen luo säteensä ympärilleen eli ilmestyy). Juuri siksi 
on tämä kohta järjestelmän avoin piste (aurinko – sydän – silmä), ja 
jos myös sieltä kohottautuisi esiin tai avautuisi hämärä luontokeskus, 
niin sammuisi eo ipso valopiste, valosta tulisi järjestelmän hämäryys, 
eli aurinko sammuisi.»
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tuneet ymmärryksen tai moraalisen tietoisuuden valos-
sa epätyydyttäviksi. Pohjimmiltaan ne kaikki perustuvat 
sille, että pahuus myönteisenä vastakohtana hävitetään 
ja palautetaan niinkutsuttuun metafyysiseen pahuuteen 
(malum metaphysicum); tai ne perustuvat luodun olennon 
epätäydellisyyden käsitteelle, joka on kieltävä käsite. Ei 
ollut mahdollista, sanoo Leibniz, että Jumala teki ihmi-
sen osalliseksi kaikesta täydellisyydestä tekemättä hä-
nestä samalla Jumalaa: sama pätee luoduista olioista yli-
päätään; tästä syystä täytyi täydellisyyden esiintyä eri 
asteisena ja eri tavoin rajoitettuna. Jos nyt kysytään, mis-
tä pahuus tulee, kuuluu vastaus: luodun olennon ide-
aalisesta luonnosta, mikäli tämä ideaalinen luonto riip-
puu jumalalliseen ymmärrykseen kuuluvista ikuisista 
totuuksista eikä Jumalan tahdosta. Ikuisten totuuksien 
alue on pahuuden ja hyvyyden ideaalinen syy, ja tämä 
ideaalinen syy on asetettava ¦ antiikin ajattelijoiden ai-
neen paikalle14. Leibniz sanoo eräässä toisessa kohdassa, 
että löytyy kuitenkin kaksi periaatetta, ja ne molemmat 
ovat lopultakin Jumalassa: nämä ovat ymmärrys ja tahto. 
Ymmärrys tuo pahuuden periaatteen esiin, vaikkakaan 
ymmärrys ei vielä tästä syystä itse muutu pahaksi; sillä 
ymmärrys käsittää luotujen olentojen luonnon siinä va-
lossa, missä ikuiset totuudet tuon luonnon esittävät: ym-
märrys sisältää perustan pahuuden sallimiselle, mutta 
tahto avautuu vain kohti hyvyyttä15. Tätä ainoaa mahdol-
lisuutta ei Jumala saanut aikaan, sillä ymmärrys ei ole it-
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sensä syy16. Joskin ymmärryksen ja tahdon erottaminen 
Jumalan kahdeksi periaatteeksi, millä saadaan pahuuden 
ensimmäinen mahdollisuus Jumalan tahdosta riippu-
mattomaksi, on kunniaksi tämän miehen ajattelijanky-
vyille, ja joskin käsitys, jonka mukaan ymmärrys (juma-
lallinen viisaus) on pikemminkin jotakin, mikä vaikuttaa 
Jumalaan, kuin Jumalan toiminnan tulos, viittaa johon-
kin vielä syvällisempään: niin seuraa paha, mikä on ko-
toisin vain tästä ideaalisesta perustasta, jälleen kerran 
vain jostakin passiivisesta, jostakin rajoituksesta, puut-
teesta, ominaisuuksien karsimisesta, siis käsitteistä, jotka 
ovat pahuuden varsinaisen luonnon kanssa ristiriidassa. 
Sillä jo yksinkertainen pohdiskelu, jonka mukaan vain 
ihminen, kaikista näkyvistä luoduista olennoista täydel-
lisin, pystyy pahuuteen, osoittaa, että pahuuden perusta 
ei missään tapauksessa ole puutteellisuudessa tai selity 
ominaisuuksia karsimalla. Kristillisen näkemyksen mu-
kaan Paholainen ei ollut rajoittunein vaan rajoittamatto-
min luoduista olennoista17. Epätäydellisyys yleisessä ¦ 
metafyysisessä mielessä ei ole pahuuden tavallinen omi-

16. Sama lähde, sivu 387. 
17. Tässä suhteessa on silmiinpistävää, että skolastikot, ja jo varhai-
semmin monet kirkkoisistä, erityisesti Augustinus, määrittelivät pa-
han negatiivisesti, siis viittaamalla vain ominaisuuksiin, mitä sillä ei 
ole. Erityisen kummallinen on kohta teoksessa Contra Julianum Pela-
gianum, L. I, C. III: Quaerunt ex nobis, unde sit malum? Respondemus 
ex bono, sed non summo, ex bonis igitur orta sunt mala. Mala enim 
omnia participant ex bono, merum enim et ex omni parte tale dari re-
pugnat. – – Haud vero difficulter omnia expediet, qui conceptum mali
semel recte formaverit, eumque semper defectum aliquem involvere atten-
derit, perfectionem autem omnimodam incommunicabiliter possidere 
Deum; neque magis possibile esse, creaturam illimitatam adeoque in-
dependentem creari, quam creari alium Deum.
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naisuus, koska pahuus esiintyy usein yhdistettynä niin 
merkittäviin erillisiin voimiin, ettei hyvyys niiden ta-
soa useinkaan tavoita. Pahuuden perustan ei siis ole si-
jaittava ainoastaan jossakin myönteisessä, vaan jopa kor-
keimmassa myönteisyydessä, mitä luonnosta voi löytyä, 
kuten asia käsityksemme mukaan joka tapauksessa on-
kin, koska pahuuden perusta sijaitsee esille ilmestynees-
sä keskuksessa tai ensimmäisen perustan alkutahdossa. 
Leibniz yrittää kaikin keinoin tehdä käsitettäväksi, miten 
pahuus voisi syntyä luonnollisesta puutteesta. Tahto, sa-
noo hän, pyrkii kohti hyvää kaikessa hyvyyden yleisyy-
dessä, ja tahdon tulee kaivata kohti täydellisyyttä, jonka 
korkein mitta on Jumalassa; kun tahto takertuu aistilli-
siin himoihin menettäen yhteyden korkeampiin hyvyyk-
siin, niin edustaa tämä viittaus kilvoittelun puutteel-
lisuuteen juuri sitä, että pahuutta yritetään luonnehtia 
ominaisuuksia kieltämällä. Muutoin, Leibnizin mukaan, 
tarvitsee pahuus omaa periaatetta yhtä vähän kuin kyl-
myys tai pimeys. Mikä pahuudessa on myöntävää ja vah-
vistavaa, on johdettavissa samalla tavoin kuin voima ja 
vaikutus kylmyydessä: jäätyvä vesi rikkoo vahvimman-
kin suljetun astian, ja kuitenkin on kylmyys oikeastaan 
vain liikkeen vähenemistä18. Koska tässä ominaisuuksien 
karsiminen ei itsessään ole yhtään mitään, ja tarvitsee jo-
takin myönteistä ilmaantuakseen näkyviin ja tullakseen 
edes havaituksi: niin syntyy nyt vaikeus selittää se myön-
teisyys, mikä meidän on pahuuden yhteyteen oletettava. 
Koska Leibniz voi johtaa pahuudessa olevan myönteisyy-
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den vain Jumalasta, niin joutuu hän väistämättä teke-
mään Jumalasta synnin materiaalisen syyn ja liittämään 
luodun olennon rajallisuuteen vain synnin muodollisen 
puolen. Hän yrittää valaista tätä suhdetta materian luon-
nollisen inertiavoiman käsitteellä, jonka Kepler keksi. 
Juuri tämä on Leibnizin mukaan luodun olennon alku-
peräisen (kaikkea toimintaa edeltävän) rajallisuuden täy-
dellinen kuva. Kun jokin työntävä voima liikuttaa kah-
ta kappaletta, joilla on erikokoinen massa ja eri nopeus, ¦ 
niin syy yhden kappaleen liikkeen inertiaan ei ole tuossa 
työntävässä voimassa, vaan materiaan myötäsyntyisesti 
liittyvässä ja materialle ominaisessa taipumuksessa iner-
tiavoimaisuuteen, toisin sanoen, materian sisäisessä ra-
joittuneisuudessa tai epätäydellisyydessä19. Mutta tässä 
yhteydessä on huomattava, ettei inertiavoimaisuutta si-
nänsä voida ymmärtää yksinomaan ominaisuuksien kar-
siutumisena, vaan inertiavoimaisuus on jotakin myön-
teistä, nimittäin ilmaisu kappaleen sisäiselle itseydelle tai 
voimalle, jonka avulla kappale vaatii itselleen itsenäistä 
asemaa. Emme kiistä sitä, etteikö tällä tavoin voitaisi teh-
dä metafyysistä äärellisyyttä käsitettäväksi; mutta kiis-
tämme, että äärellisyys sellaisenaan olisi pahuutta20.

