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Lukijalle

Yllättävää tai ei, karl Marxin ensimmäinen huolellinen tutkimus oli luonnonfilosofi-
nen traktaatti. koska hän käytti sen valmisteluun runsaasti aikaa, oli luonnonfiloso-
fisilla pyrinnöillä melko merkittävä rooli hänen itsenäisen ajattelunsa alkuvaiheessa. 
Puhe on Marxin tohtorinväitöskirjasta, teoksesta, joka on näihin päiviin asti kuulunut 
hänen huonoimmin tunnettuihin ja vähiten luettuihin teksteihinsä. suomessa tilan-
teen voisi kylläkin olettaa olevan vähin erin muuttumassa, sillä Marxin väitöskirja 
ilmestyi muutama vuosi sitten (2005) suomeksi, mistä kiitos kuuluu sen kahdelle 
julkaisijalle: Jyväskylän yliopistolla toimitettavalle soPhi-kirjasarjalle sekä karl Marx 
-seuralle. itse osallistuin hankkeeseen suomentajana, ja työ oli omiaan vahvistamaan 
minulla jo ennestään ollutta käsitystä, että Marxin varhaisessa aikaansaannoksessa piili 
filosofista syvyyttä ja että se oli jossain yhteydessä hänen myöhemmästä tuotannostaan 
löytyvään, yhä varsin huonosti tunnettuun ekologiseen problematiikkaan. suomen-
nokseen liittämässäni esittelyluvussa (Heiskanen 2005) luonnostelin teoksesta tietyn 
tulkinnan, jonka pyrin nyt perustelemaan laajemmin sitä samalla muihin kysymyksiin 
kytkien.

Tämän työn keskiössä on siis Marxin väitöskirja, mutta myös hänen muissa nuo-
ruudenteksteissään esiin tulevia luonnonfilosofisia käsityksiä otetaan tarkasteluun. Vä-
hitellen aletaan myös kosketella varsinaisia ekologisia tai ympäristöfilosofisia teemoja, 
joita sitten viimeisessä, varsin laajaksi muodostuneessa luvussa katsastetaan tarkem-
min. Luokittelujen ystävät voivat sijoittaa tämän työn filosofianhistoriallisten tutki-
musten lokeroon, joskin paikoitellen selostetaan myös pikemminkin luonnontieteen 
historiaan kuuluvia asioita. Filosofian osalta kyse ei ole pelkästään kuvailevasta oppi-
historiaan paneutumisesta, vaan Marxin ja muiden filosofien kanssa käydään runsaasti 
keskustelua ja polemiikkia, paljolti heidän oman käsitteistönsä avulla.

Taustatietoja Marxin väitöskirjasta on annettu johdantoluvussa; tässä on tarpeen 
selittää eräitä tämän tutkimuksen esitystapaan liittyviä ratkaisuja. Jotta lukijan oli-
si helpompi hahmottaa työn yhteyksiä muuhun Marx-kirjallisuuteen, Marxin suo-
meksi ilmestyneitä teoksia on siteerattu vakiintuneen (joskus uusimman tai parhaana 
pitämäni) suomennoksen mukaan. kaikki sitaatit on tarkistettu alkukielistä, mutta 
muutoksia tai selvennyksiä on tehty vain silloin, milloin jokin tämän työn kannalta 
relevantti seikka on sitä vaatinut. Myös kaikki Marxin suomentamattomista teoksista 
otetut sitaatit on esitetty suomeksi. se on tuntunut parhaalta ratkaisulta, koska kaik-
kien asiasta kiinnostuneiden ei voi olettaa hallitsevan Marxin käyttämiä kieliä. Mutta 
kun käännökset pakostakin ”hukkaavat” jotain ja sisältävät usein jopa sekaannusten 
vaaran, on filosofisesti keskeisimmät ja kielellisesti mutkikkaimmat kohdat annettu 
myös alkukielisinä. ne on sijoitettu loppuun omaksi osastokseen, ja tekstiviitteisiin 
on lisätty merkintä (x) osoittamaan, että sitaatti löytyy tutkimuksen lopusta. alkukie-
lellä ei siis kuitenkaan ole annettu kaikkia vaan vain joukko tärkeitä ja/tai kielellisesti 
konstikkaita sitaatteja. 

Paikanmääritykset Marxin alkukielisiin teksteihin on annettu Marxin ja engelsin 
koottujen teosten vanhaan standardilaitokseen, Marx-Engels-Werkeen (MeW), koska 
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se on helpoimmin lukijoiden saatavilla. Myös käytännölliset syyt vaikuttivat tämän 
laitoksen käyttöön. Grundrissen osalta on käytetty Dietz Verlagin vuonna 1974 jul-
kaisemaa laitosta. uudempaan ja huolellisemmin toimitettuun, mutta suomen kir-
jastoissa harvinaiseen Marx-Engels-Gesamtausgabeen (MeGa), jonka julkaiseminen 
alkoi 1970-luvulla ja on yhä meneillään, paikannukset on annettu vain silloin, kun 
kyseinen teksti ei sisälly MeW:een mutta on jo ilmestynyt MeGa:ssa. sitaatit on kui-
tenkin tarkistettu MeGa:sta. Tarkistus osoitti, ettei sitaatteihin tai niiden kontekstei-
hin ollut tullut yhtäkään muutosta, jota voisi arvella tämän työn kannalta relevantiksi. 
Muutama vähäinen muutos on kuitenkin täsmällisyyden vuoksi huomioitu suomen-
noksissa. alkukielisissä sitaateissa taas – jotka siis löytyvät teoksen lopusta – ei ole 
huomioitu puhtaan kielellisiä muutoksia, jotka johtuvat siitä, että MeW:n toimitus 
oli nykyaikaistanut oikeinkirjoitusta (esim. Production/Produktion), mitä MeGa:ssa 
ei ole tehty. 

Yleensäkin näyttää siltä, ettei useimpiin Marxin teksteihin ole tullut MeGa:ssa 
kovin paljon muutoksia MeW-versioon verrattuna, joskin osa muutoksista on mer-
kittäviä. Tämän työn päälähteeseen eli Marxin väitöskirjaan on tullut vain yksi tärkeä 
muutos, kun siitä on poistettu 2–3 sivun pituinen fragmentti, jota aiemmin luultiin 
väitöskirjan liiteosaan kuuluvaksi, mutta joka sittemmin on osoitettu jo ennen väi-
töskirjaa kirjoitetuksi (entstehung... 1975, 886). Toiseksi tärkeimpään lähteeseen, 
Epikuros-vihkojen nimellä tunnettuun väitöskirjan laajahkoon esityöhön, on tullut 
muutamia muutoksia, joista merkittävin epäilemättä on, että Marxin työskentelyn 
kronologian tarkempi tutkiminen on johtanut vaihtamaan viidennen ja kuudennen 
vihkon paikat keskenään. se vihko, jota MeW:n toimittajat luulivat aiemmin kir-
joitetuksi ja sijoittivat viidenneksi, onkin siis MeGa:ssa kuudes, ja kuudennesta on 
puolestaan tullut viides. kun edempänä puhutaan niin ja niin monennesta vihkosta, 
se tehdään MEGA:n laskutavan mukaisesti. 

Muista Marxin teksteistä kannattaa todeta, että Taloudellis-filosofisten käsikirjoitusten 
1844 tekstijaksoja on MeGa:ssa järjestetty useilta osin uudelleen, ja myös muutamat 
yksittäiset sanonnat ovat hiukan muuttuneet, millä kuitenkaan ei ilmeisesti ole mer-
kitystä tälle työlle. Saksalainen ideologia taas ei ole vielä ilmestynyt MeGa:ssa; ennak-
kotietojen mukaan tekstiin on tulossa runsaasti muutoksia, jotka kuitenkin ilmeisesti 
tämänkin teoksen kohdalla koskevat lähinnä tekstijaksojen järjestystä (klenner 2004). 
Tätä kirjoitettaessa uuden tekstin ensimmäisen, Feuerbachia koskevan luvun alustava 
versio on jo julkaistu Marx-Engels-Jahrbuchissa, mutta minulla ei ole ollut sitä käytet-
tävissäni. en kuitenkaan usko tämän tuottavan haittaa. Saksalainen ideologia ei kuulu 
tärkeimpiin lähteisiini, ja olisi erikoinen sattuma, jos merkittäviä muutoksia olisi tullut 
sen muutamaan relevanttiin kohtaan. 

Muita klassikoita ja uudempaa kirjallisuutta on siteerattu osapuilleen samoilla pe-
riaatteilla kuin Marxia: suomeksi saatavilla olevien lähteiden kohdalla on siteerattu 
suomennoksia, mutta sitaatit on useissa tapauksissa tarkistettu alkukielestä. kirjal-
lisuusluettelossa on tällöin teoksen tietojen jälkeen mainittu sen alkukielinen edi-
tio, joka on annettu luettelossa myös omana nimikkeenään. Poikkeuksen muodostaa 
aristoteles, jonka osalta käyttämiäni, Oxfordin yliopistolla julkaistuja, enimmäkseen 
W.D. Rossin toimittamia laitoksia ei ole lueteltu. kuitenkin eräissä tapauksissa on 
hyväksytty myös käännösten – suomennosten ja muiden – käyttö lähteinä, kun alku-
kielisen tekstin hankkiminen olisi aiheuttanut kustannuksia tai ylettömästi vaivaa tai 
kun kyseessä on ollut vähemmän tärkeä asia. näissä tapauksissa ei kirjallisuusluette-
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lossa mainita alkukielistä teosta tai artikkelia erillisenä nimikkeenä, vaikka käännöksen 
tietojen yhteydessä saatetaan antaa suluissa alkutekstin ilmestymisvuosi tai jokin muu 
tieto. Jos kirjallisuusluettelossa esimerkiksi sanotaan Alkukielinen teos Descartes (1905), 
joka myös löytyy omana nimikkeenään, teos on ollut käytössäni. sen sijaan sanonta 
(Hollanninkielinen alkuteos 1950), jollaista ei luettelosta löydy, on vain informaatiota, 
eikä teosta ole ollut minulla. alkukielisten tekstien osalta keskeisimpiä sitaatteja on 
jälleen annettu teoksen lopussa.

Hegelin Filosofisten tieteiden ensyklopediasta on muutaman kerran siteerattu niin 
sanottuja lisäyksiä eli lisälauseita (Zusätze), jotka eivät sisältyneet Hegelin itsensä jul-
kaisemiin laitoksiin vaan olivat lähinnä hänen luentojaan kuunnelleiden henkilöiden 
mustiinpanojen perusteella postuumisti muotoiltuja. Tämä on osoitettu paikanmää-
rityksissä Z-kirjaimella, esimerkiksi: (HW 9, 33 Z).

kirjan lopusta löytyy myös suppea kronologia. siinä ei ole aiempaan kansainväli-
seen tutkimukseen verrattuna mitään uutta, mutta se helpottanee Marxin saamista 
vaikutteista ja hänen väitöskirjansa aiheenvalinnan motiiveista käydyn, ehkä hiukan 
mutkikkaan keskustelun seuraamista. 

Olen tehnyt työtäni ehkä liikaakin omin päin, mutta koska se perustuu osaksi Mar-
xin väitöskirjan suomennokseeni ja siihen liittämiini esittelylukuun ja kommentaarei-
hin, haluan kiittää uudelleen henkilöitä, joilta saamistani neuvoista, avusta ja virik-
keistä oli minulle paljon hyötyä niitä tehdessäni. Heihin kuuluvat ympäristöfilosofian 
historiaa laajasti tutkinut kari Väyrynen sekä Marxin väitöskirjaan jo vuosien ajan 
paneutunut Jorma Heinonen, joka jopa teki kauan sitten opiskeluaikoinaan Marxin 
traktaatista julkaisematta jääneen alustavan suomennoksen (oma suomennokseni ei 
kuitenkaan perustunut siihen). samoin kiitän antiikin kulttuurin spesialistia ja mi-
nua kreikan kielen kanssa auttanutta Marke ahosta sekä filosofian historian moni-
puolista tuntijaa, myös Marxiin ja myöhemmän marxismin muotoihin perehtynyttä 
Vesa Oittista. Työni lähestyessä loppuaan kävin uudelleen keskusteluja kari Väyrysen 
kanssa. Ranskan kielestä minua auttoi selviytymään Maritta Hänninen. Myös karl 
Marx -seura on tukenut pyrintöjäni useilla tavoilla, muun muassa järjestämällä kes-
kustelutilaisuuden Marxin väitöskirjasta. kustantajaksi oli ensin tulossa eräs filosofi-
nen pienkustantaja, jonka kustannustoimittajaksi pyytämä irene Pendolin teki työnsä 
hyvällä ammattitaidolla. eräiden painoteknisten ongelmien takia kustantajaa kuiten-
kin päädyttiin vaihtamaan; halukkaaksi tarjoutui Demokraattinen sivistysliitto, joka 
sopiikin tehtävään erinomaisesti muun muassa siksi, että se on aiemmin julkaissut 
toimittamani, Marxin ekologisia käsityksiä koskevan artikkelikokoelman (Heiskanen, 
toim., 2001). kiitän erityisesti DsL:n opintojohtajaa Leo Partasta hankkeen tarmok-
kaasta hoitamisesta.

Helsingissä tammikuussa 2010 
Jukka Heiskanen
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1. Johdanto

karl Marxin huolitelluin ja sisällöltään merkittävin luonnonfilosofinen teksti on hänen 
väitöskirjansa, jonka nimi kuuluu Demokritoksen ja Epikuroksen luonnonfilosofian ero 
(Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie). Marx kirjoitti sen 
opiskelukaupungissaan Berliinissä vuosina 1840–1841, ja 6.4.1841 hän lähetti sen 
Jenan yliopistoon tarkastettavaksi. Tutkielma hyväksytiin pikavauhdilla, ja tekijälle 
myönnettiin tohtorin arvo 15.4.1841. Marxin opinnäytteen ”virallista”, Jenassa hy-
väksyttyä kappaletta ei ole löydetty, mutta se on säilynyt hänen jonkin verran uudis-
tamanaan ja jonkun tuntemattoman henkilön puhtaaksikirjoittamana versiona. 

Marxin tutkielmaan liittyy merkittävä esityö, joka koostuu osittain ekserpteistä – 
siis lähdekirjallisuudesta otetuista suorista sitaateista – mutta osittain myös tekijän 
omien ajatusten kehittelystä, ja jota on tapana kutsua Epikuros-vihkoiksi (MeGa:ssa: 
Hefte zur epikureischen Philosophie). nämä vuosina 1839–1840 syntyneet muistiinpa-
not löydettiin Marxin jäämistöstä seitsemänä vihkona. Vakiintunut nimi on korrekti, 
sillä muistiinpanojen ehdoton ”päähenkilö” on epikuros, vaikka niissä käsitelläänkin 
lyhyemmin myös lukuisia muita filosofeja sekä henkilöihin liittymättömiä, enimmäk-
seen filosofian yleistä luonnetta ja historiallista kehitystä koskevia kysymyksiä. Marxin 
työn edetessä hänen näkemyksensä muuttuivat sen verran, että voidaan kysyä, pitäisikö 
esityöt täsmällisessä intellektuaalisessa elämäkerrassa erottaa omaksi kaudekseen (vrt. 
Thom 1986, 107; Taubert & Labuske 1977, erit. 709). Tässä tutkimuksessa Epikuros-
vihkoja todellakin tarkastellaan usein omana itsenäisenä aikaansaannoksenaan, mutta 
silti Marxin kehityksen tarkkarajaista jaksottelua tältä osin vältetään, koska hänen 
ajattelunsa eri juonteet näyttävät kypsyneen jossain määrin eri tahdissa.

Marxin väitöskirja kuuluu hänen vähiten tutkittuihin teksteihinsä, mikä osaksi 
juontuu jo sen varhaisista kohtaloista. Marx olisi halunnut julkaista tutkielmansa kir-
jana ja valmisteli asiaa kahteenkin otteeseen: jo tutkielmaansa viimeistellessään sekä 
uudelleen vajaata vuotta myöhemmin. Julkaisutoive ei kuitenkaan kummallakaan ker-
ralla toteutunut. syyt tähän eivät ole tiedossa, mutta seurauksena oli, että Marxin nuo-
ruudentyö pääsi ensimmäisen kerran julkisuuteen vasta parikymmentä vuotta hänen 
kuolemansa jälkeen, tarkkaan sanoen vuonna 1902. Teksti ei myöskään ole säilynyt 
täydellisenä, vaan muutama jakso puuttuu. aukkojen syy on mitä ilmeisimmin siinä, 
että teoksen säilynyt kappale on versio, jonka Marx aikoi julkaista ja jota hän kirjoitutti 
kirjapainoa varten puhtaaksi, mutta kun hanke sitten kariutui, puhtaaksikirjoituskin 
keskeytettiin (entstehung... 1975, 883). Mitä on säilynyt ja mitä puuttuu, se näkyy 
Marxin työn sisällysluettelosta. sisällysluettelo antaa myös yleiskuvan väitöskirjassa kä-
sitellyistä aiheista ja osoittaa sen melko mutkikkaan ja monitasoisen rakenteen, vaikka 
lukijan ei olekaan tarpeen pysähtyä vielä tässä vaiheessa pohtimaan yksityiskohtia: 
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nimilehti
Omistuskirjoitus
esipuhe
sisällysluettelo
ensiMMÄinen Osa: Demokritoksen ja epikuroksen luonnonfilosofian 
ero yleisesti ottaen
i Tutkielman aihe
ii käsityksiä Demokritoksen ja epikuroksen fysiikan suhteesta
iii Demokritoksen ja epikuroksen luonnonfilosofian samaistamiseen liittyviä vaike-
uksia
iV Demokritoksen ja epikuroksen luonnonfilosofian yleinen 
periaatteellinen ero  [PuuTTuu]
V Loppupäätelmä [PuuTTuu]
TOinen Osa: Demokritoksen ja epikuroksen fysiikan erosta yksityiskohdittain
ensimmäin en luku: atomin poikkeaminen suoralta linjalta
Toinen luku: atomin kvaliteetit
kolmas luku: ”atomoi arkhai” ja ”atoma stoikheia”
neljäs luku: aika
Viides luku: Taivaanilmiöt
LiiTe: kriittinen arvio Plutarkhoksen polemiikista epikuroksen teologiaa vastaan
alkuhuomautus  [PuuTTuu]
i ihmisen suhde Jumalaan [PuuTTuu]
1. Pelko ja tuonpuoleinen olento  [PuuTTuu]
2. kultti ja yksilö   [PuuTTuu]
3. kaitselmus ja arvossaan alennettu Jumala    [PuuTTuu]
ii Yksilöllinen kuolemattomuus      [PuuTTuu]
1. uskonnollisesta feodalismista 
alhaison helvetti  [PuuTTuu]
2. Joukkojen kaipuu  [PuuTTuu]
3. Valittujen ylimieli   [PuuTTuu]
[ViiTTeeT]
ensimmäiseen osaan
 [jaksoon i ei liity viitteitä]
jaksoon ii
jaksoon iii
jaksoon iV
[jaksoon V ei ilmeisesti liittynyt viitteitä]
Toiseen osaan
ensimmäiseen lukuun
Toiseen lukuun
kolmanteen lukuun
neljänteen lukuun
Viidenteen lukuun
Liitteeseen
jaksoon i.1.
jaksoon i.2.
jaksoon i.3.
[mahdolliset viitteet liitteen jaksoon ii PuuTTuVaT]
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kuten näkyy, Marxin työn kolmannen laajemman osan, nimittäin liiteosan, varsinai-
nen teksti on kadonnut kokonaan; vain sen alkupuolen viitteet ovat säilyneet. Marx 
kuitenkin käsittelee Plutarkhoksen epikuros-kritiikkiä laajasti Epikuros-vihkoissa, ja on 
väitetty, että liiteosan sisältö pystyttäisiin siltä pohjalta varsin pitkälle rekonstruoimaan, 
vaikka Marx luonnollisesti oli työnsä edetessä myös rikastuttanut tekstiään (vrt. Lange, 
schmidt, steiner & Taubert 1983, 17). se, pitääkö tämä paikkansa, ei ole tässä oleellis-
ta, koska liitteen aiheena on uskonto, kun taas tässä tutkimuksessa keskitytään Marxin 
luonnonfilosofiaan. sen sijaan on erittäin harmillista, että Marxin sisällysluettelossa il-
moittama Demokritoksen ja epikuroksen luonnonfilosofioiden ”yleistä periaatteellista 
eroa” koskeva alaluku ei ole kulkeutunut jälkimaailmalle. siihen liittyvien neljäntoista 
loppuviitteen perusteella voi näet päätellä, että siinä on käsitelty mitä kiinnostavimpia 
atomistisen luonnonfilosofian peruskysymyksiä, kuten olevan ja ei-olevan sekä tyhjän 
ja täyden käsitteitä, aineen loputtoman jakamisen ongelmaa ja näkemystä, että mikään 
ei voi syntyä tyhjästä eikä kadota tyhjiin. Harmittavaa on luonnollisesti myös tämän 
jakson perään sijoittuvan ”loppupäätelmän” (Resultat) puuttuminen. 

Marxin viitteistöstä kannattaa todeta, että viitteitä on varsin suuri määrä (MeW:ssä 
n. 30 sivua), ja eräät niistä antavat merkittävää lisävalaisua itse tekstiin. eräs hyvin 
kuuluisa viite (i.iV.2) on peräti kolmen sivun pituinen; siinä käsitellään filosofian ja 
yhteiskunnallisen käytännön suhteita sekä hegeliläisen ja nuorhegeliläisen liikkeen 
silloisia ongelmia. eräs toinen, jumalatodistuksia koskeva viite (liiteosa i.3.9) on lähes 
kaksisivuinen. erään viitteen (ii.i.33) kohdalle Marx on kirjoittanut viitteistöön nu-
meron, mutta teksti puuttuu kokonaan, ja eräs (ii.iii.4) on jäänyt viitteistöön, vaikka 
Marx on viivannut leipätekstistä yli lauseen, jonka yhteyteen se oli tarkoitettu. nämä 
kömmähdykset osoittavat, ettei väitöskirjan säilynytkään teksti ole aivan loppuun asti 
hiottua, vaikka se enimmiltään huolitellulta vaikuttaakin. 

Vaikka Marxin väitöskirjaa on tutkittu varsin vähän, täysin vaille huomiota se ei 
sentään ole jäänyt. 1900-luvun alkupuolella G.V. Plehanov (1856–1918) ja V.i. Le-
nin (1870–1924) esittivät siitä muutamia kommentteja. Molemmat katsoivat miltei 
samoin sanoin, että Marx näyttäytyy vielä tässä kehitysvaiheessaan ”pur sang [täysiveri-
senä] Hegelin koulun idealistina” (Plekhanov 1976 [1908], 119) eli on ”vielä täydelli-
sesti hegeliläisen idealismin katsantokannalla” (Lenin 1958 [1915], 65; vrt. Plekhanov 
1976 [1908], 32). Tämä melkoisen ynseä arvio – teoksen leimaaminen silkaksi idea-
lismiksi ei todellakaan ollut sekularisoituvalla 1900-luvulla mitenkään mairittelevaa 
– lienee ollut syy siihen, ettei kumpikaan herroista todennäköisesti tutkinut Marxin 
työtä perusteellisesti. etenkin Leninin kohdalla kyse oli vain ohimenevistä huomau-
tuksista, mutta koska ne olivat peräisin erittäin arvovaltaisena pidetyltä tulkitsijalta, 
ne ovat epäilemättä vaikuttaneet suuresti siihen, että vain harvat ovat myöhemmin 
vaivautuneet perehtymään asiaan huolellisesti. 

Plehanovia ja Leniniä kiinnostavampina varhaisina kommentoijina voidaan pitää 
saksan sosialidemokraattisessa puolueessa ja Toisessa työväeninternationaalissa toimi-
nutta historioitsijaa ja filosofia Franz Mehringiä (1846–1919) sekä maailmankuulua 
englantilaista antiikintutkijaa Cyril Baileytä (1871–1957). Myös näiden kahden arviot 
olivat varsin suppeat ja yleisluontoiset (Mehring 1974 [1918]; Bailey 1928b), mutta 
he onnistuivat silti normittamaan myöhempää tutkimusta – jonkin verran sitä toki 
on olemassa – melko tavalla, niin että heitä voi nähdä vielä nykyäänkin siteerattavan. 
Mehringiä Marxin työssä kiinnosti ennen muuta sen yleinen filosofinen orientaatio ja 
suhde hegeliläisyyteen sekä ihmisyksilön tietoisuuden luonnetta koskeva aines. Myös 
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hänen mielestään työ oli idealistinen (Mehring 1974 [1918], 40), mutta hän selosti 
silti asiallisesti sen sisältöä. Bailey taas keskittyi kysymykseen, onnistuiko Marx arvi-
oimaan osuvasti ja innovatiivisesti antiikin filosofeja. Vaikka molemmat esittivät myös 
merkittäviä kommentteja, intressien rajautuminen tällä tavoin johti siihen, ettei kum-
pikaan kiinnittänyt huomiota Marxin teoksen merkitykseen hänen luontoa koskevan 
ajattelunsa muotoutumisessa. 

Tämän jälkeisessä tutkimuksessa on kyllä onnistuttu jossain määrin valaisemaan 
Marxin tuon kauden ajattelun tärkeimpiä lähteitä ja esikuvia, hänen antiikkiharras-
tuksensa juuria, elämäntavallisia etsintöjään, ihmistä, yhteiskuntaa, valtiota ja uskon-
toa koskevien näkemystensä ensimmäisiä kiteytymiä jne., mutta lukuisat ongelmat 
odottavat yhä selvittäjäänsä. aivan erityisen suuri aukko ammottaa Marxin teoksen 
luonnonfilosofisen sisällön kohdalla. sitä on yhä vielä tutkittu erittäin vähän. eng-
lannin-, saksan- ja venäjänkielisen kirjallisuuden tarkastelu osoittaa,1 että ainoat sii-
hen painottuvat esitykset saattavat olla Peter Rubenin (1978), John Bellamy Fosterin 
(2000, 51–65) ja John L. stanleyn (2002, erit. 87–116) suppeahkot, joskin terävät 
arviot. Myös Džohadze (1998) on maininnan arvoinen.2 Ranskaksi kirjoittanut Lo-
uis althusser (1994 [1982]) sai aikaiseksi asiaa käsittelevän tekstin, joka kylläkin jäi 
puolivalmiiksi. kuitenkin juuri tämän puolen toivoisi nykyään kohoavan tukevammin 
esiin jo yksistään sen ekologisen relevanssin takia. Vaikka Marxin väitöskirja ei sisällä 
eksplisiittisesti ekologista – nykyään ekologisiksi kutsuttujen ongelmien selvittämiseen 
ja ratkaisemiseen tähtäävää – aineistoa, niin monissa suhteissa se ennakoi ja pohjustaa 
sellaisen ilmaantumista hänen tuotantoonsa. Varsinaiseksi ekologiseksi ajattelijaksi 
Marxin voidaan katsoa kohonneen viimeistään Taloudellis-filosofisissa käsikirjoituksissa 
1844, joissa hän lukee vieraantumisen keskeisten muotojen joukkoon ihmisen vie-
raantumisen ulkoisesta luonnosta. Vuodesta 1844 alkaen ekologinen aihepiiri näyttää 
säilyneen Marxin tuotannon yhtenä juonteena hänen elämänsä loppuun asti. 

Tässä työssä pyritään ensinnäkin antamaan yleisluonnehdinta nuoren Marxin luon-
nonfilosofiasta eli ennen muuta hänen väitöskirjastaan. koska Marxin teosta ei voi 
olettaa tunnettavan vielä kovin hyvin edes Marx-spesialistien piirissä, sitä on esitelty 
varsin yksityiskohtaisesti ja myös siteerattu runsaasti. koska kyseessä toisaalta on erit-
täin vaikeatajuinen ja monenlaisiin, aivan vastakkaisiinkin tulkintoihin houkutteleva 
teksti – eikä väitöskirjan ensimmäisen osan filosofisesti keskeisten yhteenvetojaksojen 
kadoksiin joutuminen mitenkään helpota tilannetta – niin pelkkä teksti-immanentti 
analyysi ei riitä, vaan Marxin perustavat intentiot on paljastettava laajemmalla otteella, 
hänen filosofisen toimintansa motivaatioon ja tärkeimpiin lähteisiinsä paneutumalla. 
Ja kuten Foster aivan oikein huomauttaa, näköpiiriä on tällöin syytä avartaa myös 
hegeliläisyyden historian ulkopuolelle, erityisesti ranskalaiseen ja englantilaiseen va-
listusmaterialismiin, jota Marx myös hyvin tunsi (Foster 2000, 32–33). 

Marxin teoksen yleisen luonteen osoittaminen ei kuitenkaan ole tämän työn var-
sinainen tavoite. Varsinaisena tarkoituksena on Marxin väitöskirjan ekologisten po-
tentiaalien paljastaminen, toisin sanoen sen osoittaminen, mitkä Marxin väitöskirjan 
juonteet vaikuttivat hänen myöhemmän ekologiansa muovautumiseen. Tätä koskevia 
huomautuksia esitetään useissa kohdin, ja viimeisessä luvussa asiasta tehdään vielä 
yhteenveto sekä luonnostellaan konkreettisempaa näkemystä kyseisestä vaikutukses-
ta. Tavoite on siis melko spesifi ja on selvää, että se on vain yksi näkökulma Marxin 
traktaattiin. Tarkoituksena ei missään tapauksessa ole väittää, että Marxin varhainen 
työ koostuisi pelkästä ekologian ennakoinnista. sitä se ei ole edes luonnonfilosofisen 
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aineksensa osalta, sillä luonnonfilosofiasta johtaa polkuja paitsi ekologiseen tutkimuk-
seen myös esimerkiksi luonnontieteiden logiikkaan sekä tekniikan filosofisiin kysy-
myksiin. Tekniikasta Marxilla oli myöhemmin paljon sanottavaa, mutta sen selvittely 
vaatisi omia tutkimuksiaan. 

ekologian esiin nostaminen liittyy luonnollisesti siihen, että Marxia on viime vuo-
sina alettu arvostaa myös ekologisena ajattelijana. etenkin englanninkielisissä mais-
sa hänen ekologiansa ajankohtaisuutta on ryhdytty pohtimaan ja tähdentämään yhä 
enemmän, ja suomessakin se on herättänyt jonkin verran keskustelua (ks. Heiskanen 
2001; Jokisalo 1997; Järvikoski 1996; Väyrynen 1998; 2006, 344–353; 2007). kyse 
näyttäisi olevan melkoisen radikaalista muutoksesta Marx-tutkimuksen valtavirras-
sa. nykyään ei kovin moni ainakaan asiantuntevammissa piireissä enää sanoisi siten 
kuin vielä parikymmentä vuotta sitten anthony Giddens, että ”Marxin ponnistelu 
luokkajärjestelminä ilmenevien inhimillisten sosiaalisten riistosuhteiden ylittämiseksi 
ei ulotu luonnon riistoon asti” (Giddens 1981, 59). nykyään lähtökohdaksi otetaan 
usein päinvastoin Marxin luonnehdinnat siitä, miten kapitalismin oloissa ”taidot” 
”riistää työmiestä” ja ”riistää maata” ovat edenneet rinnatusten (PO 1, 454/MeW 23, 
529–530) tai miten ”teollisuus ja kauppa […] luovat maanviljelykselle keinot maa-
perän ehdyttämiselle” (PO 3, 801/MeW 25, 821). Tässä hengessä Marxin ekologista 
ajattelua ja etenkin sen taloudellista ja yhteiskuntatieteellistä puolta on viime vuosina 
käsitelty useissa monografioissa, artikkeleissa ja artikkelikokoelmissa voittopuolisen 
myönteisessä sävyssä. Äsken mainittujen Fosterin ja stanleyn sekä suomalaisten esi-
tysten lisäksi sellaisia ovat muun muassa Ted Bentonin (1996), Paul Burkettin (1999), 
kurt Jacobsin (1997) ja Jonathan Hughesin (2000) aikaansaannokset. Myös Fosterin 
(1999) hiukan aiempi laaja artikkeli on huomionarvoinen. Fosterin panos vaikuttaa 
yleensäkin mittavammalta kuin muiden, ja hänen linjanvedoistaan on ollut runsaasti 
hyötyä tämän työn kannanottoja muovattaessa. 

koska Marxin ekologian selvittämisellä näyttää olevan suuri teoreettinen ja käy-
tännöllinen merkitys, saatetaan kysyä, onko Marxin väitöskirjaa tutkittaessa järkevää 
paneutua laajasti myös sen yleiseen luonteeseen. Olisiko ollut viisaampaa keskittyä yk-
sinomaan siihen, miten Marxin työ pohjusti hänen ekologiaansa? aiheen rajaaminen 
tällä tavoin ei kuitenkaan olisi voinut tuottaa kunnollista tulosta siksi, että tutkimuk-
sen kohde on kompakti, melkoisella johdonmukaisuudella etenevä teos, jonka ainek-
set liittyvät tiiviisti toisiinsa. sitä paitsi jos Marxin tekstistä vain poimittaisiin erilleen 
se, mikä siellä näyttää ekologisesti kiinnostavalta, syntyisi vaara, että Marx vaikuttaisi 
vieläkin ekologisemmalta ajattelijalta kuin hän todellisuudessa oli. On siis parempi 
edetä pidempää ja mutkikkaampaa tietä pitkin, vaikka silloin tuleekin vastaan myös 
tärkeimpään tavoitteeseen liittymättömiä asioita. 

Tutkimusten tiivistelmät ovat yleensä lopussa, mutta lukijan urakkaa helpottanee, 
jos tämän työn jäsennystä, tarkasteltavia kysymyksiä ja eräitä tuloksiakin esitellään 
lyhyesti jo tässä. Toisessa luvussa selvitetään nuoren Marxin filosofista orientaatiota ja 
tärkeimpiä lähteitä. Jaksossa 2.1. luonnehditaan nuorhegeliläisten liikettä, heidän filo-
sofista suuntautumistaan sekä heidän joukkoonsa liittyneen Marxin spesifiä profiilia. 
käy ilmi, että Marxin etsiytyminen kohti hegeliläisyyttä oli hänelle vaikea, suorastaan 
tuskallinen prosessi ja että hänen aloittaessaan väitöskirjansa valmistelun hänen ajat-
telussaan oli vahvoja sisäisiä jännitteitä, jolloin ei ole uskottavaa tulkita väitöskirjaa 
puhtaan hegeliläiseksi tai puhtaan idealistiseksi työksi. Pikemminkin se taipuu jo ma-
terialismiin. Jaksossa 2.2. tarkastellaan Marxin suhtautumista Hegelin konseptioon 
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filosofian historiasta. Vaikka Marx omaksui tälläkin alalla paljon Hegeliltä, hän myös 
ryhtyi irrottamaan oppi-isän ajatuksia tämän panlogismiin pohjautuvasta tendenssis-
tä selittää filosofian kehitys oleellisesti ”idean” logiikasta käsin ja tavoitteli filosofian 
yhteiskunnallisten ja käytännöllisten kytkösten sekä aivan erityisesti filosofisten sub-
jektien konkreettisempaa huomiointia. Jaksossa 2.3. nähdään, miten tämä pyrkimys 
johti Marxin pian hahmottelemaan omaperäistä, filosofian käytännönläheisiä kausia 
koskevaa näkemystä, jolla ei enää ollut mitään tekemistä Hegelin idealistisesti pohjus-
tetun filosofian historian kanssa. 

Jaksossa 2.4. kysytään, miksi Marx valitsi tutkielmansa aiheeksi juuri epikurok-
sen. käy ilmi, että jo Hegel kehui epikurosta etiikan ja elämäntaidon rationalisoija-
na, luonnontieteen suosijana ja itsetietoisuuden kultivoinnin yhtenä huomattavana 
hahmona, vaikka ei kunnioittanutkaan epikuroksen oppeja filosofian ydinalueilla. 
Merkittävänä epikurosta piti myös Marxin nuorhegeliläinen ystävä karl Friedrich 
köppen; Bruno Bauer taas arvosti postaristoteelisia koulukuntia ylipäätään. Myös 
Ludwig Feuerbach puhui jonkin verran epikuroksesta oman aikansa huomattavana 
valistusmiehenä, jonka opeilla oli myös ollut merkittävä rooli antiikin perinnön vä-
littymisessä uudelle ajalle. edelleen, Marx oli tutustunut suoraan alkulähteiden pe-
rusteella ranskalaiseen ja englantilaiseen valistusmaterialismiin, muun muassa Fran-
cis Baconiin ja Paul Thiry d’Holbachiin, ja tässä läntisemmän euroopan perinteessä 
epikurosta arvostettiin nimenomaan filosofina – eikä siis vain yleisenä elämäntaidon 
kehittelijänä ja valistajana – huomattavasti enemmän kuin hegeliläisessä traditiossa, 
mikä ilmeisesti jätti jälkensä Marxiin. 

Jaksossa 2.5. esitetään kysymys, miksi Marx päätyi tutkimaan luonnonfilosofiaa. 
eikö se ollut myös epikuroksen yhteydessä erikoinen valinta, kun antiikin valistajalle 
ainakin yleisen mielipiteen mukaan tärkeintä oli etiikka, jota luonnonfilosofiankin 
oli omalla tavallaan palveltava? ilmeisesti Marxin luonnonfilosofisen kiinnostuksen 
heräämiseen vaikuttivat lukuisat hänelle tutut ajattelijat, esimerkiksi F.W.J. schelling, 
joka nuoruudentuotannossaan ylisti luontoa sen produktiivisuuden tähden, ja samoin 
Hegel, joka maalasi vaikuttavan panoraaman luonnosta yhä monimutkaisempia muo-
toja kohti kohoavana systeeminä sekä tarkasteli historianfilosofiassaan kansanhenkien 
luontokytkentöjä. Myös nuorhegeliläiset törmäsivät silloin tällöin luonnon merkityk-
seen, ja Feuerbachilla asia sai intensiivisiä muotoja hänen ryhtyessään vuonna 1839 ar-
vostelemaan kiihkeästi Hegelin spekulatiivisuutta ja kehittelemään sensualismia, jossa 
korostui ihmisen luonne maailmaa kaikilla aisteillaan kokevana ja siten ruumiillisena, 
luontoon kuuluvana olentona. Marxin muistiinpanoista näkyy, miten myös hän pyrkii 
rehabilitoimaan luonnon empiiristä kokemista. Lisäksi Marx hahmottelee ihmisen 
luontosuhteen historiallista kehitystä, ja näyttää siltä, että tässä nykyään ekologiseksi 
kutsutussa problematiikassa piilee yksi hänen aiheenvalintansa sivumotiiveista. 

Mikä sitten oli päämotiivi? Vastausta ei voida johtaa suoraan siitä, että Marx tunsi 
kiinnostusta yhtäältä epikurosta ja toisaalta luonnonfilosofiaa kohtaan. Lisäksi hänen 
on täytynyt pitää nimenomaan atomistista luonnonfilosofiaa jossain suhteessa arvok-
kaana. Jos hän olisi nähnyt siinä Hegelin tavoin epikuroksen viheliäisen puolen, hän 
tuskin olisi valinnut sitä aiheekseen. On siis kysyttävä, mikä nimenomaan atomiopissa 
veti Marxia puoleensa. Tätä ryhdytään selvittämään kolmannessa luvussa. Tällöin on 
kuitenkin viisasta aluksi unohtaa Marx ja siirtyä sen sijaan paljon kauemmaksi histo-
riaan, ensin antiikin maailmaan ja sitten myös uudelle ajalle. Historiallinen katsaus on 
tarpeen, koska Marx olettaa väitöskirjansa lukijan tuntevan sekä vanhaa atomismia että 
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siitä esitetyn kritiikin peruspiirteitä, joita siis on syytä jonkin verran katsastaa ennen 
Marxin tekstiin paneutumista.

Jaksossa 3.1. tarkastellaan antiikin atomismin fysikaalis-kosmologista puolta. ato-
mismi oli eräänlainen ikuisen kiertokulun oppi. koska atomit olivat jakamattomia 
ja muuttumattomia, ne siirtyivät sellaisinaan oliosta toiseen eli loivat olioiden välille 
ikään kuin ”ainesten vaihdunnan”. Ja koska ne olivat myös aktiivisesti liikkuvia ja 
pysähtymättömiä, ne saivat aikaan olioiden jatkuvan vuorovaikutuksen, jossa mikään 
osapuoli ei ollut täysin passiivinen. Tämä oli yhteydessä siihen, että atomistit tulivat 
tähdentäneeksi lukuisia asioita, joita nykyään kutsutaan ekologisiksi. erityisen selväs-
ti tämä näkyi Lucretiuksen kuuluisassa runoelmassa, jossa muun muassa varoitettiin 
maan hedelmättömäksi muuttumisesta sen joidenkin ainesosien yksipuolisen pois-
tumisen myötä sekä tähdennettiin työn tulosten muodostumista ihmisen ja maan 
yhteistyönä. 

Jaksossa 3.2. esitellään atomismia filosofiana ja katsotaan yleiseen tapaan, että ato-
mismin syntyyn vaikutti keskeisesti pyrkimys tarjota realistisempi vaihtoehto Parme-
nideen ekstremismille. Parmenides oli päätellyt maailman olevan pelkästään ykseys, 
ei siis lainkaan moneus, sekä liikkumaton ja muuttumaton. Moneuden olettaminen 
olisi näet merkinnyt olioiden välissä olevan tyhjyyden eli olemattoman olettamista 
olemassaolevaksi ja muutos taas jonkin ei-olleen tulemista olevaksi, vaikka ei-olevasta 
ei mitään voi syntyä. atomismin mukaan muuttumattomia olivat vain atomit, jotka 
siten takasivat olevan pysyvyyden, vaikka kaikki näkyvät oliot olivatkin muuttuvaisia. 
Tyhjyyden ongelma ei tällöin kuitenkaan kadonnut ja lisäksi syntyi uusi ongelma: mi-
ten muuttumattomien atomien yhdistelmiin voi ilmaantua uusia ominaisuuksia, joita 
niissä itsessään ei ollut. erityisesti, miten ”korkeampi”, toisin sanoen mutkikkaampi 
ja jäsentyneempi, voi syntyä ”alemmasta”, yksinkertaisemmasta ja hajanaisemmasta? 
Tähän ongelmaan kilpailevien filosofisten näkemysten edustajat kiinnittivät huomiota 
jo antiikissa. Jaksossa 3.3. nähdään, että kun atomismi keskiajalla kokemansa hiljaisem-
man, joskin myös tietyn nousukauden sisältäneen vaiheen jälkeen alkoi uuden ajan 
alussa uudelleen elpyä, kohosi ongelmakin taas pian päivänvaloon. Jaksossa käydään 
läpi muutamien keskeisten länsieurooppalaisten ajattelijoiden, muun muassa Baco-
nin, Descartesin, newtonin ja Holbachin käsityksiä atomismista ja esitellään tuolloin 
syntyneen mekanistisen maailmankuvan problematiikkaa. 

kolmannen luvun lopussa jaksossa 3.4. tarkastelua jatketaan saksalaisten filoso-
fien osalta. uusi tiede ja valistusfilosofia saivat saksassa siinä määrin omaperäisen 
muodon, että sitä on paikallaan katsastaa erikseen. esiin tulevat muun muassa kan-
tin, schellingin ja Hegelin näkemykset atomismista. klassisen saksalaisen filosofian 
edustajat suhtautuivat atomismiin läntisempiä ajattelijoita epäluuloisemmin; aivan 
erityisen tarmokkaaksi atomismin kriitikoksi osoittautui Hegel, joka onnistui tiivistä-
mään aiempaa kritiikkiä ja muotoilemaan sen terävästi. Hän harjoitti kuitenkin myös 
eräänlaista maailmankatsomuksellista kyynärpäätaktiikkaa ja sivuutti Lucretiuksen 
kokonaan; epikurosta hän piti taas vain Demokritoksen atomismin toistelijana, joka 
siis ei tuonut oppiin mitään oleellista uutta. On huomattava, että kolmas luku ei ole 
tarkoittu varsinaiseksi tutkimukseksi siinä mainituista filosofeista. Pikakatsauksessa 
ei ole mahdollista syventyä noiden toinen toistaan suurempien ajattelijoiden järjes-
telmiin. Tarkoituksena on pikemminkin osoittaa, että atomismilla on yhtäältä ollut 
tavattoman suuri historiallinen merkitys, kun se on kytkeytynyt oikeastaan kaikkiin 
filosofian keskeisiin kysymyksiin ja lisäksi erityistieteiden etenemiseen sekä siihen, 



Nuoren Marxin luonnonfilosofia ja sen ekologiset seuraukset  17

miten ihminen maailmankuvan tasolla hahmottaa luonnonympäristöään. Toisaalta 
siihen on myös liittynyt vakavia ongelmia, joista eräät näyttävät herättäneen likipitäen 
samanlaisia vastaväitteitä kerran toisensa jälkeen kautta koko historian. 

Neljännessä luvussa ryhdytään esittelemään Marxin väitöskirjan keskeisintä teoreet-
tis-filosofista sisältöä ja konstruoimaan siitä tiettyä tulkintaa. Jaksossa 4.1. tehdään 
yhteenveto Marxin aiheenvalinnan motiiveista. se on mahdollista nyt, kun on nähty, 
miten eräät hänen tuntemansa filosofit suhtautuivat atomismiin. Päämotiiviksi osoit-
tautuu pyrkimys selvittää materialistisen filosofian problematiikkaa, tutkia mikä siinä 
oli kestävää ja mikä hylättävää. kohteekseen Marx valitsi filosofisen suuntauksen, 
atomismin ja erityisesti epikurolaisuuden, joka edusti materialismia selkeimmin ja oli 
vaikuttanut koko eurooppaa ajatellen vahvimmin uutta aikaa leimanneen uudenlai-
sen ”ajanhengen” syntyyn. Jotta tämä tulisi tukevammin perustelluksi, on katsotta-
va tarkemmin materialismin ja idealismin ilmentymiä Epikuros-vihkoissa ja valmiissa 
väitöskirjassa. Jaksossa 4.2. osoitetaan, että Demokritos edustaa Marxilla mekanistista, 
reduktionistista materialismia, jota Marx vastustaa. epikuros sen sijaan ei edusta me-
kanistisen materialismin historiallisesti merkittävää vastapoolia eli teleologista maail-
mankuvaa – sellainen kytkentä olisikin todella outo – vaan Marxin omaa näkemystä, 
joka on vasta kehitteillä ja jota on siksi vaikea kuvata lyhyesti. Teleologisen maailman-
selityksen Marx on taipuvainen hylkäämään. Tästä löytyy lukuisia indiisejä, vaikka hän 
ei käsittelekään kysymystä eksplisiittisesti. 

Jaksossa 4.3. nähdään, että Epikuros-vihkoissa Marxilla oli vielä melko selkeitä idea-
listisia lähtökohtia, mutta samalla hän osoitti myönteistä mielenkiintoa materialistisia 
oppeja kohtaan. Valmiissa väitöskirjassa materialistinen aines on jo päässyt niskan 
päälle, ja on mahdollista osoittaa, että traktaatti taipuu materialismin kannalle juuri 
niissä kysymyksissä, joita marxilaisessa perinteessä on pidetty materialismin keskeisinä 
kriteereinä. siksi esimerkiksi Leninin arvio väitöskirjan idealistisuudesta osui pahasti 
harhaan; tämä perustellaan jaksossa yksityiskohtaisesti. kuitenkaan Marxin väitöskirja 
ei ole sataprosenttisen materialistinen, vaan sisältää idealistissävyistä itsetietoisuuden 
historiallisen roolin ja sille ihmiskuvan kokonaisuudessa kuuluvan merkityksen paisut-
telua sekä Hegeliltä periytyvää luontoa ja henkeä ilmentävien käsitteiden samaistamis-
ta. Viimeksi mainittua siinä ei kuitenkaan esiinny niin suuressa määrin kuin päällisin 
puolin katsoen voisi luulla. kyse on näet osittain siitä, että Marx pyrkii osoittamaan 
epikuroksen ajattelun eri puolien ja erityisesti hänen ihmis- ja luonnonkuvansa pa-
ralleellisuuden. ne molemmat olivat tietyllä tavalla pirstoutuneita, atomisoituneita, ja 
ilmensivät epikuroksen tiettyä ”sivullisuutta”, viettymystä vetäytyä syrjään. 

Viidennessä luvussa jatketaan Marxin väitöskirjan keskeisen sisällön tarkastelua ja 
siirrytään Marxin kriittisiin analyyseihin atomistiikan eri puolista ja atomin käsitteestä. 
Jaksossa 5.1. nähdään, miten Marxin mukaan sekä Demokritoksella että epikuroksella 
oli ongelmana se, että filosofiset abstraktiot ja empiria olivat vaarassa jäädä toisistaan 
erillisiksi, kun atomeja ja tyhjyyttä ei voitu havaita. Demokritos ikään kuin juuttui 
ongelmaan ja ajautui siksi filosofiassa skeptisismiin vaikka harjoittikin ahkerasti em-
piiristä tutkimusta. epikuros pääsi jonkin verran pidemmälle: hän yritti ikään kuin 
silloittaa filosofisten prinsiippien ja empirian välistä kuilua ymmärtämällä yhtäältä 
havainnoinnin aktiiviseksi toiminnaksi ja toisaalta filosofian konkretisoitumaan kyke-
neväksi. Tämä johti epikuroksen myös etsimään kehityksen näkökulmaa: jos halutaan 
osoittaa, ettei ihminen sieluineen ole atomistisesta todellisuudesta irrallinen olento, 
on tarpeen hahmottaa, miten hän on vähitellen kohonnut siitä esiin. Tämä puolestaan 
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orientoi näkemään myös luonnon kehittyvänä. samalla Marx arvostelee epikurosta 
ensinnäkin atomistiikan jäänteistä ja toiseksi siitä, että hän korosti filosofisten abst-
raktioiden aktiivisuutta liikaa, mikä oli omiaan johtamaan totuusrelativismiin. Jakson 
lopussa tehdään vielä yhteenveto siitä, miten Marx arvioi vanhemman ja myöhemmän 
atomistin yleistä ajattelijanlaatua. 

Jaksoissa 5.2.–5.6. käydään läpi Marxin teoksen toiseen osaan sisältyviä yksityis-
kohtaisia huomioita atomin käsitteestä ja sen seurauksista. Jaksossa 5.2. tarkastellaan 
Marxin huomattavaa filosofianhistoriallista keksintöä, nimittäin ideaa, että Demo-
kritoksen ja epikuroksen erot juontuivat perimmiltään epikuroksen postuloimasta 
atomien deklinaatiosta, niiden spontaanista radaltaan poikkeamisesta. Marx katsoo 
deklinaation olleen mielekäs ja välttämätön oletus siksi, että atomit sen ansiosta mää-
räytyivät osittain omasta itsestään käsin. Jos ne olisivat määräytyneet täydellisesti ulkoa 
päin, ne olisivat lakanneet olemasta, sulautuneet ympäristöönsä kuin pisteet viivaan. 
Mutta samalla deklinaatio on ristiriidassa atomin käsitteen (a-tomos) kanssa, joka edel-
lyttää atomeilta jakamattomuutta ja muuttumattomuutta. näin epikuros pyrkii ulos 
mekanistisesta luonnonfilosofiasta, mutta ei täysin onnistu, koska hänellä on säilynyt 
merkittävä mekanistisuuden jäänne, atomin käsite itse. edelleen, deklinaatiolla on 
yksittäisten olioiden olemassaolon turvaavana individuaatioperiaatteena toimimisen 
lisäksi muitakin funktioita: se on objektiivinen sattuma, joka raivaa tilaa luonnon pro-
duktiivisuudelle ja vapauttaa samalla ihmisen, yhtä hyvin hänen tietoisuutensa kuin 
toimintansakin, tiukasta determinismistä. näin ”kohtalon kahleet” murtuvat, kuten 
Marxin ylenpalttisesti kiittelemä Lucretius juhlallisesti julisti. 

Jaksossa 5.3. esitetään, miten Marx katsoo ristiriidan abstraktin atomin käsitteen ja 
konkreettisen luonnon selittämisen välillä ilmenevän myös atomistien postuloidessa 
atomeille perustavia ominaisuuksia eli kvaliteetteja. Jos atomien avulla halutaan selit-
tää havaittavaa maailmaa, niillä on pakko olla ominaisuuksia, mikä kuitenkin uhkaa 
atomin teoreettisen tai käsitteellisen jakamattomuuden ideaa. sitä paitsi ominaisuudet 
kuvaavat suhteissa olemista, sillä ne edellyttävät vertailua. Jos maailman kaikki oliot 
olisivat aivan samanlaisia, ominaisuuden käsitettä ei tarvittaisi. suhteissa oleminen on 
kuitenkin ristiriidassa sen kanssa, että atomit jakamattomina ovat muuttumattomia, 
siis ikään kuin absoluuttisen itsenäisiä maailman saarekkeita. Toisin kuin Demokritos 
epikuros havaitsee ongelmat ja pyrkii nytkin silloittamaan atomin käsitteen ja ilme-
nevän maailman välistä kuilua. Hän muun muassa lisää Demokritoksen olettamiin 
atomien ominaisuuksiin painon, mikä korostaa deklinaation tavoin atomien suhteel-
lista itsenäisyyttä ja helpottaa samalla atomien käyttämistä havaittavien ilmiöiden se-
litysperusteena. 

seuraavissa viidennen luvun jaksoissa on kyse yhä samasta asiasta, siis atomin käsit-
teen ja havaittavan luonnon välisestä ristiriidasta. Jaksossa 5.4. nähdään aluksi, miten 
Marx kumoaa oman aikansa antiikintutkimuksessa esitetyn väitteen, että epikurok-
sella olisi ollut kahdenlaisia atomeja, alkuperiaatteita (atomoi arkhai) ja perushiukkasia 
(atoma stoikheia). kyse oli vain epikuroksen tavasta työstää mainittua ristiriitaa, jolloin 
hän joutui tarkastelemaan atomeja kahdelta kannalta. Ristiriita kärjistyi erityisesti 
puhuttaessa olioiden kiertokulusta, jota koskevaa atomistista oppia Marx muutoin 
asettuu kannattamaan. Hän yhtyy siihen, ettei maailman alituinen muuttuminen pi-
demmällä tähtäimellä johda kestäviin tuloksiin, kun kaikki lopulta hajoaa atomeiksi. 
Tätä hän kutsuu Lucretiusta siteeraten ”kuolemattomaksi kuolemaksi”. Marx oli esit-
tänyt jo Epikuros-vihkoissa, että filosofisilla ”totaliteeteilla”, toisin sanoen filosofisella 



Nuoren Marxin luonnonfilosofia ja sen ekologiset seuraukset  19

systeeminmuodostuksella, on rajansa; nyt hän päätyy samaan luonnon totaliteettien 
ja systeemeiden osalta. Jaksossa 5.5. nähdään, miten ristiriita Marxin mielestä ilmeni 
epikuroksen ajan käsitteessä ja miten antiikin valistaja yritti siitä selviytyä. antiikissa 
oli jo laajalti oivallettu, että aika oli kytköksissä muutokseen ja liikkeeseen, mutta 
kun atomit olivat absoluuttisen muuttumattomia, ne jäivät ikään kuin ajan ”tuolle 
puolen”, mikä oli ongelmallista. Marxin mukaan epikuros kuitenkin kehitti ajan kä-
sitettä siten, että siitä itsestään alkoi tulla ilmiöiden olemuksellinen puoli; se siis alkoi 
korvata hankalaa atomin käsitettä. kun siis puhtaan järjen postuloimista entiteeteistä 
luovuttiin, aistimellisen, empiirisen tiedon merkitys kasvoi suuresti, mitä kehitystä 
Marx tervehtii tyydytyksellä. 