Tämä selitystapa saa alkunsa siitä elottomasta myön-
teisyyden käsitteestä, jonka mukaan vain ominaisuuksi-
en karsiminen muodostaa myönteisyydelle vastakohdan. 
Mutta löytyy vielä eräs välittävä käsite, joka muodostaa 

19. Sama, P. I. § 30. 
20. Samasta syystä täytyy jokaisen muun äärellisyydelle annetun seli-
tyksen, esimerkiksi sellaisen, joka perustuu suhteiden käsitteelle, olla 
riittämätön selittämään pahuutta. Pahuus ei tule äärellisyydestä itses-
tään, vaan omaksi olemiseksi kohonneesta äärellisyydestä. 
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todellisen vastakohdan myönteisyyden käsitteelle, ja joka 
jää etäälle puhtaan kieltävästä käsitteestä. Tämä käsite 
voidaan johtaa kokonaisuuden ja yksittäisten osien suh-
teesta, tai ykseyden ja moninaisuuden suhteesta, miten 
asian nyt tahtookin ilmaista. Se, mikä on myönteistä, on 
aina kokonaisuus tai ykseys; se, mikä nousee myönteistä 
vastaan, edustaa kokonaisuuden hajoamista, epäharmo-
niaa, voimien lamaantumista. Hajonneessa kokonaisuu-
dessa ovat juuri ne samat osatekijät, jotka olivat yksimie-
lisessäkin kokonaisuudessa; aines molemmissa on samaa 
(tältä puolelta ei pahuus ole hyvyyttä rajoitetumpaa tai 
huonompaa), mutta muodoltaan ovat ne aivan erilaisia, 
ja tämä muodollinen on syntyisin juuri olemuksesta tai 
myönteisyydestä itsestään. Tästä syystä on niin pahuu-
della kuin hyvyydelläkin välttämättä oltava olemus, mut-
ta pahuuden olemuksen on oltava käänteinen hyvyyden 
olemukselle, joka muuntaa itseensä sisältyvän lämpöti-
lan käänteislämpötilaksi. Tämän olemuksen tunteminen 
on dogmaattiselle filosofialle mahdotonta, koska dog-
maattisella filosofialla ei ole lainkaan persoonallisuuden
käsitettä, siis henkisyydeksi kohonneen itseyden käsitet-
tä, ainoastaan ¦ abstrakteiksi etääntyneet ’äärellisen’ ja 

’äärettömän’ käsitteet. Jos siis joku tahtoisi vastata tähän, 
että juuri epäharmonia voidaan määritellä ominaisuuk-
sia karsimalla, nimittäin ykseyden häviämiseksi, niin oli-
si epäharmonian käsite kuitenkin sinänsä epätyydyttävä, 
vaikka ominaisuuksien karsimisen yleiseen käsitteeseen 
sisältyisikin ykseyden häviämisen tai hajottamisen käsi-
te. Sillä ei voimien hajottaminen sinänsä ole epäharmo-
niaa, vaan epäharmoniaa on voimien epäaito ykseys, jota 
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voidaan kutsua hajottamiseksi vain suhteessa aitoon yk-
seyteen. Mikäli ykseys kokonaan hävitetään, hävitetään 
tällä tavoin myös vastakohtaisuus. Kuolema päättää sai-
rauden; eikä yksittäinen sävel tuota epäharmoniaa. Mut-
ta jopa tuon edellä mainitun epäaidon ykseyden selittä-
miseen tarvitaan jotakin myönteistä, minkä on näin ollen 
välttämättä oletettava pahuuteen kuuluvan, mutta mitä ei 
voida selittää, ennen kuin huomataan, että luonnon riip-
pumattomassa perustassa vaikuttaa vapauden siemen.

Mikäli pystymme asiaa arvioimaan, voidaan pahuu-
den todellisuutta koskevasta kysymyksestä puhua pa-
remmin platonistisesta näkemyksestä käsin. Aikakau-
temme käsitykset eivät ole edes etäisessä yhteydessä 
noihin ideoihin, koska aikakautemme on tässä kohdin 
paljon pinnallisempi ja vie ihmisrakkauden periaatteen 
aina pahuuden kieltämiseen asti. Tämän seurauksena 
löytyy pahuuden ainoa perusta aistillisuudesta tai eläi-
mellisyydestä, tai maallisuuden periaatteesta, siinä mie-
lessä että nämä eivät aseta vastakkain taivasta ja helvettiä, 
kuten olisi sopivaa, vaan taivaan ja maan. Tämä käsi-
tys on luonnollinen seuraus opista, jonka mukaan vapa-
us merkitsee vain sitä, että järjellisyyden periaate pystyy 
hallitsemaan aistillisia haluja ja taipumuksia, ja hyvyys 
seuraa vain puhtaasta järjestä, minkä jälkeen pahuudelle 
ei ymmärrettävästi jää lainkaan vapautta (siinä mielessä 
että pahuudessa ovat aistilliset taipumukset ottaneet val-
lan); mutta osuvammin sanoen on pahuus kokonaan tul-
lut mitätöidyksi. Sillä ymmärryksen periaatteen heikkous 
tai tehottomuus voi varmaankin olla hyvän ja hyveelli-
sen teon poisjäämisen peruste, muttei perusta myöntei-

SW 371 



57 I hmisen vapaudesta

5

10

sesti pahalle ja hyveenvastaiselle teolle. Mutta jos olete-
taan, että aistillisuus, tai käyttäytyminen, jonka ulkoiset 
vaikutelmat ¦ meissä herättävät, saisi jollakin välttämät-
tömällä tavalla aikaan pahoja tekoja, niin olisi ihminen 
teoissaankin vain vastaanottava kohde, toisin sanoen pa-
huudella ei olisi hänen arvostuksissaan, siis hänelle sub-
jektiivisesti, mitään merkitystä, ja koska se, mikä seu-
raa luonnon käskyä, ei voi myöskään olla objektiivisesti 
pahaa, ei pahuudella olisi ylipäätään mitään merkitystä. 
Myöskään se, että sanotaan järkevyyden periaatteen ole-
van pahuudessa vailla voimaa, ei sinänsä ole mikään pe-
ruste. Sillä miksei periaate sitten käytä valtaansa? Mikäli 
periaate tahtoo jäädä vaille toteutusta, on pahuuden pe-
rusta tässä tahdossa eikä aistillisuudessa. Tai ellei periaa-
te kykene millään keinolla voittamaan sitä mahtia, millä 
aistillisuus käy sitä vastaan: niin on tässä kyse vain heik-
koudesta ja puutteesta, ei missään mielessä pahuudes-
ta. Näin ollen voidaan tämän selityksen mukaan puhua 
vain yhdestä tahdosta (miksi sitä sitten kutsutaankin); ei 
kahdenlaisesta, ja tässä mielessä voisimme kutsua edellä 
esitetyn selityksen kannattajia kirkkohistoriasta otetul-
la, joskin siellä toisessa merkityksessä käytetyllä, nimellä 

’monoteleeteiksi’, varsinkin kun nimi ’arianistit’, ja mui-
ta vastaavia, on jo onnistuneesti otettu käyttöön filosofi-
sessa kritiikissä. Aivan kuten hyvyydessä ei vaikuta ai-
noastaan järki ja valon periaate sinänsä, vaan myös jokin, 
mikä on sidottu itseyteen ja siis kohotettu henkisyyteen: 
niin ei pahuuskaan seuraa äärellisyyden periaatteesta 
sinänsä, vaan hämäryyden ja itsekkyyden periaattees-
ta, joka on tuotu välittömään kosketukseen keskuksen 

◊  
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kanssa; ja aivan kuten löytyy kiihkeää omistautumista 
hyvyydelle, löytyy pahuuden lumousta. Eläimessä, ku-
ten kaikissa luonnon muissakin olioissa, vaikuttaa tie-
tenkin myös hämäryyden periaate, mutta eläimessä, toi-
sin kuin ihmisessä, se ei ole vielä päässyt valoon, eikä ole 
vielä henkeä ja ymmärrystä, vaan sokeaa himoa ja halua; 
lyhyesti sanoen, siinä, missä ei vielä ole mitään absoluut-
tista tai persoonallista ykseyttä, ei vielä lankeemuskaan, 
siis periaatteiden toisistaan erkaneminen, ole mahdollis-
ta. Tiedoton ja tietoinen ovat eläimen vaistoissa aivan tie-
tyllä määrätyllä tavalla yhdistyneet, eikä tätä tapaa tästä 
syystä voida muuttaa. Juuri siitä syystä, että tiedoton ja 
tietoinen ovat vain ykseyden suhteellisia ilmauksia, jää-
vät ne ykseyden alaisuuteen, ja perustassa vaikuttava voi-
ma säilyttää aina saman suhteen siihen ykseyteen, min-
kä periaatteet tiedottomalle ja tietoiselle suovat. Eläin ei 
voi koskaan joutua pois ¦ ykseydestä, kun taas ihminen 
voi tietoisesti repiä voimien ikuisen sidoksen. Tästä syys-
tä sanoo Fr. Baader oikeutetusti, että olisi toivottavaa, että 
ihmisen moraalinen romahdus tekisi hänestä eläimen; 
valitettavasti ihminen voi olla vain joko eläimen alapuo-
lella tai sen yläpuolella21.

Olemme yrittäneet johtaa pahuuden käsitteen ja mah-
dollisuuden ensimmäisistä perusteista ja tuoda näkyviin 
tämän opin yleiset perustukset, jotka löytyvät siitä erosta, 
mikä vallitsee olemassaolevan ja olemassaolon perustan 
välillä22. Mutta mahdollisuus ei vielä tarkoita samaa kuin 
todellisuus, joka onkin kysymyksenasettelun tärkein 

21. Edellä mainitussa Morgenblatt-lehden tutkielmassa, 1807, sivu 786
22. Augustinus sanoo emanaatiota vastaan: Jumalan substanssista ei 
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kohde. Eikä selitettävänä olekaan se, miten pahuus todel-
listuu yksittäisessä ihmisessä, vaan pahuuden kaikkial-
la pätevät toimintaperiaatteet, eli miten pahuus kiistatta 
yleisenä periaatteena, joka taistelee kaikkialla hyvyyden 
kanssa, on voinut päästä valloilleen luomisessa. Koska 
pahuuden todellisuus, ainakin yleisesti tunnettuna vas-
takohtana, on kiistatonta, on jo etukäteen aivan varmaa, 
että pahuus on ollut Jumalan ilmestymiselle välttämä-
töntä; juuri tämä seuraa edellä sanotusta. Sillä kun Ju-
mala henkenä on molempien periaatteiden erottamaton 
ykseys, ja juuri tuo sama ykseys vaikuttaa vain ihmisen 
hengessä; niin ei ihmistä voisi lainkaan erottaa Jumalas-
ta, mikäli ykseys olisi ihmisessä yhtä murtumaton kuin 
Jumalassakin; ihminen häviäisi Jumalaan, eikä mitään 
ilmestymistä eikä rakkauden eloisuutta olisi [olemassa-
kaan]. Sillä olemus voi ilmaantua maailmaan vain vasta-
kohtansa kautta, rakkaus vain vihan kautta, ykseys vain 
hajaannuksen kautta. Elleivät periaatteet erkanisi toisis-
taan, ei ykseys pystyisi ¦ osoittamaan kaikkivoipaisuut-
taan; ellei jakautuneisuutta olisi, ei rakkaus kykenisi to-
dellistumaan. Ihminen on asetettu tälle huipulle, missä 
hän löytää itsestään lähteen, joka kuljettaa häntä yhtälail-
la kohti hyvää kuin kohti pahaa; periaatteiden sidos ei ole 
hänessä välttämätön vaan vapaa. Hän seisoo vedenjaka-
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voi syntyä muuta kuin Jumala; tästä syystä on luodut olennot luotu 
tyhjästä, ja tästä johtuu niiden kehnous ja puutteellisuus (De libero 
arbitrio L. I, C. 2). On jo kauan ollut tiedossa, millainen ylittämätön 
kuilu ymmärryksellemme tämä tyhjyys on. Huomaamme tämän jo 
raamatun ilmaisusta: ihminen on ἐκ τῶν µὴ ὄντων, luotu siitä, mitä ei 
ole, sekä antiikin ajattelijoiden usein kuullusta ilmaisusta µὴ ὄν, joka, 
kuten luominen tyhjästä, voisi edellä esittämämme erottelun kautta 
saada myönteisen tulkinnan.
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jalla; mitä hän sitten tuleekaan valinneeksi, siitä muotou-
tuu hänen tekonsa: mutta ratkaisua vaille hän ei voi jää-
dä, koska Jumalan on välttämättä ilmestyttävä, ja koska 
luomisessa mikään ei voi jäädä moniselitteiseksi. Kuiten-
kin näyttää siltä, että ihminen voisi joskus myös joutua 
päättämättömyyden tilaan, juuri jättämällä ratkaisun te-
kemättä. Tästä syystä täytyy olla [olemassa] yleinen hou-
kutuksen perusta, kiusaus pahuuden tekemiseen, vaikka 
vain, jotta molemmat periaatteet tulisivat ihmisessä eloi-
siksi, toisin sanoen, jotta hän tulisi periaatteista tietoisek-
si. Nyt näyttää pahuuden houkutus voivan nousta vain 
pahan perusolemuksesta, ja tämän olemuksen olettami-
nen näyttää lopultakin väistämättä, ja aivan oikeutetusti, 
tarjoavan aikaisemmin mainitulle platonistiselle mate-
rialle selityksen, jonka mukaan materia on Jumalan tah-
toa vastustava olento, ja jo tästä syystä sinänsä paha. Kun 
tämä platonistisen opin osa on pysynyt tähän päivään 
asti hämärässä23, on täsmällisen arvioinnin esittäminen 
tästä kysymyksestä ollut täysin mahdotonta. Mutta mis-
sä mielessä irrationaalisesta periaatteesta voidaan sanoa, 
että periaate nousee ymmärrystä tai ykseyttä ja järjestys-
tä vastaan, ilman että periaatteen tästä syystä oletetaan 
edustavan pahaa perusolemusta, on käynyt jo aikaisem-
mista tarkasteluista vakuuttavasti ilmi. Näin voimme se-
littää myös sen Platonin ilmaisun, jonka mukaan pahuus 
tulee vanhasta luonnosta: sillä kaikki pahuus pyrkii kaa-