Lopulta jaksossa 5.6. tarkastellaan samaa ristiriitaa epikuroksen taivaanilmiöitä kos-
kevien käsitysten kohdalla. Marx esittää ehkä erikoiselta vaikuttavan kysymyksen, mik-
si epikuros ei pitänyt näkyviä taivaankappaleita yksittäisinä atomeina. Hänen tärkein 
vastauksensa kuuluu, että epikuros koki sellaisen kannan uhaksi atomismille, koska 
taivaankappaleista olisi silloin tullut atomien ylivoimaisia kilpailijoita. Taivaankap-
paleet olivat yhtaikaa sekä pysyvyyden ja lainalaisuuden perikuvia että myös selkeän 
yksittäisiä. niistä löytyivät luontevasti toisiinsa yhdistyneinä ne molemmat tietoteo-
reettiset (tai tietoteoreettis-ontologiset) tasot, joiden välistä kuilua epikuros yritti ato-
min käsitettä reformoimalla epätoivoisesti luoda umpeen. Jos taivaankappaleet olisi 
tunnustettu substanssiksi, olisi substanssi tullut kytketyksi yhteen havaittavan luonnon 
kanssa, kun se olisi muodostunut ilmiöiden omasta lainalaisesta puolesta. epikuros oli 
päätynyt tähän ratkaisuun ajan kohdalla, mutta muutoin hän ei ollut siihen valmis, 
vaan ryhtyi päinvastoin kamppailemaan sekä ilmiöksi että olemukseksi ymmärrettyä 
luontoa vastaan. Tämä tapahtui siten, että hän sovelsi taivaanilmiöiden tutkimisessa 
relativistista metodologiaa, jonka mukaan mitkä tahansa selitykset kelpasivat, myyttisiä 
ja uskonnollisia lukuunottamatta. Marxin oman kehityksen kannalta on merkittävää, 
miten hän juhlii myös yleisen puolen itseensä sisällyttävän luonnon ilmaantumista 
epikuroksen aavisteluihin. Tämä osoittaa hänen päätyneen varsin kauas Hegelistä, 
jolla yleisen tyyssijana oli henki. 

Tähän asti kysymys on ollut siitä, miten Marx tulkitsee antiikin atomisteja. Kuuden-
nessa luvussa siirrytään kysymään, pitääkö tulkinta paikkansa, eli miten Marxin väitös-
kirjaa pitäisi arvioida filosofianhistoriallisena työnä. Jaksossa 6.1. päädytään toteamaan, 
että Marxin Demokritoksesta piirtämä kuva on nykytiedonkin valossa kohtalaisen 
kiinnostava ja esimerkiksi hänen tietoteoriaansa oikeansuuntaisesti valottava, mutta 
kärsii myös lukuisista ongelmista. Pulmat liittyvät paljolti siihen, että Marx yritti tehdä 
Demokritoksesta mahdollisimman selkeän kontrastihahmon epikurokselle ja muun 
muassa arvioi hänet skeptikoksi, mihin on vaikea yhtyä. epikuroksen osalta Marx pääsi 
pidemmälle, ja hänen tutkielmansa voidaan lukea 1800- ja 1900-luvuilla muodostu-
neen uuden epikuros-kuvan pioneeritöihin, mikä oli tietysti erinomainen saavutus. 
ennen Marxia ei nähtävästi kukaan ollut kiinnittänyt huomiota deklinaation suureen, 
anniltaan voittopuolisen myönteiseen merkitykseen epikuroksen filosofiassa. Marx 
sen sijaan pystyy analysoimaan sitä yksityiskohtaisesti, ja hänen voi nähdä erottavan 
neljä deklinaation funktiota. kaksi niistä on nykyäänkin yleisesti hyväksyttyjä, yksi 
taas hiukan epävarmempi mutta epikuroksen ajattelijanlaatuun hyvin sopiva. Yksi, 
Marxin etualalle kohottama – deklinaation toimiminen individuaatioperiaatteena, 
olioiden erillisyyden ehtona – on epävarma suuremmassa määrin, mutta myös siinä 
määrin innovatiivinen idea, että keskustelun siitä voi toivoa jatkuvan. Lisäksi viime 
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vuosien keskustelussa on esitetty hypoteesi yhdestä sellaisesta funktiosta, josta Marx 
ei puhu. Marxin ansioista huolimatta hänen epikuros-kuvaansa ei kuitenkaan voida 
nykyään pelkästään ylistää; vaikka se on hänen Demokritos-kuvaansa kypsytellympi 
ja terävämpi, siinäkin voi havaita myös liiallista mielikuvituksen lentoa ja pyrkimystä 
ajaa omaa näkemystä läpi puoliväkisin. kuten jo Cyril Bailey totesi, epikuroksen eri-
koisuudet selittyisivät usein yksinkertaisemminkin. 

Herää kysymys, mistä liiallinen yrittäminen, ylilyönnit ja kömmähdykset johtuvat. 
Tähän vastataan jaksossa 6.2., jossa katsotaan, että vaikka Marx oli jo arvostellut Hege-
liä ja hegeliläisyyttä eri kannoilta – kehitellyt ontologis-luonnonfilosofista problema-
tiikkaa selkeästi materialismin suuntaan ja luonnostellut myös Hegelistä eroavaa filoso-
fianhistoriallista konseptiota – ei hän kuitenkaan ollut vielä valmis soveltamaan uusia 
ajatuksiaan täydessä määrin atomistiikan historian kaltaiseen konkreettiseen ja vähän 
tutkittuun kohteeseen. Hänellä ei nähtävästi ollut riittäviä metodisia valmiuksiakaan 
sellaiseen tutkimukseen, sillä hänen metodologiset pohdintansa eivät liene vielä ol-
leet kovin pitkällä. Tätä on tosin vaikea arvioida, koska Marxin niin sanotut loogiset 
muistiinpanot eivät ole säilyneet. Joka tapauksessa voi nähdä, että Marx on päättänyt 
paremman puutteessa turvautua paljolti Hegelin näkemyksiin antiikin filosofian his-
toriasta. niitä kuitenkin vaivasi Hegelin panlogismista kummunnut skemaattisuus, 
mihin liittyneitä virheitä Marx eräiltä osin toistaa. esimerkiksi Marxin Demokritos-
arviossa on paljon Hegeliltä otettua, eikä sen ynseys siis johdukaan pelkästään siitä, että 
vanhempi atomisti on haluttu esittää epikuroksen kontrastina, vaan myös liiallisesta 
luottamisesta Hegeliin ja hänen filosofiseen metodiikkaansa. 

Lopuksi seitsemännessä luvussa päädytään kysymykseen, miten Marxin väitöskirja 
ennakoi hänen myöhempää ajatteluaan ja erityisesti ekologiaansa. Jaksossa 7.1. käy-
dään läpi Marxilta löytyviä atomin käsitettä sekä Demokritosta ja epikurosta koskevia 
lausuntoja, jotka osoittavat hänen säilyttäneen eräitä väitöskirjavaiheensa keskeisiä 
käsityksiä. koska Marxin väitöskirja ei kuitenkaan ollut puhtaan historiallinen työ, 
vaan myös tekijänsä oman luonnonfilosofian ja ontologian julistus, problematiikkaa 
on syytä tutkia myös hänen myöhempään tuotantoonsa sisältyvien laajempien ja pe-
rustavampien aihepiirien yhteydessä. Tämä aloitetaan jaksossa 7.2., jossa kyse on sat-
tuman problematiikasta myöhemmällä Marxilla. Vaikka Marx käytti sattuma-sanaa 
vain harvoin, ja vaikka hän ei myöskään ollut täysin johdonmukainen vaan sortui 
toisinaan yltiödeterministisiin ja reduktionistisiin näkemyksiin, on hänen maailman-
kuvansa kuitenkin oleellisesti sattumien roolin huomioiva ja antireduktionistinen. 
Tämä näkyy esimerkiksi hänen poliittisissa teksteissään sekä kapitalismin tiettyjen osa-
alueiden ja toimintojen kuvauksissaan, mutta myös materialistisen historiankäsityksen 
piirissä. Tällä kohdin tarkastellaan myös engelsiä, jonka käsitys sattumista näyttää 
käyvän pääpiirteissään yhteen Marxin käsityksen kanssa. Jaksossa 7.3. käsitellään Louis 
althusserin kuuluisaa, 1980-luvulla postuumisti julkaistua tekstiä ”yhteensattumien 
materialismista”. althusserin ansiona on huomion kiinnittäminen siihen, miten sattu-
mat tulevat Marxilla usein mukaan sitä kautta, että hän tarkastelee erilaisten, toisiinsa 
nähden suhteellisen itsenäisten kehityskulkujen yhteen osumisia. Toisaalta althusser ei 
analysoi deklinaatiota kovinkaan terävästi ja kampeaa asiaa suuntaan, jossa sattumille 
lankeaa suurempi rooli kuin minkä niille myönsivät epikurolaiset ja Marx.

Jaksossa 7.4. siirrytään sattumista toiseen laajempaan kysymykseen, nimittäin siihen, 
miten Marxin väitöskirjavaiheen ajattelu ennakoi hänen myöhempää luontokäsitys-
tään. Tällöin päädytään samalla ekologiseen tai ympäristöfilosofiseen problematiik-
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kaan. Jaksossa 7.4.1. osoitetaan virheelliseksi eräiden ympäristöfilosofien väite, että 
Marx olisi pitänyt luontoa pelkkänä ihmisen välineenä, mikä olisi filosofian alalla 
näkynyt siinä, ettei hän tematisoinut luonnon omaa luontoa – siis ihmisestä irrallista 
luontoa sinänsä – millään positiivisella tavalla. useat seikat todistavat, että luonnolla 
sinänsä oli merkitystä myös myöhemmälle Marxille, vaikka hänen luontoajattelunsa 
painopiste siirtyikin hänen historiallis-materialististen ja kapitalismia koskevien tut-
kimustensa myötä ihmisen ja luonnon keskinäiseen suhteeseen. Jakson 7.4.2. kuu-
dessa alajaksossa osoitetaan konkreettisemmin, miten jo  Marxin väitöskirjavaiheen 
teksteissä erottui koko joukko luontoon liittyviä  teemoja, jotka tulevat esiin myös 
hänen myöhemmässä tuotannossaan. sellaisia ovat esimerkiksi luonnon vahingollinen 
pirstoutuminen ihmisen toiminnan seurauksena sekä luonnon ilmeneminen useissa 
erilaisissa konteksteissa aktiivisena ja produktiivisena. Mutta tässäkään ei ole vielä 
kaikki. Jaksossa 7.4.3. nähdään, miten Marxilta löytyy myös muita merkittävämpi 
luontoajattelun linja, joka sitoo spesifimpejä luontoteemoja yhteen ja kulkee hänen 
koko tuotantonsa halki väitöskirjavaiheesta niin sanottuihin kypsiin teksteihin asti. Jo 
väitöskirjavaiheessa Marx katsoi, että muinaisten ihmisten luontosuhteeseen sisältyi 
jotain sopusuhtaista, kun taas liian individualistinen epikuros alkoi lopulta, alkupe-
räisten tarkoitustensa vastaisesti, ymmärtää luonnon vihollisekseen. Tätä voisi kutsua 
ihmisen luonnosta vieraantumiseksi, ja tämä käsite kohoaakin sitten merkittävälle 
sijalle Marxin vuoden 1844 vieraantumisteoriassa. Hänen sen jälkeisessä tuotannos-
saan ihmisen luonnosta vieraantuminen saa uuden nimen: siitä tulee ihmisen maasta 
irtautumisen pitkä historiallinen prosessi, jonka kulkua hän jäljittää muiden tutki-
mustensa yhtenä osana. näin Marxin väitöskirja on vaikuttanut melko merkittävällä 
tavalla hänen elämäntyöhönsä ja pohjustanut sen ekologista aspektia. 
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2. Marx nuorhegeliläisenä 

2.1. Marxin suhde muihin nuorhegeliläisiin

kun Berliinissä opiskellut Marx ryhtyi valmistelemaan väitöskirjaansa, hän oli nuorhe-
geliläisissä piireissä viihtyvä radikaali liberaali sekä ateisti. nimitys Junghegelianer (tai 
junge Hegelianer) ei ollut vastustajien keksimä, vaan kyseisen suuntauksen tai ryhmän 
jäsenet luonnehtivat itsekin sillä mieluusti itseään, mikä tietysti osoittaa heidän ar-
vostaneen suuresti Hegeliä.3 Toisinaan on arveltu heidän kunnioittaneen oppi-isäänsä 
jopa niin paljon, että he olivat alkaneet kokea ongelmaksi, miten omaperäisen ja uutta 
luovan filosofian harjoittaminen olisi sellaisen nerouden jälkeen enää mahdollista. 

Tässä on todennäköisesti hiukkasen perää, vaikka asiaa tuskin kannattaa kovasti 
dramatisoida. nuorhegeliläisyys oli tosin hajanainen ja lyhytkestoiseksi jäänyt, mutta 
parhaina päivinään myös kuohuva ja produktiivinen, useita uusia ideoita synnyttä-
nyt suuntaus, eikä sellainen voi olla kovin resignoitunut. sitä paitsi nuorhegeliläiset 
ilmeisesti pystyivät kamppailemaan ongelmaa vastaan tarmokkaammin kuin muut 
hegeliläiset, joita ongelma myös saattoi etenkin mestarin yllättävän kuoleman (1831) 
jälkeen jossain määrin vaivata. Rolf sannwaldin sanoin Hegelin ”kattavan systeemin 
ensimmäisenä seurauksena oli tyhjyyden, neuvottomuuden, resignaation tunne, min-
kä vanhahegeliläiset avoimesti myönsivätkin […] Hegelin filosofian historialle tarjoa-
ma loppu, kuten myös Fenomenologian, Logiikan ja Ensyklopedian loppu, eivät olleet 
mitään satunnaisia tiettyyn pisteeseen päätymisiä, vaan päämäärän, loppupisteen saa-
vuttamista […] ulospääsyksi näytti tarjoutuvan vain filosofian historian kirjoittami-
nen ja hiljainen toivo filosofian myöhemmästä renessanssista.” (sannwald 1957, 41.) 
Mutta: ”nuorhegeliläiset asettuivat tätä luomisvoimaa lamaannuttavaa mielialaa vas-
taan. He pyrkivät vapautumaan epigoneina olemisen vankeudesta […] tämä sukupolvi 
saavuttikin mitä merkittävimpiä tuloksia. sitä innoittanut epookkitietoisuus muistutti 
Ranskan vallankumouksen aikana ilmennyttä”. (Mt., 42.) 

eräiden vanhahegeliläisten tavoin myös monet nuorhegeliläiset uppoutuivat filoso-
fian historiaan, mutta toivat myös julki tyytymättömyytensä Hegelin opin lukuisiin 
keskeisiinkin piirteisiin, hänen koko niin sanottuun konservatiiviseen puoleensa – 
eritoten hänen uskontosympatioihinsa sekä liian jäykältä ja dogmaattiselta vaikutta-
neeseen järjestelmäänsä – ja ryhtyivät yhdistelemään häntä J.G. Fichten (1762–1814) 
ja jossain määrin myös F.W.J. schellingin (1775–1854) ajatuksiin. näissä he arvosti-
vat ihmisyksilön vapauden ja luovuuden paatosta, filosofian lähentämistä ”elämään”. 
Millaisiin ratkaisuihin he tällöin päätyivät filosofian perinteisissä ydinkysymyksissä 
muodostaa mutkikkaan asiavyyhden. On ilmeistä, että nuorhegeliläisillä esiintyi He-
gel- ja schelling-vaikutteista substanssitason idealismia, todellisuuden pitämistä pe-
rimmiltään käsitteiden, ”hengen” yms. luomuksena. Tietty viettymys tähän juontui 
jo siitä, että monet heistä olivat koulutukseltaan teologeja, vaikka lähtivätkin sitten 
omille teilleen. samalla nuorhegeliläiset kuitenkin kokivat substanssikysymyksen vai-
keaksi, kun myös esimerkiksi schellingin idealismista saattoi helposti nähdä, että se 
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johti Hegelin idealismin tavoin uskonnon puolusteluun, millä puolestaan oli kirkon 
ja valtion toiminnan kautta yhteiskunnallisia seuraamuksia. 

Joka tapauksessa monet nuorhegeliläiset säilyttivät Hegelin idealistisen perusasen-
teen ja myös puolustelivat sitä filosofisesti. nykyihmisen silmissä idealistisen onto-
logian vetovoima saattaa vaikuttaa käsittämättömältä, mutta klassisessa saksalaisessa 
filosofiassa asialla oli ollut oma kehityslogiikkansa. immanuel kant (1724–1804) oli 
esittänyt kysymyksen, miten tieto ja tiede ovat mahdollisia, ja vastannut, että objek-
tiivinen todellisuus ei voi täysin erota järjestä, vaan sillä ja järjellä täytyy olla jotakin 
yhteistä. Toisin sanoen todellisuudessa täytyy olla jotakin järjen kaltaista. sitä on siellä 
siksi, että ihmisjärki on muokannut ja järjestellyt aistien välittämää sekavaa aineistoa, 
ikään kuin pakottanut sille kaavojaan. Jos tämä nykytiedonkin valossa jotakin oikeaa 
sisältävä näkemys absolutisoidaan, päädytään nopeasti idealismiin. itse asiassa jo kan-
tin omassa opissa piili idealistinen puolensa, koska hän korosti voimakkaasti objektii-
visen todellisuuden sovittautumista järjen mukaiseksi (ks. erit. kW 3, 25), ei niinkään 
paljon päinvastaista prosessia, vaikka ei halunnutkaan asettua poikkiteloin empiiristen 
tieteiden kanssa eikä epäillyt objektiivisen maailman olemassaoloa sinänsä. edelleen, 
järjen aktiivisen panoksen takia ulkomaailman oliot jäivät tiedostamattomiksi ”olioiksi 
sinänsä”. kun Fichte hieman myöhemmin katsoi, että kantin rakennelmaan oli jää-
nyt looginen ristiriita, koska siinä filosofoitiin olioista sinänsä, vaikka niistä ei voitu 
mitään tietää, hänen päättelyssään oli tiettyä uskottavuutta. Fichte ajatteli sitten, että 
oliot sinänsä oli parasta poistaa, jolloin substanssiksi jäi pelkkä henkinen entiteetti, 
”minä” (das Ich). 

Tämän jälkeen tie olikin avoin Hegelin idealismille, jossa kaiken todellisuuden pe-
rustaksi asetettiin ”henki” (Geist), yleispäteviksi ymmärrettyjen filosofisten ja muiden 
käsitteiden laaja verkko. silloisessa ilmapiirissä tämä ei vaikuttanut mitenkään irra-
tionaaliselta. itse asiassa Hegel nähtävästi koki korjaavansa kantia ja Fichteä terveen 
järjen suuntaan koskapa ymmärsi kantia paremmin maailman olioiden tiedostetta-
vuuden – se seurasi jo siitä, että sekä ihminen että luonto olivat perimmiltään henkisiä, 
pitkälti samalla tavoin käsitteellistyviä – sekä Fichteä paremmin ihmisminän yliyksi-
löllisyyden ja avoimuuden suhteessa maailmaan. Fichten oppi tuli korjatuksi myös 
sikäli, että luonnolle myönnettiin nyt tietty, kylläkin hengen korkeampiin sfääreihin 
nähden toissijainen osallisuus substanssista. Hegel pyrki myös olemaan mahdollisim-
man johdonmukainen monisti, ja yksi hänen keskeisimmistä mutta myös salaperäi-
simmistä käsitteistään oli ”absoluutti” (das Absolute), joka liittyi olevan kokonaisuuden 
ja rajoittamattomuuden ideoihin.4 Jotta maailma voisi olla substantiaalisesti yksi, ei 
sitä voi rajoittaa mikään muu; siinä mielessä se on täydellinen, absoluuttinen. koska 
kuitenkin kaikkea mahdollista kuvaava käsite on vaarassa jäädä tyhjäksi (ks. HW 6, 
187), Hegel pyrkii lataamaan absoluuttiin myös positiivista sisältöä. 

Tavalla tai toisella Hegel päätyi siihen, että absoluutti on, etenkin ”absoluuttisen 
idean” muodossa, filosofian ja uskonnon yhteinen kohde. näiden kahden oli siis mää-
rä elää filosofisen kvintessenssin tasolla sulassa sovussa. samalla absoluuttinen idea 
muodosti perustan Hegelin logiikalle, jossa käsitteet esitettiin ikään kuin subjekteina, 
siis itsestään, omalla voimallaan liikkuvina, mistä seurasi tendenssi isoloida tuo idea, 
erottaa se erilleen toissijaiselta näyttävästä maailman konkreettisesta tarkastelusta. Tä-
mä tendenssi ei tietenkään määrännyt Hegelin filosofiaa kauttaaltaan vaan muodosti 
vain asian toisen puolen. se oli ristiriidassa sen kanssa, että Hegelin mukaan logiikan 
piti edetä abstraktista yhä konkreettisempaan totuuteen, jolloin esimerkiksi ”olemus” 
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voidaan tiedostaa vain ”ilmiöihin” paneutumisen kautta. Mutta siellä, missä tuota 
tendenssiä ilmeni, se tuotti perin erikoisia tuloksia. Hegel oli esimerkiksi kirjoittanut, 
että absoluuttinen idea ”kulkee yhdessä vain itsensä kanssa” ja on paitsi ”itsensä tietävä 
totuus” myös ”koko totuus”; ”luonto ja henki ovat erilaisia muotoja sen läsnäolon esit-
tämiseksi” (mt., 549). kun tällaiset näkemykset tiivistyivät, niistä kumpusi uskonnol-
lissävyistä konformismia ja konservatismia, ja Hegel saattoi vanhemmiten jopa puhua 
filosofeista ”eristettynä pappissäätynä”, joka ”ei saa lyöttäytyä yhteen maailman kanssa” 
(HW 17, 344). Voi hyvin kuvitella, miten tällainen kismitti nuoria, kotimaansa olot 
takapajuisiksi kokeneita ja niitä muuttamaan pyrkineitä filosofeja. 

Marx piti runsaasti yhteyttä muun muassa kristinuskon varhaisvaiheita ja myöhem-
pää antiikkia tutkineeseen Bruno Baueriin (1809–1882), joka muokkasi hegeliläisyyttä 
ateistiseen suuntaan ja kypsytteli siinä tarkoituksessa niin sanottua äärettömän itse-
tietoisuuden filosofiaa (Philosophie des unendlichen Selbstbewusstseins). Hegel oli täh-
dentänyt kristinuskon merkitystä vapauden ja itsetietoisuuden, hengen itseään kohti 
kääntymisen uskontona. samaan tapaan myös myöhäisen antiikin filosofiat korosti-
vat Hegelin mukaan vapautta ja itsetietoisuutta, tosin epäsuotuisissa oloissa ja siksi 
rajoittuneella tavalla. Bauer yhtyi pääpiirteissään näihin näkemyksiin, joskin arvosti 
antiikin sekulaareja ja puolisekulaareja filosofioita jonkin verran Hegeliä enemmän. 
Oppi-isästään poiketen hän ei kuitenkaan edennyt uskonnon ja filosofian rinnastami-
sessa niin pitkälle, että olisi pitänyt niitä olemukseltaan yhtenevinä, vaan katsoi päin-
vastoin uskonnon muodostavan tietoisuuden ylitettävissä olevan tason. samalla hän 
korosti yksittäisten persoonallisuuksien, esimerkiksi evankelistojen, roolia uskonnon 
kehityksessä. nämä ”pyhät sivistäjät ovat ottaneet aineksen, jota he ovat luomuksissaan 
työstäneet ja muovanneet, omasta sisimmästään, joka oli niin rikas ja suuri, että se 
uusinsi värähdyksissään ja kamppailuissaan heidän maailmansa sisäistä elämää” (Cor-
nun 1954, 144 mukaan).5 

Vähitellen Bauerille ilmaantui korostuksia, joiden mukaan ihmisyksilöiden itsetie-
toisuus olisi oleellinen luova voima historiassa. Myös tästä saatettiin näet päätyä ob-
jektiivisen jumalan kiistämiseen. David McLellan selittää: ”itsetajunta oli keskeinen 
käsite nuorhegeliläisten ja etenkin Bruno Bauerin filosofiassa. Heidän näkemyksensä 
mukaan ihmisen itsetajunta kehittyy jatkuvasti. kehittyessään itsetajunta on todennut, 
että sen ulkopuolisina pidetyt voimat, esimerkiksi uskonto, ovatkin tosiasiassa itseta-
junnan omaa luomusta.” (McLellan 1990, 42–43.) Bauer vei asian niinkin pitkälle, 
että saattoi sanoa itsetietoisuuden (tai -tajunnan) olevan ”todellinen substanssi”, kun 
näet ”vain Minä elää, luo, vaikuttaa ja on kaikki” (Bauer 1985 [1841], 297). näin 
Hegelin objektiivinen idealismi alkoi kääntyä subjektiiviseksi idealismiksi. Bauerin 
äänenpainot tuovat helposti mieleen Fichten, mutta koska hän kuitenkin jatkuvasti 
tutki ja työsti Hegelin oppeja, ei kyseessä liene ollut aito fichteläisyys. kuten Heinz 
ja ingrid Pepperle huomauttavat, Bauer oli niin kiinni historian tutkimisessa, että on 
vaikea sanoa, mitä hän lopultakin ontologian perusteista ajatteli (Pepperle & Pepperle 
1985, 19). 

Vaikka nuorhegeliläisten liike syntyi alkujaan hieman eteeriseltä pohjalta Hegelin 
koulukunnan jakaantuessa useiksi suuntauksiksi paljolti uskonnon luonteesta käydyn 
monimutkaisen väittelyn kulussa, se sekularisoitui nopeasti, ja monet siihen kuulu-
vista alkoivat kiinnittää yhä enemmän huomiota käytännöllisempiin, konkreettisen 
yksilön elämää ja oikeuksia koskeviin sekä yhteiskunnallisiin ja poliittisiin kysymyk-
siin. Tämän kehityksen johtomotiiveja kuvaa nuorhegeliläisten yhteydessä usein mai-
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nittu iskusana ”teon filosofia” (Philosophie der Tat). sen alkujuurilta löytyy muun 
muassa puolalaisen, 1830-luvulla Berliinissä opiskelleen august von Cieszkowskin 
(1814–1894) teos Prolegomena zur Historiosophie (vapaasti: Johdatus historianfiloso-
fiaan; 1838), jossa esitettiin, että Hegelin maailmanhistoriaa koskevaan käsitykseen 
oli jäänyt aukkoja, kun siinä painotettiin liiaksi ajattelun kehityksen roolia ihmisten 
tahdon kustannuksella ja sitä paitsi rajoituttiin yksipuolisesti menneen historian selit-
tämiseen tulevaisuuden pohtimisen ja ennakoinnin jäädessä vähälle. ”Hegelin mukaan 
tahto on vain erityinen ajattelun muoto”, vaikka todellisuudessa ”jälleen olemiseksi 
tuleva ajattelu on ensin tahtoa ja tekoa” (Cornun 1954, 131 mukaan). Cieszkowski 
sanoo ehkä tarkoituksellisen yliampuvasti, että ”Hegel ei ole viitannut työssään tavul-
lakaan tulevaisuuteen”, kun taas ”meidän on puolestamme pakko alusta asti väittää, 
että […] ilman tulevaisuuden, historian integroivan osan ja ihmiskunnan määrityksen 
realisoituman, tiedostamista […] on mahdotonta päätyä maailmanhistorian apodik-
tisen prosessin tiedostamiseen” (mt.).

samaan tapaan Hegeliä arvostelivat monet varsinaiset nuorhegeliläiset sekä heidän 
lähipiirissään vaikuttaneet ajattelijat. kritiikki ei aina ollut Hegelin tarkoitusten kan-
nalta oikeutettua, joskin hänen eksplisiittisiä ja eksoteerisia korostuksiaan ajatellen 
ymmärrettävää. esimerkiksi Moses Hess (1812–1875) ja Bruno Bauer puhuivat Ciesz-
kowskin tavoin välttämättömyydestä liittää tulevaisuus mukaan historianfilosofiaan. 
edellinen kehitteli kiliastista ja Talmudiin perustuvaa versiota ranskalaisista sosialisti-
sista opeista, jälkimmäinen korosti ”olemassaolevan kritiikkiä”, ”toden teorian terro-
rismia” ja vallankumousta keinoina saavuttaa vapaampi ja itsetietoisempi maailma.6 
nuorhegeliläisten äänitorven, Hallische Jahrbücher (Hallen vuosikirjat) -lehden toi-
mittaja arnold Ruge (1802–1880) totesi, että ”Hegelille lopputila on aina läsnäoleva, 
järkevä aina todellista, absoluutin immanentti päämäärä aina saavutettu; juoksuradan 
päähän hän ei aseta filosofoinnissaan mitään päämääriä […] hegeliköt [so. nuorhe-
geliläiset] ovat pakotettuja […] palaamaan siihen ratkaisevaan kantaan, että filosofia 
kritiikillään vasta aloittaa tulevaisuuden” (Ruge 1985 [1840], 191–192). Tahto ja poli-
tiikka olivat Hegelillä kyllä kuvassa mukana, mutta jotenkin vaisulla, riittämättömällä 
tavalla: ”Hegel tietää sanoa, että filosofia on aikakausi ajatuksissa käsitettynä […] Tämä 
on teoreettinen näkökanta. Olympolaisen rauhallisena hän silmäilee kaikkea, mitä järki 
on tehnyt, ja katso, se oli hyvää […] Mutta jotakin on myös tehtävä […] kritiikin sana 
kääntyy ihmisten tahdon puoleen […] Hegel ei sinänsä ole poliittisen käytännön ja 
reaalisen, tahtona esiin ilmaantuvan ja tahdoksi kääntyvän ajattelun vihollinen, tämän 
todistaa hänen aiempi toimintansa; kuitenkin hänen elämänkutsumuksensa, puhtaan 
tiedon järjestelmän perustaminen ja rakentaminen, ajoi hänet yksipuolisen teoreettiselle 
kannalle.” (Ruge 1985 [1842], 456–457.) 

Ruge pohti myös kysymystä vallankumouksista, myös tulevaisuudessa ilmaantu-
vista, ja pyrki tekemään sen tavalla, jossa historian hegeliläisen vakaa ja välttämätön 
kulku yhdistyisi ihmisten konkreettisiin ratkaisuihin: ”Valtava maailmanliike, Ranskan 
vallankumouksen hirmumyrsky […] kuka sen teki? […] kukaan ei suunnittele, tee 
tai estä todellista vallankumousta; sitä ei tehdä, se tekee itse itsensä […] Kun se saa-
puu, niin tämä kehityksen väkivaltaisuus on historiallisesti välttämätöntä […] [mutta] 
jos valtiolla on reformoiva periaate, ei vallankumouksella ole välttämättömyyttä, eipä 
edes mahdollisuutta.” (Ruge 1985 [1838], 80–81.) Vallankumouksen tekee jonkinlai-
nen historian logiikka tai dialektiikka, eivät ihmiset, jotka ilmeisesti kuitenkin tekevät 
sen, koska voisivat valtion tiettyjen toimien kautta sen estää. Yleisen ja konkreettisen 
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toisiinsa niveltäminen ei ollut aivan helppoa! 
entä sitten Marxin kehitys? Vaikka hänet voidaan lukea nuorhegeliläisiin, hänellä 

oli – kuten liikkeen kaikilla näkyvillä hahmoilla – myös vahva oma profiilinsa. Myös 
Marx tunsi Fichteä ja schellingiä, mutta – ja tässä on hänen ensimmäinen erityis-
piirteensä – hegeliläisyyttä hän näyttää omaksuneen silmiinpistävän innottomasti ja 
kriittisesti; sen ”groteski kalliomelodia” (VT 1, 61/eB 1, 8) ei häntä miellyttänyt. kun 
Marx kuvaa kuuluisassa kirjeessään isälleen (10.–11.11.1837) nuorhegeliläisten toh-
toriklubiin liittymistään, hänen henkilökohtaiset, lähinnä Jenny-morsiameen liittyvät 
huolensa tuntuvat sulautuvan hänen sanoissaan yhteen hänen hegeliläisyyttä koskevien 
epäilyksiensä kanssa: ”niin kuin olen jo aikaisemmin kirjoittanut sinulle, rakas isä, 
sairastuin Jennyn sairauden ja hyödyttömien, hukkaan menneiden henkisten töitteni 
aiheuttamasta katkeruudesta sekä siitä jäytävästä kiukusta, minkä aiheutti pakko tehdä 
vihaamistani [so. hegeliläisistä] mielipiteistä ihanne” (mt., 63/9)(x). ”[k]ytkeydyin yhä 
tiiviimmin nykyiseen maailmanfilosofiaan [so. hegeliläisyyteen], jonka vaikutuksesta 
olin luullut pääseväni irti. Mutta kaikki sointuva oli vaiennut ja minä jouduin todel-
lisen ironiavimman valtaan, kuten kai voi helposti käydä niin monien asioiden tultua 
kielletyiksi.” (Mt., 63/10.)(x) Toki Marxista muokkautui väljässä mielessä hegeliläinen, 
hegeliläisyyden yhden, kaikkein ”kerettiläisimmän” suuntauksen osanottaja, mutta 
löytyneekö hänen laajasta tuotannostaan ainuttakaan Hegel-arviota, jossa oppi-isästä 
puhuttaisiin pelkästään myönteisesti? 

Marxin toisena erityispiirteenä oli, että hän ei enää hegeliläisyyteen perehdyttyään 
tuntenut juurikaan vetoa subjektiiviseen idealismiin. Hän saattoi kiitellä tarkemmin 
määrittelemätöntä ”idealismia”; intomielisin näyte tästä löytyy väitöskirjan omistus-
kirjoituksesta. Hän myös jakoi uusien ystäviensä ihmisyksilön ja itsetietoisuuden paa-
toksen ja jopa kutsui itsetietoisuutta runollisesti hyperboloiden ”ylimmäksi jumaluu-
deksi” (De 64/eB 1, 262). Mutta päinvastoin kuin ystäväpiirinsä Marx oli tuntenut 
vetoa Fichteen ja yleensäkin saksalaisen idealismin subjektiivisiin juonteisiin jo ennen 
Hegeliin perehtymistään, ja juuri tyytymättömyys niihin oli pistänyt hänet etsimään 
tukea hegeliläisyydestä. subjektiivista idealismia vaivasi ”vastakohta sen välillä, mikä 
todella on sekä sen, minkä pitäisi olla” (VT 1, 57/eB 1, 4). niinpä: ”idealismista, 
jota sivumennen sanoen olin paikkaillut ja ruokkinut kantin ja Fichten idealismilla, 
johduin etsimään ideaa itse todellisesta” (mt., 61/8). ”Vielä kerran halusin sukeltaa 
mereen, mutta siinä tietyssä tarkoituksessa, että toteaisin henkisen luonnon yhtä välttä-
mättömäksi, konkreettiseksi ja kiinteästi kootuksi kuin aineellisenkin” (mt.; korost. JH)
(x). nikolai Lapin sanoo mainiosti: ”’itsetietoisuuden filosofia’ oli ikään kuin silta, 
jolla nuori Marx kohtasi nuorhegeliläiset; joskus näytti siltä, että tuo silta suorastaan 
yhdistää heitä, mutta todellisuudessa kumpaisetkin kulkivat sitä pitkin vastakkaiseen 
suuntaan” (Lapin 1977, 39).

Olemisen ja pitämisen problematiikan lisäksi Marxia näyttäisivät vetäneen poispäin 
subjektivismista hänen kiihkeään uskontokritiikkiinsä liittynyt tarve pohtia myös us-
konnon ja ateismin ontologista problematiikkaa ja jumalatodistuksia (vrt. erit. eB 1, 
59, 118, 120; De 190–192/eB 1, 370–372), nuorhegeliläisten piirissä hyvin omape-
räisellä tavalla vaikuttaneen Ludwig Feuerbachin (1804–1872) kehitys sekä ranskalai-
set ja englantilaiset valistusmaterialistit, joista Holbachin ja Humen hän mainitseekin 
väitöskirjassaan. Mitä hän tällöin ajatteli substanssikysymyksestä, ei kuitenkaan ole 
juuri sen helpommin selvitettävissä kuin Bauerinkaan kohdalla. koska Marx sympa-
tisoi yhtaikaa saksalaista idealismia ja kaikkein pisimmälle menneinä materialisteina 
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tunnettuja ajattelijoita (Holbach pyrki johtamaan moraalinkin voittopuolisesti ihmi-
sen fyysisestä luonnosta), ei kysymys liene ollut hänelle kaikkein helpoimpia. Joka 
tapauksessa kirjeestä isälle näkyy, että Marxin schelling-harrastusta oli motivoinut 
schellingin kokonaisvaltainen ja monistinen, fichteläisen minän ja maailman dualis-
min ylittämistä tavoitellut lähestymistapa, jonka erityisenä ansiona Marxin mielestä 
oli, että ”taide ja tieto” (VT 1, 62/eB 1, 9) eivät jääneet toisistaan erillisiksi, vaan ne 
pyrittiin yhdistämään yhtenäiseksi maailmankatsomukseksi. Marx näyttää päätyneen 
Hegelin tutkimiseen juuri tätä kautta: ”Viimeisenä [schelling-vaikutteisena] lauseena-
ni oli Hegelin järjestelmän alku” (mt.).7niinpä todennäköiseltä vaikuttaa, että Marx 
myös hegeliläisyyttä omaksuessaan pyrki olemaan todellisuuden tarkastelulle jonkin 
yhtenäisen lähtökohdan olettanut monisti, mutta samalla historiantajuinen, oletetta-
vasti jollakin Aufhebungin (säilyttämistä sisältävän, ”ylittävän” kumoamisen) muodolla 
operoinut ajattelija, joka yritti Hegelin tavoin sulattaa omaan järjestelmäänsä lähes-
tulkoon kaikki aiemmat filosofiat, tosin sillä erolla, että myös ateismi ja valistuksen 
piikikkäimmät muodot nyt olisivat mukana ja jopa varsin korkeassa asemassa. 

On selvää, ettei kaiken mahdollisen yhteen sovittaminen voinut muodostaa kestävää 
ratkaisua. Marxin hyvin tunnettu myöhempi kehitys osoittaa, että hän alkoi etsiytyä 
yhä vahvemmin materialismin puoleen, jolloin hänen oli samalla pakko täsmentää, 
mihin nimenomaisiin Hegelin filosofian aineksiin hän oli tyytymätön. Tämä muutok-
sen ja kehityksen prosessi oli hänellä meneillään hänen valmistellessaan ja kirjoittaes-
saan väitöskirjaansa. Valmiin tutkielmansa omistuskirjoituksessa, jossa Marx ylistää 
Jenny-morsiamensa isää, paroni ja salaneuvos Ludwig von Westphalenia, hän puhuu 
tämän ”syvän vakuuttavasta” ja ”auringonkirkkaasta” idealismista (De 61/eB 1, 260). 
Tekstistä löytyy myös kohtia, joissa Marx näyttäisi idealistisesti samaistavan hengen ja 
luonnon, esimerkiksi itsetietoisuuden ja atomien repulsion eli toisiinsa törmäilyn (mt., 
90/284); näihin palataan edempänä. Yleisesti ottaen väitöskirjan sisältö näyttää kui-
tenkin taipuvan jo varsin vahvasti materialismiin: Marx torjuu yrityksen selittää ato-
mien monimutkaisia liikkeitä ”spirituaalisen periaatteen” avulla (mt., 88/282), puhuu 
myönteisen tuntuisesti siitä, että atomistien mukaan materia oli ikuista ja itsenäistä 
(mt., 105/295) ja toteaa, että epikuroksen havaintoteoriassa ilmiömaailmaan kuulu-
va luonto esitetään oikeutetusti (mit Recht) objektiivisena (mt., 107/296). Hegelistä 
Marx puhuu valmiissa työssään vain vähän, mikä saattaisi viitata siihen, ettei hänen 
Hegel-arvionsa vieläkään ollut kovin jäsentynyt. esipuheessa tehdään kunniaa tälle 
”jättimäiselle ajattelijalle” (mt., 63/262), mutta samalla annetaan ymmärtää, että se 
mitä Hegel kutsui ”par excellence spekulatiiviseksi” (mt.) – tarkoittanee absoluuttista 
ideaa – johti hänet myös joihinkin filosofianhistoriallisiin virhearvioihin. 

Marxin väitöskirjassa on siis sisäisiä jännitteitä ja ristiriitoja. se on välivaiheen työ, 
omaa linjaansa vielä etsivän, kehittyvän ajattelijan työ, ei missään tapauksessa puhtaan 
hegeliläinen eikä idealistinen, joskaan ei täysin materialistinenkaan. Tätä ei aina ole 
huomattu. McLellan kuvailee värikkään yliampuvasti, miten Marxin opiskeluvuo-
sia leimasi ”kääntymys hegeliläisyyteen” (conversion to hegelianism) (McLellan 1970, 
46), joka oli ”yhtä syvä kuin äkkinäinen” (McLellan 1990, 34) ja jonka aloittamaan 
kauteen väitöskirjakin kuuluu. Todisteena kääntymyksen jyrkkyydestä olisi, että kir-
je isälle ”ei sisällä lainkaan Hegelin kritiikkiä” (McLellan 1970, 52). Pitääkö tämä 
paikkansa, riippuu kuitenkin siitä, miten tulkitaan Marxin korostama ”pakko” tehdä 
hegeliläisyydestä ihanne siitä huolimatta, että sen jälkeen ”kaikki sointuva oli vaien-
nut”. Myös jälkimmäiset sanat viittaavat selvästi Hegelin oppien vaikutuksiin, joskin 
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on myönnettävä, ettei ole selvää, kuvaako Marx niillä myös senhetkistä kokemustaan 
vai pelkästään jo ohimennyttä vaihetta, jonka jälkeen hän olisi kuin olisikin pääty-
nyt jonkinlaiseen seesteisempään hegeliläisyyteen. Varmuudella voidaan sanoa, että 
Marxin etsiytyminen hegeliläisyyden pariin oli tuskallinen prosessi ja että mikäli sen 
jälkeen seurasi hegeliläinen suvantovaihe, sen täytyi jäädä lyhyeksi, koska jo Epikuros-
vihkoissa hänen kehitelmänsä poikkeavat selvästi Hegelistä ja hän suuntaa oppi-isään 
myös suoraa arvostelua, jota väitöskirjasta sitten löytyy yhä lisää. 

Marxin isälleen lähettämän kirjeen yksityiskohdat eivät ehkä muutoin olisi kiiste-
lyn arvoisia, mutta asian merkitys kasvaa, kun McLellan käyttää kirjeestä esittämään-
sä tulkintaa pohjustuksena näkemykselleen, että Marxin väitöskirjan aiheen valinta 
määräytyi yksinomaan nuorhegeliläisyyden kehitystarpeista eli lähinnä valtioon, etiik-
kaan ja uskontoon liittyvistä kiistoista. McLellan korostaa, että esimerkiksi Marxin 
läheisen ystävän karl Friedrich köppenin (1808–1863) kirja Friedrich der Grosse und 
seine Widersacher (Fredrik Suuri ja hänen vastustajansa; 1840) oli nimihenkilönsä ja 
tämän valistushenkisen valtionäkemyksen ylistystä, ja Marx jatkoi samoilla linjoilla 
(mt., 54). Yleisemmin ”Marxin aiheenvalinnan oli määrä valottaa sen ajan posthege-
liläistä tilannetta filosofiassa sitä kautta, että tutkittaisiin paralleellista vaihetta kreik-
kalaisen filosofian historiassa” (mt., 55). Myös useat muut nuorhegeliläiset tunsivat 
mielenkiintoa postaristoteelisia koulukuntia kohtaan, mihin oli ”kaksi syytä: ensiksi 
nuorhegeliläiset tunsivat olevansa Hegelin ’totaalisen filosofian’ jälkeisessä vaiheessa 
samassa asemassa kuin aristoteleen jälkeiset filosofit. Toiseksi he katsoivat aristote-
leen jälkeisten filosofioiden sisältävän modernin ajattelun olennaiset elementit. niissä 
oli laskettu Rooman valtakunnan filosofiset perusteet, niillä oli syvällisesti vaikutettu 
varhaiskristilliseen etiikkaan ja niihin sisältyi myös samoja rationaalisia piirteitä kuin 
1700-luvun valistukseen.” (McLellan 1990, 40.)

Tämänkaltaisia motiiveja Marxin aiheenvalinnalla epäilemättä oli. Myös Marx pyrki 
todellakin kantamaan kortensa kekoon nuorhegeliläisten teoreettista itsetuntoa kohen-
nettaessa. Hän tuntuu itsekin viittaavan tähän problematiikkaan viidennen (MeW:ssä 
kuudennen) epikuros-vihkon kuuluisassa jaksossa, jossa muun muassa pohditaan, 
miten ”ihmiset voivat elää vielä totaalisen filosofian jälkeenkin” (De 195/eB 1, 216). 
samoin asia tuntuu pilkahtavan väitöskirjan kuulussa loppuviitteessä (i.iV.2), jos-
sa sanotaan, että nuorhegeliläiset ovat paneutuneet enemmän kääntämään filosofiaa 
ulospäin, kohti maailmaa, kuin varsinaisesti harjoittamaan sitä, mikä on päinvastaista 
sille, mitä he itse asiassa haluaisivat tehdä (mt., 140/328, 330). niinpä Marx sitten 
sisällytti omaan tutkielmaansa kohtia, joissa otettiin kantaa nuorhegeliläisten eteen 
tuolloin kohonneisiin ihmisen luonnetta, uskontoa, etiikkaa, valtiota jne. koskeviin 
kysymyksiin; esimerkiksi köppenin kirjan hän mainitsee hyvin myönteisessä sävyssä 
työnsä esipuheessa (De 63/eB 1, 262). näiden motiivien absolutisointi tekee kuiten-
kin vaikeaksi ymmärtää, miksi Marxin väitöskirja oleellisesti käsittelee – kuten jo sen 
nimessä korostetaan – luonnonfilosofiaa. ei ole uskottavaa, että Marx olisi kirjoittanut 
laajahkon ja erittäin huolellisen luonnonfilosofisen tekstin pelkästään siksi, että olisi 
päässyt ottamaan kiertoteitse ja loppuviitteissä kantaa aivan toisenlaisiin asioihin, joi-
hin hän olisi halutessaan voinut aivan hyvin puuttua suoraan. McLellanin tulkinnassa 
katoaa käytännöllisesti katsoen kokonaan näkyvistä se mahdollisuus, että Marx halusi 
kehitellä nimenomaisesti luonnonfilosofiaa.8 edelleen, jos Marxin luontoharrastuk-
sen katsotaan alkaneen hänen hegeliläiseen vaiheeseensa sidoksissa olleena, päädytään 
helposti ajattelemaan, että se tämän vaiheen päättyessä myös loppui, mutta niin ei 
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suinkaan ole. 
Marxin luonnonfilosofiset pyrkimykset näkymättömiin häivyttävä tulkintalinja on 

kirjallisuudessa varsin yleinen. Myös Mihail Lifšits lähtee kuuluisassa ja eräissä suhteis-
sa tyylikkäässä esityksessään siitä, että nuorhegeliläiset ja Marx kääntyivät myöhäisen 
antiikin puoleen löytääkseen sieltä jotakin, mitä saattoi hyödyntää 1830- ja 40-lukujen 
henkisessä ilmapiirissä (Lifšits 1977 [1933], 78). He etsivät sieltä myönteisiä ihanteita, 
ja toisaalta oli ”luonnollista verrata turmeltunutta nykyaikaa, toisin sanoen absoluut-
tisen monarkian, yhteiskunnallisen elämän rappion, yksityiselämän, teeskentelevän 
taiteen ja akateemisen oppineisuuden lamakautta antiikin kulttuurin rappiokauteen” 
(mt.). ”kaikki tämä selittää, miksi nuori Marx oli kiinnostunut antiikin kulttuurin 
rappiokauden henkisistä virtauksista” (mt., 79). Marxin tutkielman aiheena sattui 
kylläkin olemaan atomismi, mutta tarkoituksena oli silti nimenomaan sosiaalisten 
seikkojen selvittely. Jo Hegel oli huomauttanut, että myöhäisen antiikin yhteiskunta 
oli epäsuotuisten olojen vaikutuksesta erikoisella tavalla jakautunut ja tietyltä osin pirs-
toutunut, atomisoitunut (mt., 84; vrt. HW 19, 405). Myös uuden ajan valistuksesta 
ja liberalismista puhuessaan Hegel käytti atomivertauksia, joilla hän kuvasi etenkin 
yksittäisen ihmisen tahdonilmauksia (mt., 86; vrt. HW 12, 527, 534).9 Marx sitten 
hyödynsi Hegeliä ja eräitä muitakin ajattelijoita: ”näin ollen, tarkastellessaan väitös-
kirjassaan historiallista kysymystä epikuroksen ja Demokritoksen luonnonfilosofi-
oiden välisestä erosta, Marx koko saksalaisen filosofian hengessä käyttää tätä teemaa 
vertauskuvallisena tulkintana [inoskazatelnaja traktovka] aikansa sosiaalisille ja poliit-
tisille kysymyksille. Hän näkee luonnonfilosofien atomiopissa heijastuman erillisen, 
yksityisen henkilön ja riippumattoman poliittisen kansalaisen periaatteesta”. (Lifšits 
1977 [1933], 99; 1979, 106.)10 

T.i. Oizerman siteeraa nuorta Marxia koskevassa laajassa tutkimuksessaan myöntei-
sessä sävyssä Lifšitsin viimeksi mainittua lausetta (Oizerman 1974, 57 alav.), mutta ei 
kuitenkaan väitä tämän tavoin Marxin luonnonfilosofiaa pelkäksi vertauskuvalliseksi 
esitykseksi. Oizermanin näkemys on lievempi, joskin melko ristiriitainen. Yhtäältä 
hän kyllä tarkastelee, tosin vain lyhyesti, Marxin työn luonnonfilosofista antia. Mar-
xin väitöskirjassa ”todistettiin ensi kerran, ettei epikuroksen oppi luonnosta ole De-
mokritoksen atomismin epigonimaista toistelua, niin kuin Leibniz ja muut eturivin 
tutkijat luulivat, vaan sen luovaa kehittelyä” (mt., 58). Demokritoksen ja epikuroksen 
atomismille yhteistä oli, että ”silloisella historiallisella kaudella väistämätön abstrakti 
näkemys atomeista […] teki mahdottomaksi tulkita konkreettisesti monimuotoista 
aistimellisesti havaittavaa todellisuutta, jonka selittämiseksi tämä hypoteesi [so. atomi-
oppi] oli luotu” (mt., 59). Olettaessaan atomien deklinoivan (poikkeavan radaltaan) 
epikuros pyrki konkretisoimaan atomin käsitettä (mt., 58), vaikka ei päässytkään sen 
ristiriidoista kunnolla eroon. Tässä olisi hyvä lähtökohta nuoren Marxin luonnonfilo-
sofisen harrastuksen tutkimiselle, mutta Oizerman ei kehittele asiaa pidemmälle. syynä 
tuntuisi olevan, ettei hänkään ole keksinyt kyseiselle harrastukselle mitään motiivia. 

seurauksena on, että myös Oizerman päätyy tavanomaisen, pelkästään ihmiseen ja 
sosiaaliseen elämään liittyviä seikkoja korostavan konseption vangiksi: ”Marxin väitös-
kirja, kuten myös sitä valmistelevat työt […] eivät ainoastaan anna kuvaa Marxin antii-
kin filosofiaa koskevista näkemyksistä; näissä töissä myös heijastui hänen poliittisten ja 
filosofisten näkemystensä kehitys, hänen suhtautumisensa silloisen saksan yhteiskun-
nallisen elämän ajankohtaisiin kysymyksiin” (mt., 57). ”Meillä ei ole perusteita olettaa 
Marxin olleen vuosina 1839–1841 atomistisen hypoteesin kannattaja. Hän tulkitsee 
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atomin käsitteen yksittäisen itsetietoisuuden empiiriseksi kuvaksi. Juuri tästä syystä 
hän oli paljon enemmän kiinnostunut epikuroksen kuin Demokritoksen atomismis-
ta; jälkimmäistä hän piti vain fysikaalisena teoriana.” (Mt., 62–63.)(x) näin näyttää 
jälleen siltä, kuin Marxia ei olisi kiinnostanut luonnonfilosofia (”atomistinen hypotee-
si”) sinänsä vaan vain sen antropologiset ja muut vastaavat kytkennät. Todellisuudessa 
Marx tutki hartaasti atomistisen filosofian kaikkia ydinkysymyksiä ja löysi siitä – kuten 
tullaan näkemään – myös myönteisiä puolia siitä huolimatta, että ymmärsi mainiosti 
sen olleen epikurokselle keskeisesti luontoa koskeva oppi. Väitöskirja alkaa atomis-
tien luonnonfilosofiaa tai fysiikkaa koskevilla luvuilla (erit. i.ii ja i.iii) ja lopussa teh-
dään yhteenveto epikuroksen atomeista materian muotona (erit. De 114–115/eB 1, 
302–303). eräässä toisen osan luvussa (ii.iii) taas tarkastellaan, mihin keskinäiseen 
suhteeseen atomit asettuvat epikuroksella yhtäältä luonnon substraattina (stoikheion) 
sekä toisaalta yleisenä alkuperiaatteena (arkhê), jollaisena ne myös ovat luontoon kuu-
luvia, nimittäin ”absoluuttinen, oleellinen luonnon muoto” (mt., 103/293). samalla 
Marx kyllä katsoo atomin olleen epikuroksella tietynlaisen tietoisuuden – eristäyty-
neen, sisäänpäin kääntyneen, ”abstraktis-yksittäisen” tietoisuuden – kuva tai vastine, 
mutta tämä muodostaa vain yhden osan Marxin työn oleellisesta sisällöstä. 

Martina Thomin esitys muistuttaa Oizermania sikäli, että Marxin luonnonfiloso-
fiaan kiinnitetään hiukkasen huomiota, mutta sen tutkiminen katkaistaan alkuunsa. 
Myös Thom pohtii, miksi aristoteleen (ja Platonin) jälkeiset, päällisin puolin melko 
yksinkertaisilta vaikuttavat koulukunnat olivat Marxin mielestä merkittäviä (Thom 
1986, erit. 125–126), ja korostaa, että ”Marx oli todellakin alusta pitäen alistanut ja 
mukauttanut [unter- und eingeordnet] teoreettisen työnsä kullakin kehityskaudellaan 
tiedostamiinsa poliittisiin pyrintöihin […] niinpä epikuroksen filosofian analyysi 
muotoutuu kriittis-poliittiseksi ymmärrykseksi filosofian ja yhteiskunnallisen todel-
lisuuden suhteesta”. (Mt., 111.) Marx ponnisteli ”osoittaakseen epikuroksen läpiko-
taisen yhteiskuntasuuntautuneisuuden [durchgängige Gesellschaftsbezogenheit] myös 
luonnonfilosofian alalla” (mt., 124). keskeiseksi osoittautuu epikurokselta löytyvä 
ihmisen itsetietoisuuden paatos. sitä selvittäessään Thom lähestyy luontoproblema-
tiikkaa todetessaan Marxin tavoitelleen näkemystä, jossa tunnustettaisiin luonnon 
objektiivisuus, mutta samalla nähtäisiin ihmisen suorittama luonnon käytännöllinen 
ja teoreettinen haltuunotto myös yhteiskuntasidonnaisena (mt., 125). Tähän voi yh-
tyä, mutta mainitsematta jää asian varsinainen luonnonfilosofinen puoli, nimittäin 
kysymys siitä, millainen luonnon itsensä on oltava voidakseen synnyttää uumenistaan 
tuon omaksujan, ihmisen. 

edempänä Thom ottaa asian vielä uudelleen esiin ja mainitsee lyhyesti tärkeän 
seikan, että atomien deklinaation kautta filosofiaan tuotiin ”aktiivisen substanssin 
periaate” (mt., 141). samalla atomit saatiin hakeutumaan toistensa pariin (mt.). näitä 
asioita – niihin palataan edempänä – Thom ei kuitenkaan tutki niiden luonnonfiloso-
fisen merkityksen kannalta vaan siirtyy välittömästi niiden muihin funktioihin: ”Marx 
näkee näiden prinsiippien kulkevan epikuroksen koko filosofian läpi […] niinpä etii-
kassa pitäisi [niiden avulla] saavutettaman yksilön kääntyminen tuskan ja epätoivon 
parista, joita sisäisesti pirstoutunut maailma voi tuottaa, ataraksian piiriin, ja samalla 
luotaman perusta tälle filosofiselle kannalle asettuvien ihmisten ystävyydelle.” (Mt.) 
Marx näet haluaa ”todistaa, että epikuroksen atomi on ajateltu ihmisyksilön mallin 
mukaiseksi” (mt., 139). Thom selittää, miten Marxin mukaan ”epikuros on enem-
män filosofi, Demokritos enemmän luonnontutkija. Mutta Marx tarkoittaa filoso fialla 
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oleellisesti ihmisen ongelmien tarkastelua”. (Mt., 142.)11 Viimeinen lause tuskin vas-
taa Marxin kantaa.

Yhdeksi esimerkiksi voidaan ottaa vielä Reijo Wileniuksen (1966) kirja Marx ennen 
Marxia. sen tekijä on kylläkin saanut mainetta ennemminkin jesuiitta-aristoteelikko 
Francisco suárezin sekä Rudolf steinerin niin sanotun hengentieteen tuntijana kuin 
Marx-spesialistina, mutta kun kyseessä on ainoa suomessa aikaansaatu nuorta Marxia 
koskeva monografia, se kannattaa mainita. Wileniuksen mukaan Marxin väitöskirjaan 
ja ”ennen kaikkea siihen liittyviin huomautuksiin” (mt., 20), toisin sanoen loppuviit-
teisiin, sisältyy ajatuksia, jotka osoittavat tekijän tulevan elämäntyön suuntaa. Marx 
”näkee rinnakkaisuuden aristoteleen jälkeisen kreikkalaisen filosofian ja Hegelin jäl-
keisen, materialismiin taipuvan filosofian välillä. ’Jumalat ovat kuolleet’.” (Mt.) Wile-
nius ei siteeraa Marxin väitöskirjasta mitään muita kohtia kuin hegeliläisyyttä koske-
vaa pitkää viitettä (i.iV.2). Lisäksi hän siteeraa viidennestä epikuros-vihkosta äsken 
mainittua, samaa aihetta käsittelevää jaksoa ja pohtii näiden valossa Marxin käsityksiä 
käytännön roolista ja totuuden luonteesta (mt., 20–23). näin luontoproblematiikka 
putoaa jälleen pois, samoista syistä kuin McLellanilla ja muilla mainituilla.12 Wile nius 
on kuitenkin oikeassa tähdentäessään Marxin Hegel-suhteen mutkikkuutta. suhde oli 
jo alun alkaen ambivalentti, ja ”Berliinin Tohtoriklubin ilmapiirissä kypsyi Marxin ir-
tautuminen Hegelistä. (Hänen suhteensa isään ja Hegeliin eivät ole vailla rinnakkaisia 
piirteitä.)” (Mt., 18.) Tunnettuna lopputuloksena oli, että Marx ”asettaa tehtäväkseen 
Hegelin filosofian uudelleen rakentamisen ja samalla sen ylittämisen” (mt., 21). 

ennen kuin mennään varsinaisessa asiassa eteenpäin on syytä mainita eräästä Mar-
xin lausahduksesta, jonka hän esitti vajaat kaksikymmentä vuotta väitöskirjansa kir-
joittamisen jälkeen ja jossa hän näyttäisi asettavan kyseenalaiseksi nuoruudentyönsä 
keskeisen motivaation. Lausahdus on peräisin vuodelta 1857. kyseisen vuoden lo-
pulla Marxin ystäväpiiriin kuulunut sosialistipoliitikko ja kirjailija Ferdinand Lassalle 
(1825–1864) lähetti hänelle Herakleitosta koskevan kirjansa ja halusi kuulla hänen 
mielipiteensä siitä. Marx vastaa Lassallelle 21.12.1857: ”kiitokset ’Herakleitoksesta’. 
Minulla on aina ollut suuri tenderness [mieltymys] mainittuun filosofiin, jonka edelle 
asetan antiikista vain aristoteleen. [Myöhemmästä] filosofiasta – epikuroksesta (eri-
tyisesti hänestä), stoasta ja skepsiksestä, [olen] tehnyt spesiaalin tutkimuksen, tosin 
enemmän [poliittisen] kuin filosofisen intressin takia.” (MeW 29, 547.)(x) kolmen 
viimeisen hakasuluissa olevan sanan kohdalla paperi on vioittunut ja täydennykset 
annettu siten, kuin sekä MeW:n että MeGa:n toimitus yhdenmukaisesti tekevät 
(mt.; MeGa iii/8, 223). erikoista tässä on luonnollisesti viimeinen lause, jossa Marx 
tuntuisi sanovan, että hänen väitöskirjansa on perimmiltään jotakin aivan muuta kuin 
miltä se näyttää. Molemmat toimitukset olettavat siis tärveltyneen sanan olevan ”po-
liittisen” (politischem), mutta koska sana on kadonnut täydellisesti, on kyseessä puhdas 
arvaus.13 

Olipa puuttuva sana mikä tahansa, on ilmeistä, ettei Marxin huomautus vastaa to-
tuutta. siinähän vihjaistaan, että väitöskirjan kirjoittamista olisi ohjannut vahvimmin 
jokin muu kuin filosofinen motiivi, mutta niin ei mitenkään voi olla. Marxin ideoi-
den kehittymistä on mahdollista seurata yksityiskohtaisesti Epikuros-vihkojen pohjal-
ta, eivätkä ne jätä epäilystä siitä, etteikö kirjoittaja ollut nuori, aiheestaan innostunut 
”viisauden rakastaja”. Mitään merkkejä siitä, että taustalla piilisi jokin vielä vahvempi 
salattu intressi, ei aineistosta löydy. Myös kaikki tulkitsijat ovat käsitelleet väitöskirjaa 
keskeisesti filosofisena kannanottona. Jopa Lifšits, joka menee sen luonnonfilosofisen 
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sisällön kiistämisessä muita pidemmälle, lähtee toki siitä, että kyseessä on merkittävä 
teos poliittisen filosofian, uskonnonfilosofian ynnä muilla aloilla. Miksi Marx ”muistaa 
väärin”, sitä voi vain arvailla. ehkä kyseessä oli vain harkitsematon sanonta, jonka syn-
tyyn on saattanut vaikuttaa se, että Marx on varmaankin joutunut hieman hämilleen 
muistellessaan nuoruudentyönsä kielenkäyttöä ”auringonkirkkaine idealismeineen” 
yms. Vaikutusta on saattanut olla myös sillä, että Marxin ja Lassallen suhde oli erittäin 
kompleksinen: heillä oli huomattavia poliittisia ja teoreettisia erimielisyyksiä, mutta 
he kokivat kuitenkin tarvitsevansa toisiaan. sellainen tilanne ei muodostanut otollista 
maaperää vilpittömälle mielipiteiden vaihdolle. Tämä muuten tulee drastisesti esiin, 
kun Marx eräässä hiukan myöhemmässä kirjeessään Lassallelle kehuu kovasti tämän 
kirjaa (MeW 29, 561), mutta sanoo samana keväänä engelsille lähettämässään kir-
jeessä kirjan olevan ”au fond [itse asiassa] aivan tyhjänpäiväinen tekele” (ki 98/MeW 
29, 274; suomennosta muutettu). 

Voitaisiinko kuitenkin ajatella, että Marx halusi joulukuun 1857 kirjeessään kiistää 
väitöskirjansa olleen luonnonfilosofinen vaikka ei onnistunutkaan muotoilemaan sa-
nontaansa adekvaatisti? Tämäkään ei voi pitää paikkaansa; sen osoittavat hänen kaksi 
muuta Lassalle-kirjettään, joissa hän yhdistää väitöskirjansa antiikin luonnonfilosofiaa 
koskeviin pohdintoihin. näin hän kirjoittaa 22.02.1858: ”stoalaisten osalta en itse 
ole tutkinut heidän luonnonfilosofista suhdettaan Herakleitokseen, koska he minusta 
näyttivät tällä tiedonalalla vakavassa määrin koulupoikamaisilta. sen sijaan epikurok-
sen osalta on osoitettavissa en détail, että vaikka hän lähtee Demokritoksen luonnon-
filosofiasta, hän kaikkialla kääntää asiat ympäri [überall die Pointe umdreht]. Ciceroa 
ja Plutarkhosta voidaan tuskin moittia siitä, että he eivät tätä ymmärtäneet, kun edes 
teräväpäiset henkilöt, kuten Bayle tai edes ipsissimus Hegel, eivät sitä vainunneet.” 
(Mt., 549.)(x) Ja näin taas 31.05.1858: ”Olen […] tutkinut ’Herakleitoksesi’ ja pidän 
systeemin entisöintiä hajallaan olevien jäännösten pohjalta mestarillisena […] Lopuk-
si, yksittäisiin detaljeihin en yhdy, en esim. käsitykseen Demokritoksen luonnonfilo-
sofiasta […] Vaikeudet, jotka sinun on työssäsi täytynyt voittaa, ovat minulle sitäkin 
ymmärrettävämmät, kun itse noin 18 vuotta sitten suoritin vastaavaa työtä paljon 
helpomman filosofin, epikuroksen parissa”. (Mt., 561.)(x) Helmikuun 1858 kirjeestä 
siteerattu kohta osoittaa itse asiassa, että niin sanottu kypsä Marx yhä hyväksyy nuo-
ruudentyönsä keskeisen sisällön.

2.2. Marx, Hegel ja filosofian historia

kuten jo todettiin, ei ole syytä kiistää, etteikö Marxin väitöskirjalla olisi ollut myös niitä 
ihmiskuvaan liittyviä, eettisiä, valtio- ja uskontokriittisiä sekä filosofian yhteiskunnal-
lista roolia ja merkitystä koskevia motiiveja ja tavoitteita, joita tutkijoiden enemmistö 
on korostanut. Marx pyrkii nuorhegeliläiseen tapaan vaikuttamaan ja osallistumaan, 
harjoittamaan ”teon filosofiaa”. Tässä on hänen päällisin puolin lähes puhtaan luon-
nonfilosofiselta näyttävän tutkielmansa piilevämpi, tosin eräissä kohdissa varsin avoi-
mestikin esitetty intressi. Epikuros-vihkojen laajassa ja monihaaraisessa aineistossa se 
nousee esiin vielä hiukan selkeämpänä. Vaikka kyseessä on vain sivumotiivi – tai pa-
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remminkin useiden sivumotiivien kokonaisuus – on silti aiheellista tarkastella, miten 
Marxin näkemykset näistä asioista syntyivät. se edesauttaa Marxin väitöskirjan yleisen 
luonteen hahmottamista, mistä taas on hyötyä keskeisintä motiivia selvitettäessä. 

Väitöskirjansa alussa Marx perustelee laaja-alaisten, filosofian yhteiskunnalliseen 
merkitykseen ja määräytyneisyyteen liittyvien teemojen mukaan ottamista kiinnosta-
vasti metodologisilla syillä: tarvitaan ikään kuin pienemmän ja suuremman mittakaa-
van yhdistämistä, sillä se, mikä ”on todistettavissa pienessä, on vielä helpommin osoi-
tettavissa siellä missä suhteet käsitetään suuremmissa ulottuvuuksissa, ja päinvastoin 
hyvin yleiset tarkastelut jättävät jälkeensä epäilyksen, onko tulos vahvistettavissa myös 
yksityiskohtaisesti” (De 70/eB 1, 268). suuremmilla ulottuvuuksilla tarkoitetaan täs-
sä ilmeisesti Demokritoksen ja epikuroksen luonnonfilosofioiden yleistä luonnetta, 
mutta epikurolaisuus on puolestaan parhaiten ymmärrettävissä muiden postaristo-
teelisten järjestelmien, stoalaisuuden ja skeptisismin, yhteydessä, ja näiden kolmen 
huomiointi johtaa edelleen pohtimaan koko kreikkalaisen filosofian luonnetta (mt., 
62–63/261). näin mukaan vedetään yhä laajempia kysymyksiä. Tärkeimmäksi innoit-
tajakseen Marx ilmoittaa Hegelin käsityksen antiikin filosofian historiasta: ”Hegel on 
[…] määrittänyt mainittuihin järjestelmiin sisältyvän yleisen suurin piirtein oikein” 
(mt., 63/261). itse asiassa kyse ei ole pelkästään antiikin filosofiasta, vaan Hegelin 
filosofianhistoriallisesta konseptiosta ylipäätään. Juuri tämä Hegelin ajattelun puoli 
näyttää olleen tässä vaiheessa se oleellinen välittävä tekijä, jonka kautta Marx kehitteli 
käsityksiään ihmisestä ja yhteiskunnasta oppi-isää samalla yhä enemmän arvostellen. 

Marx oli todennäköisesti tutustunut Hegelin filosofian historiaan jo muutamaa 
vuotta aiemmin, nuorhegeliläisten klubiin liittyessään; kirjeessä isälle hän ainakin an-
taa ymmärtää perehtyneensä siinä vaiheessa Hegeliin ”alusta loppuun” (VT 1, 63/eB 
1, 10). Hegeliläisyys oli tältäkin osin todellista ”maailmanfilosofiaa”, niin kuin Marx 
sitä luonnehti. On tunnettua, miten Hegel onnistui antamaan suuren panoksen sii-
hen, ettei filosofian maailmanhistoriallinen kehitys tulisi mielletyksi pelkäksi ideoiden 
satunnaiseksi keksimiseksi. Hänen katsannossaan tämä historia oli pikemminkin jo-
takin päinvastaista, ”objektiivisen hengen” tai ”maailmanhengen” eteenpäin askelta-
mista, jossa erilaisten filosofioiden suksessio vastasi pääpiirteissään Hegelin loogisissa 
teoksissaan esittämää ”idean” kehitystä (HW 18, 49). Hegel kytkee filosofit ja heidän 
koulukuntansa loogisen systeeminsä avainkäsitteisiin; esimerkiksi elealaiset vastaavat 
olemista (Sein) (HW 8, 183), Herakleitos tulemista (Werden) (mt., 192–193 Z; 18, 
320) ja Platon olemusta (Wesen) ajatuksellisena (HW 19, 11). Hegel luonnollisesti 
ymmärtää filosofian kehittyvän kansojen ja poliittisten järjestelmien ajallisessa histori-
assa, mutta siitä syntyy vain sen ”empiirinen muoto” (HW 18, 48), kun taas ”tradition 
sisällön” muodostaa ”yleinen henki”, ”se mitä henkinen maailma on synnyttänyt” (mt., 
22). Filosofian historioitsijan on ”suljettava ajan ulkoinen muoto ulkopuolelleen ja 
huomioitava vain ajan ja kansan yleinen luonne ja yleiset olosuhteet” (mt., 69). Loo-
gisten käsitteiden ja historiallisten filosofioiden vastaavuus ei tosin aina ole selkeää, 
mutta jonkinlaisena yleislinjana se toteutuu. 

Hegelin näkemys on siis perimmiltään idealistinen ja perustuu hänen panlogis-
miinsa, jonka mukaan kaikki olemassaoleva jotenkin myötäilee ideaa. Jälkikäteisessä 
katsannossa voi nähdä, että tämä aiheutti hänelle ristiriitaisuutta ja johti häntä hänen 
valtavasta historiantajustaan huolimatta myös tiettyyn näkemyksen karkeuteen tai ske-
maattisuuteen (tähän palataan tarkemmin jaksossa 6.2.) sekä henkisten tekijöiden liial-
liseen korostamiseen filosofian kulun aineellisempien determinanttien kustannuksella.  
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Hegel puhuu runsaasti eri aikakausien ”ajanhengistä” ja eri kansojen ”kansanhengistä”; 
nämä voidaan ymmärtää moninaisia kulttuurisia seikkoja tiivistäviksi ja sikäli mielek-
käiksi käsitteiksi, joiden käyttäminen historian selitysperusteina kuitenkin on ongel-
mallista eikä enää nykyään erityisen vakuuttavaa. Varsin usein Hegel kuitenkin pyrkii 
ottamaan huomioon myös sellaisia kyseisten ”henkien” kehitykseen kytkeytyviä asioita 
kuin kansojen valtiomuodot ja sotakohtalot tai niiden harjoittamat tieteet ja elinkeinot 
(esim. mt., 73). näihin vedoten hän pystyi kuvailemaan varsin värikkäästi myöhäisen 
antiikin filosofioita ja luonnehtimaan niitä tietyissä rajoittuneissa ja ahdistavissa – 
joskin siitä syystä myös ihmisten itsetietoisuutta jalostaneissa – oloissa syntyneiksi ja 
sen tähden yksipuolisiksi näkemyksiksi, missä Marx paljolti seuraili häntä olematta 
kuitenkaan kokonaiskuvaan tyytyväinen. 

On ymmärrettävää, että Marx, saksalaisen rationalistisen edistysuskon ja muun 
muassa schellingin nuoruudenfilosofian ruokkima ajattelija, otti innostuneesti vas-
taan ajatuksen filosofian historiallisesta kehityksestä paljolti narratiiviseen näytelmään 
rinnastuvana prosessina, jonka kulku ja logiikka eivät redusoidu sen yksittäisten osan-
ottajien tarkoituksiin. Hän huomauttaa Epikuros-vihkoissa, että filosofian historian 
tutkimisen tavoitteena ei ole ”persoonallisuuden, ei edes filosofin henkisen sellaisen” 
luonnehtiminen, ei myöskään ”filosofien esittely niissä puitteissa kuin he itse ymmär-
tävät itsensä”, vaan on huomioitava ”mykkänä vaikuttava todellisen filosofisen tiedon 
myyrä” (eB 1, 246) ja asetettava päämääräksi ”välittää systeemin tieteellinen esitys 
yhteen sen historiallisen olemassaolon kanssa” (mt., 246, 248)(x). Mistä ”juoni” tulee? 
kun Marx ryhtyy kirjoittamaan muistiinpanojaan, uskooko hän ”filosofian draaman” 
juontuvan perimmiltään ”idean itsekehityksestä”? Hänen työnsä alkuvaiheen osalta 
tähän on vaikea vastata varmuudella. Täysin mahdotonta se ei ole, ainakin Marx operoi 
melko paljon Hegelin objektiivisen ja subjektiivisen hengen käsitteillä. Mutta myös 
toisensuuntaista aineistoa löytyy. Vaikuttaa siltä, että Marx, nuorhegeliläinen ajatteli-
ja, tavoittelee jo vihkojensa varhaisemmissa osissa filosofian ja ulkoisten olosuhteiden 
kytkentöjen hahmottamista Hegeliä konkreettisemmin erityisesti siinä suhteessa, että 
kävisi mahdolliseksi ymmärtää myös kunkin ajan käytännöllisiä kamppailuja, joiden 
toimeenpanijoita eivät ole olleet pelkästään kansat ja valtiot, vaan myös suppeammat 
subjektit aina yksilöihin asti. 

Hegelin filosofiakäsitykseen kohdistuvaa tyytymättömyyttään Marx ei kykene aluksi 
tiivistämään miksikään selkeiksi periaatteiksi, vaan se muovautuu hänellä vähä vähältä 
spesifimpien kysymysten yhteydessä. Joka tapauksessa hänen muistiinpanojaan sävyt-
tää kaikkien auktoriteettien ja mahtipontisten, lopullisiksi tarkoitettujen filosofisten 
systeemeiden vastainen, melko individualistinen henki, joka pilkahtaa toisinaan haus-
kallakin tavalla esiin siinä, mitä vanhojen filosofisten oppien piirteitä hän korostaa. 
antiikin filosofiassa kiinnostavaa oli, että ”kreikkalainen filosofi on demiurgi, hänen 
maailmansa on toinen kuin se, joka hehkuu substantialisuuden luonnollisessa aurin-
gonvalossa” (mt., 78). ”kellepä ei maailman rakentaminen omin neuvoin, maailman 
luojana oleminen, tuottaisi enemmän mielihyvää kuin ikuinen oman nahkansa sisällä 
pyöriminen” (mt., 154). Jo sokrateessa (n. 470–399 eaa.) ruumiillistui filosofi, jonka 
oppi on ”oleellisesti hänen omaa viisauttaan; hänen oma hyveellisyytensä suhteessa maa-
ilmaan on hänen hyveoppinsa yleinen täyttymys, aivan toista subjektiivisuutta kuin 
kantin esittäessä kategorista imperatiiviaan” (mt., 86). sama asenne säilyy viimeiseen 
vihkoon asti: ”kaikkein vähiten on jonkin filosofian kohdalla lupa olettaa auktoriteetin 
ja hyvän uskon nojalla sen olevan filosofiaa, olkoonpa auktoriteettina vaikka kansa ja 
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vuosisatojen usko” (mt., 248). että tässä yhteydessä kohoaa esiin juuri sokrates, ei ole 
satunnaista, sillä Marxin muistiinpanojen eräs keskeinen aihelma muodostuu siitä, 
miten hän ymmärtää sokrateen daimonionin, omantunnon äänen, jolla puolestaan on 
hänen katsannossaan tietty yhteys hiukan aiemmin eläneen anaksagoraan (n. 500–428 
eaa.) nous-käsitteeseen.14 

Myös Hegel oli hyvin kiinnostunut ja otettu anaksagoraan nousista, maailmanjär-
jestä, ja pyrki kampeamaan esiin siinä piileviä teleologisia mahdollisuuksia. anaksa-
goras itse ei ilmeisesti ollut kehitellyt oppiaan kovin pitkälle teleologiseen suuntaan, 
sillä Platonin Faidonissa kerrotaan sokrateen pettyneen pahasti, kun hän nous-periaat-
teesta kuultuaan odotti anaksagoraan selittävän maailman asioita lähtien siitä, mikä 
oli niiden kannalta parasta ja täydellistä, mutta löysikin anaksagoraan kirjasta puhet-
ta alkuaineista, siis ilmasta, vedestä jne. (Faidon 97b–98c). Hegel korostaa nyt, ettei 
periaatteessa sinänsä ollut mitään vikaa, vaan ongelmat juontuivat päinvastoin siitä, 
ettei anaksagoras soveltanut sitä johdonmukaisesti: ”se riittämätön, minkä sokrates 
anaksagoraan periaatteessa havaitsi, ei koske prinsiippiä itseään, vaan sen puutteellista 
konkreettiseen luontoon soveltamista […] [jolloin] luontoa ei ole käsitetty sen kehit-
telyksi, järjen tuottamaksi organisaatioksi” (HW 12, 24). 

Toisessa kohdassa Hegel siteeraa aristoteleen nousin ihastelua, jonka mukaan vain 
oletus luonnossa läsnä olevasta järjestä pystyy selittämään maailman järjestyneisyy-
den ja kauneuden (HW 18, 369; vrt. Met. i,3,984b15–19). Nous on, Hegel lisää, 
”ajatus tai järki ylipäätään” (HW 18, 380), ja ”ajatus liikuttaa jonkin tähden” (mt., 
381), mikä periaate antiikin ajattelijoilla oli yhtä kuin ”hyvä ja paha, toisin sanoen 
tarkoitus positiivisena ja negatiivisena” (mt.). aristoteles kohdisti kuitenkin nousiin 
myös kriittisiä huomautuksia, jotka koskivat etenkin käsitteen epämääräisyyttä ja 
moniselitteisyyttä. Hän luki anaksagoraan ajattelijoihin, jotka ”näyttävät sellaisilta, 
etteivät he tiedä, mistä he puhuvat, sillä he eivät sovella käsityksiään syistä ollenkaan 
tai tekevät niin vain vähäisessä määrin” (Met. i,4,985a15–18). niinpä anaksagoraan 
nous on ”keinotekoinen väline maailmanjärjestyksen luomiseksi […] kun hän on vai-
keuksissa yrittäessään selittää, miksi jokin on välttämättä jollakin tavoin, silloin hän 
vetoaa järkeen, mutta muuten hän esittää tapahtumien syyksi mieluummin kaikkea 
muuta kuin järkeä” (mt., i,4,985a18–21). Jälleen Hegel tulkitsee nousiin kohdistu-
neen tyytymättömyyden osoitukseksi siitä, että se jää anaksagoraalla puolitiehen siitä 
syystä, että tämä kohottaa prinsiipin tasolle myös aineellisiin seikkoihin pohjautuvia 
oppeja. Hegel viittaa eritoten anaksagoraan tunnettuun, tietyissä suhteissa atomismia 
ennakoineeseen homoiomeria-oppiin,15 olioiden jonkinlaisia perusosasia koskevaan 
konseptioon, joka Hegelin mielestä ”kovasti vähentää” hänen prinsiippinsä herättämiä 
toiveita (HW 18, 385). 

Marx ei lähde seuraamaan Hegeliä anaksagoraan teleologisten piirteiden ylistyk-
sessä ja alkuaine- ja partikkelioppien väheksynnässä. Hän mainitsee anaksagoraan 
homoiomeriat neljännen epikuros-vihkon jaksossa, jossa keskustellaan sekä anaksa-
goraasta että empedokleesta atomismia pohjustaneina ajattelijoina (eB 1, 156, 158). 
Tällöin hän selostaa myös Lucretiuksen niihin suuntaamaa kritiikkiä: jos ne esimer-
kiksi olisivat luonnoltaan samanlaisia kuin suuremmat oliot, täytyisi niiden olla näiden 
tavoin myös katoavaisia (mt., 158; vrt. DRn i,848–850). Tämän kritiikin Marx saat-
taa hyvinkin hyväksyä, mutta sillä on aivan toinen tarkoitus kuin Hegelin kritiikillä. 
Lucretius oli vannoutunut epikurolainen eikä tietenkään tähdännyt arvostelullaan 
minkäänlaisen maailmanjärjen konstruointiin tai maailmanprosessin ”tarkoituksen” 
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postulointiin, vaan päinvastoin teleologiaa vastaan suuntautuneisiin hiukkasteorioihin 
jääneiden epäjohdonmukaisuuksien korjaamiseen. sama pätee Marxiin. Hän siteeraa 
neljännessä vihkossa Lucretiuksen atomismin esitystä sivun toisensa jälkeen ja on sel-
västikin siitä myönteisessä mielessä kiinnostunut vaikka ei päädykään hyväksymään 
atomin käsitettä. 

Myös nous-käsitettä ja aristoteleen siitä esittämää kritiikkiä Marx tutkii toiselta 
näkökannalta kuin Hegel, nimittäin hahmottamalla näkemystä nousin inhimillis-sub-
jektiivisesta ja sosiaalisesta puolesta. Jos nousiin vedottiin silloin, milloin selitettävän 
ilmiön todellista, konkreettista syytä ei tiedetty, niin siinä tapauksessa siihen tuli si-
sällytetyksi jotakin, mikä oli peräisin jostain muualta kuin tuosta ilmiöstä. itse asiassa 
siinä olennoitui filosofien oma subjektiivisuus: ”nous on toimelias ja sitä käytetään 
siellä, missä ei ole luonnollista määräytyneisyyttä […] missä filosofilta loppuu fyysi-
nen katsanto, so. nous on filosofin oma nous, joka saapuu paikalle silloin, kun hän ei 
enää osaa objektivoida toimintaansa. Täten subjektiivinen nous on ilmaantunut esiin 
matkustelevan tutkijan ytimenä, ja sen valta reaalisen määräytyneisyyden ideaalisuu-
tena tulee ilmi yhtäältä sofisteilla, toisaalta sokrateella.” (eB 1, 80.) Nousin kaltaisen, 
pitkälti kunkin filosofin oman tahdon mukaisesti käyteltävän käsitteen kohoaminen 
keskeiselle sijalle liittyi uuteen, liikkuvampaan elämäntapaan ja sen synnyttämään 
näkemysten suurempaan subjektiivisuuteen. Tämä taas oli kytköksissä siihen, että 
”valtion sisin sydän alkaa anaksagoraan aikana hajota” (mt.). 

näin Marx päätyy nousin kautta anaksagoraan nuorempaan aikalaiseen sokratee-
hen, jonka filosofia merkitsi suurta edistysaskelta ihmisen subjektiivisuuden kehityk-
sessä. kreikkalaisten vanhimmat filosofit, erityisen selvästi niin kutsutut seitsemän 
viisasta, olivat kansanelämän säröttömiä ruumiillistumia ja olennoitumia, jolloin he 
itse asiassa muistuttivat jumalia, tai ehkä vielä paremmin – kun näet Marx ei malta 
olla aina sopivan tilaisuuden tullen hiukan piikittelemättä uskontoa – näiden patsaita 
(mt.). sokrateen aikana sitä vastoin ”ideaalisuus itse, puhdas itsekseen tullut abstraktio, 
on se mikä astuu substanssia vastaan; subjektiivisuus, joka esittäytyy filosofian prinsii-
piksi” (mt., 82). Tämä sopii pitkälti kuvaamaan myös sofisteja, mutta Marxin mielestä 
he eivät vielä ”erota itseään tekemisistään” (mt., 84), kun taas ”sokrateella on tietoisuus 
siitä, että hän kantaa daimonionia sisällään. sokrates on substantiaalinen viisas, jossa 
substanssi kadottaa itsensä subjektissa. siten hän on yhtä substantiaalinen yksilö kuin 
aiemmat filosofit, mutta subjektiivisuuden tavalla, ei suljettu, ei jumalankuva, vaan 
inhimillinen, ei mystinen vaan kirkasta valoa, ei tietäjä vaan kansanmies.” (Mt.) 

sokrates kuitenkin tuomittiin kuolemaan. Miksi hän ajautui tuhoon? Marx selittää 
asiaa kahdelta kannalta. Yhtäältä sokrates tuli kääntyneeksi – muiden sofistisen valis-
tuksen kauden uuden subjektiivisuuden edustajien tavoin – ”kansanelämän substanti-
aalisia mahteja vastaan” (mt., 82). Häntähän syytettiin siitä, että daimonion olisi ollut 
uusi, vieras jumala. Toisaalta hän oli kuitenkin vielä varsin tiukasti kiinni kyseisessä 
”substantiaalisuudessa”; hänellä oli ”olemassaolonsa oikeutus vain hänen valtionsa, 
hänen uskontonsa oikeutuksessa” (mt., 84–86). Tämähän näkyi siinä, että kun hänelle 
tarjottiin mahdollisuutta paeta vankilasta, hän kieltäytyi vedoten siihen, että oli saanut 
viettää elämänsä ateenan lakien suojaamana, jolloin olisi väärin nyt äkkiä oman edun 
sitä vaatiessa rikkoa niitä (kriton 48b–54d). ”Hänen oma substantiaalisuutensa on siis 
tuomittu hänessä itsessään, ja niinpä hän tuhoutuu, juuri siksi että hänen synnyinpaik-
kansa on substantiaalinen eikä vapaa henki, joka kestää ja voittaa kaikki ristiriidat ja 
jonka ei ole tunnustettava mitään luonnonehtoa sellaisenaan” (eB 1, 86)(x). sokrates 
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siis tuhoutuu, koska hän on jo siinä määrin vapaa, että saattaa asettua vastustamaan 
valtiota ja kansan vanhoja perinteitä, mutta ei kuitenkaan riittävän vapaa viedäkseen 
kamppailunsa loppuun asti. 

näin Marx kytkee sokrateessa kiteytyvän filosofian käänteen varsin konkreettisiin, 
filosofoivaa yksilöä ja hänen elämäntapaansa koskeviin kysymyksiin. Tämä luonnolli-
sesti vastasi nuorhegeliläisten pyrkimystä yhdistää filosofia heidän aikansa käytännöl-
lisiin kiistoihin. kun Marx korostaa sokrateen edustaman uuden, edistyksellisen sub-
jektiivisuuden ja kansan vanhojen perinteiden ristiriitaa, hän ei ole kaukana Hegelistä, 
sillä tämäkin oli todennut, että sokrateessa ilmeni yksilöllistyvän ”itsestään varman 
hengen” konflikti substantiaalisen kansanhengen kanssa (HW 18, 512), ja lisännyt, et-
tä myöhemmässä historiassa sokrateen prinsiippi sitten kohosi todelliseen muotoonsa 
(mt.). Tietty ero on kuitenkin arvotuksessa. kun Marx harmittelee sokrateen kohtaloa, 
Hegel pikemminkin tähdentää hänen herooisuuttaan (erit. mt., 511–512, 514–15) 
ja ”hänen kohtalonsa välttämättömyyttä” (mt., 496), vaikka paneekin merkille myös 
tapauksen traagisuuden (mt., 514). Hegelin korostuksen taustalla on luonnollisesti 
se, että sokrates oli hänelle kaikkien heerosten tavoin – ja itse asiassa kaikkien ihmis-
yksilöiden tavoin – oleellisesti maailmanhengen välikappale (vrt. HW 12, 46–47). 
sokrateen tuomitseminen oli ”rikos, jonka kansanhenki teki itseään vastaan” (HW 
18, 514). Vaikka siis sokrates ilmensi itsetietoisuuden kehityksen uutta astetta, hän 
teki senkin enemmän maailman- ja kansanhengen edustajana kuin yksilönä. Juuri 
siksi häntä hallitsi ”kohtalo”. 

Thom tiivistää hyvin Marxin suhtautumista sokrateehen: ”sokrates käy vapaaehtoi-
sesti kuolemaan, koska hän ei ole kamppailijaluonne. / Marx siis näkee tässä asenteessa 
[…] yksilön kannalta kohtalokkaan tilanteen ja yhteiskunnan muuttamisesta luopu-
misen […] Teoreettinen ero Hegeliin muodostuu Marxin metodista, jonka mukaan 
filosofia on itse asiassa käsitettävä kansan moraalisen elämän tai sen muuttamisen tar-
peen ilmaukseksi, ei ’absoluutin’ kanssa painiskeluksi. Filosofia seurailee kreikkalaisen 
todellisuuden kehitystä ja käy siitä riippuvaisena läpi tiettyjä kausia. subjektiivisuuden 
periaatteiden synty tapahtuu kausina, jolloin muutosten välttämättömyys tiedostetaan. 
Tämä [so. Marxin] periaate tekee mahdolliseksi annetun todellisuuden yläpuolelle 
kohoamisen niin, että filosofia voi myös kääntyä olemassa olevaa todellisuutta vastaan 
ja ottaa osaa maailman kamppailuihin.” (Thom 1986, 132–133.) 

ei ole aivan selvää, ymmärtääkö Marx jo muistiinpanojensa alkuosissa filosofian 
kehityksen pikemminkin sosiaalisen ja muun todellisuuden seurailuksi kuin ”hengen” 
tai ”absoluutin” kuluksi. Tietyssä vaiheessa hän kuitenkin keksii konseption, johon 
tämä ilman muuta pätee; sitä tarkastellaan seuraavassa jaksossa. 

2.3. Filosofian käytännönläheiset kaudet

kun tiivistetään edellisessä jaksossa esitettyä, voidaan sanoa nuoren Marxin etsivän 
sellaista filosofian historiallista kehitystä hahmottavaa ja selittävää näkemystä, jonka 
mukaan:

(1) Filosofialla on yleishistoriallinen ”juonensa”, edistyksensä.



38  

(2) sillä on myös konkreettiset muotonsa sekä subjektinsa, joiden käytännölliseen 
toimintaan ja kamppailuun se on kytkeytynyt. 
(3) Filosofian luova harjoittaminen on mahdollista vielä laajojen, todellisuuden kaikki 
alat huomioineiden systeemien jälkeenkin.

Miten tämä kaikki on yhtaikaa mahdollista? Marx pyrkii ratkaisemaan puzzlen vii-
dennessä epikuros-vihkossa. siinä hän hahmottelee näkemystä, joka huomioisi kaikki 
nämä vaatimukset. Tämä kuuluisa konseptio on nyt myös hänen itsenäistä ajatteluaan, 
jolla ei enää ole mitään tekemistä Hegelin panloogisesti pohjustetun filosofian histo rian 
kanssa. siinä voi nähdä samoja yleisiä motiiveja kuin oli muillakin nuorhegeliläisillä 
heidän korjatessaan Hegeliä ”teon filosofian” voimalla, mutta se on omaperäinen myös 
suhteessa heidän näkemyksiinsä. kyseessä on kolmen neljän sivun pituinen tekstijakso, 
jossa Marx selittää, että filosofian historiassa vuorottelevat kahdenlaiset solmukohdat 
(Knotenpunkte): yhdet niistä ”pujottavat abstraktit periaatteet totaliteetiksi” (De 194/
eB 1, 214), kun taas toisten kohdalla ”filosofia kääntää silmänsä ulkomaailmaan, ei 
enää käsitteellisesti [begreifend], vaan samalla tavoin kuin käytännöllinen ihminen 
ikään kuin punoo juonia yhdessä maailman kanssa, astuu ulos amentetin läpikuulta-
vasta valtakunnasta ja heittäytyy maallisen seireenin sydämelle” (mt.)(x).16 

Vaikka siis filosofia on yleis- tai maailmanhistoriallista, vaikka sen lanka tai virta 
ei milloinkaan katkea, ei sen eteneminen ole tasatahtista kulkua, vaan siinä esiintyy 
ikään kuin suvantoja, laajenemisen ja yksityiskohtaisen kehittelyn vaiheita, ja sitten 
taas dynaamisempia kausia, jolloin filosofia puristuu kapeammaksi mutta nopeammin 
rientäväksi koskeksi. kosken pyörteisiin joutuneiden ei tarvitse ymmärtää tilannetta 
niin, että he olisivat välttämättä ajautumassa virran ulkopuolelle. On täysin mahdol-
lista, että he pysyvät siinä mukana ja kulkevat kohti uutta teoreettista suvantoa. edel-
leen, nopean riennon vaiheet ovat läheisessä yhteydessä ihmisten yhteiskunnallisiin 
kamppailuihin, jolloin filosofisen toiminnan subjektiksi alkaa hahmottua ”käytännöl-
linen ihminen” erilaisissa muotoutumissaan. Tätä Marx tuli itse asiassa ennakoineeksi 
jo sokrateen roolia korostaessaan: myös sokrateen kaltainen, melko käytännöllisesti 
asennoitunut ja systeemien rakentamista kaihtanut opettaja kykeni tuomaan filoso-
fiaan jotakin oleellista uutta. 

Marxin näin suorittama filosofian kytkeminen konkreettisten inhimillisten sub-
jektien toimintaan pelkästään sen tiettyjen kehityskausien kautta on luonnollisesti 
melko kömpelöä, mutta toisaalta hänen myöhempää ajatteluaan tuntevat huomaavat 
helposti, että kyseessä on alkupiste hänen eräille kuuluisille konseptioilleen. sellaisia 
ovat erityisesti ideologiateoria, jonka lähtökohtiin kuuluu, ettei filosofiaa tarkastella 
puhtaana teoretisointina vaan ainakin joiltain osin yhteiskunnallisiin kamppailuihin 
kietoutuneena, ja samoin kaiken edistyksen, siis myös tiedon etenemisen, ristiriitai-
suuden periaate: luonteeltaan aivan erilaisten kausien vuorottelu merkitsee jo sinänsä 
filosofian harmonisen kulun häiriintymistä, ja sitä paitsi käytännönläheisten kausien 
aikana itsensä maailman ristiriidat tunkeutuvat filosofian sisälle. erona Marxin myö-
hempiin edistystä koskeviin näkemyksiin kuitenkin on, että Epikuros-vihkoissa ei vielä 
puhuta yleisen taantumisen kausista, joita niitäkin Marx myöhemmin kuvaili ja piti 
tulevaisuudessakin mahdollisina.17 

se, että Marx tarkoitti konseptionsa vakavasti otettavaksi, tulee vahvistetuksi, kun 
hän valmiissa väitöskirjassa kuvaa filosofian maailmaa kohti kääntymistä paljolti sa-
moin sanoin: ”On psykologinen laki, että itsessään vapaaksi tullut teoreettinen henki 
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muuttuu käytännölliseksi energiaksi, astuu tahtona ulos amentetin varjovaltakunnasta 
ja kääntyy päin maallista, ilman sitä olemassaolevaa todellisuutta.” (Mt., 139/326.) 
Tällöin se, ”mikä oli sisäistä valoa, muuttuu polttavaksi liekiksi, joka kääntyy ulospäin” 
(mt., 139–40/328). Filosofia ja maailma ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa, ”maa-
ilman muuttuminen filosofiseksi on samalla filosofian muuttumista maailmallisek-
si” (mt., 140/328). esimerkkinä systemaattis-teoreettisempien ja käytännöllisempien 
kausien vuorottelusta Marx tarkastelee viidennessä epikuros-vihkossa edellä esitettyä 
kreikkalaisen filosofian historiaa; hän siis palaa tässä vihkossa jo aiemmin käsittelemiin-
sä kysymyksiin. Vanha yleisjärki nous muuttui sofisteilla ja sokrateella käytännölliseksi 
liikkeeksi, jonka aineksia Platon ja aristoteles sitten jälleen yleistivät ja idealisoivat. 
näiden syvämietteisten, laajoiksi totaliteeteiksi paisuneiden järjestelmien jälkeen – ai-
van erityisen vaikutuksen Marxiin on tehnyt aristoteles – vaikuttivat postaristoteelisen 
filosofian tunnetuimmat koulukunnat, epikurolaiset, stoalaiset ja skeptikot, jälleen 
jollain tavoin käytännönläheisemmiltä. 

Miten tämä konseptio tarkemmin ottaen vastaa nuorhegeliläisiä vaivanneeseen ky-
symykseen siitä, kuinka produktiivinen filosofian harjoittaminen on mahdollista vielä 
laaja-alaisen, todellisuuden kaikkia puolia tarkastelemaan levittäytyneen järjestelmän 
jälkeenkin? Miksi ylväimmätkin filosofiset systeemit tai ”totaliteetit” lopulta menet-
tävät merkityksensä, vanhentuvat tai jopa luhistuvat? Marx esittää vastauksensa erit-
täin koukeroisella kielellä, mutta ytimeltään se on ymmärrettävä ja itse asiassa varsin 
terävä. se todellisuus, jota systeemit kuvaavat – tai paremminkin, jonka kanssa ne 
ovat vuorovaikutuksessa – on ensinnäkin luonteeltaan muuttuva, jolloin myös siihen 
kytköksissä olevien teorioiden täytyy muuttua. Toiseksi se on etenkin tiettyinä aikoina 
sellaisella tavalla ristiriitainen, suorastaan pirstaleinen, ettei mikään järjestelmä edes 
parhaina päivinään pysty hahmottamaan sitä kattavasti. Tätä Marx ei selitä tarkemmin, 
mutta asian ymmärrettäväksi tekeviä tulkintoja on helppo löytää. On ilmeistä, että 
todellisuus tai sen jokin osa-alue saattaa ylittää sitä tiedostavan subjektin historialliset 
kyvyt kompleksisuutensa, heterogeenisuutensa, satunnaisten ainestensa vahvuuden ja 
objektin subjektiin tekemän aktiivisen, subjektia muuttavan vaikutuksen takia. kun 
filosofia käytännöllisempinä kausinaan lähestyy tuollaista todellisuutta, se jakautuu tai 
pirstoutuu itsekin. Odotettavissa on peräti titaanien kamppailuja (mt., 196/216) sekä 
maailman että filosofian piirissä. samalla Marx pyrkii säilyttämään uskonsa yleisen 
edistyksen mahdollisuuteen; se saa nyt herooisen optimismin muodon: ”Älköön kui-
tenkaan tämä myrsky, suuren, maailmanfilosofian jälkeen puhkeava myrsky, johtako 
ketään harhaan. Tavalliset harput soivat joka kädessä, aioloksen harput vain myrskyn 
iskiessä” (mt., 195/216).18

On selvää, ettei Marxin kaunopuheisten sanojen tarkoituksena ole selittää pelkäs-
tään filosofian mennyttä historiaa. Hän odottaa myös hegeliläisen filosofian pian ha-
joavan ”titaanien kamppailun” kalskeessa; sen hajoamisprosessihan oli itse asiassa jo 
lähtenyt liikkeelle sen jakaannuttua useiksi suuntauksiksi. Marx esittää tässä yhteydessä 
myös suoran Hegel-kommentin, jossa näkyy jälleen hänen ambivalentti suhtautumi-
sensa mestariin. asia liittyy muun muassa sokrateehen: ”filosofian äkillinen muodon-
muutos, sen lihaksi ja vereksi tuleminen on erilaista riippuen niistä kulloisistakin mää-
rityksistä, joita totaalinen ja konkreettinen filosofia syntymänsä perintönä mukanaan 
kantaa. Tämä on samalla vastaus niille, jotka päättelevät abstraktin yksipuolisesti, että 
koska Hegel piti sokrateen saamaa tuomiota oikeana, so. välttämättömänä […] niin 
esim. hegeliläinen filosofia on tällöin tuominnut itsensä tuhoon.” (Mt., 196–197/218.) 
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Hegelin asenne osoittaa siis hänestä liikkeelle lähteneen filosofian ansaitsevan, ei kyllä-
kään täydellistä tuhoutumista mutta kuitenkin muodonmuutoksen. Marxin kritiikki 
kohdistuu luonnollisesti Hegelin filosofian eristäytyvään ja konservatiiviseen ainek-
seen, jonka takia se ei osannut asettua edistyksen puolelle. Myös valmiissa väitöskir-
jassa Marx puhuu Hegelin konservatiivisesta olemassa oleviin oloihin sopeutumisesta 
(Akkommodation) ja vihjaisee, että tämän harmillisen taipumuksen ”syvin juuri” löytyy 
”hänen prinsiippinsä riittämättömyydestä tai riittämättömästä työstämisestä” (mt., 
139/326). Marx ei selitä asiaa tarkemmin, mutta mikäli hän tarkoittaa prinsiipillä 
”absoluuttia”, on kyse myös Hegelin idealistisen lähtökohdan kritiikistä. 

Tässä vielä kaksi keskeistä kohtaa Marxin omilla sanoilla:

[M]utta kuten Prometheus, joka tulen taivaasta varastettuaan ryhtyy rakentamaan 
taloja ja asuttamaan maata, siten maailmaksi laajentunut filosofia kääntyy ilmiöiden 
maailmaa vastaan. näin nykyään hegeliläinen filosofia. / kun filosofia on sulkeutu-
nut omaksi viimeistellyksi totaliteetin maailmakseen, niin tämän totaliteetin kiin-
teyttä rajoittaa yleensäkin sen kehitys, joka on myös sellaisen [filosofian] muodon ehto, 
joka hyväksyy muuttumisensa käytännölliseksi suhteeksi todellisuuteen. Maailman 
totaliteetti on siis yleensäkin itsessään jakautunut, ja tämä jakautuminen on vielä-
pä kärjistynyt äärimmilleen, sillä henkinen olemassaolo on vapautunut ja rikastunut 
yleisyydeksi […] Maailman jakautuminen on totaalista vasta silloin, kun eri osat ovat 
totaliteetteja. se maailma, joka astuu totaalista filosofiaa vastaan, on siis pirstoutunut. 
Siitä syystä [dadurch] myös tämän filosofian toiminta [so. esim. filosofinen systeemi] il-
menee pirstoutuneena ja ristiriitaisena; sen objektiivinen yleisyys palaa takaisin yksittäi-
sen tietoisuuden subjektiivisiksi muodoiksi, joissa sen elämä on. (Mt., 194–195/214, 
216, korost. JH.)(x) 

sen joka ei oivalla tätä historiallista välttämättömyyttä, sen täytyy johdonmukaisuu-
den nimissä kieltää, että ihmiset voivat elää vielä totaalisen filosofian jälkeenkin, tai 
sitten hänen täytyy pitää itsensä tiedostavan hengen korkeimpana kategoriana koh-
tuuden [Mass] dialektiikkaa ja väittää eräiden mestarimme väärin ymmärtäneiden 
hegeliläisten tavoin keskinkertaisuuden olevan absoluuttisen hengen normaali olotila 
[...] ilman tuota välttämättömyyttä ei ole ymmärrettävissä, miten aristoteleen jälkeen 
saattoivat päivänvalon nähdä Zenon, epikuros tai vaikkapa sekstos empeirikos. (Mt., 
195/216.)(x) 

kuten sanottu, Marxin puheena oleva konseptio filosofian historiallisesta kehityksestä 
ennakoi varsin selvästi hänen useita myöhempiä oppejaan. niistä voidaan vielä mainita 
ajatukset luokkataistelusta ja todellisuuden vieraantuneesta tilasta – myös vieraantu-
misteoriaan sisältyy maailman tietyn pirstoutuneisuuden ajatus19 – sekä näiden il-
menemisestä ihmisten ”henkisessä tuotannossa”, minkä kytkennän kautta Marx sitten 
päätyi ideologiateoriaansa. Marx ei kuitenkaan vielä ole materialisti historiankäsityksen 
alalla; tämä käy ilmi äänenpainoista, joiden mukaan filosofia saattaisi myös käytännöl-
lisiä ristiriitoja ratkottaessa olla edistyksen merkittävin moottori. siteeratussa kohdassa 
Marx korostaa ensin, että filosofisen ”totaliteetin kiinteyttä” rajoittaa filosofian oma 
kehitys, joka tosin on yhteydessä käytäntöön; vasta paria lausetta edempänä hän tuo 
esiin itsensä maailman pirstoutumisen merkityksen. Marx siis tähdentää filosofian ja 
maailman keskinäistä vuorovaikutusta – valmiissa väitöskirjassa hän kutsuu sitä myös 
niiden ”refleksiosuhteeksi” (Reflexionsverhältnis) (mt., 139/329) – mutta toisin kuin 
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hänen myöhemmissä opeissaan historian aineelliset liikevoimat, siis työn, tuotannon 
sekä ihmisten objektiivisiin tarpeisiin ja etuihin perustuvan luokkien kamppailun kal-
taiset seikat eivät vielä ole käsitteellistettyinä kuvassa mukana. 

inge Taubert tiivistää nuoren Marxin ajattelutapaa seuraavasti: ”Tuona aikana Marx 
vielä alisti todellisuuden filosofialle, teki todellisuuden filosofiasta riippuvaiseksi. ke-
hityksessä esiintyy kohtia, joissa maailma sopii yhteen filosofian kanssa, filosofian 
suhde maailmaan on harmoninen, saavutetaan ajattelun ja olemisen ykseys. Tätä ti-
laa seuraavat vaiheet, joissa teoreettinen henki, filosofia, asettuu todellisen maailman 
vastakohdaksi, kääntyy sitä vastaan; maailma muuttuu järjettömäksi ja filosofian on 
vaikutettava aktiivisesti todelliseen maailmaan saattaakseen sen järkeväksi.” (Taubert 
1978, 213–214.) Tähän voi muutoin yhtyä, mutta alussa oleva kriittinen yleistys 
vaikuttaa liian jyrkältä. Maailman aktiivinen rooli katoaisi sen mukaan Marxilta ko-
konaan, mikä tuskin antaa hänen tarkoituksistaan oikeaa kuvaa. Marxhan puhuu 
varsin terävästi maailman jakautumisesta ja pirstoutumisesta ja sen vaikutuksesta filo-
sofiaan. Lapin tuntuisi tavoittavan nuoren Marxin ajattelutavan tältä osin paremmin: 
”Maailmaa vastaan asettuva filosofia pakottaa maailmalle oman olemuksensa, minkä 
tuloksena maailmasta tulee filosofinen. Mutta yhtyessään filosofiaan maailma antaa 
filosofialle oman olemuksensa, jonka seurauksena filosofiasta tulee maailmallinen.” 
(Lapin 1977, 40–41.) 