23. Ehkä joskus tulevaisuudessa tätä valaisee joku erinomainen Pla-
tonin selittäjä, tai jo tätä ennen kunnon Böckh, joka on jo herättänyt 
suuria odotuksia Platonin harmonia-käsitettä koskevilla huomautuk-
sillaan, sekä ilmoittamalla valmistelevansa Timaios-editiota.
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okseen, toisin sanoen, takaisin siihen tilaan, missä kes-
kus ei vielä aluksi ollut valolle alistettu, vaan keskuksista 
muodostui ymmärrystä vailla olevan kaipauksen noi-
dankattila. Mutta emme aio enää uudestaan osoittaa, että 
pahuus sellaisenaan voi saada alkunsa luodussa olennos-
sa vain siten, että valo ja hämäryys tai ¦ molemmat peri-
aatteet voivat juuri tässä olennossa esiintyä yhdistettynä 
siten, että ne voivat myös erkaantua toisistaan. Perusole-
mus, josta kaikki alkaa, ei koskaan voi olla sinänsä paha, 
koska siinä ei esiinny periaatteiden kakseutta. Mutta 
emme voi myöskään olettaa, että joku luotu henki, joka 
itse on langennut, houkuttelisi ihmisen lankeemukseen, 
sillä nythän on kyse siitä, miten pahuus alun alkujaan 
herää luodussa olennossa. Tästä syystä ei meilläkään ole 
käytössä mitään muuta pahuuden selittämiseksi kuin 
nuo kaksi periaatetta Jumalassa. Jumala henkenä (mo-
lempien periaatteiden ikuinen sidos) on puhtainta rak-
kautta: mutta rakkaudessa ei voi koskaan olla tahtoa pa-
huuteen; yhtä vähän kuin ideaalisessa periaatteessakaan. 
Mutta itse Jumalakin, voidakseen olla [olemassa], tarvit-
see perustan, joskaan tämä ei ole Jumalan ulkopuolella 
vaan Jumalassa, ja tämä perusta Jumalassa on luonto, joka 
erottuu Jumalasta, vaikka kuuluukin juuri hänelle. Rak-
kauden tahto ja perustan tahto ovat kaksi toisistaan erot-
tuvaa tahtoa, jotka molemmat ovat itseään varten [ole-
massa]; mutta rakkauden tahto ei pysty perustan tahtoa 
vastustamaan, ei myöskään tekemään tehottomaksi, kos-
ka muutoin rakkauden tahdon täytyisi nousta itseään vas-
taan. Sillä perustan vaikutuksen on oltava todellinen, jot-
ta rakkaus voisi olla [olemassa], ja perustan vaikutuksen 
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on oltava riippumaton rakkaudesta, jotta rakkaus voisi 
olla olemassa todellisesti. Jos rakkaus nyt haluaisi muser-
taa perustan tahdon: niin sotisi rakkaus itseään vastaan, 
menettäisi lopulta ykseytensä, eikä rakkaus enää olisi 
rakkautta. Tämä perustan vaikutuksen salliminen on ai-
noa mahdollinen sallimisen käsite; salliminen tavallisis-
sa inhimillisissä yhteyksissä on täysin kielletty. Perustan 
tahto ei voi myöskään musertaa rakkautta, eikä edes toi-
vo sellaista, vaikka melkein siltä usein näyttääkin; sillä 
kääntyessään pois rakkaudesta täytyy perustan tahdon 
olla oma ja erityinen tahtonsa, jotta puolestaan rakkaus, 
tunkeutuessaan perustan läpi niinkuin valo pimeyteen, 
voisi ilmestyä kaikkivoipaisuudessaan. Perusta on vain 
tahtoa ilmestymiseen, mutta ollakseen juuri sitä, täytyy 
sen manata esiin sekä ominaisluonteensa että vastakoh-
tansa. Rakkauden tahto ja perustan tahto saavuttavat yk-
seyden, juuri koska ovat erillään toisistaan, ja molemmat 
vaikuttavat alusta lähtien itse itseensä. Tästä syystä pe-
rustan tahto tempaa heti ensimmäisessä luomisessa luo-
dun olennon oman tahdon mukaansa, jotta rakkauden 
tahto noustessaan ¦ henkenä löytäisi, mitä vastustaa, ja 
pystyisi muuttamaan itsensä todelliseksi.

Jos tarkastelemme luonnon koko kuvaa, vakuutumme 
siitä, että on tapahtunut tuollainen mukaantempautumi-
nen, ja vasta sen ansiosta kaikki elävä on saavuttanut te-
räväpiirteisyyden ja määrätietoisuuden korkeimman as-
teen. Irrationaalisuus ja satunnaisuus, mikä näyttää 
välttämättä liittyvän eri olentojen muotoutumiseen, eri-
tyisesti orgaanisten olentojen muotoutumiseen, osoittaa, 
ettei tässä ole vaikuttanut puhtaasti geometrinen välttä-
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mättömyys, vaan että vapautta, henkeä ja omaa tahtoa on 
mukana pelissä. Erityisesti kaikkialla, missä on himoa ja 
halua, on jo sinänsä jonkinlaista vapautta, eikä kukaan 
usko, että halu, joka muodostaa jokaisen erityisen luon-
nonolennon perustan, ja vietti − ei vain ylipäätään, vaan 
säilyäkseen tietyssä olemassaolemisen muodossa − saa-
puisivat paikalle, vasta kun olento on jo luotu, vaan päin-
vastoin, että halu ja vietti itse on juuri sitä, mikä luo. Myös 
kokemusperäisesti löydetyn perustan käsitteen, joka tu-
lee koko luonnontieteessä valtaamaan merkittävän roo-
lin, täytyy johtaa − tieteellisesti jalostettuna − itseyden ja 
minuuden käsitteeseen. Mutta luonnossa esiintyy satun-
naisia ilmiöitä, jotka voidaan selittää vain siten, että luo-
dun olennon irrationaalinen tai hämärä periaate on käyn-
nistynyt ensimmäisessä luomisessa, tai että luodun 
olennon itseys on silloin aktivoitunut. Jos vasta ihminen 
kirvoitti pahuuden mahdin, niin mistä nousevat sellaiset 
pahuutta ennakoivat merkit kuin liian tiukoilla vuoro-
vaikutussäännöillä etukäteen muokattu käyttäytyminen; 
mistä nousevat sellaiset ilmiöt kuin se yleinen luonnolli-
nen inho, mitä jotkut sinänsä vaarattomat oliot meissä 
herättävät24. Että kaikki orgaaniset oliot ¦ kulkevat kohti 
hajoamista, ei suinkaan voi olla mikään alkuperäinen 

24. Näin ei se läheinen yhteys, joka kaikkien kansojen mielikuvituk-
sessa, erityisesti kaikissa itämaisissa tarinoissa ja uskonnoissa, val-
litsee käärmeen ja pahuuden välillä, ole suinkaan turhaan syntynyt. 
Apuelimien täydellinen kehittyminen, joka ihmisessä on viety kor-
keimmalle tasolle, osoittaa, että tahto on haluista riippumaton, tai 
että keskuksen ja reuna-alueiden välillä vallitsee suhde, joka on ainoa 
terve suhde, ja jossa keskus on palannut vapauteen ja harkintaan ja 
erottautunut pelkästä (reuna-alueiden) välineellisyydestä. Sitävastoin 
siellä, missä apuelimet eivät ole kehittyneet, tai puuttuvat kokonaan, 
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välttämättömyys: voimista, jotka ovat elämälle luonteen-
omaisia, muodostuu sidos, joka voisi luontonsa puolesta 
aivan yhtä hyvin olla hajoamaton, ja jos ylipäätään mi-
kään, niin näyttää juuri luotu olento, joka omin voimin 
jälleen korjaa itsessään sen, mikä on mennyt vinoon, ole-
van määrätty olemaan ikiliikkuja. Pahuus puolestaan tuo 
itsensä luonnossa julki ainoastaan vaikutuksensa väli-
tyksellä; pahuus itse, välittömässä ilmenemismuodos-
saan, voi murtautua esiin vasta luonnon tavoitteiden 
avulla. Sillä aivan kuten täytyy alkuluomisessa, joka ei 
ole muuta kuin valon syntymä, hämäryyden periaatteen 
toimia perustana, jotta valo voisi siitä nousta (kuten jokin 
nousee puhtaasta mahdollisuudesta aktukseen): niin täy-
tyy olla [olemassa] hengen syntymän toinen perusta, ja 
siksi toinen hämäryyden periaatekin, jonka täytyy olla 
juuri sen verran korkeampi kuin henki on valoa korke-
ampi. Juuri tämä periaate on pahuuden henki, ja hämä-
rän luonnonperustan kiihottuminen herättää sen luomi-
sessa; toisin sanoen se on valon ja hämäryyden toisistaan 
erilleen joutumisen henki, jota vastaan rakkauden henki 
nyt nostaa korkeamman ihanteen, aivan kuten valo aikai-
semmin oli nostanut korkeamman ihanteen alkuluonnon 
säännötöntä liikehdintää vastaan. Sillä kuten pahuuden 
itseys on liittänyt valon tai sanan itseensä ja näyttäytyy 
siitä syystä juuri hämäryyden korkeampana perustana: 
niin täytyy sanan, joka on lausuttu maailmaan pahuuden 
vastakohdaksi, ottaa haltuunsa ihmisyys tai itseys, ja 