Myös Thom korostaa hyvin, että Marx pyrkii jo irrottautumaan hegeliläisestä pan-
loogisesta idealismista, ja pitää siksi Hegeliä tarkemmin silmällä filosofian käytännöl-
lisiä kytköksiä. nuorelle Marxille ”filosofia elää moninaisesti välittyneessä ja samalla 
kamppailevassa suhteessa todellisuuteen; se ei saa sisältöjään ’logiikasta’ sinänsä, vaan 
historiallisista kamppailuista, jotka nimenomaan eivät muodosta sen kulun pelkkää 
muotoa. Filosofia vedetään maan pinnalle myös kohteensa puolesta [...] Marx ymmär-
tää filosofian [...] itsetietoisuudeksi reaalisesta todellisuudesta, historiallisista ja yhteis-
kunnallisista tiloista, joita jokin kansa jonain aikakautena tuottaa ja muuttaa ja jotka 
tällöin määräävät tämän kansan elämää [...] Marx ei tietenkään vielä siihen aikaan 
kyennyt tarkastelemaan yhteiskunnallista todellisuutta historiallis-materialistisesti [...] 
mutta tällä kaudella filosofian historia on hänelle henkisten kamppailuiden, tiedostuk-
sen lainalaisuuksien suuri opettaja.” (Thom 1986, 113–114.) Filosofiassa tiivistyvät 
kansojen elämän periaatteet, jolloin se puolestaan pystyy orientoimaan elämää eteen-
päin. kuitenkin näin syntyvä kiertoliike painottuu tämän kauden Marxilla vahvasti 
henkisiin kamppailuihin ja korostaa siksi myös filosofian omaa roolia enemmän kuin 
mitä Marx myöhemmin piti oikeana. 

On kiinnostavaa, että Marxin konseptio ei nähtävästi ennakoi pelkästään hänen 
myöhempiä käsityksiään filosofian yhteiskunnallisesta, siis lähinnä ideologisesta, luok-
kataisteluihin kytkeytyvästä puolesta. Yksi lanka siitä johtaa myös hänen ajatuksiinsa 
systeeminrakentamisen periaatteellisista rajoista. ne tulivat myöhemmin esiin muun 
muassa Filosofian kurjuudessa (1847), missä Marx esittelee ja arvostelee Hegelin ja 
häntä tulkinneen Pierre Joseph Proudhonin metodeja. Marx toteaa Proudhonin esit-
täneen, että samoin kuin ”yksinkertaisten kategorioiden dialektisesta liikkeestä syntyy 
ryhmä, niin myös ryhmien dialektisesta liikkeestä syntyy sarja ja sarjan dialektisesta 
liikkeestä kokonainen järjestelmä” (VT 2, 220/MeW 4, 129). kuitenkin jo Hegel 
kuvitteli virheellisesti, ja Proudhon toisti virheen karkeammassa muodossa, että kysees-
sä oli ”absoluuttinen menetelmä”, jossa sovellettavat kategoriat ja periaatteet olisivat 
ikuisia. Tähän Marx: ”samat ihmiset, jotka säätävät yhteiskuntasuhteet aineellisen 
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tuotantonsa kehitystä vastaavasti, luovat yhteiskuntasuhteitaan vastaavat periaatteet, 
ideat ja kategoriat. / nämä ideat ja kategoriat eivät ole sen ikuisempia kuin ne suhteet, 
joiden leimaamia ideat ja kategoriat ovat. ne ovat historiallisia, katoavaisia ja tilapäi-
siä tuotteita.” (Mt., 222/130.) Myöhemmin sama teema nousi esiin myös engelsillä, 
kun hän totesi, että kaikilla filosofeilla ”on katoavaista juuri ’järjestelmä’” (VT 6, 403/
MeW 21, 270), mikä hänen mukaansa johtuu ennen muuta siitä, että järjestelmät 
ovat syntyneet tarpeesta voittaa kaikki ristiriidat (mt.). Tämä pitänee ymmärtää niin, 
että jos filosofia rakennetaan päinvastoin todellisuuden ristiriitoja huomioivaksi ja 
niiden erilaisia ratkeamistapoja ennakoivaksi, siitä tulee kestävämpää, joskaan se ei 
silloin voi olla yhtä laaja-alaista ja yksityiskohtaista kuin kaikenkattavuuteen pyrkivät 
järjestelmät. 

Väärinkäsitysten välttämiseksi kannattaa korostaa vielä kerran, ettei Marxin kon-
septio filosofian käytännönläheisistä kausista merkitse filosofian yleishistoriallisen ai-
neksen, sen ”ikuisten” kysymyksenasettelujen, kaiken filosofia perenniksen kiistämistä. 
Knotenpunkte ovat dynaamisimmillaankin käänteitä tai murroksia, eivät katkoksia. 
kuten nähtiin, Marxin tavoitteena on ”välittää yhteen” filosofisen systeemin ”tieteel-
linen esitys” ja ”historiallinen olemassaolo” (eB 1, 246, 248); kumpaakaan ei siis ole 
tarkoitus nollata. systeemit murenevat, luhistuvat ja vaihtuvat toisiksi, mutta kantavat 
silti mukanaan aiemman perinteen aineksia. niin tekivät myös postaristoteeliset kou-
lukunnat, jotka syntyivät uudenlaisessa maailmantilanteessa ja joutuivat sen tähden 
aluksi sopeutumaan tuohon tilanteeseen, jolloin se ja sen vaatimat käytännöt kyllä-
kin painoivat niihin vahvan leimansa. Marx näkee filosofian monimääräytyneenä, 
ei pelkästään oman sisäisen logiikkansa ohjaamana prosessina, mutta sen ikivanhaa 
totuuden tavoittelun tehtävää hän ei kiellä. että Marx todella ajattelee näin, siitä vas-
taansanomattomin todiste on hänen oma tutkielmansa eli väitöskirjansa, joka sisältää 
kannanottoja useisiin filosofian vanhoihin, suurelta osalta jo antiikissa heränneisiin 
kiistakysymyksiin.

2.4. Miksi Epikuros?

Tähän mennessä on käynyt ilmi, että tohtorintitteliä tavoittelemaan ryhtynyt Marx 
ei ollut puhtaan hegeliläinen ajattelija, mutta viihtyi silti nuorhegeliläisessä liikkeessä 
ja antoi sen ajankohtaisten kehitystarpeiden jossain määrin vaikuttaa tutkielmansa 
aiheen valintaan, vaikka tämä ei suljekaan pois muilla tavoilla kypsyneiden motiivien 
vaikutusta. ilmeisesti yhtenä syynä siihen, että Marx ryhtyi etsimään aihettaan post-
aristoteelisten suuntausten problematiikan piiristä, oli oletus, että sitä kautta pystyt-
täisiin täsmentämään nuorhegeliläisten käsityksiä itsetietoisuuden luonteesta. Tämä 
taas saattaisi auttaa heitä – ei vähiten Marxia itseään – määrittämään suhdettaan näitä 
suuntauksia hieman ylenkatseellisesti joskin vivahteikkaasti käsitelleeseen Hegeliin, 
jolloin heidän olisi helpompi tehdä uusia avauksia ja kohentaa sitä kautta teoreettista 
itsetuntoaan. Mutta miksi Marx valitsi kohteekseen juuri epikuroksen, miksei stoa-
laisuutta tai skeptikkoja? 

Marxin tutkimussuunnitelma ei kiteytynyt oikopäätä, vaan hän kehitteli ja muut-
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teli sitä pitkään. sikäli kuin on mahdollista päätellä, Marx aikoi aluksi käsitellä yk-
sinomaan epikurosta, mutta ei mitenkään korostetusti hänen luonnonfilosofiaansa 
vaan hänen filosofiansa kaikkia puolia (vrt. einleitung… 1976, erit. 15).20 niinpä 
vanhin eli ensimmäinen epikuros-vihko sisältää epikuroksen valtio- ja oikeuskäsitystä, 
etiikkaa, tietoteoriaa, uskontokäsitystä ja luonnonfilosofiaa koskevia ekserptejä; eräitä 
asioita Marx myös kommentoi. Työn edetessä suunnitelma laajeni siten, että Marx 
aikoi ottaa tarkasteluun myös stoalaisuuden ja skeptisismin.21 Hän esittää etenkin 
skeptisismistä yksittäisiä kommentteja pitkin matkaa, ja seitsemännessä vihkossa huo-
mautetaan, että puheena olevat kolme koulukuntaa muodostavat yhdessä ”syklin” (eB 
1, 242) ja ovat ”originelleja ja yksi kokonaisuus” (mt., 244), jolloin niitä ilmeisesti 
pitäisi tutkiakin sekä erikseen että yhdessä. Jossain vaiheessa Marx pyrki luultavasti 
paneutumaan myös stoalaisuuteen, vaikka siitä ei olekaan säilynyt suoria todisteita 
(vrt. einleitung… 1976, 20). kuitenkin hän keskittyy seitsemännen vihkon loppuun 
asti epikurokseen, joka sitten valikoituu tutkielman aiheeksi (ja jonka piirteitä terä-
vöitetään kontrastoimalla hänet ylimalkaisemmin hahmotettuun Demokritokseen), 
ja valmiissa väitöskirjassa hän huomauttaa epikuroksen olleen ”suurin kreikkalainen 
valistaja” (De 117/eB 1, 305). näin suunnitelma on siis lopuksi jälleen supistunut. 
kyse ei kuitenkaan ole suorasta paluusta alkuperäiseen konseptiin, sillä väitöskirja 
painottuu yllättävästi epikuroksen luonnonfilosofiaan, jonka luonne tosin pyritään 
osoittamaan paralleeliseksi hänen filosofiansa muiden osien ja juonteiden kanssa. 

Viimeisessä vaiheessa tapahtunut aiheen rajaaminen pelkästään epikurokseen on 
nähtävästi johtunut enemmän käytännöllisistä kuin filosofisista syistä. Osittain kyse 
lienee ollut kaikessa tutkimustyössä tavanomaisesta omien mahdollisuuksien uudel-
leenarvioinnista työn konkretisoitumisen myötä. Lisäksi Bonniin muuttanut Bruno 
Bauer hoputti Marxia valmistumaan nopeasti, koska halusi saada hänestä itselleen 
työtoverin sikäläiseen yliopistoon (ks. erit. Bauer 1985 [1839], 794). että laajemman 
suunnitelman toteuttaminen olisi ollut periaatteessa hyvä asia, näyttää olleen Marxin 
mielipide vielä hieman myöhemminkin. Hän mainitsee väitöskirjan esipuheessa ai-
kovansa laatia joskus myöhemmin kokonaisesityksen kaikista aristoteleen jälkeisistä 
suuntauksista (De 62/eB 1, 268), ja kun hän vuosien 1841 ja 1842 vaihteessa kaa-
vaili uudelleen tutkielmansa painattamista, niin tuolloin suunnittelemaansa uuteen 
esipuheeseen tarkoitetussa tekstikatkelmassa hän jälleen tähdentää sellaisen kokonais-
esityksen tarpeellisuutta: ”Tutkielma, jonka tässä luovutan julkisuuteen, on vanha työ. 
se oli alkujaan tarkoitettu osaksi laajempaa, epikurolaista, stoalaista ja skeptisististä 
filosofiaa käsittelevää esitystä, jollaisen valmistamista aivan toisenlaiset poliittiset ja 
filosofiset kiireet eivät nyt salli minun ajatella. / Vasta nyt on koittanut aika, jolloin 
epikurolaisten, stoalaisten ja skeptikkojen järjestelmät ymmärretään. ne ovat itsetie-
toisuuden filosofioita. nämä rivit tulevat osoittamaan vähintäänkin sen, miten vähän 
tätä tehtävää toistaiseksi on ratkottu.” (Mt., 193/309.) 

suunnitelman vaiheista on helposti nähtävissä, miten epikuros kaiken aikaa oli 
”napahenkilö”, jonka ympärillä Marxin aikomukset pyörivät. samalla käy ilmi, ettei 
Marx kuitenkaan pitänyt epikurosta niin ylivertaisena ajattelijana, että pelkästään hän-
tä koskevassa esityksessä olisi saatu ammennetuksi tyhjiin se, mitä postaristoteelisen 
filosofian kaivosta ammennettavissa oli. epikuroksella oli myös merkittäviä rajoituksia 
ja ongelmallisia puolia, ja hänen aikakautensa filosofiasta saatiin eniten irti, jos hänen 
oppejaan yhdisteltiin sen kahteen muuhun kuuluisaan suuntaukseen. Tuon tärkeän, 
dynaamisen ja käytännönläheisen kauden tunnetuimmat koulukunnat täydensivät 
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toisiaan. Mutta kun siis epikuros kuitenkin oli aikansa ajattelijoista merkittävin, on 
syytä kysyä, miten Marx oli sellaiseen arvioon päätynyt. 

epikuroksen tasoinen ajattelija ei tietenkään ollut saksassa mikään tuntematon suu-
ruus. Hänestä keskusteltiin jatkuvasti jonkin verran, ei kuitenkaan yleensä mitenkään 
innostuneessa sävyssä. esimerkiksi kant oli kuvaillut Puhtaan järjen kritiikin lopussa, 
miten filosofit olivat jakautuneet jo antiikissa aisti- ja intellektuaalifilosofeihin (Sen-
sual-, Intellektualphilosophen); edellisistä tärkein oli epikuros, jälkimmäisistä Platon 
(kW 2, 710). Tässä epikurokselle on myönnetty merkittävä historiallinen rooli, vaikka 
kant itse ei hyväksynytkään kumpaakaan mainitsemaansa suuntausta vaan pyrki ylit-
tämään ne tiedostuskyvyn kriittisen tutkimisen kautta, toisin sanoen opillaan kaiken 
tiedon kahdesta välttämättömästä lähteestä, aistimuksista ja järjestä, jotka yhdistyvät 
mielekkääksi kokemukseksi siksi, että ymmärryksen kategoriat ovat ilmiöiden apriori-
sia muotoja. Romantiikkaa lähellä ollut schelling näyttää suhtautuneen epikurokseen 
kantia nuivemmin (vrt. esim. Foster 2000, 49–50), mutta toisinaan hänkin saattoi 
kehaista häntä. 1820-luvulla pitämässään niin sanottuun maailmankausien (Weltalter) 
projektiinsa liittyvässä luentosarjassa schelling asetti epikurolaisuuden stoalaisuuden 
edelle siihen sisältyneen vapauden paatoksen tähden: upoksiin vajoavassa Rooman 
valtakunnassa ”oli kaksi aivan vastakkaista järjestelmää, stoalainen ja epikurolainen, ja 
jokainen aito vapaasti ajatteleva ja vapautta kaipaava ihminen valitsisi jälkimmäisen, 
nimenomaan sen huonomaineisimman opin, kohtalon, tähden, koska tämä vielä jättää 
hengen vapaaksi, kun taas painostava stoalaisuus pitää henkeä välttämättömyyden van-
kina” (schelling 1990 [1827–1828], 73). Tästä näkyy, että schelling on ymmärtänyt 
epikuroksen uskoneen hengen ulkopuolisessa maailmassa vaikuttavaan kohtaloon, 
vaikka antiikin valistaja todellisuudessa pyrki sellaisista käsityksistä eroon. 

Marxin keskeistä lähdettä, Hegelin Filosofian historian luentoja, kannattaa katsoa 
hiukan tarkemmin. Toisin kuin Marx, Hegel oli taipuvainen pitämään kolmesta pos-
taristoteelisesta suuntauksesta edistyneimpänä skeptisismiä; se edusti kahta muuta 
”korkeampaa” näkökantaa (HW 18, 125), tosin hävittävällä, ei vielä affirmatiivisella 
tavalla. siihen edettiin vasta ”aleksandrialaisessa filosofiassa” eli uusplatonismissa (mt., 
126) (esimerkiksi noin 205–270 elänyt Plotinos oli opiskellut aleksandriassa). Myös 
epikurolaisuudessa ja stoalaisuudessa Hegel erotti sekä hyviä että huonoja puolia, ja 
kaikkien kolmen osalta hänen esityksensä oli vivahteikas ja historiantajuinen, ei miten-
kään yksioikoinen. epikuroksen metafysiikkaa tai luonnonfilosofiaa, siis atomioppia, 
Hegel piti Leukippoksen ja Demokritoksen ajatusten toistamisena (HW 19, 298, 309) 
ja suuntasi siihen siksi saman terävän kritiikin kuin näihin – tähän palataan edempänä. 
epikuroksen tietoteoria taas oli hänen silmissään ”niin yksinkertainen ettei yksinker-
taisempaa voi olla – abstrakti mutta myös hyvin triviaali” (mt., 306). esimerkiksi oppi 
siitä, että virheet johtuvat katkoksista olioista aistinelimiin ja edelleen sieluatomien luo 
kulkevassa atomivirrassa, oli Hegelille kauhistus: ”sellaiseen lörpöttelyyn emme py-
sähdy pidemmäksi aikaa; ne ovat tyhjiä sanoja” (mt., 322). Yleensäkin Hegeliä ärsytti 
suuresti kaikki, mikä kuului epikuroksen ajattelun varsinaiseen filosofiseen ytimeen: 
”epikuroksen filosofisia ajatuksia emme voi kunnioittaa; tai paremminkin, ne eivät 
ole mitään ajatuksia” (mt.).

Mitä tulee epikuroksen hyviin puoliin, Hegel tähdensi erityisesti kahta sellaista. 
ensimmäinen liittyi epikuroksen etiikkaan, jossa korostettiin nautintoa onnen pe-
rustana, mutta myös kohtuullisuutta tai maltillisuutta. Tällöin näet etiikkaan astui 
järki eli logos (mt., 323–24), kun kohtuudessa pysyttely edellytti nautintojen määräl-
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listä arviointia, laadullisesti erilaisten nautintojen toisistaan erottamista ja esimerkiksi 
fyysisten ja intellektuaalisten nautintojen keskinäistä priorisointia niiden seurausten 
perusteella (vrt. erit. DL X,129–32). Lisäksi nautinto ja järki yhdistyivät epikuroksella 
toisellakin tavalla hänen katsoessaan, että järjenkäytön tuottama tieto auttaa ihmistä 
vapautumaan sattumista, jotka häiritsevät autuaallisen mielentyyneyden, ataraksian, 
saavuttamista: ”onnea pitää etsittämän sellaisella tavalla, että se on ulkoisista satun-
naisuuksista, kokemuksen sattumista vapaata, niistä riippumatonta” (HW 19, 324; 
vrt. esim. DL X,144). Tämä etiikan järkeistäminen oli mieleen Hegelille, joka vastusti 
puhdasta velvollisuusetiikkaa ja ymmärsi aidon moraalin hyveiden tietoiseksi kulti-
voinniksi. 

Hegel toteaa edelleen: ”epikuros on jälleen asettanut tavoitteeksi viisaalle ominaisen 
olotilan, ataraksian, pelosta ja intohimosta vapaan hengen itsensä kaltaisena [so. vakaa-
na, järkkymättömänä] ja rauhallisena pysymisen. epikuros vaatii lisäksi (taikauskosta 
vapautumisen takia) eritoten fysiikan tiedettä, jotta oltaisiin vapaita kaikista niistä 
mielipiteistä, jotka pääasiassa aiheuttavat ihmisissä levottomuutta: jumalia, näiden 
rangaistuksia, erityisesti kuolemaa […] koskevista mielipiteistä.” (HW 19, 324.) Järki 
ja luontoa koskeva tieto auttavat vapautumaan paitsi kohtuuttomasta nautintojen 
tavoittelusta ja sattumista myös pelottavista uskonnollisista fantasioista. näin epi-
kuroksen etiikasta johtaa useitakin siltoja luontoproblematiikkaan, mutta ei Hegelin 
katsannossa niinkään luonnonfilosofiaan, joka oli hänen inhoamaansa atomioppia, 
vaan konkreettisempaan luonnontutkimukseen, josta löytyy epikuroksen toinen vah-
va puoli. epikuroksen hengessä harjoitettu luonnontiede on selittänyt maallista vain 
maallisella, mikä tietysti on ruokkinut valistusta: ”Hänen fysiikkansa on kuulua siitä, 
että se on julistanut pannaan astrologisen taikauskon, pelon jumalia kohtaan; se on 
tuottanut valistusta suhteessa fyysiseen. Taikauskossa välittömistä ilmiöistä siirrytään 
suoraan Jumalaan, enkeleihin, demoneihin […] epikurolainen fysiikka on tälle vastak-
kaista, koska se äärellisen piiristä puhuttaessa myös pysyttelee äärellisessä; se hyväksyy 
vain äärellisiä syitä.” (Mt., 320.) 

Hegel vaivautuu selostamaan asiaa varsin yksityiskohtaisesti siitä huolimatta, ettei 
kyse ole filosofian ydinalueesta. epikuros toteutti valistukselliset ja luonnontieteelliset 
pyrkimyksensä paljolti analogian metodilla. kun esimerkiksi olemme nähneet tulen 
syntyvän kappaleiden hankauksesta, voimme selittää salaman mahdollisesti olevan 
tuli, joka syntyy pilvien hangatessa toisiaan (mt., 317; vrt. DL X,101). samalla ta-
voin myös uudempi luonnontiede on operoinut analogioilla; esimerkiksi hermojen 
toimintaa on selitetty kuvittelemalla impulssien etenevän niiden sisällä samaan tapaan 
kuin sysäykset jännitetyissä verkoissa (mt., 317–318). Hegel kehuu kovasti epikurosta 
luonnontieteen uranuurtajana: ”sama vaikutus, joka on ollut luonnonlakeja jne. kos-
kevan tiedon synnyllä modernissa maailmassa, oli epikuroksen filosofialla sen omassa 
vaikutuspiirissä […] kuta paremmin ihmiset uudemmalla ajalla oppivat tuntemaan 
luonnonlakeja, sitä enemmän katosi taikausko”. (Mt., 319.) Hegel jopa väittää hui-
man yliampuvasti epikuroksen keksineen empiirisen tieteen: ”Voidaan sanoa niin, että 
epikuros on empiirisen luonnontieteen [ja] empiirisen psykologian keksijä. kokemus, 
aistimellinen läsnäolo, on asetettu stoalaisia päämääriä, järjenkäsitteitä vastaan.” (Mt., 
319.) ketkä uudemmalla ajalla olivat epikuroksen valistushenkisiä sukulaissieluja, sitä 
Hegel ei kerro ketään nimeltä mainiten, mutta on selvää, että hänen kommenttinsa 
tarkoittavat etenkin 1600- ja 1700-lukujen ranskalaisia ja englantilaisia materialisteja, 
joiden piirissä epikuros oli korkeassa kurssissa. 
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Hegel siis päätyi kuitenkin pitämään skeptisismiä epikurolaisuutta pidemmälle 
päässeenä filosofiana. Tämä saattaa kuulostaa oudolta: kaikkien aikojen suurimpiin 
kuulunut rationalisti kohottaa kaikkien aikojen kuuluisimmat järjen kykyjen epäilijät 
varsin korkealle jalustalle. erikoisuuden vaikutelma kuitenkin lievenee, kun huomi-
oidaan, että Hegel ei tarkoittanut niinkään skeptisismin niin sanottuja vanhempia 
trooppeja (tarkastelutapoja) kuin myöhempiä. niissä käsiteltiin varsin monimutkaisia 
ontologisia ja loogis-tietoteoreettisia kysymyksiä – esimerkiksi osien ja kokonaisuuden 
suhdetta sekä päättelyn lähtökohtien, aksiomien, omaan perusteltavuuteen liittyvää 
äärettömän regression ongelmaa – mikä Hegelin salaironisen huomautuksen mukaan 
vaati kaiken positiivisen tiedon kyseenalaistavalta skeptikolta huomattavaa sivistynei-
syyttä (HW 19, 386). samoin on tietysti huomattava, että Hegelin arvio oli filosofi-
an historian laajempaan kulkuun suhteutettu. skeptikot saattoivat päätökseen yhden 
historiallisen syklin, yhden renkaan filosofian ylöspäin kohoavalla spiraalilla, mutta 
sen jälkeen oli vuorossa useita muita ennen kuin lopulta päästiin lähelle absoluuttista 
totuutta Hegelin oman järjestelmän puitteissa. 

Hegelin varsinainen perustelu skeptisismin kunnioittamiselle oli siinä, että hän 
uskoi sen kehittäneen itsetietoisuutta muita sen ajan suuntauksia johdonmukaisem-
min. Hegelin katsannossa sekä epikurolaisuus että stoalaisuus olivat ”dogmaattisia” 
filosofioita, mikä tosin ei ollut hänen kielenkäytössään puhtaan kielteinen luonneh-
dinta vaan sisälsi myös myönteistä ainesta, sillä se viittasi jonkin prinsiipin johdon-
mukaiseen soveltamiseen ja siten systemaattisuuden tavoitteluun (mt., erit. 250, 253). 
stoalaisuuden prinsiippinä oli yleisyys (Allgemeinheit); stoalaiset korostivat logosta ja 
luonnonlakeja, ihmisen velvollisuuksia ja kohtaloa (mt., 253–254). epikurolaisuuden 
prinsiippinä taas oli yksittäisyys (Einzelheit); epikurolaiset tähdensivät aistimuksia, ha-
vaintoja ja intuitiota, sattumia ja yksilön onnea (mt.). koska yleisyys ja yksittäisyys oli-
vat jakautuneet eri koulukunnille, jäivät nämä kummatkin abstrakteiksi, rajoittuneiksi, 
millä oli sosiaalinen taustansa sen ajan tukahduttavissa oloissa. Vallankäyttö Rooman 
imperiumissa oli kohteitaan lannistavaa, heihin nähden ulkokohtaista ja vierasta, hei-
dän elämäänsä pirstovaa. Tämä synnytti ”abstraktin maailman”, johon kansat ja yksilöt 
eivät pystyneet yhdistämään spesifejä piirteitään sopusuhtaisella tavalla (mt., 252).

skeptisismi pyrki nyt voittamaan kahden muun suuntauksen rajoittuneisuuden ja 
ylittämään ne; se oli ”näiden kummankin yksipuolisuuden negaatio” (mt., 254). Tä-
mä tosin ei onnistunut likimainkaan kunnollisesti. Myöskään skeptisismi ei yleisesti 
ottaen pystynyt sulauttamaan erilleen irtautuneita yleistä ja yksittäistä joksikin uudeksi 
näkökulmaksi. Mutta kumpaakin yksipuolisuutta vastaan kamppaillessaan se tuli täh-
dentäneeksi hengen riippumattomuutta – tätä kahden rintaman kamppailua käyvän 
subjektinhan oli skeptikkojen kaikista tietoon kohdistamista epäilyksistä huolimatta 
pakko olla olemassa – mikä näkyi selkeimmin siinä, että myös skeptikot asettivat ta-
voitteekseen ataraksian: ”skeptisismi ei tee mitään johtopäätöstä eikä ilmaise negaa-
tiotaan minään positiivisena […] kun skeptisismi päätyy kaiken yleisen katoamiseen, 
niin itse asiassa sen [oma] tila, ataraksia, on itse tämä yleinen, yksinkertainen, itsensä 
kaltainen” (mt., 401)(x). skeptikoilla ”[p]uhtaan ajattelun itsetietoisuuden kuilu on 
nielaissut kaiken”, mutta samalla ”positiivisesti ilmaistuna tuloksena on, että itsetietoi-
suus itse on itselleen olemus” (mt.)(x). näin yleinen ja yksittäinen sittenkin yhdistyvät 
tietyssä sfäärissä, ihmisen (tai hengen) itsetietoisuudessa, ja koska juuri tämä sfääri on 
Hegelille kaiken alfa ja omega, hän antaa asialle suuren painon.

Hegel kuvailee, miten hellenistisen antiikin filosofiset koulukunnat kilvoittelivat 
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keskenään siitä, mikä niistä oli keksinyt parhaat keinot itsetietoisuuden syventämiseksi 
ja ataraksian saavuttamiseksi: ”Itsetietoisuuden yleinen näkökanta tällä […] kaudella on 
näille kaikille filosofioille yhteinen – on kamppailtava itsetietoisuudelle vapaus ajat-
telun kautta. siksi näemmekin nyt skeptisismissä päädytyn sellaiseen järkeilyyn, että 
kaikki kohteellinen, olkoon se olemista tai yleisyyttä, on itsetietoisuudelta kadonnut.” 
(Mt.) Tässä arvostellaan skeptisismiä siitä, että se on kadottanut näkemyksen itsetie-
toisuuden ulkopuolisista objekteista, mutta samalla kiinnitetään huomiota siihen, että 
skeptisismi kuten kaikki muutkin kyseisen kauden suuntaukset vapautti tai jalosti 
ihmisen itsetietoisuutta pääasiassa ”ajattelun kautta”. Tätä vanhojen mielentyyneyden 
tavoittelijoiden orientaatiota Hegel ei mitenkään kritisoi, sillä se vastaa hänen omaa 
näkemystään siitä, että filosofian historia on viime kädessä hengen tai idean itsetie-
dostusta. Vaikka perimmiltään koko todellisuus on henkistä, ihmisen ajattelu edustaa 
toki ”henkeä” kaikkea muuta välittömämmin ja aidommin, vähiten vieraantuneesti. 
Tällöin on luontevaa, että filosofian merkittävimmäksi tavoitteeksi asetetaan sen kyky 
edistää itsetietoisuutta ja ylivoimaisesti merkittävimmäksi keinoksi katsotaan tuota 
tavoitetta suoraan, ilman välityksiä, palvelevan toiminnan, toisin sanoen ajattelutoi-
minnan, kultivointi. 

näin siis se, että Hegel arvostaa skeptisismiä enemmän kuin sen kilpakumppa-
neita, kytkeytyy hänen idealismiinsa. Marx ajattelee jo nuorena jonkin verran toisin. 
Vaikka hänkin painottaa itsetietoisuuden merkitystä, hän ei tähtää sen syventämiseen 
etupäässä kontemploinnissa tai loogises-teoreettisessa prosessissa, vaan jollain koko-
naisvaltaisemmalla tavalla. Jo kirje isälle on kirjoitettu tässä hengessä. siinä korostetaan 
filosofian, taiteen ja ”elämän” yhdistämistä ja ylpeillään aloittelevan filosofin omien 
harrastusten monipuolisuudella, ne kun ulottuvat runojen nikkaroinnista ”muusain 
tanssiin” ja luonnon tarkkailusta ystävien kanssa seurusteluun (VT 1, 61/eB 1, 8). 
Osaksi kyse on epäilemättä yleisinhimillisestä nuoren miehen kokeilunhalusta, mutta 
koska kirje on varsin filosofinen, voi tuossa kaikessa aavistaa myös jälkiä nuorhegeli-
läisten käytännöllisemmästä orientoitumisesta.22 Mitään selkeää näkemystä teorian 
ja käytännön keskinäisistä suhteista 19-vuotiaalla Marxilla tuskin kuitenkaan vielä 
oli. Epikuros-vihkoissa hän on kuitenkin edennyt pidemmälle ja yrittää jo niiden van-
hemmissa osissa käsitteellistää asiaa tarkemmin: Filosofialla on kansanhengen kaltai-
sia ”kantajia” (Träger), ja ”[s]ubjektiivisuus astuu välittömässä kantajassaan esiin sen 
elämänä ja sen käytännöllisenä vaikuttamisena, muodostumana jonka kautta se [so. 
kantaja, esim. henki] johdattaa yksilöt substantiaalisuuden määräytyneisyyksistä omaan 
itseensä; jos tämä käytännöllinen toiminta jätetään huomiotta, ei sen [so. kantajan] 
filosofialla ole muuta sisältöä kuin hyvän abstrakti määrittäminen.” (eB 1, 86; korost. 
JH.)(x) 

Teorian ja käytännön, filosofian ja elämän, vuorovaikutuksessa erottuu kaksi puolta. 
ensinnäkin on itsestään selvää, että filosofia saattaa asettaa teoreettisten ohella myös 
käytännöllisiä tavoitteita ja siis avustaa erilaisten käytännöllisten ongelmien ratkaise-
misessa. Mutta samalla käytäntö ja elämä muovaavat osaltaan filosofiaa harjoittavaa 
ihmistä (niiden avulla jokin ryhmäsubjekti johdattaa filosofoivat yksilöt ”omaan it-
seensä”) ja vaikuttavat sitä kautta myönteisellä tavalla filosofian sisältöön ja etenkin 
siihen, ettei filosofia jää liian abstraktiksi. Tämän havainnollistamiseksi voidaan aja-
tella – vaikka Marx ei aivan niin sano – että myös yksittäisen filosofin elämässä saattaa 
olla sellaisia käytännönläheisiä kausia, joista edellä oli puhe. sellaisten aikana filosofi 
ei niinkään teoretisoi kuin toimii, mutta pystyy silti kehittämään ”prinsiippejä”, jot-



48  

ka myöhemmin siirtyvät hänen filosofiaansa ja konkretisoituvat siellä teoreettisten ja 
käytännöllisten ongelmien ratkomiseen tähtääviksi käsityksiksi. ei ole lainkaan mah-
dotonta olettaa, että historiallinen sokrates synnytti daimonioninsa sillä tavoin, mo-
nimuotoisen inhimillisen käytännön keskellä – tai jos otetaan todesta hänen sanansa, 
että se oli ollut hänellä pienestä pitäen (ap. 31d), niin ainakin hän saattoi sillä tavoin 
harjaantua käyttämään sitä. aikanaan daimonion sitten sekoittui sokrateen teoreetti-
sempiin näkemyksiin ja auttoi muotoilemaan filosofisen etiikan kannalta merkittäviä 
kysymyksiä yksilön ja lakien suhteesta sekä vastarinnan oikeutuksesta.

Marx siis painotti jo opiskeluaikanaan käytännön roolia Hegeliä vahvemmin, ja tä-
mä epäilemättä selittää osaltaan sitä, miksi hän päätyi pitämään epikurolaisuutta skep-
tisismiä merkittävämpänä. skeptisismihän ei voinut ylpeillä käytännön saavutuksilla; 
sen historia oli pikemminkin kyllästetty kaskuilla, joiden prototyyppinä oli tarina siitä, 
miten Pyrrhon oli alituisessa vaarassa törmäillä esineisiin ja esteisiin, koskapa epäili 
niiden olemassaoloa. Muistiinpanoissaan Marx pilkkaakin skeptikoiden ”impotens-
sia”. skeptikko ”ei pääse ulos näennäisyydestä, ja tässä manööverissä voidaan pitäytyä 
äärettömiin asti […] skeptikko […] havaitsee kaikki määritykset, mutta näennäisyy-
den määreenä; hänen puuhastelunsa on siis yhtäläisen mielivaltaista […] Hän siis ui 
maailman koko rikkaudessa, mutta pysyy aina samassa köyhyydessä ja on itse se elävä 
impotenssi, jonka hän näkee olioissa”. (eB 1, 72.) Tämän vastakohtana Marx puhuu 
myönteisesti siitä, miten epikuros tavoitteli ataraksiaa sekä teoreettisesti että käytän-
nöllisesti: ”epikuroksen korkein voluptas [nautinto] on tuskasta ja differenssistä [so. 
konkretian muotorikkaudesta tms.] vapaa oleminen, edellyksettömyys […] Olemme 
nähneet epikuroksen luonnonfilosofiassa, että hän tavoittelee edellytyksettömyyttä, 
tätä differenssin pois siirtämistä sekä teoreettisesti että käytännöllisesti. epikuroksen kor-
kein hyvä on ataraksia”. (Mt., 76; korost. JH.)(x) 

Tiivistäen, vaikka Hegel ei arvostanut epikurosta varsinaisena filosofina, hän kui-
tenkin tunnusti hänen merkityksensä etiikan rationaalisten ainesten elättelijänä, tai-
kauskoa, uskontoa ja teleologian naiiveja muotoja ahdistelleena valistusajattelijana, 
luonnontieteen edistäjänä ja luonnontieteellisen metodin kehittäjänä sekä klassisen 
itsetietoisuuden kultivoinnin yhtenä huomattavana hahmona. nämä kehunsa Hegel 
jakoi niin näkyvästi ja selkein sanoin, ettei se voinut jäädä Filosofian historian luentojen 
lukijoilta huomaamatta. Myös Marxissa tämä on epäilemättä lisännyt mielenkiintoa 
epikurosta kohtaan. Mutta jälleen Marx myös poikkesi mestarista. Hän ei suostunut 
Hegelin tavoin asettamaan skeptikkoja epikurolaisten yläpuolelle, vaan käänsi heidän 
arvojärjestyksensä päinvastaiseksi, mikä johtui paljolti hänen vähemmän ”henkisestä”, 
myös käytännön roolia hahmottavasta asenteestaan. 

Hegelin painotusten ohella Marx näyttää saaneen vihjeitä epikuroksen tärkeydestä 
myös nuorhegeliläisiltä ystäviltään. Jälleen on syytä mainita karl Friedrich köppen, 
joka korosti Fredrik suurta koskevassa teoksessaan aristoteleen jälkeisten suuntaus-
ten merkittäviä valtiofilosofisia jälkivaikutuksia. Filosofiaa harrastanut edistyksellinen 
keisari sovelsi stoalaista luonnonoikeusoppia monarkin ja valtion absoluuttista valtaa 
heikentävällä tavalla, muokkasi skeptikkojen epäilyä uskonnolliseksi toleranssiksi ja 
epikurolaista hyveoppia sekulaariksi elämäntaidoksi. köppen esitti tässä yhteydessä 
mieleenjäävän metaforan: ”epikurolaisuus, stoalaisuus ja skeptisismi ovat antiikin 
[yhteiskunnallisen] organismin hermo-, lihas- ja sisäelinjärjestelmä, joiden välitön, 
luonnollinen ykseys määritti antiikin kauneutta ja siveyttä, ja jotka sen kuollessa ajau-
tuvat toisistaan erilleen” (Hillmanin 1966, 335 mukaan). kuten Günther Hillmann 
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toteaa, kullekin suuntaukselle on tässä osoitettu oma tehtävänsä. stoalaisuus edustaa 
vanhantyyppistä valtiota vastaan suunnatussa kapinassa tarvittavaa voimaa ja skepti-
sismi uudenlaisen valtion sisäisten asioiden hoitoa. epikurolaisuus on kuin komen-
tokeskus – ”hermojärjestelmä” –  joka ohjaa valtion toimintoja ja välittää sen sisäisiä 
prosesseja yhteen ulkoisen ympäristön kanssa. (Mt., 336.) näin epikurolaisuudelle 
lankeaa muita suuntauksia keskeisempi rooli, vaikka kaikki kolme luonnollisesti edel-
lyttävät toisiaan. 

köppenin suora vaikutus Marxiin on ilmeinen, sillä Marx itse suosittelee väitös-
kirjansa esipuheessa lukijoille hänen kirjaansa; siitä pitäisi löytyä ”syvempi tarkastelu” 
postaristoteelisten suuntausten ”kytkeytymisestä kreikkalaiseen elämään” (De 63/eB 
1, 262). McLellan on huomauttanut, ettei köppenin kirja voinut vaikuttaa Marxin ai-
heenvalintaan, koska se ilmestyi vasta vuonna 1840, jolloin Marx oli jo edennyt omas-
sa työssään pitkälle (McLellan 1969, 71). Tämä pitää kuitenkin paikkansa vain, jos 
tarkoitetaan köppenin kirjaa sen valmiissa muodossa. On täysin mahdollista ja oletet-
tavaakin, että Marxin parhaisiin ystäviin kuulunut köppen vaikutti häneen jo työtään 
valmistellessaan esimerkiksi välittömän henkilökohtaisen kanssakäymisen kautta. 

McLellanin oma ehdokas Marxin tutkimusaiheen valintaa voimakkaimmin moti-
voineeksi henkilöksi on Bruno Bauer, joka tutki myöhempää antiikkia ja muun muassa 
postaristoteelisia suuntauksia kristinuskon syntyvaiheita selvittäessään. Bauerin tietty 
yleinen vaikutus Marxiin ei olekaan kiistettävissä. siihen viittaa heidän muutaman 
vuoden kestänyt läheinen yhteistyönsä, ja jäljen siitä voi luultavasti nähdä Marxin 
väitöskirjan esipuheesta löytyvässä vaatimuksessa tunnustaa ihmisen itsetietoisuus 
”ylimmäksi jumaluudeksi” (De 64/eB 1, 262). Huomautus muistuttaa Bauerin ten-
denssiä tehdä itsetietoisuudesta substanssi, vaikka lauseen todistusarvoa heikentääkin 
se, että sen täytyy olla paljolti korukieltä. Marxhan oli ilmiselvä ateisti, joka ei pii-
tannut jumaluuksista lainkaan. Jos kuitenkin väitetään Bauerin vaikuttaneen Marxin 
aiheenvalintaan ratkaisevasti, niin se vaatisi vankempia perusteluja kuin McLellan 
pystyy antamaan. eräät hänen tarjoamansa, väitöskirjan hegeliläisyyttä koskevasta lop-
puviitteestä (i.iV.2) otetut Hegeliä, teorian ja käytännön suhdetta sekä pian koittavaa 
maailman mullistumista koskevat sanonnat (ks. McLellan 1969, 72–73) eivät riitä 
jo siksikään, että nämä kysymykset eivät muodosta Marxin työn pääteemaa. Bauerin 
ja Marxin suhdetta varsin laajasti selvittänyt Zvi Rosen taas korostaa muun muassa 
näiden kahden uskontokäsityksen yhtäläisyyttä (Rosen 1977, 133–47, 152) ja täh-
dentää, että Bauer arvosti postaristoteelisia koulukuntia enemmän kuin Hegel (mt., 
151), mutta ei onnistu sanomaan mitään siitä, miksi Marxin mielenkiinnon keskiössä 
oli alusta alkaen juuri epikuros. 

Vielä yksi tässä yhteydessä relevantti nuorhegeliläinen on Feuerbach, jonka teok-
sen Geschichte der neuern Philosophie von Bacon bis Spinoza (Uudemman filosofian 
historia Baconista Spinozaan; 1833) Marx mainitsee toisessa epikuros-vihkossa (eB 
1, 58).23 Feuerbach ei kylläkään käsitellyt epikurolaisuutta eikä atomismia laajasti. 
Hän kuitenkin korosti yleisemmin antiikin ”löytämisen” merkitystä uuden ajan alussa 
syntyneelle ihmisen uudelle sekulaarille itsetunnolle ja -tietoisuudelle. antiikin ajat-
telijoiden kautta uuden ajan ihminen alkoi ymmärtää itseään: ”siten kuin ihmisen 
ensimmäinen näkemys itsestään on hänen näkemyksensä itsestään toisena […] siten 
ihmishenki päätyi myös uudemmalla ajalla itsetietoisuuteen ja sen myötä produktii-
visuuteen vain näkemällä itsensä objektina, so. tiedostamalla ja assimiloimalla hänelle 
perimmiltään tutun klassisen antiikin teosten hengen” (Feuerbach 1976 [1833], 21). 
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näin antiikin maailma on kuin peili, joka välttämättä tarvitaan, mikäli ihminen mielii 
saada selville, millainen hän on. Tässä katsannossa antiikin ja modernin ajan välillä 
vallitsee mitä vahvin jatkuvuus, jolloin monet klassiset filosofiat saattavat osoittautua 
yllättävän ajankohtaisiksi. 

epikurosta Feuerbach tarkastelee jonkin verran luvussa, jonka aiheena on Pierre 
Gassendin (1592–1655) suorittama epikurolaisuuden ja atomiopin elvytys. Feuerbach 
siteeraa ensin Gassendin hyökkäystä skolastisen aristotelismin kimppuun: ”Miten epä-
tervettä, omien silmien sijasta katsellaan vain aristoteleen silmillä ja luonnon itsensä 
sijasta tutkitaan vain aristoteleen kirjoituksia luonnosta! Ja mitä pelokkuutta onkaan 
se, että epäillään omia voimia ja kykyjä ja uskotaan, että luonto on ammentanut itsensä 
tyhjiin yhdessä nerossa eikä niin ollen voisi enää synnyttää ihmisiä vaan vain apinoita 
[so. epigoneja]”. (Mt., 113.)24 ”Tässä hengessä”, Feuerbach kommentoi, ”jossa G. 
[Gassendi] puhuttelee aristoteelikoita, hän on sitten myös omaksunut epikurolaisen 
filosofian, ei apinana vaan ihmisenä, ei märehtijänä vaan itsenäisenä ajattelijana” (mt., 
113–114). epikurokseen tarttuminen merkitsi skolastisen maailmankuvan murta-
mista, mutta koska kyse oli samalla ihmisen itsetunnon ja luovuuden syvenemisestä, 
ei unohduksista pelastettua antiikin valistajaakaan tarvinnut kohottaa ehdottomaksi 
auktoriteetiksi. Tämä ajatuskulku korostaa epikuroksen merkitystä uuden ajan uuden 
tieteen inspiroijana ja taustatukena, ja samalla siinä muistutetaan hänen roolistaan 
tuolloin kehkeytyneen suuremman yksilönvapauden innoittajana. edelleen, Feuerbach 
ei olisi ollut Feuerbach, ellei hän olisi arvostanut epikurosta myös uskontokriittisenä 
ja ateistisena ajattelijana, ja Gassendin suurena ongelmana hän pitää vastaavasti sitä, 
että tämän uskonnollinen tunne asettui hänen omaa epikurolaista ajatteluperiaatettaan 
vastaan (mt., 123–124). 

Toisessa saman ajan tekstissään, Hegelin Filosofian historian luennoista laatimassaan 
resensiossa (kirj. 1833, julk. 1835), Feuerbach hyväksyy mestarin näkemyksen pos-
taristoteelisista koulukunnista suurin piirtein sellaisenaan ja korostaa etenkin niiden 
piirissä suoritettua filosofian systematisointia, joka muodosti edistysaskeleen verrat-
tuna Platonin ja aristoteleen suurenmoisiin ja laaja-alaisiin, mutta lähtökohdiltaan 
melko heterogeenisiin oppeihin: ”Platon ja aristoteles kohottivat filosofian tieteeksi, 
mutta ei vielä systeemiksi, ei ainakaan sanan tiukassa mielessä […] Tästä syntyy nyt 
systematisoinnin tarve […] stoalaisuus ja epikurolaisuus […] syntyivät tästä tarpeesta. 
Mutta kumpainenkin lähtee vain rajoitetuista järjenperiaatteista, edellinen formaa-
lisesta yleisestä, abstraktista ajattelusta, jälkimmäinen erityisestä, aistimuksesta […] 
Molemmat ovat dogmaattisia systeemeitä. niinpä niitä vastaan asettuu välttämättä 
niiden rajoittuneisuuden negaationa skeptisismi, joka juuri kaiken määrätyn totuuden 
katoamisena kohottaa hengen tietoisuuteen äärettömästä totuudesta ja muodostaa si-
ten sisäisen siirtymän aleksandrialaisen filosofian intellektuaaliseen maailmaan.” (FW 
2, 61.) näin epikurolaisuus sijoittuu myös Feuerbachin katsannossa kaudelle, joka 
pystyi tuomaan filosofiaan jotakin uutta siitä huolimatta, että sen ansiokkaat puolet 
olivat ajautuneet omalaatuisesti kolmen erillisen koulukunnan piiriin. 

kuten Hegeliltä, Marx saattoi löytää myös Feuerbachilta vahvistusta sille, että epi-
kuros oli ollut oman aikansa merkittävä valistusmies, jolla oli lisäksi ollut tiettyä his-
toriallista vaikutusta skolastiikan vastaisessa liikehdinnässä, toisin sanoen antiikin ja 
uuden ajan välittäjänä. kuitenkaan myöskään Feuerbach ei tunnu arvostaneen epi-
kurosta erityisen paljon, ei etenkään varsinaisena filosofina. Hän jättää Hegelille tyy-
pilliset ivalliset huomautukset tekemättä, mutta useimmissa Feuerbachin oman ke-
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hityksen kannalta keskeisissä teksteissä epikuroksella ei ole mitään roolia.25 Jonkin 
verran Feuerbach tosin kommentoi atomioppia, mutta melko kriittisessä sävyssä; tähän 
palataan seuraavassa luvussa.

näyttää siltä, että nuorhegeliläisistä voi sanoa yleisesti ottaen samaa kuin Hegelis-
tä: he näkivät epikuroksessa jotakin arvokasta, mutta eivät paikantaneet sitä hänen 
filosofiansa ytimeen, vaan pikemminkin perifeerisempiin seikkoihin, ja tähdensivät 
myös tarvetta tarkastella hänen oppiaan yhdessä muiden saman ajan ”itsetietoisuu-
den koulukuntien” kanssa. Franz Mehring on tehnyt yhteenvetoa siitä, mikä näissä 
filosofioissa nuorhegeliläisiä viehätti: ”Perustaltaan he tällöin lyöttäytyivät yhteen por-
varillisen valistuksen kanssa […] antiikin kreikan itsetietoisuuden koulukunnilla ei 
ollut tarjottavanaan lainkaan niin nerokkaita edustajia kuin vanhemmalla luonnonfi-
losofialla Demokritoksen ja Herakleitoksen hahmoissa tai sen jälkeen käsitefilosofialla 
Platoneineen ja aristoteleineen, mutta niillä oli silti laaja historiallinen vaikutus. ne 
olivat avanneet ihmishengelle uusia perspektiivejä, murtaneet kreikkalaisuuden kan-
salliset rajat ja orjuuden sosiaaliset rajat, joiden puitteissa Platon ja aristoteles vielä 
täysin pysyttelivät; ne olivat hedelmöittäneet ratkaisevasti alkukristillisyyttä, kärsivien 
ja alistettujen uskontoa […] niinpä 1700-luvun porvarillinen valistus olikin sitten 
pistänyt marssivalmiuteen nämä kreikkalaiset itsetietoisuuden filosofiat: skeptikko-
jen epäilyn, epikurolaisten uskontovihan ja stoalaisten tasavaltalaisen mielenlaadun.” 
(Mehring 1974 [1918], 34.) 

Mehring siis tähdentää nuorhegeliläisten kytkeytymistä yleiseen eurooppalaiseen va-
listukseen; sehän oli vaikuttanut erityisen terävänä läntisemmässä euroopassa, etenkin 
Ranskassa ja englannissa. Tämä on tärkeä huomio, sillä myös Marxiin oli ranskalaiseen 
ja englantilaiseen valistukseen liittynyt antiaristoteelinen, uskonto- ja yhteiskuntakriit-
tinen materialismi selvästikin tehnyt vaikutuksen. Hän tunsi sen pohjustajaa Gassen-
dia Feuerbachin kautta, myös Francis Bacon oli hänelle tuttu (VT 1, 62–63/eB 1, 9), 
ja väitöskirjassaan hän siteeraa sekä David Humea (De 63/eB 1, 262), jota hän oli 
myös ekserptoinut (MeGa iV/1, 213–232), että Paul Thiry d’Holbachia (De 186–
187/eB 1, 366). Myös muut materialistit ja valistajat saattoivat olla Marxille tuttuja 
jopa omakohtaisesti luettuina, sillä vain osa hänen ekserpteistään ja muistiinpanois-
taan on säilynyt. Lisäksi hän on luonnollisesti saattanut tuntea heitä lukuisten toisen 
käden lähteiden, esimerkiksi Fichten ja Hegelin, kautta.26 Jos nyt ajatellaan Marxin 
aiheenvalinnan vaikuttimia, niin on aivan hyvin mahdollista, etteivät ne määräytyneet 
pelkästään hegeliläisen tai saksalaisen filosofian kehitystarpeista, vaan häntä saattoi li-
säksi motivoida laajempi eurooppalainen näkökulma sellaisenaan, hänen läntisemmiltä 
valistajilta suoraan lukemanaan sekä ikään kuin ajanhengestä haistelemanaan. 

epikuroksen hyvällä maineella oli läntisemmän euroopan filosofiassa pitkät juuret. 
uuden ajan myötä kaikki postaristoteeliset suuntaukset elpyivät jossain määrin, mutta 
epikurolaisuudelle kehkeytyi muita merkittävämpi rooli. epikurosta olivat käsitelleet 
voittopuolisen myönteisessä sävyssä paitsi Gassendi myös lukuisat muut antiskolasti-
kot ja valistajat Giordano Brunosta ja Francis Baconista Thomas Hobbesiin ja Thomas 
Browneen, Walter Charletonista John evelyniin ja Claude-adrien Helvétiuksesta Vol-
taireen, jolloin on jopa voitu puhua eurooppalaista ajattelua ravistelleista ”epikurolai-
sista valistuskausista” (kimmich 1993). ”Yleisesti ottaen epikuroksen haudassaan pitä-
minen jatkui 1500-luvulle asti. Vuonna 1523 Diogenes Laertioksen kirja [sisältää mm. 
epikuroksen kirjeitä] painettiin Baselissa; useita uusia painoksia seurasi. Jo aiemmin, 
vuonna 1473, oli Lucretiuksen runoelma painettu Bresciassa; vuoteen 1650 mennessä 
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manner-euroopan kirjapainot olivat ottaneet tästä laitoksesta 24 uutta painosta […] 
Tuloksena oli, että epikuroksen opit laajensivat vähitellen vaikutustaan ajattelijoihin, 
jotka kyseenalaistivat metafyysisiä spekulaatioita, olivat eri mieltä aristoteleen kans-
sa tai eivät hyväksyneet oikeaoppisia uskonnollisia dogmeja.” (Panichas 1967, 137.) 
kaikki eivät tietenkään hyväksyneet antiikin valistajalta kaikkea, vaan myös vastustajia 
ilmaantui ja kannatuksessa esiintyi aaltoilua. 