SW 377

on keskus siirtynyt reuna-alueille, eli keskuksesta muotoutuu keski-
pistettä vailla oleva kehä kuten edellä olevassa Fr. Baaderilta lainatus-
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muuttua itsekin henkilölliseksi. Tämä tapahtuu, sanan 
täsmällisimmässä merkityksessä, vain ilmestymisen 
kautta, ja ilmestymisellä on oltava aivan samat vaiheet 
kuin luonnon ensimmäisellä ilmimuodollakin, nimittäin 
että tässäkin ilmestymisen korkein huippu on ihminen, 
siis ihminen jumalallisena alkukuvana, joka alussa oli 
Jumalan tykönä, ja jossa kaikki muut oliot ja ihminen it-
sekin on saanut alkunsa. Hengen syntymä on historian 
valtakunta, kuten valon syntymä on luonnon valtakunta. 
Samat luomiskaudet, ¦ jotka ovat jälkimmäisessä, ovat 
edellisessäkin; ja toinen on toisen vertauskuva ja selitys. 
Juuri se periaate, mikä toimi perustana ensimmäisessä 
luomisessa, toimii nytkin, joskin korkeammassa hahmos-
sa, taimena ja siemenenä, josta kehittyy korkeampi maa-
ilma. Sillä pahuus ei ole muuta kuin alkuperusta olemas-
saololle, ja on sitä siinä määrin kuin alkuperusta pyrkii 
luodussa olennossa aktualisoitumaan, ja näin ollen on 
pahuus itse asiassa vain luonnossa vaikuttavan perustan 
korkeampi potenssi. Mutta aivan kuten alkuperustakin 
on ikuisesti vain perusta, eikä itse koskaan ole [olemas-
sa], ei pahuuskaan voi koskaan päästä toteutumiseen asti, 
ja palvelee vain perustana, jotta hyvyys, muodostuessaan 
omin voimin tästä perustasta, olisi perustansa ansiosta 
Jumalasta riippumatonta ja hänestä erottuvaa, jotakin 
missä Jumala voi kuulua itselleen ja missä Jumala voi 
tunnistaa itsensä; pahuus siis palvelee perustana, jotta 
hyvyys olisi tätä kaikkea riippumattomana Jumalassa. 
Mutta samoin kuin alkutilassa olevan perustan jakama-
ton mahti vasta ihmisessä tunnistetaan siksi (perustaksi 
ja keskukseksi), mikä yksilössä on sisäistä: niin jää myös 
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historiassa pahuus aluksi perustaan kätketyksi, ja syylli-
syyden ja synnin aikaa edeltää viattomuuden kausi, jolta 
puuttuu tietoisuus synnistä. Aivan samalla tavoin kuin 
luonnon alkuperusta ehkäpä jo kauan aikaisemminkin 
toimi yksikseen ja yritti perustaan kätkeytyvien jumalal-
listen voimien avulla saada itselleen jotakin luoduksi, 
vain (koska rakkauden sidos puuttui) vajotakseen luo-
misyrityksensä lopuksi taas takaisin kaaokseen (mihin 
viittaavat ennen nykyistä luomista tuhoutuneet ja vaille 
jatkoa jääneet lajien rivistöt), kunnes rakkauden sana lau-
suttiin julki, ja kestävä luominen pääsi alkuun; niin ei 
rakkauden henkikään oikopäätä ilmestynyt historiassa; 
vaan koska Jumala piti perustan tahtoa tahtona, joka pyr-
kii kohti Jumalan ilmestymistä, ja huomasi kaitselmus-
kykynsä ansiosta, että hänen on välttämättä löydettävä 
olemassaololleen perusta, joka on hänestä (henkenä) riip-
pumaton, antoi hän perustan vaikuttaa itsenäisesti, eli, 
toisin sanoin sanottuna, Hän itse liikkui luontoaan, ei sy-
däntään tai rakkautta seuraten. Koska perusta sisälsi nyt 
koko jumalallisen olennon, joskaan ei ykseytenä, niin 
saattoi olla [olemassa] vain yksittäisiä jumalallisia ¦ olen-
toja, jotka vallitsivat siinä, mikä perustassa vaikuttaa it-
seensä. Tämä ikivanha aikakausi alkoi tästä syystä kul-
taisena maailmankautena, josta on nykyiselle ihmislajille 
säilynyt heikkoja muistoja vain taruina; se oli onnellisen 
päättämättömyyden aikaa, jolloin ei ollut vielä hyvyyttä 
eikä pahuutta: sitä seurasi ihmistä hallitsevien jumalten 
ja sankareiden aika, eli luonnon kaikkivaltiuden aika, jol-
loin perusta näytti, mitä se kykenee itsekseen aikaansaa-
maan. Tuolloin saapui ymmärrys ja viisaus ihmiseen 
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vain syvyyksistä; hänen elämäänsä ohjasi ja muovasi 
maan uumenista pulppuavan oraakkelin mahti; kaikki 
jumalaiset perustan voimat hallitsivat maata ja istuivat 
tukevalla valtaistuimella kuin mahtavat ruhtinaat. Il-
maantui aika, jolloin luonnolle suotiin mitä korkein ylis-
tys sekä jumalten näkyvässä kauneudessa että taiteen ja 
henkevän tieteen täydessä loistokkuudessa, kunnes pe-
rustassa vaikuttava periaate työntyi esiin alistaakseen 
kaiken valtansa alle ja perustaakseen lujan ja pysyvän 
maailmanvaltakunnan. Mutta koska perustan olemus ei 
kykene saamaan aikaan todellista ja täydellistä ykseyttä: 
niin tulee aika, jolloin kaikki tämä ihanuus hajoaa, ja sii-
hen mennessä kehkeytynyt maailma tuhoutuu niinkuin 
kaunis keho kauhistuttavan sairauden kourissa, ja kaaos 
tunkeutuu taas sisään. Jo aikaisemmin, ennen kuin tuho 
on täydellistä, joutuvat voimat, jotka tuota kokonaisuutta 
hallitsevat, luonnoltaan pahojen henkien valtaan, koska 
juuri ne samat voimat, jotka terveinä aikoina olivat elä-
män hyväätekeviä suojelushenkiä, muuttuvat hajoami-
sen lähestyessä luonnoltaan pahantahtoisiksi ja myrkylli-
siksi: usko jumaliin katoaa, ja väärän magian manauksilla 
ja loitsuilla lepytellään pahoja henkiä, ja yritetään houku-
tella takaisin sitä, mikä on kaikkoamassa. Yhä selvem-
min ilmenee vaikutus, jolla perusta, aavistaessaan valon 
saapumisen, vetää jo etukäteen pois kaikki voimat päät-
tämättömyyden tilasta kohdistaakseen valoon täyden 
vastarinnan. Kuten rajuilman nostattaa epäsuorasti au-
rinko ja välittömästi maan vastustava voima; niin nostat-
taa pahuuden hengen (jonka säänkaltaista luonnetta 
olemme jo aikaisemmin selvittäneet) hyvyyden lähesty-
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minen, ei välittymisen ansiosta, vaan pikemminkin voi-
mien jakamisen kautta. Tästä syystä vasta kun hyvyys on 
¦ voimakkaasti työntynyt esiin, työntyy pahuuskin voi-
makkaasti esiin pahuutena (ikään kuin se ei ensinkään 
syntyisi, ellei sille olisi annettu vastakohtaa, jossa se voi 
täysin ja sellaisenaan ilmestyä); ja näin merkitsee vastaa-
vasti se hetki, jolloin maa toisen kerran autioituu ja tyhje-
nee, syntymähetkeä hengen korkeammalle valolle, joka 
kyllä alusta pitäen oli maailmassa, mutta jota itseensä 
vaikuttava hämäryys ei kyennyt käsittämään, ja jonka il-
mestyminen oli vielä itseensä sulkeutunutta ja rajoittu-
nutta; ja todellakin, valo ilmestyy myös persoonallisena 
ihmishahmona ja välittäjänä käydäkseen henkilöstä nou-
sevaa henkistä pahuutta vastaan ja saadakseen korkeim-
malla tasolla aikaan luomissuhteen Jumalaan. Sillä vain 
se, jolla itsellään on persoona, voi parantaa persoonan, ja 
Jumalan on tultava ihmiseksi, jotta ihminen palaisi Ju-
malaan. Vasta kun perusta luo suhteen Jumalaan, tarjou-
tuu uusi mahdollisuus parantumiseen (pelastukseen). 
Parantuminen alkaa selvänäköisyyden tilana, joka lanke-
aa jumalallisena kirouksena eräille ihmisille (jotka toimi-
vat tähän tarkoitukseen valittuina eliminä); parantumi-
sen alku on ennusmerkkien ja ihmeiden aikaa, jolloin 
jumalalliset voimat nousevat kaikkialla esiintyöntyviä 
demoonisia voimia vastaan, ja rauhoittava ykseys kään-
tyy voimien jakamista vastaan. Lopulta seuraa kriisi, Tur-
ba gentium, uusien kansojen vyöryessä vanhan maailman 
perustan yli, kuten aikoinaan alkuvedet peittivät uudel-
leen sen, mitä alkuperäisessä luomisessa oli syntynyt, jot-
ta toinen luominen tulisi mahdolliseksi − kansojen ja kie-
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lien uusi jako, uusi valtakunta, jossa elävä sana nousee 
lujaksi ja pysyväksi keskukseksi taistelussa kaaosta vas-
taan, ja alkaa hyvyyden ja pahuuden välinen taistelu, 
joka on jatkuva nykyisten aikojen loppuun, ja jossa Juma-
la henkenä, toisin sanoen actu, ilmestyy todella25.

Tästä syystä tavataan yleistä pahuutta, joka ei tosin 
ole aivan alussa syntynyttä, vaan herää vasta perustan ¦ 
reaktiona; tämä pahuus pääsee alulleen Jumalan ilmes-
tymisessä, eikä tule koskaan todelliseksi, vaikka aina 
siihen pyrkiikin. Vasta kun meillä on tietoa yleisestä pa-
huudesta, on mahdollista käsittää, mitä on ihmisen hy-
vyys ja pahuus. Jos näet pahuus viriää reaktiona jo en-
simmäisessä luomisessa, ja kehittyy lopulta yleiseksi 
periaatteeksi siten, että perusta vaikuttaa itseensä, niin 
näyttää ihmisen luonnollinen taipumus pahuuteen selit-
tyvän sillä, että se voimien epäjärjestys, minkä oman tah-
don herääminen luodussa olennossa saa aikaan, ilmaan-
tuu luodussa olennossa jo syntymässä. Mutta perusta 
vaikuttaa lakkaamatta edelleen myös yksittäisessä ihmi-
sessä ja herättää itseyden ja erityisen tahdon, jotta rak-
kauden tahto voisi herätä juuri vastakohtana perustalle. 
Jumalan tahto merkitsee kaiken universalisoimista, nos-
tamista valon ykseyteen, tai siinä pysyttelemistä; perus-
tan tahto merkitsee kaiken partikularisoimista tai teke-
mistä luodun olennon kaltaiseksi. Perustan tahto pyrkii 
yksinomaan erilaisuuteen, jotta samankaltaisuus koros-
tuisi ja tulisi havaittavaksi niin samankaltaisuudelle it-

25. Tätä koko jaksoa kannattaa verrata tämän kirjoittajan kirjoituksiin 
Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums, VIII, ja Vorle-
sung über die historische Konstruktion des Christentums. 
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selleen kuin perustan tahdollekin. Tästä syystä perustan 
tahto reagoi välttämättä vapauden niitä muotoja vastaan, 
jotka nousevat luodun olennon yläpuolelle, ja herättää 
vapaudessa himon kaikkeen siihen, mikä on luotu, aivan 
kuten sitä, jota korkealla ja jyrkällä huipulla alkaa huima-
ta, näyttää samalla salainen ääni käskevän syöksymään 
alas, tai kuten vanhan tarinan mukaan syvyyksistä kuu-
luva vastustamaton seireeninlaulu houkuttelee ohi pur-
jehtivia laivoja kohti pyörteistä syöveriä. Jo se, että ylei-
nen tahto ihmisessä liitetään erityiseen tahtoon, näyttää 
sinänsä ristiriidalta, jonka sovittaminen on vaikeaa, ellei 
mahdotonta. Elämänpelko ajaa ihmisen pois keskuksesta, 
jonne hänet luotiin: sillä keskus kaiken tahdon puhtaim-
pana olemuksena on jokaiselle erityiselle tahdolle kulut-
tava tuli; elääkseen keskuksessa täytyy ihmisen kuolla 
kaikelle itseydelle, mistä syystä hänen on melkein välttä-
mättä astuttava keskustasta reuna-alueille etsimään siel-
tä itseydelleen rauhaa. Tästä syystä on synti ja kuolema 
yleinen välttämättömyys itseyden todelliselle kuoletta-
miselle, minkä kautta, kuin läpi tulen, on kaiken ihmis-
tahdon puhdistuakseen kuljettava. Tästä yleisestä ¦ vält-
tämättömyydestä huolimatta pysyy pahuus aina ihmisen 
omana valintana; perusta ei pysty vielä pahuutta sellai-
senaan muodostamaan, ja jokainen luotu olento lankeaa 
oman syyllisyytensä vuoksi. Mutta miten sitten kussakin 
erityisessä ihmisessä päätös pahuuteen tai hyvyyteen ta-
pahtuu, jää vielä täysin hämäryyden peittoon, ja näyttää 
vaativan oman erityisen tutkimuksensa.

Toistaiseksi emme ole tarkastelleet lähemmin vapau-
den muodollista olemusta, vaikka sen ymmärtämiseen 
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näyttää liittyvän yhtä vaikeita ongelmia kuin vapauden 
reaaliseenkin käsitteeseen.

Vapauden tavallista käsitettä, jonka mukaan vapau-
della ymmärretään täysin epämääräistä kykyä haluta il-
man määrättyä perustelua kahdesta toisiinsa nähden ris-
tiriitaisesta vaihtoehdosta vain toista, yksinkertaisesti 
vain haluamisen itsensä vuoksi, voi puolustaa sillä, että 
käsite liittää vapauden ideaan ihmisen olemuksen alku-
peräisen päättämättömyyden; mutta käsite johtaa yksit-
täiseen tekoon sovellettuna mitä karkeimpiin virheisiin. 
Jos joku voisi vailla asiaan vaikuttavia perusteita päät-
tää joko A tai –A, olisi kyseessä − totta puhuaksemme − 
vain etuoikeus saada toimia järjettömästi, emmekä pys-
tyisi parhaimmallakaan keinolla erottamaan ihmistä 
Buridanin elikosta; ne jotka puolustavat tätä perustele-
mattoman tietoisen toiminnan käsitettä, ajattelevat että 
tämän elikon täytyy jäädä kärsimään nälästä kahden hei-
näkasan väliin, mikäli kasat sattuvat olemaan yhtä etääl-
lä, yhtä isoja ja muutoinkin ominaisuuksiltaan yhtäläisiä, 
koska elikolle ei tuota tietoisen mutta perustelematto-
man valinnan etuoikeutta ole suotu. Ainoa todistus tä-
män käsitteen puolesta perustuu tunnetusti sille tosiasi-
alle, että jokaisella on vallassaan juuri nyt koukistaa tai 
ojentaa käsivarttaan ilman pitempiä perusteita; sillä jos 
sanotaan, että hän ojentaa käsivarttaan vain osoittaak-
seen vapaan päätäntävaltansa, niin voisi hän aivan yhtä 
hyvin sen osoittamiseksi koukistaa käsivarttaan; tarve 
todistaa lause voisi määrätä hänet tekemään ensin toisen 
ja sitten toisen; tässä ovat vaihtoehdot siis selvästi yhtä 
painavia...; kaiken kaikkiaan kehno todistamisen tapa, 
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jossa päätöksenteon perusteluja koskevasta tietämättö-
myydestä johdetaan näiden perustelujen olemassaolemi-
sen kielto, olisi tässä muka toisinpäin käännettynä käyt-
tökelpoinen: sillä juuri sinne, ¦ missä tietämättömyys 
vallitsee, ilmestyy sitäkin varmemmin jotakin määrättyä, 
mille päätös voidaan perustaa. Pääasia on, että tämä kä-
site tuo mukanaan yksittäisen teon täydellisen satunnai-
suuden, ja tässä mielessä sitä onkin aivan oikein verrattu 
siihen atomien satunnaiseen häilyvyyteen, jota Epiku-
ros samanlaisessa tarkoituksessa − nimittäin väistääk-
seen fatalismin − fysiikassaan pohdiskeli. Mutta sattu-
ma on mahdotonta; ja sotii niin järkeä kuin kaikkeuden 
välttämätöntä ykseyttäkin vastaan; ja ellei vapaus ole pe-
lastettavissa millään muulla kuin teon täydellisellä sa-
tunnaisuudella, niin ei se ole ylipäätään pelastettavissa. 
Tätä samanpainoisten toimintavaihtoehtojen systeemiä 
vastaan nousee, ja vieläpä hyvällä syyllä, determinismi 
(tai Kantin mukaan predeterminismi), siten että deter-
minismi väittää kaikkien tekojen empiirisen välttämät-
tömyyden nousevan perustasta, koska kaikkea toimintaa 
määräävät mielteet ja muut syyt, jotka sijaitsevat mennei-
syydessä, ja jotka eivät enää teon aikana ole vallassamme. 
Molemmat systeemit edustavat samansuuntaista käsitys-
tä; ja vain siinä tapauksessa, ettei mitään korkeampaa kä-
sitystä voitaisi löytää, ansaitsisi jälkimmäinen systeemi 
etusijan. Molemmille systeemeille on yhtälailla vieras se 
korkeampi välttämättömyys, joka jää yhtä kauaksi sattu-
masta kuin pakosta ja ulkopuolelta vaikuttavasta tekijäs-
tä, ja joka edustaa pikemminkin sisäistä, itse toiminnan 
olemuksesta kumpuavaa välttämättömyyttä. Kaikki pa-
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rannukset determinismiin, esimerkiksi ne, joita Leibniz 
on ehdottanut, ja joiden mukaan vaikuttavat syyt kohdis-
tuvat tahdon taipumuksiin, mutta eivät tahtoa määrää, 
eivät pääkysymyksessä auta lainkaan.