Joka tapauksessa epikuroksen vaikutus tuntui vahvana myös 1700-luvun lopulla 
ja 1800-luvulla. Jälkimmäisenä aikana eli ”vuosisadalla, jota luonnehtivat utilitaris-
mi, ’universaali hedonismi’ ja liberalismi ja jolloin filosofiaa ajoi eteenpäin antipla-
tonistinen henki, epikurolainen asenne vaikutti houkuttelevalta […] Onni, vapaus 
ja turvallisuus muodostivat nyt elämän toivottavat päämäärät, aivan kuten epikuros 
oli korostanut puutarhassaan lukuisia vuosisatoja aiemmin. utilitaristisessa liikkeessä 
johtaviksi hahmoiksi kohosivat Jeremy Bentham ja John stuart Mill […] Tämän uti-
litaristisen, tapojen väärinkäyttöä arvostelleen ja moraalisen, poliittisen ja sosiaalisen 
reformin puolesta puhuneen spekulaation takaa löytyi […] ’epikurolaisuuden kypsä 
hedelmä’.” (Mt., 147.)27 Vaikutus ei rajoittunut eurooppaan. uudessa maailmassa 
esimerkiksi Thomas Jefferson (1743–1826) ymmärsi itsensä epikurolaiseksi, luki epi-
kuroksen tekstejä alkukielellä ja etsi niistä tukea onnen tavoittelua ja vallankäytön 
minimointia koskeville käsityksilleen.

On täysin ymmärrettävää, että hegeliläisyyttä muutoinkin vain monin varauksin ja 
korjauksin omaksunut Marx valitsi antiikin ajattelijoiden joukosta tutkimuskohteek-
seen henkilön, jota Hegel ei kohottanut erityisen korkealle, mutta joka koko euroop-
paa ajatellen näytti vahvimmin vaikuttaneen uuden aikakauden luonnetta vastannei-
den filosofioiden syntyyn. kuten Foster toteaa, Marxin väitöskirja muodosti ”ikään 
kuin yrityksen päästä hyviin väleihin […] epikuroksen kanssa, mikä tapahtui sekä 
Hegelin filosofisen järjestelmän pohjalta että jossain määrin myös sen puitteet ylittäen. 
Lisäksi se oli epäsuora yritys saada ote ongelmasta, jonka englantilaisen ja ranskalaisen 
materialismin traditio, joka ammensi innoitustaan paljolti epikuroksesta, muodosti 
Hegelin filosofialle.” (Foster 2000, 33.) 

2.5. Miksi luonnonfilosofia?

kuten jo todettiin, Marx aikoi ilmeisesti aluksi tarkastella epikuroksen filosofian kaik-
kia puolia, mutta päätyikin laatimaan hänen luonnonfilosofiaansa keskittyvän tutkiel-
man. Tämä saattaa vaikuttaa hämmentävältä – eikö kyseessä ollut varsin erikoinen veto 
ottaen huomioon, että epikuros tunnettiin ajattelijana, jolla luonnonfilosofia ennem-
minkin palveli etiikkaa? samoin jos ajatellaan Marxin omia siihenastisia harrastuksia, 
hänen ratkaisunsa vaikuttaa erikoiselta, häneltä runsaasti työtä ja vaivaa vaatineelta. 
niinpä on tarpeen kysyä, miten hän siihen päätyi. 

aluksi on syytä selvittää, olisiko Marxin valinnalla voinut olla ihmisen luontosuh-
teeseen ja sen ongelmiin liittyviä, toisin sanoen nykyään ekologisiksi kutsuttuja motii-
veja. Pääasialliset vaikuttimet eivät selvästikään löydy sen kaltaisista seikoista. Marxin 
väitöskirja keskittyy luontoon sinänsä, ei niinkään ihmisen luontosuhteeseen, ja sen 
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loppuhuipennuksessa hän vihjaisee viitoittaneensa tietä luonnontutkimuksen (Na-
turforschung) (De 118/eB 1, 305), ei esimerkiksi luonnon vaalimisen tai maltillisen 
hyödyntämisen tulevalle kehitykselle. kuitenkaan ei ole mahdotonta, että tarve hah-
mottaa ekologisia kysymyksiä olisi muodostanut yhden Marxin sivumotiiveista hänen 
työstäessään ideoitaan. Marxille näyttää kehittyneen jo nuorena taipumus pitää luonto 
tavalla tai toisella mukana sekä henkisissä että käytännöllisissä harrastuksissaan. 

Mitä asian käytännöllisempään puoleen tulee, Marx on selvästikin tuntenut jonkin-
laista omakohtaisen luontokosketuksen tarvetta. Hän ei kylläkään, toisin kuin Feuer-
bach tai myöhempi ystävänsä engels, yrittänyt kovin paljon pukea sitä emotionaali-
sesti raflaaviksi tai esteettisesti silatuiksi sanonnoiksi,28 mutta kertoo kirjeessään isälle 
selkeästi myös siitä. Hänen aloitellessaan opintojaan Berliinissä saivat rakkauselämään 
liittyvät huolet aikaan, että ”[j]opa matka Berliiniin, joka olisi muutoin lumonnut 
minua mitä suurimmassa määrin, innostanut luonnon tarkkailuun, sytyttänyt elämän-
iloon, jätti minut kylmäksi ja suorastaan masensi minua huomattavasti, sillä näkemäni 
vuoret eivät olleet sieluni tuntemuksia jyrkempiä” (VT 1, 56/eB 1, 4). Myöhemmin 
ongelmat yhä pahenivat, sillä ”ensimmäisen lukukauden moninaisissa puuhissa […] 
olin […] laiminlyönyt luontoa, taidetta ja maailmaa ja torjunut ystävät. kaikki tämä 
yhdessä pohdinnan kanssa näytti näännyttävän ruumiini.” (Mt., 61/8.) Mutta kun 
hätä oli suurin, oli apukin lähellä: ”eräs lääkäri neuvoi lähtemään maaseudulle ja niin 
tulin ensimmäistä kertaa koko laajan kaupungin läpi portin ulkopuolelle stralowiin. 
en aavistanutkaan, että kypsyisin siellä hontelosta kalvetustautisesta rotevaksi ja kes-
täväksi ruumiiltani.” (Mt.) 

Marx näyttää oppineen sairastumisestaan ja henkisestä kriisistään jotakin – myös 
jotakin ihmisen luontosuhteeseen liittyvää – sillä väitöskirjansa omistuskirjoituksessa 
hän aikoi ylistää luonnon tervehdyttävää vaikutusta sekä mainita kävelyretkistä, joita 
hän oli tehnyt yhdessä tulevan appensa von Westphalenin kanssa. Hän päätyi vii-
vaamaan lauseet yli, mutta ne ovat säilyneet ja kuuluvat seuraavasti: ”Toivon voivani 
seurata tämän teille lähettämäni rakkaudenviestin jalanjälkiä, ja teille taas [toivon], että 
saisitte jälleen samota ihmeellisen kauniiden vuoriemme ja metsiemme halki. Ruu-
miillista hyvinvointia minun ei ole tarpeen teille rukoilla. Henki ja luonto ovat suuret 
ihmeitä tekevät lääkärit, joiden hoitoon te olette itsenne uskonut.” (De 199/eB 1, 
260.) kun Marx myöhemmin asui Lontoossa, hänellä oli tapana ulkoilla sunnuntaisin 
perheensä kanssa Hampsteadin ja Highgaten seudun niityillä ja kukkuloilla, missä he 
muun muassa tutkistelivat kasveja (Parsons 1977, 41).29 

Jos sitten katsotaan Marxin teoreettisia harrastuksia, on selvää, ettei hän kokenut 
missään elämänsä vaiheessa olevansa luonnontieteilijä. silti hän oli myös luonnon-
tieteistä kiinnostunut, pyrki pitämään tietonsa niistä ajan tasalla ja harrasti niitä aika 
ajoin – lukuisista syistä, joista kaikkia ei ole selvitetty – varsin intensiivisestikin (ks. 
esim. Griese & Pawelzig, 1990). Marxin kotikaupungin Trierin kymnaasissa häntä oli 
opettanut tunnettu geologi Johann steininger (1794–1874), ja kirjeessä isälle Marx 
toteaa tutustuneensa muun opiskelunsa ohessa hieman luonnontieteeseen. Harrastus 
ei liene ollut tässä vaiheessa erityisen laajaa eikä uutteraa; säilyneiden dokumenttien 
mukaan (ks. Die Promotion... 1983, 186–192) Marxin yliopistolla käymistä kursseis-
ta ainoat, jotka liittyivät jossain määrin luonnontieteeseen, olivat Henrik steffensin 
(1773–1845) talvilukukaudella 1836–1837 pitämä antropologian sekä Carl Ritterin 
(1779–1859) kesälukukaudella 1838 pitämä maantieteen luentosarja (mt., 190, 192). 
kummallakin luentosarjalla näyttää olleen myös vahva filosofinen ja maailmankatso-
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muksellinen väritys. steffens oli tunnettu schellingin ja hänen luonnonfilosofiansa 
ihailija; Cornu arvelee perin skeptisesti, että hän olisi luennoillaan enemmän spe-
kuloinut luonnosta kuin selittänyt sen lakeja (Cornu 1954, 82–83). Myös Ritter oli 
schellingläinen; hän tarkasteli maantiedettä ihmiskunnan historiaan kytkeytyneenä ja 
piti maanosia elävinä organismeina, jotka määräsivät ihmisten kehitystä (mt., 124). 
Cornun mukaan Ritterin pyrkimys hahmottaa konkreettisesti ihmisen ja hänen ym-
päristönsä suhdetta on saattanut vaikuttaa siihen, miten Marx vähitellen siirtyi idea-
lismista kohti materialismia (mt.). Vaikka Marx mainitsee kirjeessään luonnontieteen 
vain ohimennen, huomautus ei jää irralliseksi, sillä hän kertoo myös kiinnostuksensa 
syyn, joka sekin kytkeytyy schellingiin. Hän tarvitsi luonnontieteellisiä tietoja kirjoit-
taessaan schellingin inspiroimaa, sittemmin kadoksiin joutunutta filosofista dialogia: 
”kirjoitin noin 24 arkin pituisen dialogin ’kleanthes, eli filosofian lähtökohdasta ja 
välttämättömästä kehityksestä’ […] reippaana vaeltajana tartuin itse työhön, filosofis-
dialektiseen kehittelyyn jumaluudesta, sellaisena kuin se manifestoituu käsitteenä si-
nänsä, uskontona, luontona, historiana […] tämä työ, jota varten olin hieman tutus-
tunut luonnontieteeseen, schellingiin ja historiaan, on aiheuttanut minulle loputonta 
päänvaivaa” (VT 1, 62/eB 1, 9). asia näyttää siis liittyvän Marxin edellä mainittuun, 
schelling-vaikutteiseen monismiin. Yhteys onkin helppo ymmärtää: monistin on jo 
”käsitteensä mukaan” pystyttävä osoittamaan luonnolle jokin sija systeemissään. 

Marxin teoreettinen luontoharrastus on siis ollut alusta asti etupäässä filosofista. 
säilyneen aineiston valossa hän näyttää pohtineen opiskeluaikanaan paitsi luontoa 
sinänsä myös luonnon ja ihmisen suhdetta koskevia kysymyksiä; useinkaan näitä as-
pekteja ei voida selvästi erottaa toisistaan. entä mitkä olivat hänen luonnonfilosofisen 
mielenkiintonsa pääasialliset lähteet ja esikuvat? katsotaanpa vielä uudelleen Marxin 
filosofista ympäristöä ja sen häneen tekemää vaikutusta, nyt nimenomaan luontoprob-
lematiikan kannalta.

koska Marx itse puhui schellingistä jo varhain, on paikallaan aloittaa hänestä. 
nuoren schellingin tuotannosta merkittävä osa oli luonnonfilosofiaa, ja myöhemmin-
kin sillä oli hänelle varsin suuri merkitys, mikä on hyvinkin saattanut jättää pysyviä 
jälkiä Marxiin. Mitä kaikkea Marx oli schellingiltä lukenut, ei ole tarkalleen tiedossa. 
Väitöskirjassaan hän mainitsee schellingin teokset Philosophische Briefe über Dogma-
tismus und Kritizismus (Filosofisia kirjeitä dogmatismista ja kritiikistä; 1795) ja Vom Ich 
als Prinzip der Philosophie oder über das Unbedingte im menschlichen Wissen (Minästä 
filosofian periaatteena eli ehdottomasta ihmisen tiedossa; 1795) (De 190/eB 1, 369), 
mutta isälle lähetetyssä kirjeessä oleva maininta luonnontieteen merkityksestä antaa 
aiheen olettaa, että hän oli todennäköisesti lukenut myös schellingin luonnonfilosofiaa 
suoraan tämän omista teoksista.

samaan viittaa se, että Marx pyrkii väitöskirjassaan osoittamaan epikuroksen luon-
nonfilosofian kytkeytyvän tiiviisti hänen voimalliseen vapauden julistukseensa. Wolf-
dietrich schmied-kowarzik on todennut, että Marxin väitöskirjassa ”teeman asettelu 
on kylläkin motivoitu kriittisessä välienselvittelyssä Hegelin filosofian historian kanssa, 
mutta keskeinen, epikuroksen yhteydessä keskusteltu luonnon ja vapauden dialektiik-
ka viittaa schellingin luonnonfilosofian perusproblematiikkaan” (schmied-kowarzik 
1984, 62).30 Tässä jää kylläkin epäselväksi, tarkoitetaanko vapaudella ihmisen vai 
luonnon vapautta, sillä schelling liitti käsitteen usein myös luontoon itseensä. Marx ei 
tee niin, mutta hänen tutkielmansa ytimeen kuuluva sattuman problematiikka viittaa 
todellakin samoihin kysymyksenasetteluihin. Jos taas tarkoitetaan ihmisen vapautta, 
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niin asiaa on syytä täsmentää. ensinnäkin Marxin työ liikkuu laajimmin ja oleellisim-
min luonnon oman luonteen piirissä, jolloin kysymys ihmisen vapaudesta on sittenkin 
vain sivuteema, joskin merkittävä sellainen. Toiseksi, vaikka kyseinen sivuteema to-
siaan tuo mieleen schellingin, se ei ole kaukana myöskään Hegelin intentioista; myös 
hänen filosofiassaan luonnon ja vapauden dialektiikalla oli suuri merkitys.

schellingin näkemys on tavattoman kiinnostava. Hän ylisti jo nuorena ihmistä ja 
hänen vapauttaan mutta yritti samalla kohottaa luonnon arvoonsa. Fichtelle ilmaantu-
neen hengen ja luonnon jyrkän eron hän pyrki ylittämään aktiivisemman, spinoza- ja 
Leibniz-vaikutteisen materiakäsityksen avulla, ja hänen lähtökohtiinsa näyttää kuu-
luneen, että koska ihminen ja luonto selvästikin muodostavat tiiviin vuorovaikutuk-
sellisen kokonaisuuden ja koska edellinen on vapaa ja luova olento, niin ainoa tapa 
välttää näiden kahden dualismi on olettaa myös luonnon olevan kauttaaltaan ”elä-
vää”, produktiivista. Teoksessaan Ideen zu einer Philosophie der Natur (Ideoita erääksi 
luonnonfilosofiaksi; 1797) schelling julistaa, että ”ihminen on syntynyt toimimaan 
[…] hänen ja maailman välillä ei siis voi olla pysyvää kuilua, niiden keskinäisen kos-
ketuksen ja vuorovaikutuksen täytyy olla mahdollista” (schelling 1994 [1797], 71)
(x). Jos luonto ymmärretään pelkäksi mekanismiksi, kuilu on kuitenkin väistämätön, 
sillä jo ihmisen kyky kysellä tuon mekanismin perusteita osoittaa, ettei hän ole sen 
pelkkä osa: ”niin pitkälle kuin olen vapaa […] en enää ole lainkaan olio tai objekti 
[…] Jos olisi niin, että olisin olio, joka itse sisältyy syiden ja vaikutusten ketjuun […] 
niin minä itse olisin, lyhyesti sanoen, pelkkää mekanismin toimintaa. Mutta se, mikä 
sisältyy mekanismiin, ei voi astua siitä ulos ja kysyä: miten tämä kokonaisuus on tullut 
mahdolliseksi?” (Mt., 74–75.)(x) 

niinpä luonto onkin perimmiltään ei-mekaanista ja luovaa, mitä schelling korostaa 
ehkä voimallisimmin teoksessaan Einleitung zu dem Entwurf eines Systems der Natur-
philosophie (Johdatus erään luonnonfilosofian järjestelmän luonnokseen; 1799). Luonto 
on suorastaan ”absoluuttista produktiivisuutta”, jonka kuohunnassa luonnonvoimat 
syntetisoituvat tai ”potenssoituvat” toistensa päälle yhä korkeampia muotoja synnyt-
täen. esimerkiksi magneettisten ja sähköisten voimien potenssoitumia ovat eläinor-
ganismien aistiherkkyys ja ärtyvyys, ja kun edelleen ”myös näille täytyy luonnosta 
löytyä sellainen korkeampi synteesi” (schelling 1985 [1799], 393–394), niin ”myös 
se, mitä kutsumme järjeksi, on vain korkeampien, meille pakostakin tuntemattomien 
luonnonvoimien leikkiä” (mt., 341–342)(x). Tässä katsannossa ihmisen luovuus ja 
vapaus eivät ole jotakin luontoon nähden ulkoista, vaan päinvastoin sen omien voi-
mien tiivistymää. samalla luonto tulee vedetyksi mukaan filosofian konstitutiiviseen 
ytimeen, mikä näkyy esimerkiksi siinä, miten nuori schelling alkaa rakentaa – eräässä 
vain muutaman sivun pituisessa ja vaille hänen lupaamaansa jatkoa jääneessä kirjoituk-
sessa – näkemystä historian luonteesta: ”etymologian mukaan historia [Geschichte] on 
tietoa tapahtuneesta [Geschehene]. sen kohteena ei siis ole pysyvä, vakaa, vaan muuttuva, 
ajassa edistyvä […] / Luonto on kaiken tapahtuvan keskeinen sisältö [Inbegriff] ja kva-
lifioi sitä kautta itsensä historian objektiksi.” (Mt., 297.)(x) ”Tähänastinen luonnon-
kuvailu on puhunut, ei täysin vailla oikeutusta, luonnonhistoriasta” (mt., 298), joskin 
”vasta ihmiselle hänen historiansa ei ole ennalta annettua, hän voi ja hänen pitää tehdä 
historiansa itse” (mt., 301).

Mutta schelling myös törmäsi filosofiansa lähtökohdissa kysymykseen, jonka hän 
koki vakavaksi ongelmaksi. Hän ei halunnut omaksua Fichten Descartes-vaikutteista 
näkemystä ihmisen omaa minää koskevasta tiedosta kaiken evidentin tiedon perus-
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tana. schellingille on selvää, että ulkomaailmaa ja itseä koskeva tieto ovat yhtäläisen 
varmoja. ne esiintyvätkin aina vain toisiinsa kietoutuneina: ”ulkomaailmaa koskevan 
ensimmäisen tietoisuuden myötä on läsnä myös tietoisuus itsestäni, ja päinvastoin, 
itsetietoisuuteni ensimmäisen momentin myötä edessäni avautuu todellinen maailma” 
(schelling 1994 [1797], 212). asian jälkimmäinen puoli on tosin joskus kiistetty, 
mutta sellaisia oppeja ei voida ottaa vakavasti; ihminen ”ei ole syntynyt tuhlatakseen 
hengenvoimansa alituiseen kamppailuun kuvitellun maailman hourekuvaa vastaan” 
(mt., 71). se, joka on tutkinut luontoa tai nauttinut sen rikkaudesta, ei epäile siitä 
saatavan kokemuksen mahdollisuutta (mt., 70). Tämä on kuitenkin vain jonkinlai-
nen uskomus tai vakaumus ja ongelmana on, miten ulkomaailmaa koskevan tiedon 
oikeellisuus voitaisiin varsinaisesti todistaa. Mistä lopultakin tiedetään, että tuo tieto 
pitää paikkansa? ”kun minussa syntyy tämä käsitys [esimerkiksi siitä, että maailmassa 
on elämää], miten voin vakuuttua siitä, että sitä vastaa jokin ulkopuolellani?” (Mt., 
104). selkeää vastausta ei tahdo löytyä, ja eräässä kohdassa schelling tunnustaa itsekin, 
että ”tämän vastakohdan suhteen […] emme ole tulleet rahtuakaan viisaammiksi” 
(mt., 105).31 

eräitä vastauksia tai paremminkin niiden etsimisen linjoja schelling kuitenkin eh-
dottaa. Väliin hän sanoo olevansa ”käytännöllisesti vakuuttunut” (praktisch überzeugt) 
(mt., 104) ajattelun ja olemisen vastaavuudesta, väliin kehottaa tutkimaan ihmisen 
hengenkykyjä geneettisesti (mt., 93), väliin taas puhuu luonnossa vaikuttavasta ”kor-
keammasta” tai ”elävöittävästä” prinsiipistä (mt., 101, 99), johon uskomisella on ”jo-
kin perusta […] ihmisen hengessä” (mt., 99) ja joka niin ollen antaa luontoa koske-
valle tiedolle perustelun. Tämän prinsiipin sisältönä on luonnon tarkastelu elävänä tai 
tarkoituksenmukaisena; siten ”koko luonnon absoluuttinen tarkoituksenmukaisuus 
[Zweckmässigkeit] on nyt idea, jota emme tarkastele vapaasti vaan välttämättä” (mt., 
106). näin toteutuu ”sisäisen henkemme ja ulkoisen luonnon absoluuttinen identiteet-
ti” (mt., 107). ”niin kauan kuin minä itse olen luonnon kanssa identtinen, ymmär-
rän sen, mitä elävä luonto on, yhtä hyvin kuin ymmärrän oman elämäni; ymmärrän 
miten tämä luonnon yleinen elämä ilmenee monituisissa muodoissaan, asteittaisissa 
kehityksissään ja vähittäisissä kuluissaan kohti vapautta” (mt., 100). ajan oloon vii-
memainittu ratkaisulinja sai schellingin filosofiassa yhä selkeämmin panteistisia ja ir-
rationalistisiakin muotoja. ensin luonnossa piilevä ”korkeampi prinsiippi” muovautui 
”absoluutiksi”, ”subjekti-objektiksi” ja ”ei-tietoiseksi” (das Unbewusste), ja viimeistään 
vuodesta 1809 alkaen schelling puhui luonnosta jumalan luomuksena. Tämänsuuntai-
sen kehityksen voi olettaa saaneen aikaan, ettei Marx välittänyt keskustella schellingin 
luonnonfilosofiasta julkisuudessa. 

kuten nähtiin, pian sen jälkeen kun Marx oli tehnyt tuttavuutta schellingin oppien 
kanssa, hän alkoi perehtyä Hegeliin. Hegelille luonnonfilosofialla ei ollut likikään niin 
suurta periaatteellista merkitystä kuin schellingille. Monistina hän ymmärsi sen vält-
tämättömyyden, ja eräänlaisena universaalinerona hän onnistui käsittelemään myös 
sitä laajasti ja oivaltavasti, mutta sen konstituoiva rooli koko filosofisen tietämyksen 
puitteissa jäi melko rajoittuneeksi. Tässä suhteessa merkittävintä oli luonnollisesti lo-
giikka. Filosofia ylipäätään muodostuu kolmesta suhteellisen itsenäisestä piiristä tai 
kehästä (Kreise) (HW 8, 60): ideaa sinänsä tutkivasta logiikasta, luonnonfilosofiasta ja 
hengenfilosofiasta (mt., 63–64), mutta tässä kokonaisuudessa ”erityisten filosofisten 
tieteiden erot ovat vain itsensä idean eroja ja vain tämä [so. idea] on se, joka esittäytyy 
näissä eri elementeissä. Luonnossa ei ole muuta tiedostettavaa toista [Anderes] kuin 
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idea, mutta se on ulkoistuneessa muodossa […] sellainen määre, jossa idea ilmenee, on 
virtaava [fliessendes] momentti; siksi yksittäisen tieteen on tiedostettava yhtä lailla si-
sältönsä olevana kohteena kuin myös välittömästi siirtymisenä korkeampaan piiriinsä.” 
(Mt., 64.)(x) Vaikka jokaisella filosofisella tieteellä on myös omat sisältönsä, ne ovat 
vain ohirientävää loogisen tarkastelun valmistelua. Hegel lisää vielä, että on virheel-
listä ajatella filosofian osien sijaitsevan vieretysten (mt.). Myös tämä korostaa niiden 
eriarvoisuutta, vaikka on totta siinä mielessä, että logiikka operoi paljolti filosofian 
muiden alueiden jo käsitteellistämällä aineistolla, jolloin ne sijoittuvat pikemminkin 
päällekkäin.

Toisaalta luonnonfilosofia on ehdottoman tarpeellista. Luonnon objektit kuuluvat 
hengen vastapelureihin, joiden avulla se hahmottaa kuvaa itsestään, ja luonnonfilosofia 
tekee tästä prosessista yhteenvedon: ”Jumalan ideana onkin juuri se, että se päättää 
laskea tämän toisen [so. luonnon] ulkopuolelleen ja ottaa sen taas takaisin itseensä 
ollakseen subjektiivisuutta ja henkeä. Luonnonfilosofia kuuluu tälle paluumatkalle, 
sillä juuri se on se, mikä kumoaa luonnon ja hengen eron ja tarjoaa hengelle mah-
dollisuuden tiedostaa olemuksensa luonnossa. Tämä onkin luonnon asema yleisesti 
ottaen”. (HW 9, 24 Z.)(x) edelleen, jotta prosessimainen, eri kehitysasteita läpikäyvä 
henki voisi aina nähdä luonnossa ”toisensa”, on myös luonnossa oltava kehityksen eri 
asteita: ”ajattelevan luonnontarkastelun on huomioitava, miten luonto itse on tämä 
hengeksi tulemisen, toisinolemisensa ylittämisen prosessi” (mt., 25 Z). Hegel tarttuu 
schellingin ajatukseen luonnon toistensa päälle kasautuvista potensseista (mt., 39 Z) 
ja loihtii esiin mahtavan kokonaiskuvan siitä, miten luonto vähitellen kohoaa kohti 
yhä monimutkaisempia, jäsentyneempiä ja samalla autonomisempia, omasta itsestään 
käsin ohjautuvia muotoja. Tämän kehityskulun Hegel strukturoi loogisilla käsitteil-
lään, mutta pyrkii myös kaiken aikaa valaisemaan sitä luonnontieteestä keräämällään 
aineistolla. 

Hegelin näkemyksiin sisältyy yhtä ja toista sellaista, minkä voi olettaa vaikuttaneen 
Marxiin aivan erityisesti. edellä nähtiin, miten Hegel kehui epikuroksen luonnon-
tieteellistä harrastusta. Jaksoon sisältyy kohta, jossa myös abstraktimpi luonnonfilo-
sofia tulee kiinnostavasti esiin. kyse on teleologian ongelmasta. kun epikuros torjuu 
astrologian, stoalaisen kosmologian ja muun vastaavan ja täyttää tiedon aukkokohdat 
”spekulatiivisten” prinsiippien sijasta – siis sellaisten, joita toistaiseksi selvittämättö-
mien luonnonilmiöiden väitettäisiin pakosta noudattavan, vaikka siitä ei ole näyttöä 
– ”äärellisillä” eli konkreettisilla seikoilla operoivilla analogioilla, hänen ajattelunsa 
kääntyy teleologiaa vastaan. Hegel toteaa, että epikuroksen luonnonfilosofiassa on eräs 
”kiinnostava puoli”, joka on ”oikeastaan meidän aikamme metodi” (HW 19, 313). 
”se, että epikuros nyt heti selittää vastustavansa maailman yleistä loppupäämäärää, 
jokaista päämääräsuhdetta, orgaanisen tarkoitushakuisuutta siinä itsessään, ja edelleen 
teleologisia käsityksiä maailmassa [ilmenevästä] maailman luojan ja sen hallinnon vii-
saudesta, on itsestään selvää” (mt., 313–14), sillä hänellä ”kaikki koostuu tapahtumis-
ta, joita määrää atomimuodostumien satunnainen, ulkoinen yhteen osuminen” (mt., 
314). ”[T]eleologista tarkastelua, jonka tapaamme stoalaisilla varsin kultivoituna, ei 
epikuroksella ole” (mt). 

näin Hegel, jonka omassa filosofiassakin on teleologisen maailmankuvan aineksia, 
kiittelee teleologian kiivasta vastustajaa epikurosta tai vähintäänkin selostaa hänen op-
piaan myönteisen kiinnostuneessa hengessä, mikä saattaa vaikuttaa oudolta. ”erikoi-
suus” selittyy sillä, että valistushenkinen Hegel ei halunnut vastustaa luonnontiedet-
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tä, mitä teleologian julistaminen yksittäisten fysikaalisten ilmiöiden selitysperusteeksi 
olisi merkinnyt. Hän eli jo aikana, jolloin universaalinen teleologinen maailmankuva 
oli painumassa mailleen. Hegelin oman näkemyksen mukaan elävissä olennoissa vai-
kuttaa päämäärähakuinen itsesäilytyksen pyrkimys, mutta koko luonnon kulun tar-
koitusperäisyys ilmenee vasta tarkasteltaessa luonnon erittäin laajoja osa-alueita, sen 
rakenteellis-dynaamisia tasoja tai vaiheita (Stufen), sellaisia kuin mekaniikan, fysiikan 
ja ”organiikan” (orgaanisen fysiikan) tasot (HW 9, 37). se ilmenee näiden tasojen kes-
kinäisissä suhteissa: ”Luontoa on tarkasteltava järjestelmänä tasoja, joista kukin syntyy 
toisesta välttämättömästi ja seuraava on sen totuus, josta se syntyy, mutta ei niin, että 
yksi syntyisi toisesta luonnollisesti, vaan sisäisessä, luonnon perustan muodostavassa 
ideassa” (mt., 31)(x). ”Luonto itsessään on elävä kokonaisuus; sen liike vaiheittensa läpi 
on lähemmin siinä, että idea asettaa itsensä sinä, mitä se itsessään on” (mt., 36)(x). 

Hegel pystyi ajattelemaan tällä tavoin siksi, että kokonaisuus oli hänelle enemmän 
kuin osiensa summa. Tässä tapauksessa se, mikä ei tule ilmi vielä yksittäisessä ilmiössä, 
vaan vasta lukemattomien sellaisten muodostamassa tasossa, on idean ennalta mää-
räävä vaikutus. se, mitä näin saavutetaan, näyttäisi olevan suurempi varmuus siitä, että 
luonto todella kehittyy kohti korkeampia muotoja: ”käsitteen dialektiikka” ei tyydy 
kunkin tason ”epäasianmukaisiin aineksiin”, vaan ”siirtyy välttämättä korkeammalle 
tasolle” (mt., 40 Z)(x). etenkin itämailla luontoa on hahmotettu myös emanaationa 
eli ”huonontumisen vaihekulkuna” (mt., 33 Z), mutta se ei ole perimmiltään oikea 
tapa, kun näet käsitteiden asettelu on aloitettava abstrakteimmasta päästä (mt., 38 Z), 
mistä sitten kohotaan ylöspäin.32 Luontoa hallitsee järki ja koko maailmaa kaitselmus 
(HW 12, 23–25). Hegel tosin ymmärtää, ettei tämä ole absoluuttista, vaan olevan 
määreisiin sisältyvän satunnaisuuden rajoittamaa, mikä kuitenkin näyttää jäävän asian 
alistetuksi puoleksi. Hegelin näkemys siitä, miten merkittävä rooli välttämättömyyden 
vastapelurilla luonnossa on, nähtävästi vaihtelee jonkin verran hänen eri teksteissään. 
kesällä 1831, siis vain hiukan ennen kuolemaansa, pitämänsä teleologista jumalato-
distusta koskevan luennon käsikirjoituksessa hän puhuu laajahkosti ja myönteisessä 
sävyssä käsityksestä, jonka mukaan luonto tuottaa aikaansaannoksiaan ”kokeilujen” 
kautta tai ”sokeasti” (HW 17, 511–512), niin että maa saattaisi olla olemassa myös 
esimerkiksi ilman kasvillisuutta (mt., 511). Tämähän ennakoi darvinismia.33 Mutta 
tällöinkin on huomioitava myös ”maailman yleinen loppupäämäärä”, joka on yhtä 
kuin ”hyvä” (das Gute) (mt., 516) ja joka järjen on pakko postuloida. kuten sanottu, 
Filosofian historian luennoissa Hegel siis kiittelee epikuroksen antiteleologista asennetta 
melko näkyvästi, mikä on saattanut herättää – itse asiassa vastoin hänen tarkoituksiaan 
– teoksen lukijoissa kiinnostusta epikuroksen luonnonfilosofiaa kohtaan. Tämä epäi-
lemättä pätee erityisen hyvin Marxin kaltaiseen epäluuloiseen ja Hegeliltä jatkuvasti 
myös heikkouksia etsineeseen lukijaan. 

Filosofian historian luentojen ohella Marxiin näyttää vaikuttaneen myös se teos, jossa 
Hegel esittää luonnonfilosofiansa laajimmin ja systemaattisimmin, nimittäin Filoso-
fisten tieteiden ensyklopedia (1817). Tästä vaikutuksesta on jäänyt selkeä todiste: Marx 
on kopioinut viidennen epikuros-vihkon loppuun osia Hegelin luonnonfilosofian 
(Ensyklopedian pykälät 245–375) sisällysluettelosta tai jäsennyksestä (MeGa iV/1, 
111–117). Hän on hahmotellut asiaa peräti kolmena versiona, kuin Hegelin teoksen 
ydinsisällön parasta muotoilua etsien. Jäsennyksissä tulee esiin luonnonfilosofian ylei-
simmän tason rakenne, toisin sanoen sen jakautuminen mekaniikkaan, fysiikkaan ja 
orgaaniseen fysiikkaan. näistä esitetään sitten myös joukko alakohtia, niiden alakoh-
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tia ja niin edelleen. useimmat kohdat on vain nimetty sisällysluettelolle ominaiseen 
tapaan parilla sanalla, mutta eräisiin sisältyy luonnehdinta siitä, miten Hegel on asian 
johtanut tai mihin se tähtää. esimerkiksi fysiikan piiristä löytyy seuraava huomio: 
”Yksittäisyys, elementtien prosessi. / Meteorologinen prosessi […] itsensä sytyttävä 
kokeillun erilaisen pysyvyyden kuluminen. niinpä maasta on tullut reaalinen ja hedel-
mällinen yksittäisyys.” (Mt., 112; vrt. HW 9, 143–155.)(x) Tässä tapaillaan Hegelin 
hieman salaperäisen käsitteistön avulla ajatusta, että kun fysiikan perustavimmissa 
osissa korostuu yleisempi lakitieto, niin meteorologiassa, joka tutkii esimerkiksi satei-
ta, kuivia kausia ja maan hedelmällisyyttä, yhdistelee tällöin perustavien fysikaalisten 
tieteiden tuloksia keskenään ja tarkastelee niissä osoitettujen seikkojen vuorovaikutusta 
tietyissä paikoissa, ”yksittäisyys” saa suuremman merkityksen. 

Marx ei ole liittänyt jäsennysluonnoksiinsa omia kommentteja, jolloin on vaikea 
sanoa varmuudella, miten hän niitä hyödynsi tai aikoi hyödyntää. silmiinpistävää 
kuitenkin on, että niissä mainitaan koko joukko sellaisia käsitteitä ja käsitteellisiä skee-
moja, jotka tulevat esiin myös Marxin väitöskirjassa: paikka ja aika; piste, viiva ja taso; 
liike; paino, painovoima ja putoaminen; yleinen, erityinen ja yksittäinen ym. Tämä 
viittaa siihen, että hahmotelma todellakin kuuluu Marxin tutkielman esitöihin; tosin 
poissuljettua ei ole, että se liittyisi lisäksi hänen joihinkin muihin suunnitelmiinsa tai 
itseopiskeluunsa. kuten jo mainittiinkin, Marx vihjaisee väitöskirjansa lopussa pyrki-
neensä viitoittamaan tietä luonnontutkimuksen tulevalle kehitykselle. Ensyklopediaan 
perehtyminen saattoi hyvinkin kytkeytyä tähän ambitioon. niin kunnianhimoinen 
väite edellyttää, että sen esittäjä todellakin tuntee luonnontutkimusta ja sen filoso-
fista problematiikkaa, ja niistähän Hegelin teos antoi varsin hyvän yleiskuvan (aivan 
kuten nuoren schellinginkin teokset). Ovatpa Marxin täsmälliset tarkoitukset olleet 
mitkä tahansa, vähintäänkin tekstijakso muodostaa yhden tukevan argumentin – jos 
sellaista enää edes tarvitaan – sen puolesta, ettei hänen väitöskirjansa ollut metaforinen 
esitys joistakin ihmispsyykeen ja yhteiskuntaan liittyvistä kysymyksistä, kuten nähtiin 
Lifšitsin väittävän, vaan sen keskeiset tavoitteet olivat luonnonfilosofiset. 

Marxin luontoajatteluun ovat varsin todennäköisesti vaikuttaneet myös Hegelin 
Historian filosofian luennot (julk. 1833–1836), joissa niissäkin luonto toisinaan kohot-
taa päätään. Teema purkautuu nyt esiin substanssin käsitteen kautta. Hegel korostaa 
spinozan tavoin substanssin määräytymistä omasta itsestään käsin, mutta myös sen 
prosessiluonnetta, mikä tekee mahdolliseksi substanssin identifioimisen eläväiseen ja 
kehittyvään ”henkeen”. substanssi on ”järki”, ja sen on pakko ilmetä kaikkialla; muu-
toin se ei voisi olla causa sui, vaan sitä rajoittaisi jokin muu, joka siten vaikuttaisi sen 
luonteeseen. siispä substanssi on ”kaiken luonnon- ja henkisen elämän ääretön aines 
sekä ääretön muoto, tämän sisältönsä todistus” (HW 12, 21; korost. JH; Hegelin ko-
rost. poistettu)(x). se on ”ei pelkästään luonnollisen, vaan myös henkisen universumin 
vetämistä sisäisyydestä ilmiömaailmaan [mikä tapahtuu] maailmanhistoriassa” (mt.; 
korost. JH)(x). näin substanssi kattaa sekä varsinaisen hengen että luonnon, mutta 
koska se muuttuu ja kehittyy, on sitä tarkasteltaessa erityistä huomiota kiinnitettävä 
sen siihen puoleen, jossa kehitystä selkeimmin ilmenee, toisin sanoen ihmiskunnan 
historiaan. 

Tämän Hegel ymmärtää edelleen niin, että substanssin kehitysvaiheet ilmenevät his-
toriassa ennen muuta erilaisina kansanhenkinä, jotka ovat kytköksissä myös kansojen 
luontosuhteeseen. Luontosuhde ei ole kansanhengen saamien muotojen kannalta pe-
rustava vaan toissijainen asia, mutta se on silti aina olemassa ja ainakin joissain tapauk-
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sissa melko merkittävä: ”siveelliseen kokonaisuuteen ja siihen kuuluviin yksityisiin 
toimiviin subjekteihin suhteutettuna kansanhengen luonnonyhteys on ulkoista, mutta 
sikäli kuin meidän on tarkasteltava sitä maaperänä, jolla henki liikkuu, se muodostaa 
yhden oleellisen ja välttämättömän perustan […] näitä luonnoneroja täytyy nyt pitää 
ennen muuta erityisinä mahdollisuuksina, joiden pohjalta henki ponnistelee esiin, ja 
jotka siten antavat [sille] maantieteellisen perustan.” (Mt., 105–106.)(x) esimerkiksi 
”lempeä joonialainen taivas on varmaankin suuresti myötävaikuttanut Homeroksen 
runojen sulouteen”, joskaan ”se yksin ei voi synnyttää Homeroksia” eikä myöskään 
”synnytä niitä aina” (mt., 106). Toisaalta taas ”[ä]ärimmäisillä vyöhykkeillä ei ihminen 
saavuta vapaata liikettä, kylmyys ja kuumuus ovat täällä liian väkeviä voimia salliakseen 
hengen rakentaa oman maailmansa” (mt.).

Pian sen jälkeen, kun Marx oli ryhtynyt tutustumaan Hegelin omaan tuotantoon, 
hän siis liittyi nuorhegeliläisten klubiin. Päätyikö hän nyt ympäristöön, jossa luon-
nonfilosofiasta ei lainkaan piitattu? näin jyrkkä arvio olisi virheellinen. Vaikka nuor-
hegeliläiset keskittyivät uskontokysymykseen ja päivänkohtaisesti hyödynnettävään 
poliittiseen filosofiaan eivätkä niittäneet mainetta luontoproblematiikan tarkastelijoina 
– poikkeuksena tietysti Feuerbach – hekin pohtivat jonkin verran myös tämän aihepii-
rin kysymyksiä. esimerkiksi David Friedrich strauss (1808–1874) otti vuonna 1838 
kantaa luonnonfilosofiaan ja kiitti Hegeliä siitä, että tämä ei pitänyt luontoa ”kuolleena 
massana”, vaan näki sen kuten koko todellisuudenkin ”jo itsessään organisoituneena ja 
henkevöityneenä kokonaisuutena” (strauss 1985 [1838], 56). Hegel oli siis ylittänyt 
mekanistisen luonnonfilosofian ja vertasi luontoa pikemminkin elävään, jopa ”hengen” 
ominaisuuksilla varustettuun olentoon ja sen kehityskulkuun. strauss hyväksyy myös 
asian jälkimmäisen puolen siihen mitään rajoituksia tekemättä. Tämä ei ole yllättä-
vää, sillä vaikka strauss vastusti Hegelin tendenssiä tunnustaa uskonto ”absoluutiksi”, 
hänen uskonnonfilosofinen ajattelunsa oli panteistisesti sävyttynyttä, jumalan ajatte-
luun sekä luonnon lainalaisuuteen samaistavaa (esim. Pepperle & Pepperle 1985, 21). 
Luonto oli hänelle perimmiltään henkinen, idean yleistä kehityskulkua seuraileva, 
teleologisesti ohjautuva ontologinen sfääri. edelleen, strauss rinnastaa Hegelin saavu-
tuksen vulgaarimaterialistisen uskontokritiikin ylittämiseen, mikä viittaa siihen, että 
hän piti asiaa hyvinkin merkittävänä: ”siten kuin olemme jättäneet taaksemme sen, 
että rinnastaisimme Cartesiuksen mukana eläimet koneisiin tai tarkastelisimme kantin 
mukana organismin tarkoituksenmukaisuutta pelkkänä subjektin objektiin asettamana 
järkenä, siten myös sen, että käsittäisimme kansojen uskonnot kristinuskoa myöten 
harhan ja petoksen sikiöiksi” (strauss 1985 [1838], 56). 

kysymykseen luonnon merkityksestä ja luonteesta törmäsi myös Bruno Bauer. Pit-
kään valmistelemassaan teoksessa Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker 
(Synoptikkojen evankeelisen historian kritiikkiä; ensimmäinen osa 1841 puolivälissä) 
hän otti esiin myös muinaiset niin sanotut luonnonuskonnot, joissa palvottiin luon-
nonolentoja jumalina ja jotka siten ilmensivät ihmisen luonnonläheistä tilaa. uskon-
non kaikkien historiallisten muotojen välillä vallitsi tietty jatkuvuus, mistä seurasi, että 
myös luonnonuskontoihin oli täytynyt sisältyä jotakin merkittävää. ne olivat olleet 
”sinänsä totuus, mutta koska ne olivat sitä vain sinänsä [an sich], niiden täytyi liikkua 
eteenpäin, ylittää itsensä ja siirtyä seuraavan muodon täydellisyyteen. Vain tässä on 
mielekästä sanoa, että myös luonnonuskonnot ovat johtaneet ihmiskuntaa kristinuskoon 
ja vasta tässä voi tulla mukaan välttämätön ajatus, että uskonnollisen itsetietoisuu-
den täytyi ensin havaita itsensä tietoisuutena luonnossa, joka oli sen yleinen mahti, 
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ennen kuin se löysi totuutensa hengessä […] Ja kuten luonto sinänsä oli henkeä tai 
tietoisuutta […] niin oli myös luonnonuskonto kaipausta, hengen uskontoon johtava 
esitaso [Vorstufe].” (Lämmermannin 1979, 178 mukaan.)(x) Tästä näkyy, miten Bau-
erkin on jossain määrin kiinni Hegelin panteistisessa juonteessa, luonnon henkistä-
misessä, mutta ehkä toisaalta korostaa itsetietoisuuden ja uskonnon luontokytkentöjä 
vahvemmin kuin Hegel, joka johti ne viime kädessä ”hengestä”, ”absoluutista” tai lo-
giikasta. Muutoin Bauerin ajatukset luonnonuskonnoista seurailivat pitkälle Hegelin 
näkemyksiä.34 

Tässä on syytä katsoa lyhyesti myös Bauerin kuuluisaa, parodista ja nimeä myöten 
ironista teosta Die Posaune des Jüngsten Gerichts über Hegel, den Atheisten und Antichris-
ten (Tuomiopäivän pasuuna Hegelin, ateistin ja Antikristuksen yllä). Vaikka hän kirjoitti 
sen vasta elo-syyskuussa 1841, hän toi siinä terävästi julki jo kauan hautomiaan fi-
losofisia ideoita, ja koska hän ja Marx olivat pitkään olleet erittäin läheisissä väleissä, 
on teosta mahdollista käyttää yhtenä epäsuorana lähteenä Marxin saamia vaikutteita 
tutkittaessa.35 Bauer toteaa uskonnollishenkisten, mutta myös maallisen elämän arvoa 
korostaneiden niin sanottujen positiivisten filosofien törmänneen kysymykseen, missä 
määrin ”Jumalasta erillinen, itsenäinen luonnon todellisuus” pitäisi ymmärtää ”yhtä 
hyvin sen itsensä teoksi kuin toisaalta Jumalan teoksi” (Bauer 1985 [1841], 253).36 
edellinen näkemys merkitsee pyrkimystä ”tarkastella maailmaa pakanallisen filosofian 
tavoin, joka on sillä kannalla, että maailma itsessään on alituinen luojansa ja ylläpi-
täjänsä” (mt.)(x). Tästä päädytään edelleen luonnon esteettisen ja kokemuksellisen 
merkityksen korostamiseen, mistä Bauer on moittivinaan positiivisia filosofeja, itse 
vielä heitäkin uskonnollisemmaksi tekeytyen: ”Meitä ei ollenkaan miellytä”, hän sa-
noo ironisoiden, siis päinvastaista tarkoittaen, ”että nämä filosofit panevat niin paljon 
painoa reaaliselle, todelliselle, positiiviselle. se raikkaus, jota he tavoittelevat, jolla he 
ylpeilevät ja jonka myötä, niin kuin he sanovat, maailma loistaa heille, tuoksuu heille, 
viheriöi heille, vaikuttaa meistä aivan liian vähän henkiseltä”. (Mt., 254–255.) 

edempänä Bauer on moittivinaan Hegeliä siitä, että tämä oli todennut myön-
teisessä sävyssä antiikin atomistiikan johtaneen siihen, että luonnontutkimus koki 
vapautuneensa tilanteesta, jossa sillä ei ollut tarjota luonnolle mitään perustaa (mt., 
292). sellainen maininta Hegelin muutoin kriittiseen atomismin arvioon todellakin 
sisältyi (HW 18, 361), ja kuten Bauer teroittaa, se oli vakavassa ristiriidassa luomis-
opin kanssa. Vielä hiukan edempänä Bauer mainitsee kaksi ateistia, saksalaissyntyisen, 
joskin jo nuorena Ranskaan muuttaneen Holbachin sekä alkujaankin ranskalaisen 
Jean-Babtiste-René Robinetin, joka myös harjoitti luonnonfilosofiaa, ja soimaa nyt 
Hegeliä siitä, että tämä asetti jälkimmäisen edellisen edelle, muka näin epäisänmaal-
lisuutensa paljastaen (mt., 308). kohdan tarkoituksena on nähtävästi vain kiinnittää 
huomiota siihen, että myös ateismin pohjalta lähteneitä luonnonfilosofeja on ollut 
olemassa, mutta myöhemmin Bauer etsiytyi uudelleen Holbachin pariin, ja esimer-
kiksi Paljastetussa kristinuskossa (Das entdeckte Christentum; 1843), jonka nimikin on 
käännös Holbachin Le Christianisme dévoilésta (1766), hän sanoo: ”’Luonnon järjes-
telmä’ on todellakin vapauttanut ihmishengen uskonnollisista hourailuista ja antanut 
maailmalle, johon sijoitettuna se ihmistä tarkastelee, ensi kerran tukipisteen [Halt], ja 
ensi kerran myös sen lait […] Materialistista elämännäkemystä väitetään ateistiseksi, 
mutta ’Luonnon järjestelmä’ on ensi kerran syössyt vallasta uskonnollisen egoismin 
[…] uskonnossa ihminen on tarkastellut olioita vain siltä kannalta, miten ne suun-
tautuvat häntä ja etenkin hänen rajoitettuja päämääriään ja tarpeitaan vastaan”. (Bauer 
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1963 [1841–1843], 82–83.)37
kuten näkyy, myös nuorhegeliläiset – muutkin kuin Feuerbach – saattoivat osaltaan 

vahvistaa Marxissa käsitystä, että luonnonfilosofiassa piili jotakin ratkaisevan tär keää. 
engels kuvailikin myöhemmin, miten nuorhegeliläiset joutuivat painiskelemaan myös 
luontoproblematiikan parissa, mikä liittyi heidän tuttavuudentekoonsa läntisemmän 
materialismin kanssa: ”päättäväisimpien nuorhegeliläisten perusjoukko päätyi posi-
tiivista uskontoa vastaan käymänsä taistelun käytännöllisten tarpeiden vuoksi eng-
lantilais-ranskalaiseen materialismiin. Ja tällöin he joutuivat ristiriitaan koulukuntan-
sa järjestelmän kanssa. kun materialismi käsittää luonnon ainoaksi todelliseksi, niin 
Hegelin järjestelmässä luonto on vain absoluuttisen idean ’vierautumista’, ikään kuin 
idean madaltumista; ajattelu ja sen tuote, idea, on siinä joka tapauksessa alkuperäi-
nen ja luonto johdannainen, joka on ylipäänsä olemassakin vain idean madaltumisen 
an siosta. Ja nuorhegeliläiset oleilivatkin tässä ristiriidassa niin hyvin tai niin huonos-
ti kuin se kävi päinsä.” (VT 6, 406/MeW 21, 271–272.) Jatko onkin sitten hyvin 
tunnettua. Feuerbachilta ilmestyi Kristinuskon olemus (Das Wesen des Christentums; 
1841), joka engelsin mukaan ”hälvensi yhdellä iskulla ristiriidan nostaen materialis-
min muitta mutkitta uudelleen valtaistuimelle. Luonto on olemassa mistään filosofias-
ta riippumatta. Luonto on se perusta, jolla me ihmiset, jotka itsekin olemme luonnon 
tuotteita, olemme kasvaneet” (mt., 406/272). engels korostaa, että myös Marx tervehti 
Feuerbachin käsitystä innostuneesti ja se vaikutti häneen suuresti hänen erinäisistä 
varauksistaan huolimatta (mt.). 

ei tosiaankaan voi olla epäilystä, etteikö myös Feuerbach ollut yksi niistä, jotka vai-
kuttivat siihen, että Marx alkoi etsiytyä luonnonfilosofian pariin. Vaikka Feuerbachin 
pääteos ilmestyi vasta loppuvuodesta 1841, hän oli lähestynyt filosofista luontoprob-
lematiikkaa jo pitkään sitä ennen. erityisen terävästi se työntyy esiin hänen 1839 
julkaisemassaan artikkelissa Zur Kritik der Hegelschen Philosophie (Hegelin filosofian 
kritiikkiä), jossa melko oikeaoppisena hegeliläisenä aloittanut, mutta vähitellen vaikut-
teita Baconilta, läntisemmän euroopan uskontokriittisestä kirjallisuudesta, Leibnizilta 
ja schellingiltä imenyt Feuerbach käy mestarin kimppuun kiivain sanoin ja monilta 
näkökannoilta. 

Feuerbach toteaa esimerkiksi, että Hegelin ansiona kylläkin oli ”ajatteleva nous” 
(FW 3, 42); sen avulla saatettiin ylittää pinnalliset selitykset, joissa ”ei havaittu psy-
kologiassa logiikkaa, fysiikassa metafysiikkaa, luonnossa järkeä” (mt., 51). kuitenkin 
Hegel aliarvioi empiriaa ja sysäsi siksi syrjään ”asioiden luonnolliset perusteet ja syyt” 
(mt.). näin Feuerbach kiittää straussin tavoin Hegeliä mekanistis-reduktionistisen 
ajattelutavan ylittämisestä. Jo edellä puheena ollut, anaksagoraan introdusoima nous 
oli nimittäin käsite, jolla pyrittiin selittämään, miksi osasista koostuva maailma kuiten-
kin näyttää organisoituneen kokonaisuudeksi, joka vieläpä pystyy sellaisena käymään 
läpi muutoksia, kehittymään. Toisin kuin strauss, Feuerbach ei kuitenkaan hyväksy 
oikopäätä Hegelin teleologista ainesta. Hän ei ota siihen eriteltyä kantaa, mutta hänen 
näkemyksensä painottuu idealistis-teleologisen maailmankuvan implikoimaa skemaat-
tista, luonnon konkretiaa riittämättömästi huomioivaa ajattelua vastaan: ”Hegelin me-
todi ylpeilee sillä, että se kulkee luonnon [omaa] kulkua; luontoa se kyllä jäljitteleekin, 
mutta kopiosta puuttuu originaalin elämä” (mt., 8). Ja kiivaamminkin: ”syvimmät 
salaisuudet piilevät yksinkertaisimmissa, luonnollisissa olioissa, jotka toisessa maail-
massa riutuva fantasoiva spekulantti polkee jalkoihinsa” (mt., 52). 

empirian aliarviointi liittyi Hegelin filosofian vakaviin, sen rakennetta ja luonnetta 



Nuoren Marxin luonnonfilosofia ja sen ekologiset seuraukset  63

koskeviin puutteisiin. Feuerbach arvostelee pitkään esimerkiksi Hegelin näkemystä 
filosofisen järjestelmän lähtökohdasta. koska Hegel halusi tarkastella kaikkea, myös 
tietoa ja sen välineitä, kehittyvänä ja ”tulevana”, hänen logiikkansa alkoi abstrakteista 
käsitteistä, jotka sitten vähitellen konkretisoituivat. kaikkein ensimmäisenä oli ”puh-
das oleminen” (reines Sein), joka oli niin täydellisen määreetöntä, että samaistui ei-
mihinkään (das Nichts). Ja kun logiikka muodosti kaiken filosofian ydinosan, tuli sen 
edellytyksettömästä alusta jossain määrin kaiken filosofoinnin esikuva. niinpä esimer-
kiksi luonnonfilosofian alusta löytyy ”aivan abstraktin hajallisuuden” (ganz abstrakte 
Aussereinander) (HW 9, 41) käsite, joka Hegelin mielestä kuvaa osuvasti avaruutta ja 
aikaa. Feuerbach haluaisi aloittaa filosofian toisin: ”Hegelin filosofia […] alkaa puh-
taasta olemisesta; se ei ala mistään erityisestä alusta […] [mutta] miksipä minä en aset-
tuisi välittömästi suhteeseen todellisen kanssa? Hegel aloittaa olemisesta, so. olemisen 
käsitteestä; miksi minä en voisi aloittaa olemisesta itsestään, so. todellisesta olemisesta? 
Tai järjestä, koska oleminen, sikäli kuin sitä ajatellaan, sikäli kuin se on logiikan kohde, 
palauttaa minut välittömästi järjen luo.” (FW 3, 14.)(x) 

Mahdollisimman yksinkertainen alku on tarpeeton, koska jokaisella ”ajattelevalla 
yksilöllä on lajin tietoisuus itsessään” (mt., 50). Muut yksilöt ovat jo ennen häntä 
kartuttaneet tietoa ja kokemusta, jolloin hänen ei ole tarpeen toistaa koko prosessia. 
silti jokainen yksilö tuo mukaan myös oman panoksensa, sillä ”[v]ain kaikki ihmi-
set [yhdessä] […] tiedostavat luonnon, vain kaikki ihmiset elävät ihmisyyden” (mt., 
11).38 ”Mikä on totta, ei ole pelkästään minun tai sinun, vaan yleistä” (mt., 20). 
näistä muotoiluista voi myös aavistaa, miten lajintietoisuuden pohjalta ponnistavas-
ta filosofiasta tulee hyvin laaja-alaista, ei esimerkiksi valtio- ja uskontokysymykseen 
rajoittuvaa, vaan koko monimuotoisen todellisuuden kattavaa ja tässä suhteessa He-
gelin ja schellingin kaltaisia yleisneroja seurailevaa. Feuerbachin voisi sanoa pyrkivän 
siihen, että filosofian alkupisteeksi otettaisiin ”puhtaan olemisen” tai yleensäkin pelk-
kien logiikan käsitteiden sijasta sellaisia laajoja ja jo ihmisten arkitietoisuuden tasolla 
kohtalaisen jäsentyneitä kokonaisuuksia, joita nykyään kutsutaan maailmankuvaksi, 
ihmiskuvaksi ja luonnonkuvaksi. 

kun nyt Feuerbachin oma maailmankuva on, nähtävästi osittain schellingin 
ansiosta,39 luonnon merkitystä korostava ja luonnonfilosofian konstituoivan roo-
lin myös ihmisen tutkimisen alueelle ulottava, niin artikkeli kehittyy suoranaiseksi 
luonnon ylistyslauluksi. auringon ja tähtien valo himmentää kirkkojen valot (mt., 
12); väitetty jumalan inkarnaatio taas menettää historian myötä ihmeen maineensa 
ja osoittaa jo sitä kautta, että kulkeutuu perimätiedoksi muututtuaan ihmisten paris-
sa luonnollisella tavalla eteenpäin, kuuluvansa ”luonnon säätyyn” (mt.). Yleensäkin 
”[t] yhjänpäiväistä on […] kaikki spekulaatio, joka pyrkii pois luonnon ja ihmisen 
piiristä” (mt., 52). ”Jos […] luonto ymmärretään totuudenmukaisesti – käsitetään 
esineelliseksi järjeksi – se on sekä filosofian että taiteen ainoa kaanoni. korkeinta tai-
teessa on ihmisen hahmo […] korkeinta filosofiassa ihmisen olemus. ihmisen hahmo 
ei enää ole rajoittunut, äärellinen hahmo – muutoin runoileva henki voisi vähällä vai-
valla poistaa nämä rajoitukset ja taikoa siitä esiin korkeamman hahmon – vaan se on 
moninaisten eläinlajien suku […] ihmisen olemus ei ole enää erityinen, subjektiivinen, 
vaan universaalinen olemus, sillä ihmisellä on universumi tiedostusviettinsä kohteena”. 
(Mt., 51–52.) ”suhtautuuko ihminen eläimiin vain despoottisesti? […] eikö eläimessä 
piile sovituksellista parannusvoimaa hänen särkyneelle sydämelleen.” (Mt., 9.) ”Filo-
sofia on tiedettä todellisuudesta sen totuudessa ja totaliteetissa, mutta todellisuuden 
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keskeisenä sisältönä [Inbegriff] on luonto (luonto sanan universaaleimmassa mielessä) 
[…] Vain paluu luontoon on pelastuksen lähde.” (Mt.) 

näissä muotoiluissa häämöttävät jo, tosin hiukan hajanaisina, ne Kristinuskon ole-
muksen ideat, joiden takia engels sanoi Feuerbachin kohottaneen materialismin val-
taistuimelle. uskonto ei ole syntynyt pelkästä tietämättömyydestä ja petoksesta, vaan 
sillä täytyy olla vahvempiakin syitä, ja koska se on ihmisen luomus, on tutkittava sitä, 
miksi ja miten ihminen sen loi. ihminen puolestaan ei ole pelkästään tiedostava vaan 
myös tunteva ja maailmaa kaikilla aisteillaan kokeva ja niin ollen ruumiillinen, luon-
toon kuuluva olento. Vaikka Feuerbach puhuu luonnosta eikä materiasta – eikä ollut 
myöhemminkään halukas kutsumaan itseään materialistiksi – niin sisällön kannalta 
kyse on materialismista siinä mielessä, että ihmisen ja ulkoisen maailman katsotaan 
olevan henkisiä seikkoja alkuperäisempää, jolloin tullaan vähintäänkin hyvin lähelle 
myös ajatusta siitä, että ihmistä ympäröivä luonto on häntä alkuperäisempää ja itse asi-
assa hänen synnyttäjänsä. ihmisen olemuksessa yhdistyvät useiden eläinlajien ominai-
suudet, minkä ansiosta hän on niitä monipuolisempi, ”universaalinen” olento. Paljon 
enempää ei ennen Darwinia kirjoittanut ja perustelemattomia spekulaatioita kiihkeästi 
karttanut ajattelija ehkä olisi voinut sanoakaan. Myöhemmin Feuerbach pyrki muotoi-
lemaan samoja ajatuksia tiiviimmin: ”uusi filosofia tekee ihmisestä – luonto, ihmisen 
perusta, mukaan luettuna – filosofian yleisen, universaalin ja korkeimman kohteen – siis 
antropologiasta, fysiologia mukaan luettuna, universaalin tieteen” (mt., 319).

nuorhegeliläiset siis rakensivat siltaa läntisemmän euroopan materialismin suun-
taan, ja jälleen kannattaa huomioida, että Marx tunsi sitä myös suoraan alkulähteiden 
kautta. Hänen lukemassaan David Humen Treatise of Human Naturessa (Tutkimus ih-
misen luonnosta; 1739–1740) ulkoisesta luonnosta puhutaan kylläkin vain vähän, kun 
näet Hume lockelais-empiristisen sekä kartesiolaisen epäilyn sävyttämän asenteensa 
mukaisesti keskittyy kokemuksessa annettujen vaikutelmien, ideoiden ja tunteiden 
selvittelyyn ottamatta kantaa kysymykseen niiden alkuperästä. silti tekstistä kuultaa 
läpi kuva ihmisestä luonnonolentona. aistimusten tutkiminen kuuluu anatomeille 
ja luonnonfilosofeille (Hume 1969 [1739–1740], 55); yhteiskunta moraaleineen on 
keino kompensoida sitä, että luonto näyttää kohtelevan ihmistä julmemmin kuin 
muita eläimiä (mt., 536–537). Toinen Marxin tuntema merkittävä teos oli Holbachin 
Système de la Nature (Luonnon järjestelmä; 1770), jossa tehtiin jo ensimmäisillä sivuilla 
selväksi, että ”[i]hminen on luonnon aikaansaannos, hän on olemassa luonnossa, sen 
laeille alisteinen, eikä voi siitä vapautua” (d’Holbach 1999 [1770], 167). Holbach 
kylläkin ymmärsi asian paljolti luonnontieteellisen reduktionismin valossa, mikä nä-
kyy esimerkiksi hänen taipumuksessaan tarkastella ”moraalista ihmistä” hänen ruu-
miinrakenteestaan ja sen toimintatavoista käsin, historialliset tarkastelut lähtökohdan 
tasolla sivuuttaen (ks. mt., 168). Tämä tuskin on viehättänyt inhimillisen kulttuurin 
spesifiyttä korostaneiden ja parhaimmillaan tavattoman historiantajuisten saksalaisten 
perinteiden koulimaa Marxia. siksi voi olettaa, että hänen ihmis- ja yhteiskuntakä-
sityksensä muotoutumiseen vaikuttivat sittenkin enemmän Hegelin ja Feuerbachin 
kaltaiset ajattelijat. (Holbachin käsitykseen aineen luonteesta ja atomeista palataan 
seuraavassa luvussa.) 

nuorhegeliläiset pyrkivät yleensäkin raivaamaan lisää tilaa luonnon empiiriselle, 
aistimelliselle kokemiselle. sen kautta filosofialle saattoi avautua uusia näköaloja, ja se 
rikastutti myös estetiikkaa ja ihmisten käytännöllistä elämää. Marxin muistivihkoista 
henkii sama asenne. Myös hän katsoo, että luonnon tuntemuksella ja luonnosta saa-
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tavalla innoituksella on usein ollut suuri myönteinen merkitys filosofialle. Hän panee 
muun muassa merkille, miten se, että eräät filosofit ovat katsoneet löytäneensä järjen 
myös luonnosta, on synnyttänyt heissä lämmintä, ekstaasia muistuttavaa innostusta: 
”intensiivisemmille filosofeille, kuten aristoteleelle, spinozalle, Hegelille, oli itsellään 
heidän asenteellaan yleisempi, vähemmän empiiriseksi tunteeksi painuva muoto, ja 
juuri siksi on aristoteleen innostus […] kun hän traktaatissa peri tês fyseôs zôikês ihailee 
luonnossa esiintyvää järkeä […] täyteläisempää, lämpimämpää, yleissivistyneelle hen-
gelle hyväätekevämpää; siksi tuo innostus on palanut […] korkeimpaan huippuunsa, 
ekstaasiin asti” (eB 1, 224)(x). aristoteleen osalta sama huomautus esiintyy toisessakin 
kohdassa (mt., 61). Huomautusten teoreettis-filosofinen kärki suuntautuu empirismiä 
ja mekanistista reduktionismia vastaan samaan tapaan kuin straussin ja Feuerbachin 
näkemykset.40 aristoteleen teoksen nimen Marx kylläkin muistaa väärin, sillä sen 
nimistä teosta (”eläinten luonnosta”) ei stageiralaiselta tunneta. Oletettavasti Marx 
tarkoittaa teoksesta Eläinten osista löytyvää kohtaa (De part. an. i,5,645a), jossa sano-
taan, että vaikka eläimet eivät olekaan jumalallisia, saattaa niiden tutkiminen tuottaa 
filosofisesti asennoituvalle hengelle mittaamatonta iloa. 

eräässä valmiin väitöskirjan viitteessä (i.iV.13) – se liittyy jaksoon, jonka teks-
ti on kadonnut – Marx taas siteeraa aristoteleen ajatusta luontoa koskevan koke-
muksen myönteisestä vaikutuksesta filosofiseen oivalluskykyyn ja laajakatseisuuteen: 
”kokemattomuus on syynä siihen, ettei meillä ole kykyä ymmärtää tunnustettuja 
tosiasioita. niinpä ne, jotka ovat enemmän perehtyneet luontoon, voivat paremmin 
esittää prinsiipit, jotka voidaan yhdistää ja jotka ovat kattavia. ne taas, jotka paljon 
järkeilyn takia eivät ota huomioon tosiasioita, paljastuvat helposti sellaisiksi, jotka 
katsovat asioita liian suppeasta näkökulmasta.” (De 145/eB 1, 335; De gen. et corr. 
i,2,316a5–10.) Tämä huomautus pyrkii rehabilitoimaan luonnon konkretiaa ja käy 
sikäli yksiin esimerkiksi Feuerbachin kanssa. samassa hengessä Marx korostaa De-
mokritoksen laajaa tietämystä, johon kuului perehtyneisyys luonnonilmiöihin: ”kun 
nyt tutkimuksen luonteeseen kuuluvat sen alueellinen laajeneminen, aineiston keräily 
ja ulospäin suuntautuva etsintä, niin näemme Demokritoksen vaeltavan läpi puolen 
maailman kokemuksia, tietoja ja havaintoja vaihtamassa. ’Minä olen’, kehaisee hän 
itseään, ’kuljeskellut suuremmassa osassa maailmaa kuin aikalaiseni ja tutkinut huo-
lellisesti kaukaisimpiakin kolkkia; olen nähnyt eniten ilmastoja ja maita ja kuunnellut 
useampia oppineita miehiä’ ”. (De 76/eB 1, 272.)41 Tätä tietojen keruun pyrkimystä 
sinänsä Marx ei suinkaan väheksy, vaikka yleisesti ottaen asettaakin epikuroksen filo-
sofisemmin orientoituneen luontoharrastuksen sen yläpuolelle. 

ehkä vielä kiinnostavampia ovat Epikuros-vihkoista löytyvät huomiot ihmisen luon-
tosuhteen historiallisesta kehityksestä. niihin näyttäisivät vaikuttaneen ainakin Hege-
lin luennot filosofian historiasta ja historian filosofiasta, mutta muutkaan lähteet eivät 
ole poissuljettuja. kyse on siitä, että kreikkalaisen filosofian kehitystä jäljittäessään ja 
jaksotellessaan Marx ottaa usein lyhyesti esiin myös ihmisen ja luonnon suhteen, mikä 
edellä (jaksossa 2.2.) jo pilkahti ajatuksessa nousista ”fyysisen katsannon” vastakohtana. 
kuten Hegelillä, myös Marxilla teema ilmaantuu esiin substanssin käsitteen kautta. 

Marxin mukaan varhaisimmat filosofit, etenkin niin sanotut seitsemän viisasta, 
olivat ”vain astioita, Pythioita, joista substanssi yleensä, yksinkertaisina käskyinä, ka-
jahtelee ilmoille; heidän kielensä on vielä substanssin kieltä” (eB 1, 78).42 Myöhem-
min pythagoralaiset ”luovat itselleen sisäisen elämän valtiossa”, ja heidän ”elämänsä 
muoto” on ”rajoitettu laajuuden ja luontosidoksisen perustan minimiin, kuten heidän 
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prinsiippinsä, luku, on värikkään aistimellisuuden ja ideaalisuuden puolivälissä” (mt.)
(x). sokrateen daimonion sitten olennoi ihmisen sisäisenä äänenä jälleen uutta askelta 
ihmisen irtautumisessa luonnon määräämästä elämäntavasta, mutta osoittaa samalla 
sen sitkeyttä, kun daimonion itse toimii luonnolle ominaisella välttämättömyydellä: 
”Daimonion on välitöntä ilmentymää siitä, että filosofia on kreikkalaisten elämälle 
sekä puhtaan sisäistä että puhtaan ulkoista. Daimonion-määreen kautta subjekti tu-
lee määritetyksi empiirisesti yksittäiseksi, koska se [so. daimonion] on luontopitoista 
[naturhafte] substantiaalisesta, siis luonnon rajoittamasta elämästä murtautumista tässä 
elämässä, sillä daimonion ilmenee luonnonmääreenä.” (Mt., 84.)(x) 

kun siis jo sokrates sijoittuu aikaan, jolloin vanha luonnonläheinen ja luonnon-
ehtojen rajoittama elämäntapa oli pitkälti murtunut, niin vielä vahvemmin tämä 
luonnollisesti pätee hellenismin kauteen ja esimerkiksi noin 130 vuotta sokrateen 
jälkeen eläneeseen epikurokseen. Miten epikuroksen atomismi ilmentää – sosiaa-
lisen pirstoutumisen ohella – ihmisen luontosuhteen hajoamista ja luonnon itsensä 
pirstoutumista, sitä Marx perustelee hauskasti toteamalla, että epikuroksen (tai Luc-
retiuksen) atomimaailmassa tuntuisi vallitsevan kova meteli ja hälinä: ”Muodostumien 
[so. olioiden] syntyminen atomeista, niiden repulsio ja attraktio [toisiinsa törmäily ja 
tarrautuminen] on meluisaa.43 kovaääninen kamppailu, vihamielinen jännitys luon-
nehtii maailman työverstasta ja sepänpajaa. sisäisesti pirstoutunut [im Innern zerrissen] 
on se maailma, jonka sydämessä sillä tavoin melskataan.” (Mt., 162.)(x) Metelöinnin 
ohella myös atomien vihamielinen suhtautuminen toisiinsa, joka saa ne näyttämään 
keskenään taistelevilta sotureilta, viittaa Marxin mukaan luonnon hajoamiseen. ato-
mien hahmossa ”meillä on kiinteitä, läpitunkemattomia, aseistettuja sankareita, joilta 
kaikki muut ominaisuudet puuttuvat, itselleen olemisen [Fürsichsein; tässä: erillisyyden, 
oliomaisuuden] jäykkä muoto, jumalista vapautettu luonto [entgötterte Natur] ja maa-
ilmasta vapautettu Jumala” (mt., 170; korost. JH)(x). kyseessä on ”kahtia murretun, 
mekaanisen maailman” (entzweigebrochnen, mechanischen Welt) ilmentymä (mt.).44 

Yksittäisiä filosofeja ja koulukuntia koskevien huomautusten lisäksi Marx esittää 
Epikuros-vihkojen alkuosissa myös ajatuksia ihmisen luontosuhteen kehityksestä pi-
demmällä tähtäimellä. Häntä kiinnostaa antiikin ajan ja modernin maailman filosofi-
oiden keskinäinen suhde, jonka hahmottumisessa epikurolaisuudella oli ollut merkit-
tävä rooli. käy ilmi, että suhteen saama muoto kytkeytyy myös ihmisen luontosuh-
teen muutoksiin. Marx mainitsee ensin, miten Gassendi oli 1600-luvulla elvyttänyt 
epikurolaisuutta, ja jatkaa sitten: 

[u]udempi filosofia herää henkiin siinä, missä vanhempi oli luhistunut, yhdeltä osal-
taan Cartesiuksen mukana universaalissa epäilyssä – skeptikot taas soittivat kreikkalai-
sen filosofian hautakelloja – ja toisaalta rationaalisessa luonnon tarkastelussa, kun taas 
antiikin filosofia murtui epikuroksessa vielä johdonmukaisemmin kuin skeptikoilla. 
Muinaisaika oli juurtunut luontoon, substantiaaliseen. Luonnon degradaatio, sen pro-
fanoituminen, merkitsee perusteellista substantiaalisen, täyteläisen elämän murtumista; 
moderni maailma on juurtunut henkeen, ja henki voi olla vapaa laskiessaan toisen, luon-
non, itsestänsä pois. Mutta myös päinvastoin se, mikä muinaisilla ihmisillä oli luonnon 
profanoitumista, on moderneilla uskonnon kahleista vapautumista, ja siihen, mistä 
vanha joonialainen filosofia ainakin prinsiipin mukaan alkaa: jumalallisen, idean nä-
kemisestä luonnossa ruumiillistuneena, täytyy lisäksi kohota modernin rationaalisen 
luonnon tarkastelun. (Mt., 58, 60; korost. JH.)(x) 
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Marx siis katsoo, että muinainen luonnonläheinen, luontoon juurtunut elämä oli 
”täyteläistä” (gediegenes), joskin myös hengen kehitystä ja vapautta rajoittavaa. sama 
teema tulee hiukan toisilla sanoilla esiin toisessakin kohdassa: 

[V]anhoissa filosofioissa meteorit, näkyvä taivas [oli] niiden substantiaalisen rajoittu-
neisuuden [Befangenheit] symboli ja ilmikuva, niin että jopa aristoteles pitää tähtiä 
jumalina [...] Muinaisten ihmisten edellytys on luonnon teko, modernien hengen 
teko. Muinaisten ihmisten kamppailu [so. elämä ylipäätään] saattoi päättyä vasta, kun 
näkyvä taivas, elämän substantiaalinen side, poliittisen ja uskonnollisen olemassaolon 
mahtitekijä, lyötiin pirstaleiksi. Luonnon täytyy näet tulla hakatuksi halki, jotta henki 
yhdistäisi itsensä itsessään. kreikkalaiset rikkoivat sen Hefaistoksen taidokkaalla vasa-
ralla, hakkasivat sen patsaissa hajalle; roomalainen upotti miekkansa sen sydämeen, 
ja kansat kuolivat; mutta moderni filosofia poistaa sanan päältä sinetin, antaa sen 
palaa poroksi hengen pyhässä tulessa (mt., 74; korost. JH; Marxin korost. poistettu)
(x).45

Meteoreilla tarkoitetaan tässä taivaalla tapahtuvia ilmiöitä ylipäätään; tässä laajassa 
merkityksessä sanaa käytti muun muassa epikuros. ”näkyvä taivas” eli ”elämän sub-
stantiaalinen side” taas tarkoittaa ensinnäkin vanhaa luonnonläheistä elämäntapaa 
uskontoineen, myytteineen ja ikivanhoine traditioineen, mutta toisekseen myös itse-
ään luontoa. samaa kielenkäytön kaksinaisuutta esiintyi Hegelillä, kun ”substanssi” 
saattoi tarkoittaa sekä kansanhenkeä että myös ”tosiolevaista” perinteisessä mielessä, 
jolloin siihen tietysti sisältyi välttämättömänä osana luonto. kuten edellä nähtiin, hä-
nellä tämä kaksinaisuus juontui siitä, että kansanhenget olivat ”hengeksi” ymmärretyn 
substanssin kehitysvaiheita. 

kummassakin tekstikohdassa on puhe jonkin eheän hajoamisesta ja ne osoittavat, 
että Marx suhtautuu terävän kaksinaisesti historialliseen prosessiin, jonka kautta ihmi-
nen on loitontunut muusta luonnosta. Marx ei ole mitenkään innokas tuomitsemaan 
vanhaa luonnonläheistä elämää alkukantaiseksi. Tuon elämän hyvänä puolena oli, 
että se oli jossain mielessä sopusuhtaista. sitä paitsi sen päättyminen tuotti nähtävästi 
ongelmia paitsi ihmiselle ja hänen elämäntavalleen myös itselleen luonnolle, joka siinä 
vaiheessa ”lyötiin pirstaleiksi” (zertrümmert ward) tai tuli ”hakatuksi halki” (entzwei-
geschlagen), kun sen yksi osa sekoittui siitä vähitellen erottautuvan ihmisen toimintaan 
toisen jäädessä ennalleen. Mitä ikinä tämä tarkkaan ottaen tarkoittaakin, se ei kuulosta 
miellyttävältä prosessilta. samalla Marx kuitenkin muistuttaa, että luonnon hajottami-
sen juuret olivat syvällä, kun näet sitä tietyssä mielessä vaati jo kreikkalaisten suuren-
moinen taide. niinpä on selvää, ettei Marxin mielessä myöskään kangastele romant-
tinen ”luontoon palaaminen”. Pikemminkin häntä orientoi jo Hegelille ominainen 
pyrkimys sulattaa historian kunkin kauden arvokkaat puolet nykyisyyden ainesosiksi. 
ihmiskunnan luonnosta irtautumista on leimannut edistyksen ristiriitaisuus: jotain on 
tosin mennyt hukkaan, mutta jotain uutta ja korvaamattoman arvokasta tullut tilalle 
hengen vapaamman kehityksen myötä. 

Huomiota kannattaa kiinnittää myös Marxin puheeseen siitä, miten hengen vapau-
den edellytyksenä on, että se voi ”laskea luonnon itsestänsä pois” (die Natur aus sich 
entlassen), ja miten edellytyksenä sille, että henki ”yhdistäisi itsensä itsessään” (sich in 
sich selbst eine), on luonnon hajottaminen. sanonnat vahvistavat vaikutelmaa, että hän 
on ammentanut ajatuksiaan Hegeliltä, tarkemmin sanoen tämän historianfilosofiaan 
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kuuluneesta, äsken jo esiin pilkahtaneesta niin sanotusta hengen odysseiasta, jonka 
mukaan luonnon huomastaan pois päästänyt, eräänlaisiksi vastapelureikseen suuren 
joukon luonnonobjekteja luonut ja tässä mielessä luonnon hajottanut ”henki” lähtee 
sen jälkeen paluumatkalle kohti itseään, jolloin se paitsi tiedostaa omaa olemustaan 
myös kasvattaa vapauttaan niin, että lopulta vastaan tulee jopa ”luonnosta ja sen vält-
tämättömyydestä vapautuminen”, hengen ”sovitus [Versöhnung] luonnon ja todellisuu-
den kanssa” (HW 9, 539). Marxin jälkimmäisen sanonnan voi nähdä vastaavan myös 
eräitä schellingin historianfilosofian ajatuskulkuja, kun siinä esimerkiksi katsottiin, 
että koko maailmassa ja luonnossa vaikuttaa ”hämäryyden periaate” (schelling 2004 
[1809], 58), joka aiheuttaa hajoamista ja disharmoniaa (mt., 55), mutta myös sen 
vastavoimana ”kestävä [so. jatkuva] luominen” (mt., 66). Jälkimmäinen saa lopulta 
voiton, kun ”Jumala [...] [ottaa] myös luonnon haltuunsa” (mt., 113). Tämä tapahtuu 
ihmisen välityksellä, toisin sanoen prosessissa, jossa samalla ”myös hänet [ihminen] 
sidotaan Jumalaan” (mt.). Tällä tavoin tilasta, jossa luonto esiintyy hajonneena, tulee 
myös schellingin katsannossa jonkinlainen esivaihe myöhemmin koittavalle ihmisen 
ja hänen psyykkis-henkisten kykyjensä eheytymiselle ja syvenemiselle. 

Olivatpa Marxin tärkeimmät lähteet mitkä tahansa, myöhemmin hänen ideoistaan 
näyttää kehittyneen merkittävä osa hänen vieraantumisteoriaansa, jossa luonto on 
monin tavoin mukana. Tämä teoria häämöttää todellakin tunnistettavasti jo näissä 
varhaisissa tekstikohdissa, vaikka Marx myöhemmin selkeän materialistista historian-
käsitystä kehitellessään luonnollisesti uudisti ja rikasti monin tavoin käsitystään ih-
mistajunnan historiallisesta kehityskulusta. Myös sanaa vieraantuminen (Entfremdung) 
Marx käyttää silloin tällöin jo Epikuros-vihkoissa ja väitöskirjassaan – tähän palataan 
edempänä. 

edellä selostettiin, miten Marx kehitteli viidennessä epikuros-vihkossa filosofian 
käytännönläheisiä kausia koskevaa konseptiota ja arveli yhden sellaisen kauden olevan 
jo alullaan, pian ”titaanien kamppailuksi” äityvänä. kun nyt filosofian kehitys on kyt-
köksissä paitsi sosiaaliseen kehitykseen, myös ihmisen luontosuhteen muutoksiin, niin 
ajatteleeko Marx, että käännekohdat kohti käytännönläheisyyttä, kohti ”maallisten 
seireenien” syliä, saattavat parhaassa tapauksessa olla myös käänteitä kohti jonkinlaista 
luonnonläheisyyttä tai ihmisen luontosuhteen suurempaa harmoniaa? sellainen ajatus 
olisi luonnollinen sekä Hegelin ”sovituksen” että schellingin panteismin näkökulmas-
ta, ja voisi myös olettaa, että Marxin käytännönläheisiksi lukemien postaristoteelisten 
koulukuntien luonne on ollut omiaan johtamaan häntä kohti tätä johtopäätöstä. nä-
mä koulukunnat nimittäin korostivat, kukin omalla tavallaan, luonnon suurta merki-
tystä ihmiselle. stoalaiset tähdensivät luonnonfilosofian tärkeyttä, mikä juontui heidän 
postuloimastaan ihmisen pakosta alistua kosmoksen lakeihin. Toisenlaisen käänteen 
kohti luontoa toteutti skeptisismin perustaja Pyrrhon, joka suositteli valtiollisesta elä-
mästä vetäytymistä ja yksinkertaista elämäntapaa kyynikoiden hengessä. Myös täl-
lainen sosiaalisten suhteiden supistaminen johti ihmisen suurempaan riippuvuuteen 
luonnosta, tosin tavalla, joka ei ole koskaan saanut laajaa kannatusta. nykyihmisen 
silmissä huomattavasti miellyttävämmällä tavalla ekologiselta vaikuttaa epäilemättä 
Marxin mielenkiinnon pääasiallinen kohde eli epikurolaisuus, jossa vaalittiin yksin-
kertaisen ja luonnonläheisen elämäntavan ihannetta, kuitenkin ilman asketismia. 

Marxin säilyneistä muistiinpanoista ei kuitenkaan löydy pohdintaa siitä, miten ih-
misen luontosuhde saataisiin kääntymään uusille urille. Hänellä on ensinnäkin hah-
motelma filosofian käytännönläheisistä kausista, joista yksi on juuri alkanut, ja toiseksi 
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ajatuksia siitä, miten edistys on välttämättömyydestään ja ansioistaan huolimatta joh-
tanut myös ongelmiin ihmisen luontosuhteessa. nämä asiat eivät kuitenkaan Marxin 
tämän ajan teksteissä yhdisty; ne esiintyvät niiden eri osissa. Vasta muutamaa vuotta 
myöhemmin hän alkaa ulottaa ekologista näkökulmaa myös tulevaisuuden maail-
maan vieraantumisteoriansa puitteissa. Onko siis ajateltava, että ekologiset, ihmisen 
luontosuhteeseen liittyvät kysymykset eivät sittenkään vaikuttaneet Marxin väitöskir-
jan aiheenvalintaan ja kehitelmien luonteeseen edes yhtenä sivumotiivina? Tämä olisi 
virheellinen päätelmä. Marx tapailee näkemystä ihmisen luontosuhteen historiallises-
ta kehityksestä ja panee merkille sen ongelmallisia puolia. Jo tätä on toki paikallaan 
kutsua ekologiseksi tai ympäristöfilosofiseksi ajatteluksi, ja se on hyvinkin saattanut 
vaikuttaa siihen, millaisia asioita hän halusi tutkia.

Mikä sitten oli Marxin tutkielman aiheenvalinnan päämotiivi? Tässä luvussa on 
nähty ensinnäkin, miten Marxin tuntemista filosofisista opeista ja perinteistä löytyi 
melkoisesti perusteluja asettaa epikuros varsin korkealle jalustalle. niitä sisältyi jonkin 
verran hänelle läheiseen saksalaiseen filosofiaan ja vielä huomattavasti enemmän länti-
semmän euroopan valistukselliseen traditioon, jota hän myös hyvin tunsi. Toiseksi on 
nähty, että Marxia ympäröinyt saksalaisen ajattelun miljöö tarjosi kohtalaisen paljon 
perusteluja luonnonfilosofian merkittävyydelle. Voidaanko nyt laskea yhteen yksi plus 
yksi ja sanoa, että Marx valitsi väitöskirjansa aiheeksi epikuroksen luonnonfilosofian 
siitä syystä, että häntä olivat alkaneet kiinnostaa epikuros ja luonnonfilosofia? näin 
helposti asiasta ei ikävä kyllä selvitä. Jos Marxin arvio epikuroksen luonnonfilosofiasta 
olisi ollut yhtä ynseä kuin Hegelin, ei hänen kaltaisensa kunnianhimoinen henkilö 
varmastikaan olisi vaivautunut sitä syvemmin tutkimaan. On ilmeistä, että hän työn-
sä jossain vaiheessa oivalsi, että ei pelkästään epikuroksessa ylipäätään vaan myös ja 
nimenomaan hänen atomiopissaan piili jotakin arvokasta. Tätä havaintoa oli kyllä 
pohjustanut hänen schellingillä, Feuerbachilla ja muilla havaitsemansa luonnonfiloso-
fian yleinen arvostus, mutta lisäksi on tarvittu jotakin muuta, sillä edes materialistiksi 
pitkin harppauksin kehittyvä Feuerbach ei puhunut paljonkaan atomismista. 

niinpä Marxin aiheenvalinnan päämotiivi ei ole vieläkään selvinnyt, vaan etsintöjä 
on yhä jatkettava. seuraavassa luvussa tarkastellaan, mitä tuo atomiopin arvokas aines 
oli ja miten Marxin voi olettaa päätyneen sen keksimiseen. Tällöin on syytä siirtyä 
aluksi suoraan atomismin alkulähteille eli antiikin maailmaan. se on hyödyllistä myös 
siksi, että sitä kautta käy helpommaksi ymmärtää myöhemmissä luvuissa selostettavaa 
Marxin väitöskirjan ydinsisältöä. antiikkia koskevan katsauksen jälkeen seuraavassa 
luvussa tarkastellaan lyhyesti atomismin elpymistä uudella ajalla ja sen jälkeen vielä 
kerran Marxin länsieurooppalaisia ja saksalaisia lähteitä, nyt siltä kannalta, miten niissä 
suhtauduttiin atomismiin. Vasta sitten, kun tämä on tehty, voidaan Marxin aiheenva-
linnan motiiveihin saada riittävä selvyys. 
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3. Atomismi ja sen ristiriidat

3.1. Atomismi ja materian ainesten kiertokulku

kun Marx ryhtyi perehtymään antiikin atomioppeihin, millaiseen ajatusmaailmaan 
hän astui? alkuperäisen, 400- ja 300-luvuilla eaa. kehittyneen atomismin tunnetuim-
mat nimet olivat Leukippos ja Demokritos. edellinen suoritti uraauurtavan työn, 
mutta Demokritoksesta (ehkä n. 460–370 eaa.) tiedetään enemmän, ja hän näyttäisi 
olleen laaja-alaisempi ja systemaattisempi, kukaties myös filosofisesti terävämpi (esim. 
Bailey 1928a, erit. 108, 123). Heidän oppinsa oli erikoislaatuinen fysikaalis-kosmolo-
gisten sekä filosofisten, olevan substantiaalista olemusta, sen alkuperustetta tai -prin-
siippiä (arkhê = alku, alkuperä, perusta, valta) koskevien näkemysten yhteenpunoutu-
ma. Myöhempi atomisti epikuros eli runsaat sata vuotta Demokritoksen jälkeen (n. 
341–270 eaa.) uudenlaisissa oloissa; hän reformoi oppia, mutta myös säilytti siitä ja 
etenkin sen fysikaalisesta puolesta paljon. Hän onnistui perustamaan koulukunnan, 
joka säilyi hengissä muutamia satoja vuosia ja jonka merkittävin nimi on häntä ehti-
miseen ylistävä Lucretius (n. 97–55 eaa.).

kaikille atomisteille yhteisestä perusnäkemyksestä antavat hyvän yleiskuvan eräät 
antiikin auktoreiden lausunnot, joita myös Marx käyttää. Yksi on Plutarkhos khairo-
neialaiselta: ”Määrältään lukemattomat, jakamattomat ja toisistaan erilliset perushiuk-
kaset [ousiai], joilla ei ole laatua eikä aistimiskykyä, liikkuvat hajallaan tyhjyydessä. 
kun ne lähestyvät toisiaan, törmäävät toisiinsa tai kiinnittyvät toisiinsa, niin se mitä 
silloin muodostuu saattaa olla milloin vettä, milloin tulta, milloin kasvi, milloin ihmi-
nen. kuitenkin kaikki on vain atomeita, joita hän [so. Demokritos] kutsuu muodoiksi 
[ideai], ei mitään muuta” (adv. Col. 1110F–1111a; vrt. De 126/eB 1, 314, 316). 
”Ja epikuros sanoo […] asettavansa perustaksi samat periaatteet” (mt., 1111B; vrt. 
126/316). Marx siteeraa runsaasti myös Lucretiusta, jota hän alkoi työnsä edetessä ar-
vostaa yhä enemmän, niin että tämän mahtava runoelma Olevien luonnosta (De rerum 
natura)46 lopulta kohosi ehkä jopa hänen merkittävimmäksi tietolähteekseen. esi-
merkiksi: ”saa perustuksilleen samat [so. alkuhiukkaset] taivaan, maan, meren virrat, 
/ auringon sekä puut, maan viljat, henkivät heimot [so. ihmiset]” (DRn i,820–821; 
vrt. De 169/eB 1, 352).

atomismin fysikaalinen puoli on erittäin helppo ymmärtää: oleva koostuu perim-
miltään ainehiukkasista, jotka ovat niin pieniä, ettei niitä ole mahdollista aisteilla 
havaita. Tämä äärimmäisen yksinkertainen ”paradigma” antoi opille propagandistista 
voimaa, sillä se tyydytti varsin perustavia maailman ymmärtämisen tarpeita. sen ajan 
luonnontutkimuksen pääsuunnat olivat jo edenneet niin pitkälle, että ne olivat tör-
männeet ihmisen havainnointimahdollisuuksien rajoihin. Taivaanilmiöt tapahtuivat 
hyvin kaukana, monet fysiologiset prosessit elävien kasvien, eläinten ja ihmisten sisällä, 
ja myös ihmisen fysikaalisessa lähiympäristössä saatettiin päätellä olevan prosesseja, 
”jotka eivät olleet kaukaisia eivätkä piilossa, mutta tapahtuivat aistikynnyksen ala-
puolella. kuten atomistit sanoivat, ’Luonnon toimet kappalehin näkymättömin [so. 
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niiden kautta] käyvät.’ ” (Farrington 1967, 46.)47 Me näemme kappaleiden vaikut-
tavan toisiinsa ja muuttavan toisiaan, mutta näemme myös muutoksia, joille emme 
havaitse mitään syytä, ja tällöin ”on luonnollista tyydyttää kausaalisen selittämisen 
tarvetta olettamalla, että mikroskooppisessa maailmassa tapahtuu havaitsemattomien, 
muuttumattomien hiukkasten liikkeitä, jotka muodostavat tämän syyn. ideaa saa-
tetaan sanoa alkeelliseksi, mutta se on ollut omiaan tuottamaan fysiikalle vertaansa 
vailla olevaa menestystä, jolloin se todennäköisesti ilmentää yhtä aineellisten olioiden 
oleellista ominaisuutta.” (Dijksterhuis 1986, 10.)

näkymättömien hiukkasten avulla selittyivät luontevimmin havaittavien olioiden 
kvantitatiiviset erot ja muutokset; niiden syy oli siinä, että hiukkaset hakeutuivat tois-
tensa yhteyteen erilaisina määrinä ja eri tavoin ryhmittyneinä. atomistit pyrkivät kui-
tenkin muotoilemaan oppinsa kaikenkattavaksi systeemiksi, joka suoriutuisi myös kva-
litatiivisista muutoksista ja eroista. aristoteles kertoo Leukippoksen ja Demokritoksen 
katsoneen, että jokin kohde saattaa pienen osasen lisäyksen jälkeen ilmetä aivan erilai-
sena (De gen. et corr. i,2,315b9–14). Mutta kun Plutarkhos sanoo äskeisessä sitaatissa 
hiukkasten olevan laaduttomia (apoioi), niin se on kärjistys. atomistien näkemyksen 
mukaan laadulliset selitykset edellyttivät, että atomeilla katsottiin jo alun alkaen olevan 
joitakin perusominaisuuksia. Demokritos oletti sellaisiksi muodon, koon ja asennon 
eli ”kääntymisen” (tropê), mahdollisesti myös painon, joista kaikki näkyvien kappa-
leiden ominaisuudet siis tavalla tai toisella juontuivat. Tähän sisältyvä suuremman ja 
vaihtelevamman ilmiöjoukon johtaminen pienemmästä ja pysyvämmästä edesaut-
toi luonnonlakien etsintää, mikä kuitenkaan ei tarkoita, että Demokritosta olisivat 
atomiopin kehittelyssä orientoineet ensisijaisesti hänen aikansa luonnontutkimuksen 
konkreettis-käytännölliset tarpeet, siis pyrkimykset ennustaa tai manipuloida niitä tai 
näitä luonnonilmiöitä. useimpiin sellaisiin tarkoituksiin, vaikkapa taivaankappaleiden 
ratojen laskemiseen tai lääkkeiden fysiologisten vaikutusmekanismien tutkimiseen, 
atomismi oli aivan liian abstrakti oppi (vrt. von Fritz 1971, 68–69, 90). kyse oli pi-
kemminkin eräänlaisesta metateoriasta tai yrityksestä konstruoida aikakauden tieteen 
tasoa vastaava maailmankuva.

Myös maailmankuvana atomismi antoi mahdollisuuden esittää kausaalisia hypo-
teeseja mitä moninaisimmista asioista. ne vain olivat usein sen laatuisia, että niitä on 
pystytty arvioimaan konkreettisesti vasta satoja tai tuhansia vuosia myöhemmin, kaik-
kia ei vielä nykyäänkään. atomismi loi pohjaa esimerkiksi taivaankappaleiden koostu-
musta ja syntyä koskeville, enimmäkseen kuitenkin vasta uudella ajalla ilmaantuneille 
teorioille. Myös lukuisille maanpäällisille ilmiöille löydettiin periaatteessa kiinnostavia 
selityksiä: Tuuli syntyi Demokritoksen mukaan siten, että toisiinsa törmäilevät atomit 
päätyivät lopulta liikkumaan osapuilleen samansuuntaisesti (Dk 68a93a). ihmisen 
ja eläinten aistien, esimerkiksi hajuaistin, toiminta edellyttää kohteista irtaantuvien ja 
aistinelimiin kulkeutuvien hiukkasten virtaa (mt., 68a135). atomismi teki vaikutuk-
sen myös eräisiin varsinaisten filosofipiirien ulkopuolella vaikuttaneisiin luonnontut-
kijoihin, jotka tosin eivät välttämättä omaksuneet sellaisenaan sen filosofista puolta, 
mutta päätyivät kuitenkin erilaisiin hiukkasteorioihin. esimerkiksi Filon Bysanttilai-
nen (200-luvun loppu eaa.) katsoi, että kun kuumentaminen heikensi metalleja ja 
viilentäminen ja takominen taas lujittivat niitä, niin tämä selittyi luontevimmin sillä, 
että ne koostuivat osasista (sômata), joiden väliin jäävä tyhjä tila laajeni ja pieneni. 
Myöhemmin elänyt kuuluisa mekaanikko Heron aleksandrialainen (ehkä 100-luku 
eaa.) päätteli, että koska ilmaa täynnä olevaan metallipalloon oli mahdollista puhal-
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taa putken kautta vielä lisää ilmaa, se osoitti ilman koostuvan hiukkasista (hänelläkin 
sômata), jotka oli mahdollista puristaa lähemmäksi toisiaan.48

Luonnontiede kehittyi paljolti myös lääketieteen muodossa, ja sillä alalla atomis-
mia edustivat näkyvimmin erasistratos keoslainen (200-luku eaa.) sekä asklepiades 
Bithynialainen (tai Prusalainen, 100-luku eaa.).49 He eivät hyväksyneet hippokraatti-
seen, pitkälti empiiris-käytännölliseen ja filosofioista riippumattomaan lääketieteeseen 
kuitenkin sisältynyttä filosofista ainesta, jossa painotettiin vanhaan puolimytologiseen 
luonnonfilosofiaan turvautuen ”neljän ruumiinnesteen” merkitystä ja niiden tasapai-
non tai ”oikean sekoittumisen” häiriintymistä sairauksien syynä, mikä johti koros-
tamaan eri elimissä piileviä ”luonnollisia voimia” sekä elinten tehtäviä, funktioita. 
erasistratoksen mukaan jänteet, verisuonet ja hermot koostuivat näkymättömistä, siis 
vain järjen keinoin tiedostettavista hiukkasista (logôi theôrêta sômata), jotka vaikuttivat 
toisiinsa kausaalisesti. Ruoansulatuksessa oli kyse ruokien jauhautumisesta hienoiksi 
osasiksi, ei aineiden toisiksi muuttumisesta. asklepiadeksen näkemykset olivat saman-
kaltaisia; sairauksien syynä hän piti massahiukkasten (onkoi) juuttumista paikoilleen 
ruumiin ahtaissa kohdissa. kuten alfred stückelberger huomauttaa, tämänkaltaisia 
selityksiä arvioitaessa ei niinkään kannata pohtia, oliko erasistratoksen ja asklepia deen 
näkemys oikeampi kuin hippokraattinen. ”[k]ummallakin taholla tehdyistä erittäin 
kiinnostavista yksittäisistä huomioista huolimatta sairauksien selittäminen oli tuomit-
tu jäämään arvuutteluksi aina 1700-luvulla alkaneeseen mikrobiologian kehittymiseen 
asti; aineenvaihdunnan kohdalla taas oleellisia ovat 1800- ja 1900-lukujen biokemian 
tulokset” (stückelberger 1984, 117). Historiallisessa katsannossa on paras tyytyä totea-
maan, että atomistien mukana ”lääketieteen historiaan ilmaantui ensi kerran jännite 
lähinnä fysikaalis-positivistisen sekä lähinnä orgaanis-funktionaalisen lähestymistavan 
välillä, mikä myöhemmin, muuttuneissa olosuhteissa, leimasi koko uuden ajan lääke-
tieteellistä ajattelua” (mt., 96). Voi sanoa, että myös lääketieteessä atomismi onnistui 
rikastuttamaan tutkimusta, mutta törmäsi jälleen myös ongelmiin, joiden ratkaisemi-
sen aika oli vielä kaukana edessä.

kuten nähtiin, atomistiseen maailmankuvaan kuului huima visio kaikkien elot-
tomien ja elollisten olioiden alituisesta ja ikuisesta toisikseen vaihtumisesta ja vuoro-
vaikutuksesta. Hiukkasten hajanainen, tavallaan satunnainen liike tuottaa toisinaan 
pysyvämpiä muodostumia, mutta tukevimmatkin niistä ovat vain tilapäisiä, ennem-
min tai myöhemmin katoavia. atomit taas ovat kaiken alkuperusteita, joita ei voida 
hävittää. ne eivät myöskään oliosta toiseen siirtyessään muutu, mistä seuraa, että oliot 
koostuvat samoista ”aineksista”, atomeista sekä niiden yhdistelminä syntyvistä aineista. 
edelleen, koska atomit ovat aktiivisesti liikkuvia, ne ovat sisäisestä muuttumattomuu-
destaan huolimatta erittäin luovia; niiden liikkeet ovat kaikkien, mitä erikoisimpienkin 
muutosten ja metamorfoosien ainoa lähde. Tämä aktiivisuus ja luovuus ilmenee myös 
kaikissa näkyvissä olioissa. koska atomit, joista oliot muodostuvat, ovat liikkeessä 
aina, toisin sanoen ovat pysähtymättömiä, niin olioiden vuorovaikutuksessa mikään 
osapuoli ei ole täysin passiivinen, vaan ne kaikki vaikuttavat aktiivisesti toisiinsa, sekä 
tuhoavat että luovat toisiaan. Ja kun myös ihminen koostuu atomeista, hän on tässä 
yleisessä vuorovaikutuksessa mukana: hän vaikuttaa ympärillään oleviin olioihin, joko 
käyttää niitä hyväkseen tai ”avustaa” niitä, ja yhtä hyvin ne vaikuttavat häneen, käyt-
tävät häntä hyväkseen tai ”auttavat” häntä omalla luonnollisella tavallaan.

Tämä maailmankuva orientoi atomisteja esittämään ideoita, joita nykyään kut-
sutaan ekologisiksi. kyse ei ole pelkästään siitä, että atomismi näyttää jälkikäteisessä 
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katsannossa sisältäneen jotakin, minkä nykyinenkin ympäristöfilosofia voi hyväksyä. 
Jo antiikin ihmiset itse keskustelivat varsin laajasti ihmisen luontosuhteen ongelmista, 
esimerkiksi metsien katoamisesta, maan hedelmättömäksi muuttumisesta tai vaikkapa 
eläinten soveliaasta kohtelusta, ja atomistit näyttävät tuoneen asiaan oman panoksensa. 
J. Donald Hughes, joka on tehnyt merkittävää työtä antiikin ekologisten ongelmien ja 
ajattelun tutkijana, korostaakin ainesten kiertokulkuun perustuneiden oppien tärkeyt-
tä, joskin kiittää lähinnä empedoklesta, ei niinkään atomisteja: ”ekologian filosofisena 
perustana on käsitys maailmasta biologisena systeeminä, jonka sisällä tapahtuu vuoro-
vaikutuksen ja muutoksen kiertokulkuja. Tämä idea löytyy säilyneiden fragmenttien 
perusteella empedokleelta, joka katsoi kaikkien olioiden jakavan samat alkuaineet, 
niin että syntyy jatkuva vuorovaikutusprosessi, jossa mikään olio ei synny tyhjästä eikä 
tuhoudu lopullisesti. Tätä voitaisiin verrata nykykäsitykseen aineen ja energian virtaa-
misesta ekosysteemissä. empedokles ymmärsi kosmoksen loputtomaksi kierroksi.” 
(Hughes 1994, 62; korost. JH.)

kuitenkin lähes kaikki tässä ekologisesti antoisiksi luetut – ja sitaatissa korostetut – 
ajatukset löytyvät myös atomisteilta, mikä ei ole lainkaan yllättävää, sillä empedokles 
kuului heidän tärkeimpiin lähteisiinsä ja innoittajiinsa. sellainen ero kylläkin on, että 
empedokleen kaikkeuden pallo (Sfairos) todellakin oli ”biologinen systeemi”, elävä 
olento, jonka luonteen hän ilmeisesti ymmärsi myös panpsyykkisessä sävyssä, jolloin 
sen puitteisiin mahtui jopa sielunvaellus. atomistien maailma taas oli kaikessa oleelli-
sessa sekulaari sekä ytimeltään mekaaninen, kovien elottomien kappaleiden törmäilyyn 
perustuva, vaikka johtikin lähtökohtansa kanssa ristiriitaan ajautuen pitämään atomeja 
myös luovuuden korkeampien muotojen lähteenä. saattaa olla, että atomiopissa tällöin 
hävittiin jotakin verrattuna empedokleeseen, jonka näkemys suuntautui selkeämmin 
etsimään eläville olennoille tärkeää maailman ja myös erilaisten suppeampien kokonai-
suuksien harmonian tai tasapainon tilaa. nyt vain voi kysyä, eikö atomismissa toisaalta 
myös voitettu jotakin, kun se orientoi tehokkaammin havaitsemaan luonto-ongelmien 
todellisia materiaalisia syitä ja oli myös johdonmukaisemmin teleologisen maailman-
kuvan vastainen, mikä johti korostamaan kaiken pysyvältä näyttävän haavoittuvuutta 
ja katoavuutta.