Ylipäätään vasta idealismi on nostanut vapautta kos-
kevan opin sille tasolle, jolla vapaus tulee oikein ymmär-
retyksi. Jokaisen olion, ja erityisesti ihmisen, intelligiibeli 
olemus, on idealismin mukaan kaikkien kausaaliyhteyk-
sien ulkopuolella, samoin kaiken ajan ulkopuolella tai 
yläpuolella. Tätä olemusta ei tästä syystä voi milloinkaan 
mikään edellä kulkeva määrätä, ja pikemminkin tämä 
olemus itse absoluuttisena ykseytenä käy ennen kaik-
kea muuta, mikä tässä olemuksessa, ei niinkään ajallises-
ti kuin käsitteellisesti, jo on, tai mikä siihen joskus tulee; 
tämän ykseyden on oltava kokonaista ja täydellistä, jot-
ta yksittäinen teko tai olion määräytyminen tässä teossa 
olisi mahdollista. Emme ¦ näet ilmaise Kantin käsitettä 
aivan tarkasti samoin sanoin kun Kant itse, mutta kui-
tenkin siten kuin uskomme, että käsite olisi ilmaistava, 
jotta se voitaisiin ymmärtää oikein. Jos tämä käsite hy-
väksytään, niin näyttää myös seuraava olevan pääteltä-
vissä. Vapaa teko seuraa välittömästi ihmisen intelligii-
belistä olemuksesta. Mutta vapaa teko on aina määrättyä 
toimintaa, esimerkiksi sellaista, mikä johtaa seuraavaan 
vaiheeseen, hyvään tai pahaan. Mutta siitä, mikä on eh-
dottomasti epämääräistä, ei mikään siirtyminen voi joh-
taa ehdottomasti määrättyyn. Että intelligiibelin olemuk-
sen tulisi ilman perustaa itse määrittää itsensä ja siten 
kohottaa itsensä pois täysin puhtaasta epämääräisyydes-
tä, johtaa edellä esiteltyyn samanarvoisten mutta perus-
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telemattomien ja vailla välttämättömyyttä suoritettujen 
tietoisten tekojen systeemiin. Voidakseen määrittää it-
sensä olisi intelligiibelin olemuksen jo itsessään oltava 
määritetty, ei tietenkään ulkoapäin, mikä käy jo sen luon-
toa vastaan, muttei myöskään sisältä päin, jonkinlaisesta, 
vain satunnaisesta tai empiirisestä, välttämättömyydes-
tä, koska tuo kaikki (niin psykologinen kuin fyysinen-
kin) on alistettu intelligiibelille olemukselle; vaan olen-
non itsensä täytyisi omana olemuksenaan, toisin sanoen 
omana luontonaan, määrittää itsensä. Ei ole kyse mistään 
epämääräisestä yleisyydestä, vaan juuri tietyn ihmisen 
täsmälleen määrätystä intelligiibelistä olemuksesta; sel-
laisesta määräytyneisyydestä ei millään tavoin päde sa-
nonta: Determinatio est negatio, koska tämä määräytynei-
syys on itse yhtä olemuksen myönteisyyden ja olemuksen 
käsitteen kanssa, ja muodostaa siis oikeastaan olemuksen 
olemuksessa. Tästä syystä voi intelligiibeli olento, juuri 
niin varmasti kuin se toimii vapaasti ja ehdottomasti, toi-
mia oman sisäisen luontonsa mukaisesti, tai teko voi seu-
rata sen olemuksen sisäisyydestä identiteetin lain nojalla 
ja sillä ehdottomalla välttämättömyydellä, mikä on myös 
ehdotonta vapautta: sillä vapaa on vain se, mikä toimii 
oman olemuksensa lakien mukaan, eikä alistu minkään 
muun, ei sisältä eikä ulkoa tulevan, määrättäväksi.

Kun asia käsitetään näin, saavutetaan ainakin yksi etu, 
nimittäin se, että näin etäännytetään yksittäinen teko sa-
tunnaisuuden järjettömyydestä. Näin ollen pitää paik-
kansa − myös kaiken korkeamman ymmärryksen valossa 

− että yksittäinen teko seuraa vapaan olennon sisäisestä 
välttämättömyydestä, ja vapaan olennon olemuksen mu-
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kaan on tämä välttämättömyys juuri sellaista, mitä ei tule 
sekoittaa − kuten vielä usein tapahtuu − empiiriseen vält-
tämättömyyteen, joka puolestaan perustuu pakolle, (eikä 
ole ¦ muuta kuin verhottua satunnaisuutta). Mutta mitä 
sitten on itse tämä olemuksen sisäinen välttämättömyys? 
Tässä tullaan kohtaan, jossa välttämättömyys ja vapaus 
on yhdistettävä, mikäli ne ylipäätään ovat yhdistettävis-
sä. Jos tämä olemus olisi vain kuollutta olemista ja ihmi-
sen näkökulmasta vain jotakin hänelle annettua; niin 
häviäisi syyntakeellisuus ja vapaus, koska teko voisi seu-
rata tästä olemuksesta vain välttämättömyydellä. Mutta 
juuri itse tämä sisäinen välttämättömyys on vapautta; ih-
misen olemus on oleellisesti hänen omaa tekoaan. Välttä-
mättömyys ja vapaus ovat toisissaan, yhtenä olemuksena, 
joka näyttäytyy milloin välttämättömyytenä milloin va-
pautena riippuen siitä, miltä puolelta tätä olemusta tar-
kastellaan; sinänsä se on vapautta, mutta muodollisesti 
välttämättömyyttä. Minuus on, sanoo Fichte, minuuden 
omaa tekoa; tietoisuus on tietoisuuden itsensä asettamaa 

− mutta minuus ei ole mitään, mikä eroaisi tästä tietoisuu-
den kyvystä itsensä asettamiseen, vaan se on juuri tätä 
itsensä asettamista. Mutta tämä tietoisuus, mikäli se ym-
märretään vain minuuden kykynä itsensä käsittämiseen 
tai itsensä tuntemiseen, ei ole sellaista, mikä käy ennen 
kaikkea muuta, vaan edellyttää jo varsinaisen olemisen 
kuten kaikki pelkkä tietäminen. Tämä oleminen, jonka 
oletetaan käyvän ennen tietämistä, ei ole mitään olemis-
ta, ellei se samalla juuri ole tietämistä; oleminen on reaa-
lista itsensä asettamista, alku- ja perustahtomista, joka te-
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kee itsestään jotakin, ja joka on perusta ja pohja kaikelle 
oleellisuudelle.

Mutta välittömässä suhteessa ihmiseen nämä totuu-
det pätevät paljon täsmällisemmässä mielessä kuin edel-
lä esitetyssä yleisessä mielessä. Ihminen on alkuperäises-
sä luomisessa, kuten olemme osoittaneet, olemukseltaan 
ratkaisematon − (mikä voidaan myyttisessä muodossa 
esittää tätä meidän elämäämme edeltäneenä viattomuu-
den ja alkuonnen tilana) –; vain ihminen itse voi ratkais-
ta olemuksensa. Mutta tämä ratkaisu ei tapahdu ajassa; 
se tapahtuu kaiken ajan ulkopuolella ja tästä syystä en-
simmäisen luomisen yhteydessä (joskin siitä eroavana te-
kona). Ihminen, vaikka syntyykin myös ajassa, on toki 
luotu luomisen alussa (keskukseen). Teko, jonka kautta 
ihmisen elämä on ajassa määräytynyt, ei itse kuulu ai-
kaan vaan ikuisuuteen: teko käy ennen elämää, ei niin-
kään ajallisessa mielessä, vaan luontonsa mukaisena ikui-
sena tekona kulkien kauttaaltaan ajan läpi (ajan siihen 
kuitenkaan ¦ kajoamatta). Teon kautta ulottuu ihmisen 
elämä aina luomisen alkuun asti; tästä syystä ihminen 
asettuu teon kautta kaiken luodun ulkopuolelle, vapaa-
na ja itsekin ikuisena alkuna. Niin vaikeasti ymmärret-
tävältä kuin tämä idea tavallisen ajattelutavan valossa 
näyttääkin, niin asuu jokaisessa ihmisessä tunne, joka on 
sopusoinnussa tämän idean kanssa, ja jonka mukaan ih-
minen on jo koko ikuisuuden ollut sitä, mitä hän nyt on, 
eikä millään muotoa ole syntynyt vasta ajassa. Näin ol-
len, riippumatta kaikkien tekojen kiistämättömästä vält-
tämättömyydestä − ja vaikka jokaisen, mikäli hän itseään 
tarkkailee, on myönnettävä, ettei hän ole paha tai hyvä 
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