Mihin keskinäiseen ekologiseen arvojärjestykseen empedokles ja atomistit asete-
taankin, myös jälkimmäisten ekologinen anti on ilmiselvä. Demokritoksen ja epiku-
roksen näkemyksen mukaan ihminen ei suinkaan ollut luonnon vastakohta tai sille 
jostakin sen ulkopuolelta sääntöjään saneleva oppimestari, vaan päinvastoin sen yksi 
osa, jonka oli muuta luontoa pidemmälle päästessäänkin myös otettava siltä oppia. 
Demokritos katsoi, että luonto ja kasvatus ovat jotakin toistensa kaltaista (Dk 68B33) 
ja että ihminen on oppinut paljon eläimiä jäljittelemällä (mt., 68B154). epikuros taas 
toteaa, että meidän on ”oletettava, että olosuhteet itse ovat opettaneet [ihmis]luonnolle 
monta ja monenlaista asiaa ja pakottaneet sen moneen. Järkeily on myöhemmin kehit-
tänyt pitemmälle luonnon osoittamia asioita ja tehnyt lisäkeksintöjä, joissakin asioissa 
nopeammin ja toisissa hitaammin”. (DL X,75.) ehkä vielä selkeämpinä ekologiset 
juonteet piirtyvät esiin Lucretiuksella, joka tarttuu runollisesti vanhaan mytologispoh-
jaiseen perinteeseen ja kutsuu maata ”äidiksi”, ”ruumiimme äidiksi” (nostri genetrix 
corporis) ja ”eläinten äidiksi” (mater ferarum) (DRn ii,598–599). Hän myös kytkee 
myytin lukuisiin kiinnostaviin konkreettisiin pohdintoihin ja tähdentää muun muassa, 
miten ihmisen työn tulokset itse asiassa ovat tulosta ihmisen ja maan yhteistyöstä:
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Luulteni ei suvut kuoloisten [so. ihmisten] ole lasketut köysin
taivaan kultaisin, ylähältään vainiomaihin,
luoneet ei meret niitä ja louhia iskevät kuohut, 
tuottanut ompi ne maa, joka nytkin ruokkivi niitä. 
Toisekseen rehevät maa viljat, uhkean viinin
käyttöön kuoloisten omin neuvoin itse on luonut, 
itse on antanut myös hedelmät sekä laitumet uljaat, 
työskennellen jotka nyt vaivoin kasvuhun saamme: 
juhdathan rasitamme ja voimat viljelijöiden 
(mt., ii,1153–1161).

kahden viimeisen säkeen pessimistinen sävy johtuu siitä, että Lucretius arvelee tällä 
kohdin (toisin kuin runoelmansa viidennessä kirjassa) ihmisten tunteman maailman 
olevan ”vanha” eli kehityksensä huipun jo ohittanut. kuten yksittäiset elolliset olennot, 
myös kokonaiset maailmat alkavat lopulta rapistua ja taantua; niin tapahtuu silloin, 
kun niistä jostain syytä poistuu atomeja enemmän kuin tilalle tulee uusia. sen että 
maa – Lucretius käyttää näissä pohdinnoissaan sekä sanaa tellus että terra – on tässä 
tilassa, voi nähdä esimerkiksi siitä, ettei se enää pysty synnyttämään suurikokoisia 
eläimiä (mt., ii,1150–1153), ja samoin siitä, että viljojen ja viinin viljely vaatii entistä 
enemmän työtä, jolloin sekä eläimet että ihmiset rasittuvat ylenpalttisesti. ”niin käy 
milloin enempää ei elon-suonihin suoda / lainkaan kuin on tuo, mikä virtaa pois sekä 
väistyy. / Tällöin seisahtaa edistyksen kaikkien täytyy”. (Mt., ii,1118–1120.)(x) ”sitten 
hiljalleen elintarmo ja täyteys voiman / murtuu, huonompaa yhä suuntaa päin ikä pai-
nuu” (mt., ii,1131–1132)(x). näin atomien virtaukset säätelevät sekä koko maailman 
että yksittäisten olioiden elinkykyisyyttä, ja Lucretius ilmeisesti kokee, että atomioppi 
antaa vanhalle luontoäiti-myytille ajantasaisen tieteellisen perustelun.

atomismi sisältää tai implikoi myös näkemyksen, että koska mikään maailman 
olioista ei ole ikuinen, mikään niistä ei voi saavuttaa lopullista ylivaltaa muihin. Tä-
mä puolestaan sopii huonosti yhteen antroposentrisen teleologian kanssa, jollaista 
Politiikassa puolustanut aristoteles kirjoitti, että eläimet on luotu ihmisiä ja kasvit 
eläimiä varten (Pol. i,8,1256b15–17). Myös stoalaiset tähdensivät maailman olevan 
tosin mutkikas mutta silti harmoninen ja kaunis järjestelmä, jonka jumalat olivat 
luoneet ihmistä varten. kuten John Passmore toteaa, epikurolaisuus erosi jyrkästi tä-
mänkaltaisista filosofioista: ”Lucretiuksen mukaan on absurdia olettaa, että maailman 
olivat luoneet jumalvoimat ihmisen käytettäväksi, ’niin paljon on vikakohtia siinä’. 
Hän ennakoi darvinistista oppia, että jos haluamme puhua ihmisen ilmaantumises-
ta maailmaan, joka on tehty valmiiksi ottamaan hänet vastaan, voimme tehdä sen 
ainoastaan hyvin rajoitetussa mielessä: maailma on sellainen, että ihminen voi kyllä 
säilyä siinä hengissä, mutta vain vaivoin, ja lisääntyä, mutta aluksi vain hyvin hitaas-
ti. samahan pätee jokaiseen lajiin, joka on onnistunut vakiinnuttamaan asemansa.” 
(Passmore 1980, 14.)50

Lucretiuksen katsannossa myös vakiintuneiden lajien asema on ristiriitainen, ei-
kä niiden tulevaisuudesta ole täyttä varmuutta; eloon ovat jääneet elinkelpoisimmat, 
parhaiten puolustautumaan kykenevät (DRn V,855–877). Tämä näkemys tuntuu 
kytkeytyvän hänen filosofiansa perustavaan luonteeseen. koska häntä – kuten myös 
epikurosta, jonka ajatusmaailmaa Lucretiuksen on katsottu pääpiirteissään ja usein 
myös detalien osalta toistaneen – yhtäältä kiinnostavat materian luovuus ja kehitysky-
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kyisyys ja niin ollen esimerkiksi eläinlajiston muutokset ja ihmiskunnan historia, mut-
ta hän haluaa toisaalta torjua teleologian, karkottaa päämääräsyyt pois sekä luonnon 
että ihmisten maailmasta, niin hän päätyy korostamaan elämän ja kuoleman voimien 
kamppailua. Tässä voi ehkä kuulla myös etäisiä kaikuja mytologisesta maailmanku-
vasta hyvine ja pahoine voimineen, eroksineen ja Thanatoksineen, mutta kamppailun 
tulos riippuu persoonattomista ja elottomista tekijöistä, atomeista ja niiden virtauk-
sista, jolloin mytologinen aines painuu taka-alalle atomistiseen perusnäkemykseen 
verrattuna. Tuhoavat voimat eivät voi saada lopullista voittoa, mutta yhtä hyvin myös 
kaikki kohoavat kehityskulut jäävät tilapäisiksi:

Voittoa ei pysyvää siis voi tuhontuottajat liikkeet 
saavuttaa, iäkseen elämää ei haudata koskaan; 
syntyyn saattajat taas, lisäkasvun antajat liikkeet 
säilyttää ikiaikojen taa ei luotua saata. 
niin tasapäisenä siis esialkujen [so. atomien] taistelu käypi
[sic aequo geritur certamine principiorum] 
mittaamattomain läpi aikain keskeytymättä. 
Tuolla nyt, täällä nyt voiton saa elontuottajan voimat, 
taikka ne voitetahan, sekauntuu hautausjuhliin 
lapsien parkuna (mt., ii,569–577).

Tässä alkaa myös näkyä, miten kaiken epävakaus ilmenee sattumina, jotka muun 
muassa tuottavat ihmisille onnettomuuksia ja vaikeuksia. kun taistelu on tasapäistä, 
riittää jokin hyvin vähäinen, tietyssä mielessä satunnainen seikka kääntämään sen 
jommankumman osapuolen voitoksi. sattumien roolia korostaessaan Lucretius ja epi-
kuros erosivat eräiden tutkijoiden mukaan Demokritoksesta, joka mahdollisesti sulki 
sattumat maailmankuvastaan pois (esim. seidel 1984, 116–117) tai ehkä piti niitä vain 
ihmisen riittämättömään tietoon liittyvinä asioina (esim. Bailey 1928a, 143; Guthrie 
1965, 417), siis itse asiassa näennäisyyksinä. kuitenkin on melko paljon viitteitä myös 
siitä, ettei asia sittenkään ole näin; tähän palataan edempänä (jaksossa 6.1.). Lucretius 
joka tapauksessa näyttää yhdistävän sattumat suurien, tuntemamme maailman kal-
taisten atomimuodostumien syntyyn:

[a]lkuset aineen [so. atomit] 
törmäten itsestään, omin neuvoin, sattuman kautta [forte]
turhaan, hukkaan, suotta [temere] on kohdanneet monin muodoin, 
kunnes tiukenneet ovat nuo, kokountumat joiden 
suurien muodosten ovat alkamapohjana aina, 
maan, meren, taivaankin sekä henkivien sukukuntain
(DRn ii,1059–1063)(x).51

sattumat vaikuttavat myös erilaisissa ihmisten kokemissa ilmiöissä. esimerkiksi tautien 
syistä Lucretius toteaa:

[s]iemenet runsaiden olioin, elon tuottavat meille, 
vaan päinvastoin myös taudin, kuoleman tuottavat 
leijaavat monetkin. ne kun yhteen sattuma saattaa
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[ea cum casu sunt forte coorta], 
taivas hämmentyy, on silloin tautinen ilma.
(Mt., Vi,1094–1097.)

Myös myrskyjen synnyssä näyttäisi olevan osuutta sattumalla: 

Pilviä karttuu, kun tämän taivaan korkeudessa 
lentävät kappalehet ovat käyneet äkkiä yhteen [coiere repente].
[…] saavat koostunnan nämä aikaan pilvien pienten; 
sitten tarrautuin nämä karttuvat, koostavat katraan, 
kasvavat tullessaan kokohon, sekä kiitävät tuulin, 
kunnes raivoamaan kohoaa kova ankara myrsky.
(Mt., Vi,451–452,455–458.)

Vähäisempien onnettomuuksien lisäksi olevaisen ikuisessa liikkeessä esiintyy myös val-
tavia, maailmojen tukevimmiltakin näyttävät rakenteet murskaksi jauhavia katastro-
feja. ne ovat seurausta ajan ikuisuudesta ja materian äärettömyydestä kosmoksessa, 
jonka vakautta mikään teleologia ei takaa. Mikään ei voi vastustaa äärettömässä ajassa 
vaikuttavia voimia (mt., V,378–379). Lopulta aina ilmaantuu kappaleita, jotka ”mit-
taamattomien voi syöksyä matkojen päästä, / hurjine pyörteineen kukistaa tämän 
kaikkeuskunnan” (mt., V,367–368)(x).

Vaikka Lucretius ei näillä kohdin suoraan puhu sattumista, on luontevaa olettaa 
hänen yhdistäneen jonkin maailman tuhon sattumiin siinä missä sen synnyn ja vä-
häisemmät onnettomuudetkin. silloin kyseisestä kohdasta on helposti nähtävissä, että 
Lucretiuksen sattumat eivät ole absoluuttisia siinä mielessä, että ne olisivat tapahtu-
mia, joilla ei ole mitään syytä. Mutta ne eivät myöskään juonnu pelkästään ihmisen 
riittämättömästä tiedosta, vaan liittyvät myös olevan objektiiviseen luonteeseen. niitä 
esiintyy kosmoksen sellaisissakin vaiheissa, jolloin ihmiskuntaa ei ole olemassakaan. 
silloinkin luonnollisesti sattuu usein, että rajattomasta avaruudesta ilmaantuu atomi-
en joukko ikään kuin ”häiritsemään” jonkin toisen, sillä hetkellä suhteellisen vakaan, 
sisäisten lainalaisuuksiensa mukaan toimivan joukon olemassaoloa. Mutta niin ei tie-
tenkään tapahdu joka hetki ja kaikkialla; siinä tapauksessa koko oleva olisi kaaoksen 
tilassa eikä edes suhteellisesta vakaudesta voitaisi puhua. kun siis sellaista tapahtuu vain 
silloin tällöin jossakin, niin olevassa erottuu tiettyjä hetkiä ja alueita, joilla yllättävät 
häiriötekijät vaikuttavat, sekä toisia, joilla ne eivät vaikuta. Vaikka siis absoluuttista 
sattumaa ei ole, ei kaikki myöskään etene yhtäläisellä vakaudella ja välttämättömyy-
dellä, ja juuri tämän eron esiin tuominen on sattuman käsitteen tehtävä.

se, että Lucretius on taipuvainen ymmärtämään sattuman suhteelliseksi seikaksi, 
joka saa merkityksensä siitä, että se eroaa suuremman vakauden omaavista olevaisen 
puolista, näkyy myös hänen tavastaan puhua ”tapahtumista” tai ”ilmiöistä” (eventa). 
Eventum voidaan kääntää myös aksidenssiksi; kyse on asioista, jotka eivät liity kanta-
jaansa, johonkin maailman osaan tai piirteeseen, substantiaalisesti tai välttämättömäs-
ti, vaan saattavat olla siihen liittymättäkin. kaikki aineiden ja olioiden määreet eivät 
tietenkään ole sellaisia. Tulelle kuuluvaa kuumuutta ja kiville kuuluvaa painoa ei voida 
irrottaa niistä ilman että tuli ja kivet tuhoutuvat (mt., i,451–454). sen sijaan even-
tum voidaan ottaa kantajastaan pois ilman että tämän luonto siitä muuttuu; se on siis 
pikemminkin tilapäinen ominaisuus tai tapahtuma. Tässä sattuman problematiikkaa 
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lähestytään tavalla, joka on filosofian historiassa yhdistetty kontingenssin käsitteeseen, 
toisin sanoen ajatukseen siitä, että jokin on satunnaista, jos se voi olla, mutta myös 
olla olematta. Lucretiuksen katsannossa sellaisia ilmiöitä löytyy ilmeisesti kaikkialta 
luonnon piiristä, mutta kohdassa, jossa hän määrittelee käsitteen, hän mainitsee esi-
merkkeinä joukon ihmisiin ja heidän yhteiselämäänsä liittyviä seikkoja:

Orjuus puolestaan sekä rikkaus suuri ja köyhyys, 
myös vapaus, sotakin, sopumieli ja monet seikat, 
joiden liittyminen, erokaan ei luontoa muuta
[manet incolumis natura], 
saaneet on nimen ansaitun: ne on ilmiömuodot [eventa] 
(mt., i,455–458)(x).

esimerkiksi köyhyys ja sodat eivät siis ole välttämättömiä. näin Lucretiuksen anti-
reduktionistinen asenne ja sattumien korostaminen johtavat valistushenkiseen ja hu-
maaniin fatalismin torjumiseen. samat seikat tulevat esiin epikurokselta säilyneessä 
aineistossa.52 Myös hän puhuu kappaleiden aksidensseista (symptômata), jotka eivät 
seuraile niitä pysyvästi (DL X,71–72). Ja hänelläkin näkyy hyvin, miten sattumien 
tunnustaminen palvelee hänen kohtalouskon vastaista kamppailuaan. Pythokles-kir-
jeen kuuluisassa kohdassa hän julistaa, että on jopa ”parempi uskoa myyttisiin tari-
noihin jumalista kuin joutua luonnonfilosofien kohtalon orjaksi, sillä edellinen vaih-
toehto tarjoaa jonkinlaista toivoa pakoon livahtamisesta jumalia palvelemalla, mutta 
jälkimmäisessä välttämättömyys on heltymätön […] Hän [so. viisas] ei pidä sattumaa 
jumalana, kuten ihmiset yleensä […] mutta katsoo sen tarjoavan lähtökohdan suurelle 
hyvälle tai pahalle.” (Mt., X,134.) Tällä kohdin esiintyvä sattuma-sana on tykhê, mutta 
tärkeintä ei ole sana vaan itse asia: tiukan, ikään kuin yksiulotteisen välttämättömyy-
den torjuminen etiikan perustaksi kelpaamattomana.

3.2. Atomi filosofisena käsitteenä

atomismin suuntautuminen teleologista maailmankuvaa vastaan ja tähän liittyvä 
sattuman problematiikka osoittavat, ettei atomismin luonnontieteellistä ja filosofista 
puolta voida erottaa jyrkästi toisistaan. atomismin filosofinen aines ulottui kuiten-
kin vieläkin syvemmälle. Vahvimmin se näyttää juontuneen koko esisokraattisen filo-
sofian peruskysymyksestä: mikä tai millainen on havaitsemiemme monimuotoisten, 
muuttuvaisten ja epäsäännöllisten ilmiöiden takana piilevä ympäristömme pysyvämpi 
puoli? Jo arkinen käytäntö ja intuitio osoittavat, että havaitsemissamme kohteissa on 
monien seikkojen ohimenevyydestä huolimatta myös jotakin muuttumatonta, jota-
kin mikä oikeuttaa puhumaan niistä jatkuvasti yksinä ja samoina. aristoteles kuvailee 
varhaisimman kreikkalaisen filosofian luonnetta: ”useimmat ensimmäisistä filosofeista 
uskoivat vain lajiltaan aineellisten prinsiippien olevan kaikkien prinsiippejä […] he 
ajattelevat, ettei mikään synny eikä häviä, koska tällainen perusluonto säilyy aina 
muuttumattomana. samoin kuin emme sano, että sokrateesta tulee olemassaoleva, 
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kun hänestä tulee kaunis tai sivistynyt, tai että hän häviää, kun häneltä häviävät nämä 
piirteet, koska substraatti, sokrates itse, pysyy samana, samoin näiden mielestä mikään 
muukaan ei synny tai häviä, sillä on oltava yksi (tai useampi) perusluonto, josta muut 
syntyvät sen itse pysyessä samana.” (Met. i,3,983b6–8&11–18.) esimerkiksi Thaleen 
opissa kyseinen perusluonto oli vesi, anaksimeneellä taas ilma.

Varhainen luonnonfilosofia näyttää edenneen siten, että arkikokemuksen rinnalle 
on vähitellen kasvanut yhä laajempi ja sankempi abstraktimpien, filosofisempien pää-
telmien verkosto. ensin on ehkä pohdittu yksittäisten olioiden ja erillisten aineiden 
muuttuvuutta ja pysyvyyttä ja sitten katsottu, että kuten niillä, niin kauan kuin ne 
yleensä ovat olemassa, siten myös maailmalla tai olevalla kokonaisuutena täytyy olla 
muuttumaton puolensa. Jos näet sellaista ei olisi, niin merkittävien muutosten il-
maantuminen tarkoittaisi sitä, että maailma katoaisi olemattomiin syntyäkseen sitten 
uudelleen tyhjästä, mikä olisi ollut niin absurdi näkemys, ettei sellaista kukaan filosofi 
kannattanut. että koko luonto ei voi syntyä eikä hävitä, oli aristoteleen mukaan van-
ha uskomus, josta kaikki olivat yhtä mieltä (mt., i,3,984a31–33). Toisessa kohdassa 
aristoteles sanoo: ”Maailma ei voi kokonaisuudessaan syntyä ja tuhoutua peruutta-
mattomasti, jos on vain yksi maailma. syntymää edeltää näet aina aikaisempi yhdis-
telmä” (De caelo i,10,280a23–25)(x). ajatus tuntuu sisältyneen myös Parmenideen 
kuuluisaan ”totuuden tien” julistukseen, jossa katsottiin, että huolimatta maailman 
moneudesta ja muutoksista – jotka Parmenideen silmissä olivat pelkkää näennäisyyttä 
– vain syntymätön ja häviämätön oleva on se, mikä on. ”Yksi [tie sanoo], että [oleva] 
on, ja ei voi olla niin, että [se] ei ole” (Dk 28B2)(x). ”[s]illä ei ole ilmaistavissa eikä 
ajateltavissa, että [oleva] ei ole. Mikä pakko sitten olisi pistänyt ennemmin tai myö-
hemmin alulle sen kasvun ei-mistään?” (Mt., 28B8.)(x)

kun siis maailmassa on sekä muutosta että muuttumattomuutta, eloon herää muu-
toksen ja pysyvyyden suhteita ja syitä koskeva laaja problematiikka. Jos nyt monien 
olettamat havaitsemattomat hiukkaset määritellään atomeiksi, toisin sanoen ”jaka-
mattomiksi” tai ”leikkaamattomiksi” (tomaios = leikata irti, palasiksi), on ongelmille 
esitetty tietty ratkaisulinja: muuttumatonta ovat atomit, muuttuvaista taas niiden yh-
teenkeräytymät eli ennen muuta näkyvät kappaleet, jotka atomien liikkeiden mukana 
syntyvät ja hajoavat. kuten sanottu, ratkaisu tuki vähin erin etenevää kausaalisuhtei-
den etsintää, sen ulottamista yhä laajemmalle ja ”syvemmälle” ihmisen ympäristöön, 
mikä antoi sille uskottavuutta.

samalla atomismi otti tietyn paikan aikakautensa filosofisella kartalla. kuten jo 
mainittiin, siinä oli omaksuttu paljon empedokleen (n. 490–430 eaa.) opista. Myös 
se liittyi maailman pysyvyyden ja muuttuvuuden ongelmaan ja ratkaisi sen olettamalla 
muutamia toisiinsa erilaisissa suhteissa sekoittuvia, mutta itsessään muuttumattomia 
alkuaineita (tuli, ilma, vesi, maa). näin maailma oli jo empedokleella yhtaikaa muut-
tumaton ja muuttuva, ja samalla löydettiin kiinnostava selitys sekundaaristen aineiden 
synnylle. kuitenkin yhä abstraktimmaksi kehittyvän filosofian oli muokattava ja fi-
nessoitava näkemystään olevasta kokonaisuutena, ja toisaalta inhimillisen käytännön 
intressit johtivat tutkimaan yhä uusia ja uusia olioita ja aineita, eikä kumpaakaan näistä 
tarpeista voinut pidemmän päälle tyydyttää näkemys, jonka mukaan lähtökohtia oli 
pakko olla tarkalleen neljä. Yhtäältä neljän alkuaineen teoria oli ”tuhonnut vanhan 
teorian [kaiken] fundamentaalisesta ykseydestä, sillä se jätti maailman luonteeltaan 
neljyydeksi [...] toisaalta sen pluralismi ei ollut tarpeeksi perusteellista [...] Oikean 
ratkaisun oli sekä tarjottava enemmän pysyvyyttä ja ykseyttä, oltava monistisempi, että 
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myös annettava enemmän mahdollisuuksia mutkikkaille yhdistelmille ja vaihtelevuu-
delle, oltava aidosti ja äärettömästi pluralistisempi.” (Bailey 1928a, 33–34.)

Toinen keskeinen taustavaikuttaja oli anaksagoras (n. 500–428 eaa.), jolla ilmiöi-
den takaa löytyviä pysyvämpiä perustoja, eräänlaisia ”siemeniä”, olikin jo lukematon 
määrä. ne kuitenkin olivat rajattomiin jaettavissa, mikä nähtävästi koettiin ongelmaksi 
siitä syystä, että ajateltiin olioiden saattavan silloin kadota olemattomiin.53 Maailman 
perimmäisen yhtenäisyyden ongelma säilyi ilmeisesti vähintäänkin yhtä kärkevänä 
kuin empedokleella. edelleen, jokainen siemen sisälsi maailman kaikki ominaisuudet, 
jolloin aineiden synty toisista aineista ratkesi maailman muuttumattoman olemuksen 
tasolla vaivattomasti – se vaikutti nyt näennäisongelmalta – mutta havaittavien ainei-
den keskinäisten erojen selittäminen vastaavasti mutkistui. Jos kaikessa oli kaikkea, 
millaiset mekanismit saivat aikaan, että kaikissa yksittäisissä tapauksissa jotkin ominai-
suudet kuitenkin dominoivat ja valikoituivat havaittaviksi? anaksagoras vetosi yleisiin 
kosmisiin voimiin, nousin lisäksi myös periaatteeseen, että samanlainen pyrkii kohti 
samanlaista, mutta tämä tuskin auttoi maanläheistä, konkreettista tutkimusta pitkäl-
lekään. Baileyn sanoin ”[ä]ärettömän pluralismin olettaminen valmisti selkeästi tietä 
atomismille”, mutta ”anaksagoras hylkäsi täysin fundamentaalisen ykseyden ajatukset, 
paitsi siinä mielessä, että ’siemenet’ olivat kerran olleet osina ’kaiken’ universaalises-
sa fuusiossa [...] kaikessa nerokkuudessaan ja johdonmukaisuudessaankin teoria oli 
mutkikas ja mielivaltainen, ja sen täytyi väistyä ekonomisemman ja terveelle järjelle 
ymmärrettävämmän järjestelmän tieltä” (mt., 43).

Millaisia atomistien motiivit ja perustelut tarkkaan ottaen olivatkin, he päätyivät 
hylkäämään empedokleen alkuaineiden viimekätisyyden ja anaksagoraan loputtomiin 
jaettavat partikkelit, mutta säilyttivät ideat havaittavista olioista pysyvien komponent-
tien yhdistelminä sekä maailman perusosien äärettömästä määrästä. nämä heitä yh-
distävät seikat korostuivat myös atomismin fysikaalisessa puolessa ja leimasivat koko 
oppia niin vahvasti, että empedoklesta ja anaksagorasta voidaan sanoa atomistien 
sukulaisajattelijoiksi. He kaikki edustivat eräänlaista ontologista pluralismia, usean 
substanssin oppia, joka erosi sekä Thaleen kaltaisten varhaisimpien luonnonfilosofien 
monistisista etsinnöistä että myös Parmenideen ja hänen seuraajiensa erikoislaatuisesta, 
ekstremistisestä monismista.

atomismin pluralismi oli kuitenkin suhteellista, ja itse asiassa atomismia voidaan 
toiselta, kylläkin vähemmän leimalliselta kannalta pitää myös monismina. Voisi sanoa, 
että anaksagoraan näkemyksestä, jonka mukaan maailman vähäisimmätkin osaset 
heijastavat ja jopa toistavat sen kokonaisuutta, jäi atomismissa jäljelle sen verran, että 
jokaisessa atomissa uusiutuu koko olevan muuttumattomuus ja välttämättömyys. siksi 
atomit ovat myös keskenään pitkälle samanlaisia. aristoteleen sanonnan mukaan ato-
mismissa kaikkien asioiden prinsiippinä on yhteinen kappale (to koinon sôma pantôn 
estin arkhê ) (Phys. iii,4,203a34–203b1). kaikki atomit ovat alati liikkuvia, kiinteitä 
tai kovia (nasta); niillä kaikilla on koko ja mahdollisesti myös paino, joiden osalta ne 
eroavat toisistaan vain kvantitatiivisesti. Lisäksi ne eroavat toisistaan avaruudellisen 
sijaintinsa puolesta sekä muodoltaan ja asennoltaan (tropê). Tältä pohjalta atomismiin 
pystyttiin muotoilemaan tietty näkemys olevasta kokonaisuutena; atomien samankal-
taisuus antoi mahdollisuuden tehdä lukuisia päätelmiä siitä, mitä niiden äärettömästä 
joukosta koostuu. samalla näkyvän maailman monenkirjavuutta pystyttiin selittä-
mään vaivattomammin kuin aiemmassa pluralismissa. Moninaisuuden takaa löytyviä 
selittäviä tekijöitä oli vain vähän, ja ne kaikki – siis erot atomien määrässä, sijainnissa, 
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koossa jne. – olivat helposti ymmärrettävissä, koska myös ihmisten arkinen ajattelu 
oli tottunut operoimaan niillä. silti niistä pystyttiin johtamaan loputtomasti uusia 
eroavuuksia, sillä ne itse sallivat äärettömän määrän variaatioita ja yhdistelmiä.

Monistisesta juonteestaan huolimatta atomismi siis kuitenkin painottui pluralis-
miin, ja tällöin se tarjosi selkeän vaihtoehdon Parmenideelle (n. 515– 450 eaa.) ja 
muille elealaisille. Tämä tapahtui hiukan erikoisesti siten, että atomismi ikään kuin 
nielaisi elealaisuuden sisälleen, kun näet atomit muistuttivat suuresti elealaisten yh-
tenäistä olevaa. Tämä ei ilmeisesti ollut atomismille pidemmän päälle hyväksi, sillä 
elealaisten oppi oli ekstremistinen ja outo. He liittivät sinänsä ymmärrettävään olevan 
yhtenäisyyden ideaan eräitä lisäteesejä, jotka olivat jo heidän aikalaistensa mielestä mi-
tä problemaattisimpia. Parmenideen mukaan oleva oli pelkästään yksi, ei siis lainkaan 
moneus, koska muutoin pitäisi olettaa olioiden välissä sijaitseva tyhjyys eli ei-mikään 
(mêden ym.), jota sen oman määritelmän mukaan ei ole olemassa. Lisäksi oleva oli 
kauttaaltaan liikkumaton tai muuttumaton, mikä oli seurausta tyhjyyden puuttumi-
sesta sekä nähtävästi myös siitä, että muutos edellyttää, että jotain syntyy sen jälkeen 
kun sitä ei ollut, mutta ei-olemisesta ei mitenkään voi syntyä mitään. atomistit sen 
sijaan saattoivat pitää kiinni tietystä ”realismista”; he myönsivät yhtaikaa sekä maail-
man moneuden ja muuttuvuuden että myös ykseyden ja ikuisuuden. 

elealaisuuden ongelmallisuudesta huolimatta sitä ei ollut aivan helppo kumota, ei 
etenkään sen jälkeen, kun Parmenideen oppilas Zenon (n. 490–420 eaa.) oli puolus-
tanut sitä paradokseillaan. Merkittävä osa Zenonin ajattelusta näyttää liittyneen sen 
ajan matemaatikoiden, etenkin pythagoralaisten kehittelemään avaruuden loputtoman 
jaettavuuden ideaan, joka kappaleisiin sovellettuna merkitsi myös niiden loputonta 
jaettavuutta. Mistä kappaleet tällöin koostuvat? Pythagoralaisten mukaan jonkinlai-
sista perusyksiköistä tai pisteistä, mutta varhaiset pythagoralaiset eivät vielä tehneet 
selkeää eroa minimaalisen koon ja geometrisen pisteen välille (Guthrie 1965, 91; vrt. 
1962, 238, 240), jolloin jäi epäselväksi, oliko kyseisillä yksiköillä koko vai ei. Zenon 
esitti nyt, että jos näillä äärettömän pienillä on koko, vaikka sitten kuinka vähäinen, 
niin jokaisen kappaleen täytyy olla äärettömän suuri, koska äärettömän kokojoukon 
yhteen laskeminen tuottaa äärettömän suuren. Jos taas äärettömän pienillä ei ole lain-
kaan kokoa, ei sitä ole millään kappaleellakaan, sillä nollien yhteen laskeminen tuottaa 
nollan, olkoon niitä kuinka monta tahansa. näin kumpikin vaihtoehto johtaa outoon 
tulokseen, minkä Zenon katsoi tukevan Parmenideen ajatusta, ettei olevassa yleensä-
kään ole osia.54

Myös Zenonin raflaavat argumentit liikkeen olemassaoloa vastaan perustuivat pal-
jolti loputtomalla jaettavuudella operointiin. akhilleus ei tavoita kilpikonnaa, kos-
ka hänen silloin pitäisi suoriutua äärellisessä ajassa joukosta etappeja, jotka käyvät 
yhä lyhemmiksi, mutta joita tulee vastaan äärettömän monta. uusi aika on pyrkinyt 
suoriutumaan äärettömään jakamiseen liittyvistä aporioista infinitesimaalilaskennalla 
ja sen yhteydessä kehittyneellä äärettömien sarjojen teorialla, jotka ovat osoittaneet, 
ettei äärettömän monen suureen summan tarvitse olla ääretön. antiikin atomistit 
taas hankkiutuivat paradokseista eroon siten, että kiistivät äärettömiin etenevän ja-
kamisen. Zenon tosin esitti perusteluja – tunnetuimpana nuoliargumentin – myös 
jakamattomiin osiin perustuvaa maailmankuvaa vastaan, mikä jälkikäteen katsoen on 
erittäin kiinnostavaa, mutta silloisessa atomismiväittelyssä tämä puoli näyttää painu-
neen taka-alalle. niinpä yleistä tilannetta voidaan kuvata siten kuin tekee esimerkiksi 
Helmut seidel: ”atomistien perusteesi, että todella olemassaolevia ovat vain atomit, 
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tyhjyys ja aika, ei tietenkään ollut tulosta empiirisestä havainnoinnista. se oli vastaus 
perustavanlaatuiseen kriisiin, johon elealainen ajattelu oli johtanut. Zenonin analyysi 
äärettömästä jaettavuudesta oli päätynyt paradoksaalisiin tuloksiin. Jos nyt haluttiin 
pelastaa sekä ilmiömaailma että ennen muuta fysiikka ja matematiikka, oli äärettö-
män jaettavuuden teesistä luovuttava ja sen sijaan esitettävä vastateesi: on olemassa 
viimeisiä, jakamattomia osasia, siis atomeita, kaikkien olioiden rakennusosasia.” (seidel 
1980, 112–113.)

Demokritoksen atomit olivat paitsi jakamattomia myös ylipäätään muuttumatto-
mia. kuten Diogenes Laertios toteaa niistä, ”[k]iinteytensä vuoksi ne ovat vaikutuk-
sen ja muutoksen ulottumattomissa” (DL iX,44)(x). sama päti eräiden lausuntojen 
mukaan myös epikuroksen atomeihin; myös ne olivat ”jakamattomia ja muuttumat-
tomia” (atoma kai ametablêta) (mt., X,41) (joskin epikuroksen oppi oli tällä kohdin 
kaksiteräinen, mihin Marx pian kiinnitti huomiota). atomien muuttumattomuus 
voidaan nähtävästi ymmärtää paitsi elealaisuuden jäänteeksi ja jatkeeksi myös jaka-
mattomuuden implikaatioksi. Oletetaanpa, että atomit olisivat muuttuvaisia. Jos muu-
tokset tapahtuisivat niiden ”sisällä”, eivät atomit olisikaan jakamattomia vaan osista 
koostuvia. Jos taas atomien ajateltaisiin voivan muuttua kokonaisuutena ottaen, siis 
täydellisesti ja kauttaaltaan, jonkin toisen kaltaisiksi, olisi kyse yksien entiteettien ka-
toamisesta tyhjiin ja toisten ilmaantumisesta niiden tilalle tyhjästä, mikä kreikkalai-
sen materialistishenkisen ajattelun mukaan oli yhtä mahdotonta kuin absoluuttiset 
katkokset koko maailman kulussa. asiaa kylläkin mutkistaa se, että Demokritoksen 
atomeista ei tiedetä varmuudella, olivatko ne jakamattomia pelkästään fyysisesti vai 
myös jotenkin ”teoreettisesti”, toisin sanoen ajatuksellisesti, käsitteellisesti, mikä oli-
si saattanut olla niille kaiken lähtökohtina (arkhai) kuuluneen tietyn itsenäisyyden 
hyperbolointia. edellisessä tapauksessa voitaisiin spekuloida myös mahdollisuudella, 
että atomien sisällä tapahtuisi muutoksia, mutta niiden osat pysyisivät silti ikuisesti 
toisissaan kiinni. kuitenkin atomit silloinkin olisivat muuttumattomia juuri kyseisen 
”kovuutensa” osalta.

Vaikka atomismi ratkaisi eräitä aiemman filosofian ongelmia, se synnytti samalla 
uusia. Maailman muuttumattoman aineksen postuloiminen sen tiettyjen osien oleelli-
seksi, jo niiden nimessä ja määritelmässä korostetuksi määreeksi – mikä on aivan eri asia 
kuin se, että maailman kaikkiin osiin sisältyy jotakin muuttumatonta ja katoamatonta, 
maailman yhtenäisyyden ja jatkuvuuden turvaavaa – osoittautui hankalaksi dogmaksi. 
Maailma tuli jaetuksi jyrkästi kahdenlaisiin osiin, joista yhdet (atomit) olivat muuttu-
mattomia, toiset taas (kaikki muut) eivät. Ja kun edelliset tällöin sijoittuivat hajalleen, 
ne vaativat täydennyksekseen absoluuttisen tyhjyyden, jolloin Parmenideen osoittama 
ongelma ei tietenkään kadonnut, vaan pikemminkin kärjistyi: miten maailman toi-
sen alkuperusteen ja atomien liikkumapaikan saattoi muodostaa jokin, jota sen oman 
käsitteen mukaan ei lainkaan ollut? edelleen, koska atomit pysyvät ikuisesti muuttu-
mattomina, mikään ulkopuolinen ei voi vaikuttaa niihin; ne siis ovat absoluuttisen 
itsenäisiä maailman saarekkeita, aivan kuin kukin niistä olisi olemassa vain yksinään. 
Mutta kun atomeja on useita ja kun maailman ajatellaan rakentuvan niistä, niiden 
on pakko olla joissain suhteissa keskenään, mikä on ristiriidassa niiden absoluuttisen 
itsenäisyyden kanssa. Lopuksi syntyy vielä laadullisten muutosten ongelma: koska 
atomit ovat muuttumattomia ja koska mitään muuta aktiivista ei ole olemassa, miten 
atomien yhdistelmiin voi ilmaantua jotakin sellaista – esimerkiksi uusia ominaisuuk-
sia ja liikkumisen tapoja – mitä niissä itsessään ei jo alun alkaen ollut? Jos esimerkiksi 
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niiden liike on jossain vaiheessa kaaosmaista, miten se voi jossain myöhemmässä vai-
heessa muuttua järjestyneeksi?

ei ole yllättävää, että atomismi herätti jo antiikissa runsaasti vastaväitteitä. esimer-
kiksi vanhempia atomisteja jo pienen välimatkan päästä, mutta runsaasti kommen-
toineen (ja Marxin hyvin tunteman) aristoteleen (384–322 eaa.) huomiot painot-
tuivat melko kriittisiksi. kritiikki perustui osittain aristoteleen omaan teleologiseen 
maailmankuvaan, mutta paljolti myös hänen ajattelunsa ”holistiseen” tai monistiseen 
pyrkimykseen, joka pisti hänet metafysiikan alalla torjumaan Platonin konstruoiman 
erillisen ideamaailman ja kosmologian alalla katsomaan, että jos meidän tuntemamme 
maailman lisäksi olisi olemassa myös muita maailmoja, niin olioiden niissä täytyisi olla 
meidän tuntemiemme olioiden kaltaisia, jolloin kyse olisikin vain yhdestä maailmasta 
(ks. De caelo i,8). koska luonto ei tee mitään turhaan, se on paitsi päämääriin suun-
tautunut myös suhteellisen yhtenäinen järjestelmä: ”Ja kaikki oliot, kuten kalat, linnut 
ja kasvit, on järjestetty yhteen jollakin tavalla, mutta ei samalla tavalla, eikä maailma 
ole sellainen, että yhdellä oliolla ei olisi mitään tekemistä toisen olion kanssa, vaan se 
on sellainen, että niillä on jokin yhteys. kaikki on näet järjestetty yhteen suhteessa 
yhteen päämäärään”. (Met. Xii,10,1075a16–19.)(x)

Järjestystä on kylläkin monen tasoista; esimerkiksi oikoksen orjia ja eläimiä se kos-
kee aristoteleen mielestä vähemmän kuin vapaita ihmisiä, koska yhteinen päämäärä 
ohjaa edellisiä vähemmän (mt., Xii,10,1075a19–23). W.k.C. Guthrie on kuvannut 
aristoteleen käsitystä kaiken yhtenäisyydestä, joka kuitenkin on monin tavoin suhteel-
lista, valaisevalla metaforalla. Voimme verrata aristoteleen maailmaa modernin ajan 
höyrylaivaan. sitä silmäillessämme näemme konehuoneessa laitteita, jotka toimivat 
kausaalisesti ja melkoisella säännönmukaisuudella, vaikka häiriöitäkin joskus sattuu. 
kannella oleskelee miehistöä, josta osa tekee jotakin laivan kulun kannalta merkittä-
vää, osa taas pelaa juuri nyt pokeria; joku ei viihdy jälkimmäistenkään joukossa, vaan 
lukee yksikseen dekkaria. kokki ja konemies suorittavat aivan erilaisia toimia, jotka 
eivät suoraan kytkeydy toisiinsa, vaikka kumpikin palvelee laivamatkan edistymistä. 
Myös kapteeni saattaa laiskotella, joskin se hänen kohdallaan on epätodennäköistä, 
koska hänellä on enemmän tärkeää huolehdittavaa ja ajateltavaa kuin muilla. näin 
olevassa erottuu useita tasoja, erilaisia alemman asteisia kokonaisuuksia sekä enemmän 
tai vähemmän satunnaisia piirteitä, ja kaiken yllä leijuu hienoinen epämääräisyyden 
tuntu, mutta silti kaikki aktorit koneista kapteeniin toteuttavat enimmäkseen ja pe-
rimmiltään tiettyä tarkoitusta, matkan edistymistä (ks. Guthrie 1981, 267).55

aristoteleen katsannossa on maailmaa tai luontoa selitettäessä sen kokonaisuutta, 
kuten myös erilaisia suppeampia alajärjestelmiä, pidettävä silmällä vähintäänkin yhtä 
suuressa määrin kuin hiukkasten kaltaisia osiakin. Toinen silmiinpistävä piirre aristo-
teleen atomismin kritiikissä on, että siinä operoidaan runsaasti laadullisen muutoksen 
(alloiôsis) käsitteellä. Molemmat seikat tulevat esiin muun muassa hänen kriittisissä 
huomautuksissaan tyhjyyden käsitteestä. aristoteleen mukaan liikkeen selittämiseksi 
ei ole tarpeen olettaa problemaattiseksi osoittautunutta tyhjyyttä. Jos maailmaa tar-
kastellaan kokonaisvaltaisemmin, havaitaan, että ”ei edes paikan suhteen tapahtuva 
liike edellytä tyhjiötä, sillä kappaleiden on mahdollista tehdä toisilleen tilaa samalla 
kertaa, vaikka ei ole mitään erikseen olevaa tilaa liikkuvien kappaleiden ohella. Ja tä-
mä on ilmeistä myös jatkuvien asioiden, erityisesti nesteiden, kiertoliikkeistä” (Phys. 
iV,7,214a28–32)(x), siis vaikkapa ruukussa kieppuvasta vedestä. Mitä taas liikkeen 
muihin lajeihin tulee, ”ei ole lainkaan välttämätöntä, että tyhjiö on olemassa, jos liike 
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on [...] se, mikä on täysi, voi muuttua laadullisesti” (mt., iV,7,214a26&28)(x).
aristoteles kiinnitti huomiota myös Demokritoksen determinismiin eli siihen, et-

tä tämä yhdisti kaikki luonnontapahtumat välttämättömyyden (anankê) ajatukseen 
(De gen. an. V,8,789b2–4). Hän esitti jälleen myös kritiikkiä, joka ehkä kohdistui 
lähinnä siihen, että Demokritokselta puuttuivat päämääräsyyt (mt., V,8,789b2–9), 
ei ehkä niinkään siihen, että atomistin mukaan kaikella ilmeisesti oli jokin syy. Joka 
tapauksessa aristoteles itse operoi runsaasti myös aksidenssin (symbebêkos) ja sattuman 
(tykhê, automaton) käsitteillä: ”aksidenssiksi sanotaan sitä, mikä kuuluu jollekin ja 
on totta sanoa siitä, ei kuitenkaan välttämättä eikä useimmissa tapauksissa; esimer-
kiksi joku kaivaessaan kuoppaa kasville löytääkin aarteen. Tämä aarteen löytäminen 
on aksidentaalista kuopan kaivajalle, sillä toinen [tapahtuma] ei välttämättä perustu 
toiseen, eikä seuraa toista, eikä useimmiten käy niin, että kun joku istuttaa kasveja, 
hän löytää aarteen [...] aksidentaaliselle ei siten ole mitään määrättyä syytä, vaan vain 
sattumanvarainen syy, joka on epämääräinen.” (Met. V,30,1025a14–19&24–25.)(x) 
aristoteles puhuu sattumista nähtävästi eniten päämääräsyiden yhteydessä ja siis kyt-
kee atomistisen syyopin kritiikkinsä yhteen teleologiansa kanssa. kuitenkaan ajatus 
siitä, että sattumillakin on jokin, vaikkapa vain epämääräinen (aoristos) syy, ei sinän-
sä poikkea epikuroksella ja Lucretiuksella esiintyvästä suhteellisen sattuman ideasta, 
sattumasta erillisten syyketjujen kohtaamisena ja siitä seuraavana vakaiden kokonai-
suuksien ”häiriintymisenä”, ja on täysin ymmärrettävä ilman teleologiaakin. Mikäli 
oletetaan Demokritoksen jättäneen tämän huomiotta, tarjoaa aristoteleen näkemys 
hänen opilleen vaihtoehdon.

koska aristoteleen atomismin kritiikki korosti laadullisia muutoksia ja teleologiaa, 
sen yhdeksi kiinnostavaksi juonteeksi kohosi atomismin vaikeus selittää maailmassa ja 
erityisesti elollisessa luonnossa havaittavia, kompleksisuudeltaan ”kohoavien” raken-
teiden ja toimintojen sarjoja, jollaiset myöhemmin liitettiin kehityksen käsitteeseen. 
aristoteles pitää järjettömänä Demokritoksen näkemystä, että maailman nykyinen 
järjestys olisi syntynyt itsestään (apo tautomatou) (Phys. ii,4,196a26), toisin sanoen 
sattumalta – tässä asiayhteydessä Demokritos olisi siis hyväksynyt tietynlaisen satun-
naisuuden. sattumalta eivät yleensäkään voi syntyä ilmiöt, jotka tapahtuvat aina tai 
enimmäkseen samalla tavoin (mt., ii,8,198b34–36). Mutta luonto ei myöskään toi-
mi pelkän kausaalisen välttämättömyyden pakosta. Luonto on ihmisen tekemisiin 
rinnastuva produktiivinen entiteetti (vrt. mt., ii,8,199a8–20), jonka selittämisessä 
tarvitaan myös päämääräsyitä, mikä on ilmeisintä mutkikkaiden ja mutkikkaalla ta-
valla toimivien elävien olentojen, kuten kasvien, hämähäkkien, lintujen jne. kohdalla. 
simo knuuttila selittää aristoteleen ajattelutapaa: ”jos maailmanjärjestys voitaisiin 
palauttaa yksinkertaisten peruselementtien ominaisuuksiin ja niiden välillä tapahtu-
viin välttämättömiin vuorovaikutussuhteisiin, itse kokonaisuudella ei olisi syytä, vaan 
maailmanjärjestys olisi vain yhteensattumien tulosta, mikä vaikuttaisi järjettömältä 
[...] Tosiasiassa peruselementtien väliset yksinkertaisesti välttämättömät vaikutussuh-
teet asettuvat pysyvien monimutkaisempien rakenteiden osiksi, koska se on oliolajien 
erityisten olemismuotojen kannalta tarkoituksenmukaista.” (knuuttila 1992, 203.)

edelleen, ihminen on aristoteleelle luonnon järjestelmän elimellinen osa mutta 
kasveihin ja eläimiin nähden laadullisesti uudelle, korkeammalle portaalle sijoittuva, 
ja aristoteleen reduktionismin vastainen asenne tulee ilmi myös hänen käsitellessään 
ihmisen sielua (psykhê): ”Olisi myös kummallista, jos sielu koostuisi elementeistä tai 
olisi yksi niistä. kuinka sielulle ominaiset muuttumiset tapahtuisivat, esimerkiksi se, 
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että [joku] on sivistynyt ja jälleen sivistymätön, tai muistaminen ja unohtaminen? 
On näet selvää, että jos sielu on tulta, sille kuuluvat ne ominaisuudet, jotka kuuluvat 
tulelle tulena, ja jos sielu on sekoitus, sille kuuluvat kappaleille ominaiset ominai-
suudet. Mutta mikään edellä sanotuista ei ole kappaleille ominainen.” (De gen. et 
corr. ii,6,334a10–14.) aristoteleen maalitauluna on tällä kohdin empedokles, mutta 
kritiikki soveltuu yhtä hyvin atomisteihin ja saattaa olla myös heitä koskevaksi tarkoi-
tettukin; hehän pitivät sielua tuliatomeista tai niiden kaltaisista, nimittäin pyöreistä 
ja siksi erityisen herkkäliikkeisistä hiukkasista koostuvana.

Paitsi aristoteleen myös monien muiden antiikin auktoreiden esittämässä atomis-
min arvostelussa piirtyy merkittävänä linjana esiin kritiikki sitä kohtaan, että ato-
mismin pohjalta ei pystytty selittämään, miten monimutkaisemmat, erilaisten enti-
teettien ”korkeampaa” tasoa edustavat muodot saattavat syntyä yksinkertaisemmista, 
”alemmista”. Mainittakoon tässä vielä eräitä filosofeja, jotka olivat Marxillekin erittäin 
tuttuja. Marcus Tullius Cicero (106–43 eaa.) hyökkäsi atomismin kimppuun useissa 
yhteyksissä – joskin antoi dialogeissaan puheenvuoroja myös puolustukselle – ja ih-
metteli muun muassa, miten atomien satunnaisesta yhteenpakkautumisesta (concursus 
fortuitus) (De nat. deor. i,66) olisivat voineet syntyä taivas, maa ja koko ihana luonto. 
se olisi toki yhtä merkillistä kuin jos jonnekin viskatusta suuresta kirjainjoukosta put-
kahtaisivat esiin enniuksen Annaalit (mt., ii,93). sitä paitsi jos atomit osasivat luoda 
maailman, miksi me emme koskaan näe niiden luovan pylväshallia, temppeliä, taloa 
tai kaupunkia, vaikka sen luulisi olevan paljon helpompi tehtävä? (Mt., ii,94). Myös 
skeptikko sekstos empeirikos (100-luvun loppupuoli) katsoi, ettei järjestynyt maailma 
ollut voinut syntyä atomien kaaosmaisesta liikkeestä. Demokritos oli tarjonnut mei-
dän tuntemamme maailman syyksi kosmista pyörreliikettä (dinê) – joka puolestaan 
oli ilmeisesti vain yksi tilapäinen muodostuma äärettömän atomijoukon hajanaisen, 
ikuisen liikkeen keskellä – mutta pyörre edellyttää järjestystä, kuten tekee myös De-
mokritokselle tärkeä luonnonlain kaltaisen välttämättömyyden (anankê) käsite. Jos 
siis atomien liike oletetaan kaoottiseksi, niin ”kosmos ei liiku välttämättömästi eikä 
pyörteen voimasta kuten Demokritos väitti” (adv. phys. i,112). Ylipäätään: ”Pyörre 
on joko epäjärjestystä tai järjestystä. Jos se on epäjärjestystä, se ei kykene liikuttamaan 
mitään järjestyneellä tavalla.” (Mt.)(x)

Plutarkhos khaironeialainen (46–119) kiinnitti huomiota samantapaisiin seikkoi-
hin ja korosti erityisesti elollisten olioiden atomistisen selittämisen mahdottomuutta: 
”atomi on sinänsä erakkomainen [erêmos] ja vailla mitään luovaa voimaa, ja kun se tör-
mää toiseen, niin kovuutensa ja vastustuskykynsä takia se järkähtää; muuta vaikutusta 
se ei koe eikä itsekään saa aikaan” (adv. Col. 1111e)(x). atomit koskettavat toisiaan 
vain ohikiitävän hetken, ja jos niiden liike on hajanaista, niiden suunnanmuutoksetkin 
suuntautuvat hajanaisesti eri tahoille; siksi ne eivät voi synnyttää ”mitään eläintä tai 
sielua tai luontokappaletta eivätkä edes yhtenäistä joukkoa tai kokoutumaa jatkuvassa 
törmäilyssään ja hajaantumisessaan” (mt.)(x). ”niinpä ei elämää eikä eläviä olentoja voi 
näiden oppilauseiden mukaan olla, sillä niissä edellytetään tyhjiä, vailla tuntemuksia, 
jumalaa ja elämää olevia alkuperusteita, jollaiset eivät kykene edes sekoittumaan tai 
yhdistymään” (mt., 1112C)(x).

aristoteleen tavoin myös Plutarkhos kummastelee sielun palauttamista joihinkin 
yksinkertaisiin perusosiin: ”Miten aistimus, sielu, järki ja ajatus syntyvät tyhjyydestä 
ja atomeista, sitä ei pysty parhaalla tahdollakaan kuvittelemaan. näillähän ei itsellään 
ole mitään laatua eikä aistimusta, eivätkä ne kohdatessaan koe mitään vaikutusta tai 
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muutu. niiden törmääminen ei aiheuta yhdistymistä eikä sekoittumista eikä yhteen 
kasvamista, vaan ainoastaan sysäyksiä ja erilleen vetäytymisiä”. (Mt., 1112B–C.)(x) 
koska myös ihminen koostuu atomeista, ovat hänen kaikki kokemuksensa, havain-
tonsa ja tietonsakin atomeja, ja silloinhan niissä ei pitäisi esiintyä mitään muita kuin 
niitä muutamia ominaisuuksia, joita atomeilla Demokritoksen mukaan oli ja joihin 
tajunta ja tiedostuskyky eivät missään tapauksessa kuuluneet. edelleen, Plutarkhos 
kysyy heti perään, miten atomistit tällöin voivat opettaa jotakin tai ylipäätään puhua 
olioiden luonnosta, esimerkiksi niiden elollisuudesta: ”Miten he sitten voivat väittää 
osoittavansa jonkin sijan [apoleipousi] olion luonnolle, sielulle, elävälle olennolle, ku-
ten he tekevät vannoessaan valaa, rukoillessaan, uhratessaan, palvoessaan, puhuessaan 
ja julistaessaan” (mt., 1112C)(x).56 Tässä alkaa näkyä, miten atomismin ontologiset 
ongelmat kietoutuvat yhteen tietoteoreettisten ongelmien kanssa. atomismi todel-
lakin ajautui vaikeuksiin myös oman filosofisen tietonsa perusteluja koskevassa ky-
symyksessä: olevan arkhai-lähtökohtiin tämä tieto ei kuulu, ja yhtä hankalaa on sen 
johtaminen havainnoista, kun kerran atomit jäävät pienuutensa takia aistikokemuksen 
ulkopuolelle.

Myös lääkäri ja filosofi Galenos Pergamonilainen (n. 129–199) – hän ei enää kuu-
lu Marxin kommentoimiin auktoreihin – suuntasi atomismiin kritiikkiä.57 Hänen 
eräiden lausuntojensa mukaan jo itse Hippokrates (n. 450–370 eaa.) olisi arvostellut 
atomisteja ja muun muassa todennut, että jos maailma koostuisi heidän olettamistaan 
tuntokyvyttömistä hiukkasista (apathê sômata), tämä tekisi mahdottomaksi kylmän ja 
kuuman kaltaisten seikkojen selittämisen ja johtaisi myös siihen, ettei ihminen voisi 
kokea kipua. Hippokrateen suuren, suorastaan legendaarisiin mittoihin paisuneen 
maineen takia hänen kielteistä asennettaan atomismia kohtaan on pidettävä historial-
lisesti erittäin merkittävänä. Galenos yhtyy itsekin kritiikkiin ja tähdentää myös, että 
esimerkiksi sikiön kehitystä ei voida pitää satunnaisena tapahtumakulkuna. silloin 
siinä toki syntyisi virheitä sen monimutkaisuuden ja siihen osallistuvien osien suuren 
määrän takia. Hän katsoo myös, että jos kaikki koostuisi muuttumattomista hiuk-
kasista, ei lääkkeillä voisi olla vaikutusta. Myös tämä argumentti ilmeisesti sisältää 
näkemyksen ”korkeamman” yksinkertaisiin perusosiinsa redusoimisen mahdottomuu-
desta – näin erityisen selvästi siinä tapauksessa, jos lääkkeiden vaikutuksena pidetään 
tervehtymistä, joka ymmärretään hippokraattisesti elimistön tietyn kokonaisvaltaisen 
tilan (ruumiinnesteiden tasapainon tms.) saavuttamiseksi. Galenoksen omat lähtö-
kohdat olivat paljolti platonismissa ja aristotelismissa, ja hän hyväksyi teleologisen 
maailmankuvan.

näyttää siltä, että atomismin vaikutus antiikin lääke- ja luonnontieteeseen muis-
tutti vuoristorataa eli jäi lupaavan alun jälkeen lopulta varsin vaatimattomaksi. Miksi 
niin kävi? edellä nähtiin, että atomismin perustanlaskijat orientoituivat ensisijaisesti 
rakentamaan tiettyä yleistä maailmankuvaa, jolloin useimmat heidän hypoteeseistaan 
jäivät niin abstrakteiksi, että niitä on pystytty konkretisoimaan vasta satoja vuosia 
myöhemmin. etenkin lääketieteessä taas syntyi atomismin mekanistisuuteen liittyneitä 
ongelmia. Muitakin syitä oli; stückelberger on tiivistänyt kehitystä: ”Oppi atomeista 
saavutti antiikin lääketieteessä ja luonnontieteessä hämmästyttävän laajan vaikutuksen; 
etualalle ei tällöin niinkään kohonnut filosofinen atomien jakamattomuuden ongelma 
kuin pikemminkin käsitys – se muodosti vastakohdan näkemykselle kontinuiteetin 
ja muuttumiskyvyn omaavista aineista – että materia rakentuu pienistä, muuttumat-
tomista osasista [...] / Mutta samalla piirtyvät esiin myös antiikin atomismireseption 
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tai opin edelleen kehittelyn rajat: Lääketieteessä, jonka piirissä sitä harrastettiin inten-
siivisimmin, syntyi pakostakin ylikäymättömiä ongelmia heti, kun astuttiin elämän, 
ajattelun ja tuntemisen alueille, jotka eivät olleet ymmärrettävissä atomaarisen ma-
teriakäsityksen avulla [...] Teknikoille, nykyisen fysiikan edelläkävijöille, jotka suun-
tautuivat paljolti käytännöllisesti, kysymys atomeista oli tuskin mitenkään perustava 
heidän rakennellessaan laitteitaan ja koneitaan.” (stückelberger 1984, 160–61.) Myös 
antiikin alkemistit tarkastelivat jonkin verran atomismia, mutta heidän näkemyksensä 
aineiden toisiksi muuttumisesta, jota he perustelivat maagis-mystisesti, pidätti heitä 
omaksumasta sitä (mt., 161). ”niinpä atomiopin kehitys rajautui sangen ahtaisiin 
puitteisiin, mikä johti siihen, että Demokritos-reseption toiveita herättäneet alku-
muodot heikkenivät heikkenemistään antiikin painuessa mailleen, ja katosivat lopulta 
melkein kokonaan” (mt.). 

On tärkeää huomata, että atomismin filosofisessa kritiikissä oli kyse siitä, että ato-
min perustavat määreet, muuttumattomuus ja absoluuttinen itsenäisyys, olivat risti-
riidassa niiden selitysten kanssa, joita atomistit tarjosivat esimerkiksi olioiden ja jär-
jestyneen kosmoksen synnylle tai eläinten ja ihmisen ja näillä esiintyvän aistimiskyvyn 
alkuperälle – ei suinkaan siitä, etteivätkö arvostelijat olisi tunteneet kyseisiä selityksiä, 
siis vaikkapa Demokritoksen ja epikuroksen oppia havaintojen syntymisestä olioista 
irtautuvien ja aistinelimiin kiitävien kalvojen tai kuvien (eidôla) kautta. Raju, laaja ja 
parhaimmillaan vastaansanomaton kritiikki vaikutti epäilemättä siihen, ettei atomismi 
tietystä iskuvoimastaan huolimatta saavuttanut kovinkaan laajaa suosiota antiikin filo-
sofien parissa. ainoa syy huonoon menestykseen se tietenkään ei ollut, historiallisesti 
katsoen ei varmastikaan edes painavin. enemmän vaikutusta on täytynyt olla sillä, 
että atomismi syntyi tavallaan väärään aikaan: Demokritos oli sokrateen aikalainen, ja 
kreikkalainen filosofia keskittyi sokraattisen käänteensä jälkeen yhä enemmän ihmistä 
koskeviin eettisiin, psykologisiin ja muihin vastaaviin kysymyksiin, joiden kehittelyssä 
ei atomistiselta tai yleensäkään luonnonfilosofiaan painottuneelta pohjalta pystytty 
– yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisten välitysten puuttuessa – etenemään erityisen 
hienosyisiin saavutuksiin. On myös selvää, ettei antiikin maailma ollut kypsä otta-
maan vastaan atomistien uskontokriittistä, oleellisesti ateistista sanomaa. silti ei käy 
kiistäminen, etteivätkö atomistit olleet myös itse syypäitä huonoon menestykseensä. 
Heidän oppinsa pyrki pelkästään palauttamaan monimutkaiset ilmiöt niiden yksin-
kertaisempiin aineksiin ottamatta huomioon kokonaisuuksissa syntyviä laadullisesti 
uudenlaisia (nykyisellä muotitermillä emergenttejä) ilmiöitä ja lakeja. Tätähän on ta-
pana kutsua reduktionismiksi.

3.3. Atomismin renessanssi uudella ajalla

keskiajalla atomismista keskusteltiin vähemmän, mutta koko keskiaika ei tässäkään 
suhteessa ollut ”pimeää”. Bernhard Pabst (1994) on osoittanut uraauurtavassa tutki-
muksessaan, miten atomismi heräsi 1100-luvun ensimmäisellä puoliskolla yllättäen 
eloon ja herätti jonkin verran kiinnostusta vielä tuon ajan jälkeenkin, niin että vuosien 
1100 ja 1380 välillä sitä puolusti latinankielisessä maailmassa vähintään kahdeksan-
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toista ajattelijaa (mt., erit. 317). eräät heistä olivat omana aikanaankin huonosti tun-
nettuja, ja eräiden tekstit ovat säilyneet vain anonyymeina käsikirjoituksina. Lisäksi 
mukaan kuului Odo Cambrailaisen (k. 1113), adelard Bathilaisen (s. n. 1070) ja 
Vincent Beauvaislaisen (k. n. 1264) kaltaisia, joiden nimet jälkimaailma kyllä muistaa, 
mutta yleensä muista kuin atomiopillisista yhteyksistä. Mainita voidaan myös joku-
nen Pierre abélardin (1079–1142) ja nicolas d’autrecourtin (s. noin 1300, k. 1350) 
tasoinen kuuluisuus, sillä myös heidän ajatteluunsa atomismi jätti selvän leiman (mt., 
151–158, 285–306).

atomismin nousukautta kesti siis kuitenkin vain 1100-luvun alkupuolen ajan. sen 
jälkeen kiinnostus sitä kohtaan alkoi laantua ja se joutui vähitellen antautumaan aristo-
telismille. sitä paitsi keskiajan atomismissa oli kyse amputoidusta opista: kristinuskon 
läpikyllästämässä kulttuurissa ei antiikin atomistien koko materialistisen maailmanku-
van puolustaminen käynyt laatuun. ”Leukippoksen, Demokritoksen ja epikuroksen 
atomismi tunnettiin 1100-luvulla monistakin lähteistä, jotka tosin olivat enimmäk-
seen sen vastustajilta peräisin; todisteita siitä, että keskiajan atomistit olisivat tutus-
tuneet suoraan Lucretiukseen, ei ole. koska siinä kiellettiin jumalallinen luomistyö 
ja maailman ohjaus, ja järjestyneen kosmoksen katsottiin syntyneen sattumasta, oli 
kristillisten ajattelijoiden ymmärrettävästi täysin mahdotonta omaksua sitä. Hyväksyä 
saatettiin vain se perusidea, että oliot koostuivat itsenäisistä pienen pienistä osasista.” 
(Mt., 320–321.) keskiajan atomistit ”eivät julista materialismia, vaan yrittävät saavut-
taa puhtaan pragmaattisesti paremman ymmärryksen maailmasta ja sen rakenteista” 
(mt., 325). Voi sanoa niinkin, että vaikka atomismi ei keskiajallakaan kadonnut ko-
konaan, se joutui alistumaan hallitsevan kulttuurin hyljeksimän ja vainoaman oppo-
sitiosuuntauksen osaan.

korkeaskolastiikan kauden filosofiasta ja tieteestä löytyy eräs käsitepari, joka tuli 
myöhemmin vaikuttamaan merkittävästi atomismin historiaan. aristoteelikko Roger 
Bacon (n. 1214–1292), joka harrasti filosofian ohella myös luonnontutkimusta, alke-
miaa ja magiaa, puhui attraktiosta (attractio) puolustaessaan näkemystä, jonka mukaan 
kappaleiden paino johtui siitä, että niiden luonnollinen paikka veti niitä puoleensa 
samaan tapaan kuin magneetti esineitä (Bonsiepen 1992, 883). Hän tunsi myös at-
traktiolle vastakkaisen voiman, joka sai eräät aineet tai substanssit hylkimään toisi-
aan (mt.). Tämä jälkimmäinen voima oli helposti yhdistettävissä atomismiin, jonka 
mukaan atomit eivät voineet sulautua yhteen, vaan lähtivät normaalitapauksissa heti 
toisiinsa törmättyään kiitämään kukin taholleen, aivan kuin ne olisivat jotenkin kam-
moksuneet toisiaan. atomien keskinäistä törmäilyä taas oli jo latinalaisessa antiikissa 
kutsuttu repulsioksi (repulsio; re = takaisin, vastavuoroisesti; pulso = lyödä, kolhia, liikut-
taa). niinpä Roger Baconin ajatukset muotoutuivat vähitellen perinteeksi, jossa ato-
mismista keskusteltiin attraktion ja repulsion käsitteiden valossa ja myös jälkimmäinen 
ymmärrettiin voimaksi. keskustelu kääntyi helposti atomismia kohtaan kriittiseksi, 
sillä antiikin atomistit eivät ilmeisesti tunteneet mitään attraktion kaltaista voimaa.

kun sitten uuden ajan alussa lukuisat merkittävät ajattelijat ryhtyivät kaivamaan 
epikurolaisuutta esiin historian kätköistä, niin sen renessanssi ei liittynyt pelkästään 
kulttuuris-eettisiin ja ”ajanhengessä” tapahtuneisiin muutoksiin, vaan kyse oli myös 
luonnontieteiden kehitykseen kytkeytyneestä atomismin elpymisestä. siksi myös De-
mokritoksen ja Leukippoksen nimet mainittiin kiistelyissä usein. atomismi-kiinnos-
tuksen yleiset syyt ovat jälkikäteen katsoen helposti ymmärrettävissä. Yhä useammat 
oppineet alkoivat kokea ahtaaksi keskiaikaisen maailmankuvan, jossa korostuivat aris-
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toteleen ”konservatiiviset” kasvot: muuttumaton kosmos, arkikokemukseen ja myto-
logiaan pohjautuva alkuaineiden luettelo, kaiken hakeutuminen kohti ”luonnollista 
paikkaansa”. esimerkiksi englannin yliopistoissa opetettiin 1600-luvulla yhä ”kristil-
listetyn aristotelismin versiota, jonka mukaan materia koostui neljästä alkuaineesta: 
ilmasta, maasta, tulesta ja vedestä. Yksityiskohtaiset skolastiset taksonomiat yhdistyivät 
luonnonkuvaan, joka oli oleellisesti staattinen ja tautologinen. sellaiset näkemykset ei-
vät pystyneet pitämään pintaansa 1600-luvun englantilaisen yhteiskunnan tarjoamassa 
materiaalisessa kontekstissa, jossa keskiaikaiset instituutiot olivat nopeasti katoamassa 
ja maanviljelykseen ja teollisuuteen muodostumassa dynaaminen kapitalistinen järjes-
telmä. Tämän seurauksena johtavat luonnontutkijat kääntyivät kreikkalaisen atomis-
min ja erityisesti epikuroksen ideoiden puoleen.” (Foster 2000, 39–40.)

atomioppia eivät siis hyödyntäneet vain Baconin ja Hobbesin kaltaiset filosofit, 
vaan myös varsinaiset luonnontutkijat sekä Gassendin kaltaiset filosofi-luonnontie-
teilijät. Jo varhaisella 1600-luvulla lukuisat kemistit ja fyysikot asettuivat tietoisesti 
vastustamaan aristoteelista luonnontiedettä; monet alkoivat tuntea vetoa hiukkasteori-
oihin ja jotkut palasivat selkeästi antiikin atomismiin.58 Hiukan myöhemmin kemian 
kehitykseen erittäin vahvasti vaikuttanut Robert Boyle (1627–1691) katsoi teokses-
saan Origin of Forms and Qualities (Muotojen ja kvaliteettien alkuperä; 1666) kappa-
leiden ja aineiden olevan liikelakien hallitsemien kovien perushiukkasten (corpuscules) 
kasautumia. aineiden ominaisuudet selittyivät niiden sisältämien hiukkasryhmien 
koosta, muodosta ja liikkeestä käsin.59 Myös nicolas Lémery (1645–1715) esitti 
Cours de chymiessä (Kemian kurssi t. suunta; 1675), että aineiden ominaisuudet olivat 
peräisin partikkelien muodoista; esimerkiksi happojen kirpeä maku johtui siitä, että 
ne koostuivat teräväkärkisistä osasista, jotka pistelivät kieltä (Clericuzio 2000, 173). 
Matemaatikko ja fyysikko Christian Huygens (1629–1695) uskoi hänkin tietynlaisiin 
atomeihin. Teoksessaan Traité de la lumière (Tutkielma valosta; kirj. 1678, julk. 1690) 
hän katsoi valon koostuvan eetterihiukkasista, jotka olivat täydellisen ”kovia”, siis fyy-
sisesti jakamattomia, mutta silti erittäin kimmoisia (ks. esim. Dijksterhuis 1986, 459). 
Tällöin niiden liikkeen voitiin olettaa sopivan yhteen kuuluisan Huygensin periaatteen 
kanssa, jonka mukaan jokainen valonsäteen väliaineessa kohtaama piste muodostui 
keskukseksi uusille, joka suuntaan eteneville impulsseille.

Francis Baconin (1561–1626) käsitykset atomiopista eivät olleet aivan yksiselittei-
siä, ja vuosien varrella niissä esiintyi vaihtelua. korkeimmalle hän arvosti atomismin 
vuosina 1603–1612, jolloin hän piti Demokritoksen ikuisia ja järkkymättömiä atome-
ja luonnonfilosofian kannalta välttämättöminä oletuksina ja hyväksyi myös tyhjyyden 
olemassaolon (kargon 1966, erit. 44). Teoksessaan The Advancement of Learning (Op-
pimisen edistäminen; 1605), joka ilmestyi vuonna 1623 laajennettuna latinankielisenä 
laitoksena nimellä De augmentis scientarium – tämä laitos oli Marxillekin tuttu – Bacon 
hyökkää platonismin ja aristotelismin kimppuun atomisteihin vedoten. Hän katsoo 
(iii,iV), että ”luonnonfilosofia Demokritoksella ja muilla, jotka poistavat jumalan tai 
järjen maailman rakenteista, katsovat ansion universumin sommitelmista kuuluvan 
luonnon loputtomille leikittelyille ja kokeiluille [praelusionibus et tentamentis] (joita 
he yhdellä sanalla kutsuvat kohtaloksi tai paremminkin fortunaksi) ja liittävät erillisiin 
olioihin finaalisten syiden sijasta materiaalisesti välttämättömiä syitä, näyttää meistä 
olleen (sikäli kuin heidän filosofiansa fragmenteista ja jäännöksistä pystyy päättele-
mään) fyysisten syiden alalla paljon vankemmalla pohjalla ja syvemmälle luontoon 
tunkeutuvaa kuin aristoteleella ja Platonilla – siitä yksinkertaisesta syystä, etteivät 
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edelliset tuhlaa vaivaa finaalisiin syihin, kun taas jälkimmäiset tyrkyttävät niitä alitui-
seen.” (Bacon 1858 [1623], 569–570.)(x)

Vaikka Bacon kommentoi asiaa vain melko lyhyesti, kyse on niin keskeisestä kon-
tekstista, että atomismin voi sanoa valtaavan tässä itselleen paikan filosofian ydin-
alueelta. Painopiste on aivan toisaalla kuin esimerkiksi Hegelillä, joka atomismista 
puhuessaan arvosti lähinnä siihen liittynyttä valistuksellista ja eettistä paatosta, eikä 
toisaalta luonnon kokeiluista mainitessaan (ks. jakso 2.5.) yhdistänyt asiaa atomis-
miin. Bacon ei kylläkään luovu päämääräsyistä kokonaan; niillä on tietty tehtävä, 
kunhan ne pidetään omassa valtapiirissään (mt., 570). Jos esimerkiksi silmäripsien 
kasvu selitetään yhtäältä ihonpinnan kosteuden avulla ja toisaalta finaalisesti siten, että 
ripsien tarkoituksena on silmien varjeleminen, niin jälkimmäinenkään selitys ei ole 
virheellinen vaan selitykset täydentävät toisiaan (mt.). Bacon siis kiinnittää huomiota, 
kuten monet jo antiikissa, elollisen luonnon erityislaatuun. Lisäksi hän on taipuvai-
nen postuloimaan päämääräsyille jonkinlaisen rajoitetun roolin metafysiikan alalla 
ylipäätään, mikä näyttää liittyneen hänen pyrkimykseensä varata yhä myös jumalalle 
ja kaitselmukselle jokin sija opissaan (mt.).

Joka tapauksessa puhe luonnon kokeiluista antaa vihjeen siitä, millä nimenomai-
sella tavalla materialistinen atomismi saattaisi jossain määrin korvata teleologiaa. kun 
atomien sekamelskassa lukemattomat syyketjut leikkaavat vaihtelevasti toisiaan, jolloin 
syntyy luonnon osasten rajattoman moninaisia yhdistelmiä, niin toisinaan ilmaantuu 
kuin sattumoisin myös jotakin tilapäisesti säilymään kykenevää ja varsin mutkikas-
takin. kyse on siis tietynlaisista objektiivisista sattumista (”fortunasta”), joilla ei tässä 
tapauksessa ole hävittävä, vaan päinvastoin rakentava rooli. Bacon ei esitä asiasta mi-
tään varsinaista konseptiota, mutta nykytiedon pohjalta voidaan sanoa   (ks. Goran 
1984, 193–203) atomismin ennakoineen todennäköisyysmatematiikan ns. suurten 
lukujen lakia, joka johtaa kohti ajatusta, että epätodennäköinen tapahtuma ennemmin 
tai myöhemmin kuitenkin ilmaantuu, jos sille annetaan riittävän monta tilaisuutta. 
Lisäksi atomismi tuli ennakoineeksi darvinismia, jossa mutaatioilla, eliöitä ja niiden 
ympäristöä hallitseviin lainalaisuuksiin nähden satunnaisilla tapahtumilla, on produk-
tiivinen rooli, kun ne tuottavat ikään kuin koemielessä eliöille uusia ominaisuuksia, 
joista osa pystyy vakiinnuttamaan asemansa.

Bacon kehaisee Demokritosta myös siitä, että tämä katsoi totuuden olevan ikään 
kuin syvyyksiin piilotettu (vrt. Dk 68B117/DL iX,72). näin hän nimittäin valmisteli 
Baconin mielestä tietä sille, että luonnonfilosofiassa pystyttäisiin erottamaan spekula-
tiivisempi syiden tutkiminen ja operationaalisempi vaikutusten tuottaminen (iii,iii) 
(Bacon 1858 [1623], 547), siis filosofisempi ja kokeellisempi puoli. Toisessa kohdassa, 
joka puuttui Oppineisuuden edistämisen alkuperäisestä englanninkielisestä versiosta, 
Bacon on kriittisempi ja toteaa, että joissain suhteissa atomistien julistusta saattoivat 
sietää heitä itseään terävämmätkin älyt, mutta kun atomistit yrittivät johtaa atomeista 
kosmoksen taidokkaat rakenteet, niin se herätti yleistä hilpeyttä (iii,iV) (mt., 571). 
Miten sitten yleiskuva luonnon rakenteesta ja toiminnasta parhaiten muodostettai-
siin? Bacon pyrkii irti perustavien ja johdettujen ominaisuuksien tiukasta erosta; kes-
keisiksi käsitteiksi kohoavat aineen hahmot tai muodot (schematismi materiae) sekä 
niissä ilmenevät pyrkimykset eli liikkeet (appetitus, motus). Hahmoja ovat esimerkiksi 
yksinkertainen ja kokoonpantu, kova ja pehmeä, kylmä ja kuuma, orgaaninen ja epä-
orgaaninen (iii,iV) (mt., 560). Liikkeitä on ensinnäkin yksinkertaisia; niihin kuuluvat 
muun muassa spontaani pyörimisliike, assimilaatio, eksitaatio, disponointi eli koko-
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naisuuden osien järjestyminen, sekä esimerkiksi yhdistävä ja hylkivä liike (motus nexus, 
motus antitypiae), jotka selvästi kuuluvat attraktio-repulsio-keskustelun perinteeseen 
(mt., 560–561). Yksinkertaisista liikkeistä koostuvat yhdistetyt, kuten syntyminen 
(generatio), tuhoutuminen (corruptio) ja muuttuminen (alteratio) (mt., 561). Baconin 
liiketeoriassa näkyy aristoteleen kinesis-opin vaikutusta, mutta se on vielä sitäkin 
monihaaraisempi, itse asiassa hiukan sekasortoisen tuntuinen.

kun Bacon mainitsee luonnon kokeiluja koskevassa kohdassa ”muut” teleologian 
kiistäjät, hän tarkoittaa etenkin epikurosta ja Lucretiusta. epikuroksen nimi tuleekin 
esiin eräissä muissa jaksoissa, muun muassa kipujen lieventämistä ja hyvää kuolemaa 
(eutanasiaa) käsiteltäessä (iV,ii) (mt., 595). Lucretius mainitaan muun muassa tiedon 
tuottamaa mielihyvää tarkasteltaessa (Lib. i) (mt., 482). Bacon oli kuitenkin taipuvai-
nen asettamaan Demokritoksen epikuroksen edelle. Foster katsoo tämän johtuneen 
siitä, että jälkimmäinen alisti luonnonfilosofiansa moraalifilosofialle eikä hyväksynyt 
mitään inhimillisen vapauden rajoituksia (Foster 2000, 41), mikä Baconin mielestä oli 
liian pitkälle menevää. kuten edempänä nähdään, myös Marx arvosteli epikuroksen 
subjektivistisia piirteitä, etenkin hänen tiettyä totuusrelativismiaan, jonka hän kat-
soi liittyvän hellenistifilosofin yksipuoliseen ”abstraktis-yksittäisen itsetietoisuuden” 
ylistykseen. Marxin arvio oli kuitenkin mutkikkaampi kuin Baconin, sillä hän löysi 
luonnon ja ihmishengen tietyn samankaltaisuuden postuloinnista myös sen hyvän 
puolen, että mekanistinen determinismi luonnon tarkastelussa tuli silloin tehokkaasti 
ylitetyksi. Tätä hän piti niin suurena saavutuksena, että päätyi asettamaan atomistit 
päinvastaiseen arvojärjestykseen.

ajan mittaan Baconin atomismia kohtaan tuntema kiinnostus laantui, minkä saat-
toi huomata Oppineisuuden edistämisen latinalaisesta laitoksesta. Myös Novum organu-
missa (Uusi työkalu; 1620) Bacon toteaa esimerkiksi (i,57), miten Demokritos ja Leu-
kippos paneutuivat siinä määrin vain luonnon yksityiskohtiin (in particulis rerum), että 
sen rakenteelliset sommitelmat (fabricae) jäivät vaille huomiota (Bacon 1858 [1620], 
170). Baconin kielenkäyttö muuttuu kreikkalaisperäisestä hänen aikansa kemistien 
suosimaksi; atomien ja tyhjyyden tilalle tulevat crassa materia ja spiritus (gross matter, 
spirit).60 Myös jälkimmäinen on aineellisen maailman ilmiö, eräänlainen aktivoiva 
periaate, elonhenki tai -vire. Vaikka Baconin asenne muuttui, monet 1600-luvun 
ajattelijat tunsivat hänet atomismin sympatisoijana. syynä oli paitsi Advancement of 
Learning myös se, että eräät muut Baconin saman kauden tekstit, joissa hänen suh-
tautumisensa atomismiin oli vielä hyvin myönteinen, näkivät päivänvalon atomismin 
kannalta suotuisana ajankohtana, kun hänen ystävänsä William Boswell julkaisi nii-
tä postuumeina 1650-luvun alussa. ”sekä englannissa että mannermaalla 1640- ja 
1650-luvut olivat atomismin virkistymisen aikaa. Monissa uusissa teorioissa, Gassen-
dilla ja muilla, oli kyse antiikin atomismin työstämisestä. Boswell näki todennäköisesti 
Baconin atomistisissa traktaateissa, joiden käsikirjoituksia hän piti hallussaan, paljon 
sellaista, mitä silloin pidettiin tuoreena. niinpä hän sitten saikin aikaan [...] niiden 
julkaisemisen 1653, tarkoituksenaan kasvattaa Baconin mainetta ja ennen kaikkea 
turvata Englannin etulyöntiasema atomismin elpymisessä. näin Bacon, joka kypsällä 
iällään vastusti atomismia, vaikutti kuitenkin sen leviämiseen englannissa, kun hänen 
atomistiset työnsä ilmestyivät otollisella hetkellä.” (kargon 1966, 53.)

Pierre Gassendi (1592–1655) puolusti atomioppia 1620-luvulta alkaen hyvin in-
tohimoisesti, sillä hän näki siinä keskeisen aseen aristotelismia vastaan kamppailtaes-
sa.61 Gassendin atomit olivat jakamattomia, painolla varustettuja ja liikkuvia; liik-
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keen perusmuotona hän piti paikanvaihdosta, mikä antoi hänen maailmankuvalleen 
vahvan reduktionistisen leiman. alkujaan liikkeen oli atomeihin puhaltanut jumala 
– kuten edellä mainittiin, Gassendin yritys ympätä epikurolainen materialismi yhteen 
kristinuskon kanssa herätti Feuerbachissa ärtymystä. Gassendin ystäväpiiriin kuului 
1640-luvulta alkaen Thomas Hobbes (1588–1679), joka myös oli uuden ajan atomis-
min huomattavimpia nimiä, mutta muistutti siinä suhteessa Baconia, että hänenkin 
näkemyksissään esiintyi vaihtelua hänen pitkän kirjoittajanuransa aikana. Historial-
lista vaikutusta Hobbesilla oli paitsi julkaistujen teostensa myös hänen muiden ma-
terialistien kanssa harjoittamansa henkilökohtaisen yhteydenpidon ansiosta. eräässä 
kirjeessään vuodelta 1636 Hobbes toteaa olioiden moninaisuuden olevan tulosta nä-
kymättömien hiukkasten liikkeestä, ei kuitenkaan tyhjyyden keskellä vaan ”hengissä” 
(in the spirits) (kargonin 1966, 56 mukaan), toisin sanoen kaikkein hienoisimman 
aineen seassa. Vuonna 1648 hän puolusti tyhjyyden olemassaoloa (mt., 57) päätyäk-
seen sitten taas merkittävässä teoksessaan De corpore (Kappaleesta; 1655) näkemykseen 
aineesta tyhjyyden poissulkevana jatkumona. Tästä huolimatta Hobbes puhuu yhä 
atomeista; ne eivät ole jaettavissa fyysisesti, mutta kylläkin ajatuksellisesti (mt., 59), 
mikä tuo mieleen epikuroksen.

René Descartes (1596–1650), joka oli aktiivinen sekä filosofina että matemaatikko-
na ja jossain määrin fyysikkonakin, maalasi Filosofian periaatteissa (1644) panoraaman 
maailmasta determinoituna ja mekaniikan lakien hallitsemista kappaleista koostuvana. 
sellaisella maailmankuvalla oli luonnollisesti yhtäläisyyksiä atomismin kanssa, mutta 
toisaalta Descartes hylkäsi atomin käsitteen ja piti ainetta myös fyysisessä mielessä 
loputtomiin jaettavana. keskeisimmässä kohdassa (ii,XX) perustelu lähtee siitä, että 
aineellisilla kappaleilla on pakko olla ulottuvuus (Descartes 2003 [1644], 78). Des-
carteshan uskoi todistaneensa, että oleva koostui kahdesta substanssista, ajattelusta ja 
ulottuvaisuudesta, joiden lisäksi mitään muuta sekulaaria ei voinut olla. ulottuvaiset 
kappaleet, olivatpa ne miten pieniä tahansa, olivat aina ajatuksellisesti jaettavissa (mt.). 
Ja koska ne olivat ajatuksellisesti jaettavissa, ne olivat sitä myös aineen osina (mt.). Tätä 
viimeistä päättelyaskelta Descartes ei sanottavasti perustele, mutta taustalla piilee hä-
nen tunnettu taipumuksensa samaistaa fyysisen maailman ulottuvaisuus loputtomasti 
jaettavissa olevaan geometriseen avaruuteen (esim. Dijksterhuis 1986, 417). edelleen, 
kun materiaalinen substanssi on identifioitu ulottuvaisuuden kanssa, on tyhjyys sen 
jälkeen helppo pudottaa pois. Vaikka on olemassa paikkoja, joissa ei näyttäisi olevan 
mitään, on niilläkin toki ulottuvuus, jolloin ne kuuluvat substanssin piiriin (ii,Xii 
& XVi) (Descartes 2003 [1644], 74, 76). Vaikka maailma siis on ikään kuin tupaten 
täynnä materiaa, tämä ei estä sitä olemasta liikkuva ja tietyissä suhteissa dynaaminen. 
aine liikkuu siten, että yksi kappale sysää tieltään pois toisen, tämä kolmannen ja niin 
edelleen (ii,XXXiii) (mt., 84). kuten nähtiin, jo aristoteles vertasi tyhjyyden kiistäes-
sään olevaista astiassa kieppuvaan veteen.

Descartes esittää myös lyhyehkön tiivistelmän pitkään velloneesta atomismi-kes-
kustelusta: ”Myös Demokritos kuvitteli pieniä kappaleita, joilla oli erilaisia muotoja, 
kokoja ja liikkeitä, ja joiden kasautumisista ja yhteentörmäyksistä kaikki aistittavat 
kappaleet kumpuavat. kuitenkin kaikki tavallisesti hylkäävät hänen filosofointinsa. 
Mutta kukaan ei ole koskaan hylännyt sitä sen vuoksi, että siinä käsitellään kappaleita, 
jotka ovat niin pieniä, että pakenevat aisteilta, ja joilla sanotaan olevan erilaisia kokoja, 
muotoja ja liikkeitä, koska kukaan ei koskaan voi epäillä, etteikö sellaisia kappaleita 
itse asiassa ole paljonkin, kuten juuri osoitettiin. sen sijaan se on hylätty ensiksikin 
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siksi, että hän oletti nuo pienet kappaleet jakamattomiksi, mistä syystä minäkin sen 
hylkään. Toiseksi siksi, että hän kuvitteli niiden ympärille tyhjiön, josta minä olen to-
distanut, ettei sitä voi lainkaan olla. kolmanneksi siksi, että hän liitti niihin painon, 
jota minun ymmärtääkseni ei ole missään kappaleessa, kun sitä tarkastellaan yksinään, 
vaan vain sikäli kuin paino riippuu muiden kappaleiden sijainnista ja liikkeestä ja pa-
lautuu näihin. Ja lopulta siksi, että hän ei osoittanut, millä tavalla pelkästään näiden 
pienten kappaleiden yhteentörmäyksestä syntyy yksittäisiä olioita, tai jos hän joidenkin 
tapauksessa tämän osoittikin, eivät kaikki hänen perusteensa olleet keskenään johdon-
mukaisia”. (iV,CCii) (Mt., 287.)

Tämä on aikansa oppineimpiin kuuluneen henkilön kiinnostava arvio siitä, mitä 
atomismista siihen aikaan läntisessä euroopassa ajateltiin, mutta jälkikäteisessä kat-
sannossa ei tietenkään ole vaikeaa kommentoida sitä joiltain osin myös kriittisesti. 
Jos katsotaan Descartesin mainitsemia atomiopin ongelmia, niin eräissä suhteissa hän 
hiukan liioittelee. atomien jakamattomuus herätti todellakin epäilyksiä myös uu-
della ajalla, mutta ei pidä paikkaansa, että ajattelijoiden suuri enemmistö olisi idean 
hylännyt. Pikemminkin väittelyä käytiin tasapäisesti puolesta ja vastaan. aivan sama 
pätee tyhjyyden olemassaoloon; sehän oli vain saman asian kääntöpuoli. Mitä tulee 
perushiukkasten painoon, se on osoittautunut Demokritoksen osalta monimutkai-
seksi kysymykseksi, johon ei ole saatu vielä nykyäänkään täyttä selvyyttä. epikurok-
sen atomeilla taas ilman muuta oli paino, mutta hänenkin kohdallaan sen tarkempi 
luonne on vaikeasti selvitettävissä. Descartesin oman käsityksen mukaan kappaleiden 
paino syntyi siitä, että ne liikkuessaan painoivat tai puskivat toisiaan (iV, XX) (mt., 
198). sellainen oppi sisälsi newtonin gravitaatiota ennakoivaa ainesta, kun paino tuli 
yhdistetyksi kappaleiden keskinäisiin suhteisiin, mutta kun se liittyi oleellisesti vain 
niiden ulkoisiin suhteisiin, se antoi vähintäänkin yhtä vahvasti tukea näkemykselle 
maailmasta erillisten osasten aggregaattina. Lopuksi, vaikeus johtaa olioiden tai yleen-
säkin mutkikkaampien ilmiöiden olemassaolo niiden yksinkertaisimmista perusosista 
oli tietysti todellinen ongelma, mutta hyvällä syyllä voi kysyä, eikö Descartesin oma 
maailmankuva kärsinyt täsmälleen samasta ongelmasta. Vaikka jakamattomia atomeja 
ei hänen mukaansa ollut, jakautumisia ei tapahtunut missä, milloin ja miten tahansa, 
vaan käytännössä maailma koostui kolmenlaisista hiukkasista: äärimmäisen pienistä, 
vähäsen suuremmista pallomaisista sekä näitä hiukan paksummista ja huonommin 
liikkuvista (esim. iii,Lii) (mt., 124). Vanhan atomismin ”korjaaminen” tällä tavoin 
tuskin poistaa siihen sisältyvän reduktionismin filosofisia ongelmia.

kun harpataan jälleen jonkin verran ajassa eteenpäin, niin suuri historiallinen mer-
kitys tuli olemaan sillä, että isaac newton (1643–1727) ryhtyi mainostamaan atomis-
mia maailman rakenteita koskevana oppina. Vuonna 1687 ilmestyneessä Principiassa 
asia tuli esiin vielä hiukan varauksellisesti (iii, Regula iii) (newton 1972 [1726], 
552–555), mutta Optiikkaan (1704) sen toisesta laitoksesta (1706) alkaen sisältynees-
sä kysymysosastossa newton julisti täydellisen selkeästi, että ”alussa Jumala järjesti 
materian kiinteiksi, massan omaaviksi, koviksi, läpitunkemattomiksi ja liikkumaan 
kykeneviksi hiukkasiksi [particles], joilla on sellaiset koot ja muodot ja sellaiset muut 
ominaisuudet, ja jotka sijaitsevat avaruudessa sillä tavoin, että ne soveltuvat parhai-
ten tarkoitukseen, jota varten hän ne loi. kiinteinä nämä alkuperäiset hiukkaset ovat 
verrattomasti kovempia kuin mitkään huokoiset kappaleet, jotka on pantu niistä ko-
koon, jopa niin kovia, etteivät ne ikinä kulu eivätkä hajoa palasiksi; mikään tavallinen 
voima ei pysty jakamaan sitä, minkä Jumala itse teki yhdeksi alkuperäisen luomisen 
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yhteydessä. kun hiukkaset pysyvät ehjinä, ne voivat muodostaa luonnoltaan ja koostu-
mukseltaan yhden ja saman laisia kappaleita kaikkina aikoina; jos ne kuluisivat pois tai 
hajoaisivat palasiksi, niin niistä riippuvainen olioiden luonto muuttuisi.” (iii, Query 
31.) (newton 1952 [1717], 541.)(x)62

Tästä huolimatta olisi aivan virheellistä luonnehtia newtonin oppeja keskeises-
ti atomismin sovellutuksiksi.63 ensinnäkin newtonin kestävimmät ideat ja näke-
mykset kuuluivat mekaniikan piiriin, ja mekaniikka oli kehittynyt oleellisesti antiikin 
teknikoiden ja koneenrakentajien, Galilein, Huygensin ja muiden makrokappaleilla 
suorittamista kokeista sekä taivaankappaleiden ratojen laskemisesta, mikä ei pääosil-
taan ollut missään yhteydessä atomisteja kiinnostaneeseen aineen ”hienorakenteen” 
ongelmaan. niinpä myös newtonin mekaniikka ja atomioppi koskivat paljolti eri 
asioita. Jos ajatellaan esimerkiksi newtonin pyrkimystä rakentaa mekaniikka syste-
maattisesti havainnoitavien, mitattavien ja sen tähden matemaattisesti käsiteltävissä 
olevien ilmiöiden varaan, ei se tietenkään voinut sen enempää vahvistaa kuin ku-
motakaan oletusta aineen sisällä piilevistä atomeista, jotka nimenomaan miellettiin 
havainnon ulkopuolelle jääviksi. Matematisoinnin voikin itse asiassa ymmärtää paitsi 
empiiris-kokeellisen tieteen kehittelyksi myös yritykseksi karttaa kaikkia ontologisia 
postulaatteja tilanteissa, joissa ne eivät olleet välttämättömiä. ”newton [...] ymmär-
tää, ei suinkaan nykyiselle tieteenteorialle vieraalla tavalla, empirian itsensä jo olevan 
matemaattisesti strukturoitunutta. Luontoa ei tarvitse ensin pistää järjestykseen jon-
kin matemaattis-spekulatiivisen ‘rohkean suunnitelman’ avulla [kuten Descartes teki], 
vaan sillä on omassa itsessään järjestynyt rakenteensa, joka matematiikassa saa kielelli-
sen ja merkeillä operoivan ilmauksensa.” (kutschmann 1983, 14.)

Toiseksi, sikäli kuin newtonin mekaniikka kuitenkin käsitteli kysymyksiä, jotka 
kuuluivat atomisteille spesifin maailmankuvan piiriin, se eräiltä osin mursi sen puittei-
ta. newton asetti luonnontutkimuksen keskiöön voiman käsitteen, joka oli nähtävästi 
ammoisista ajoista asti liitetty yhtäältä olioiden sisäiseen aktiivisuuteen – tämä näkyy 
selkeänä käsitteen sisältämässä antropomorfismissa – ja toisaalta niiden kykyyn aihe-
uttaa muutoksia toisissaan.64 Demokritoksen visioon sisältyi ilmeisesti vain jälkim-
mäinen aspekti, kun atomit toisiinsa törmäillessään vaikuttivat toistensa liikkeisiin. 
edellinen sen sijaan puuttui, sillä todennäköisesti hän jätti selittämättä, mikä atomeista 
teki liikkuvia. newtonilla aspektit jälleen yhdistyivät; jo Principian alusta löytyvät 
määritelmät ja liikelait sisältävät näkemyksen siitä, miten olioiden sisäinen kapasiteetti 
ja keskinäiset suhteet ovat ymmärrettävissä ja määriteltävissä vain toistensa yhteydessä. 
kappaleen sisäinen voima (vis insita) on jotakin, jonka takia kappaleen liiketilan muut-
tamiseen tarvitaan ulkoa tuleva vaikuttava tai pakottava voima (vis impressa) (Defs. iii 
& iV) (newton 1972 [1726], 40–41). kahden kappaleen vaikuttaessa toisiinsa niiden 
toisiinsa kohdistamat voimat ovat yhtä suuret, mutta suunniltaan vastakkaiset (Lex 
iii) (mt., 55). Ja niin edelleen. Renate Washner kiteyttää newtonin saavutusta: ”Fy-
sikaalinen voiman käsite viittaa luonnonolioiden vaikutuskykyyn [...] oliot käyttävät 
voimaa ollessaan suhteessa toisiinsa, tai paremminkin suhtautuessaan jollakin tavalla 
toisiinsa, jolloin ne eivät ole tiukasti isoloituja, oleellisesti yksittäisiä, vaan muodos-
tavat kokonaisuuden, joka ei redusoidu osiensa summaksi. newton kehitti antiikissa 
alkunsa saaneiden, vuosisatojen kuluessa pidemmälle työstettyjen edellytysten pohjalta 
– ne liittyivät etenkin kokeellisen metodin muotoutumiseen – antiikin atomismin ylä-
puolelle kohoavan konseption, kun hän loi klassisen mekaniikan myötä ensimmäisen 
fysikaalisen dynamiikan järjestelmän.” (Washner 1998, 21.)
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aivan erityisen merkittävä oli newtonin käsitys gravitaatiosta kappaleita toisten-
sa puoleen vetävänä voimana. Gravitaation konseptio kuului filosofisessa suhteessa 
attraktio-keskustelun piiriin ja merkitsi niin ollen vanhan atomismin huomattavaa 
uudistamista tai paremminkin atomismin puitteiden murtamista ja sen ulkopuolel-
le astumista. Demokritoksen atomien liike oli lähdetietojen perusteella luonnostaan 
hajanaista, jolloin olioiden, suurien atomijoukkojen pyörreliikkeen ja järjestyneen 
kosmoksen synnyn selittäminen kävi vaikeaksi, mihin arvostelijat pian iskivät kiinni. 
nyt ilmeisesti avautui tie kohti ongelman voittamista. Lisäksi myös gravitaatio nakersi 
kuvaa kappaleista isoloituina substansseina ja teki sen vieläpä tehokkaammin kuin vis 
insita, joka oli luonteeltaan passiivinen periaate. Toisin kuin Descartesin kappaleiden 
keskinäinen paine, jota ne kohdistivat toisiinsa täyden maailman keskellä liukuessaan, 
gravitaatio oli merkittävällä tavalla peräisin kustakin kappaleesta itsestään; sen voi-
makkuus oli nimittäin verrannollinen kappaleen sisältämään ainemäärään (Principia 
iii, Prop. 7., Theor. 7.) (newton 1972 [1726], 576–577). samalla on ilmeistä, että 
gravitaatio oli ymmärrettävissä vain kappaleita toisiinsa yhdistävänä tekijänä. kuten 
esimerkiksi Gideon Freudenthal sanoo, ”mikä tahansa yritys liittää gravitaatio yksittäi-
seen kappaleeseen olisi absurdi, kun näet gravitaatio voidaan käsittää vain keskinäiseksi 
vetovoimaksi, ts. se edellyttää vähintään kahta kappaletta” (Freudenthal 1986, 23). 
Gravitaation myötä luonnollisesti myös kappaleiden paino, gravitaation ilmentymä 
maanpäällisissä oloissa, alkoi näyttää sekä niiden itse kunkin olemukseen että myös 
niiden keskinäisiin suhteisiin liittyvältä. Myös tämä suuntautui atomistista reduktio-
nismia vastaan, vaikka newton ei sitä eksplisiittisesti todennutkaan.

newtonin näkemys ei siis pysytellyt atomistiikan puitteissa, mutta toisaalta atomis-
tiikka toimi merkittävänä – ehkä joiltain osin suorastaan välttämättömänä – heuris-
tisena perusteena hänen kypsytellessään oppejaan, ja eräissä suhteissa hänen luon-
nontieteensä muistuttaa sitä. newtonilaisessa mekaniikassa kappaleita tarkastellaan 
liikkuvina massapisteinä, joiden oletetaan pysyvän jakautumattomina ja toisistaan 
erillisinä, joissa ei oleteta tapahtuvan mitään sisäsyntyisiä muutoksia ja joiden muita 
ominaisuuksia, esimerkiksi kykyä näyttäytyä värillä tai maulla varustettuina, ei huomi-
oida. Tämä kaikki merkitsee hurjaa abstrahoitumista luonnon kokonaisuudesta, mutta 
mekaniikan puitteissa näkemys osoittautui hedelmälliseksi. Lisäksi newton oli taipu-
vainen olettamaan tyhjyyden: ”ainetta [matter] ei ole välttämättä joka paikassa” (Op-
ticks iii, Query 31.) (newton 1952 [1717], 543). ”Ja sellaisen [taivaankappaleiden 
välisen] väliaineen [medium] hylätessämme meillä on puolellamme niiden vanhimpien 
ja juhlituimpien kreikan ja Foinikian filosofien auktoriteetti, jotka ottivat filosofiansa 
ensimmäisiksi periaatteiksi tyhjyyden [vacuum], atomit ja atomien gravitaation” (iii, 
Query 28.) (mt., 528)(x).65 newton esitti tyhjyyden olemassaololle myös luonnontie-
teellisiä perusteluja (ks. Freudenthal 1986, 18–28), mutta sen perusluonteen hahmot-
tamisessa häntä näyttää orientoineen antiikin filosofia, jossa tyhjyys ymmärrettiin ab-
soluuttiseksi, ei-miksikään. näin käsitettynä tyhjyys ei ole pelkkä ilmasta (tai eetteristä) 
vapaa tila, vaan kaiken mahdollisen aineellisuuden, itse asiassa kaiken olemassaolevan 
vastakohta. sikäli kuin tämä oli myös newtonin käsitys, sen on täytynyt puolestaan 
vahvistaa hänen atomista visiotaan66 eli taipumustaan ajatella maailman koostuvan 
toisistaan erillisistä palasista siitä huolimatta, että tämä oli ristiriidassa hänen eräiden 
muiden käsitystensä kanssa. Jos olevaa halkoo ja pilkkoo ”ei-mikään”, ei se voi olla 
muuta kuin isoloitujen osiensa aggregaatti.

Tyhjyyden olettaminen sopii yhteen myös sen kanssa, että newton ymmärsi ava-
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ruuden – kuten ajankin – absoluuttiseksi eli joksikin sellaiseksi, minkä ominaisuudet 
eivät materian vaikutuksesta muutu, ikään kuin materiakokkareiden säilytyspaikaksi. 
edelleen, kun aineen osasten välissä oli pelkkää olemattomuutta, gravitaation oli pak-
ko olla ”kaukovaikutus” (actio in distans), jonka luonne näytti erittäin salaperäiseltä. 
kaukovaikutuksen ongelmasta oli väitelty siitä asti, kun aristoteles oli perustellut Fysii-
kassa (Vii, 2) näkemystä, että liikuttaja ja liikutettu olivat aina yhdessä, että siis niiden 
välissä ei voinut olla mitään; tämä nimittäin tuotti hankaluuksia etenkin magneetin 
vaikutusta selitettäessä. newton koki ongelman gravitaation yhteydessä siinä määrin 
vaikeaksi, että siitä muodostui yksi merkittävä motiivi sille, miksi hän katsoi välttämät-
tömäksi sisällyttää luonnontieteellisiin teoksiinsa jumalaa koskevia pohdintoja. Hän ei 
sano tätä aivan suoraan, mutta asioiden yhteys on ilmeinen: jumala on kaikkialla läsnä, 
”häneen itseensä kaikkeudet sisältyvät ja hänessä ne liikkuvat” (in ipso continentur & 
moventur universa) (Principia iii, schol. Gen.) (newton 1972 [1726], 762). B.J.T. 
Dobbsin sanoin: ”Mitä selitystä newton sitten ehdotti gravitaatiolle? Jollain tavoin 
aurinko kurottautuu kauas, miljoonien mailien päähän pitämään planeetat radoillaan 
[...] / Jos taivaassa ei ollut aineellista eetteriä, niin mitä sitten? Tietysti jumala. newton 
totesi usein uskovansa kaikkialla läsnäolevaan jumalaan”. (Dobbs 1991, 232–233.)

entä voidaanko newtonia luonnehtia atomistien kaltaiseksi reduktionistiksi? Myös 
tässä suhteessa hänen ajattelunsa oli ristiriitaista. Yhtäältä hän korostaa, että maailmas-
sa vaikuttaa gravitaation lisäksi muitakin aktiivisia voimia, etenkin sähköisyys, magne-
tismi, elollisen piirissä tavattava käymisilmiö sekä todennäköisesti myös voimia, joita 
ei vielä tunneta, ja juuri kaikki tämänkaltaiset osoittavat ”luonnon punaisen langan tai 
kulun” (tenor and course of Nature) (Opticks iii, Query 31.) (newton 1952 [1717], 
531). ei ole ajateltavissa, että pelkät mekaaniset syyt synnyttäisivät maailman järjesty-
neisyyden ja eleganssin (Principia iii, schol. Gen.) (newton 1972 [1726], 760). näin 
newton näyttäisi ymmärtävän, että mekaniikka tutkii vain todellisuuden yhtä aspektia 
tai viipaletta. Toisaalta hän kuitenkin tähdentää luonnon olevan ”hyvin yhdenmukais-
ta ja itseään vastaavaa” (very consonant and conformable to herself) (Opticks iii, Query 
31.) (newton 1952 [1717], 531), ja yllä esitettyä ”luomiskertomustaan” hän jatkaa 
toteamalla, että ”[k]un siis luonto voi olla kestävä [lasting], on aineellisten olioiden 
muutosten katsottava sijoittuvan pelkästään näiden pysyvien [ja läpitunkemattomien 
jne.] hiukkasten erilaisiin erottautumisiin ja uusiin yhdistymisiin ja liikkeeseen” (iii, 
Query 31.) (mt., 541)(x). Tässä kaikki mahdolliset maailmassa tavattavat muutokset 
on jo redusoitu atomien paikanvaihdoksiksi.

niiltä osin kuin newton ei ollut reduktionisti, vaan katsoi maailman kokonaisval-
taisen hahmottamisen vaativan myös aivan muita kuin mekaniikan piiriin kuuluvia 
lähtökohtia, hänen ajattelunsa oli varsin moniaineksista, itse asiassa sekavuuteen asti. 
Hurskaana uskovaisena hän vetosi jumalaan muulloinkin kuin kaukovaikutusta se-
littäessään. Planeettajärjestelmälle leimaa-antavan ”ihmeellisen yhdenmukaisuuden 
täytyy myöntää olevan [jumalallisen] valinnan seurausta. sitä täytyy olla myös eläinten 
ruumiiden yhdenmukaisuuden [...] eivätkä eläinten ja hyönteisten vaistot voi olla seu-
rausta mistään muusta kuin voimallisen, ikuisesti elävän toimijan viisaudesta ja taita-
vuudesta”. (iii, Query 31.) (Mt., 542.) ”sokeasta metafyysisestä välttämättömyydestä, 
joka kuitenkin on aina ja kaikkialla samaa, ei olisi voinut ilmaantua esiin olioiden 
moninaisuutta. koko tuo luonnon luomusten paikallinen ja ajallinen vaihtelevuus on 
voinut ilmaantua vain välttämättömän olennon ideoista ja tahdosta.” (Principia iii, 
schol. Gen.) (newton 1972 [1726], 763.) ”Tosi Jumala on elävä, älykäs ja voimallinen 
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olento” (iii, schol. Gen.) (mt., 761). newton imi tunnetusti vaikutteita myös uuspla-
tonisteilta sekä kaikesta päättäen myös stoalaisilta, joiden pneuma-oppia hän näyttää 
pohtineen vaihtoehtona atomistien tyhjiölle (ks. Dobbs 1991). Myös tietynlainen ani-
mismi kiehtoi häntä. eräässä postuumisti julkaistussa, vuonna 1674 kirjoittamassaan 
artikkelissa – siihen aikaan hän oli jo edennyt mekaniikkansa konstruoinnissa pitkälle, 
vaikkei ollut vielä julkaissut ideoitaan – hän puhuu ”kasvihengestä” (vegetable spirit), 
joka ilmenee etenkin käymisilmiössä ja selittää erityisesti elollista luontoa. kasvihenki 
on ”luonnon universaalinen agentti, sen salainen tuli, ainoa käyteaine ja kaiken kas-
villisuuden periaate” (Merchantin 1983, 285 mukaan).

Tunnettua on myös, että newton harrasti liki 30 vuoden ajan alkemiaa ja kirjoitti 
sitä koskevia muistiinpanoja sellaisen määrän, että se vastaisi 4000–5000 nykyaikaista 
konekirjoitettua sivua (ahonen 1988, 76). siinäkin tapauksessa, että osa tästä aineis-
tosta luokiteltaisiin pikemminkin kemian kuin alkemian piiriin, on selvää, ettei niin 
sinnikästä kiinnostusta voida selittää satunnaisilla syillä. kuten esimerkiksi kathleen 
W. ahonen on tähdentänyt, tässäkin oli kyse yrityksestä etsiä täydennystä ja vastapai-
noa mekanistiselle maailmankuvalle: ”kun newton kirjoittautui Trinity Collegeen 
opiskelijaksi vuonna 1661, hän joutui keskelle sen ajan jännittävintä henkistä virtaus-
ta, mekanistista filosofiaa. sen ydinajatuksena oli, että kaikki luonnonilmiöt voitaisiin 
selittää liikkeessä olevien pienten kappaleiden avulla. newton tutkiskeli mekanistista 
filosofiaa ahkerasti ja uskoi koko elämänsä ajan, että aineiden maailma todellakin muo-
dostuu liikkeessä olevista kappaleista. Mutta samalla hänessä syntyi epäusko liian pit-
källe yksinkertaistettua mekanistista ajattelutapaa kohtaan. / alkemiasta newton löysi 
animistisen maailmankatsomuksen, joka toimi ikään kuin vastapainona ja täydensi 
mekanistista filosofiaa. Hän löysi aktiivisia kategorioita, joiden avulla hän voi poh-
diskella kappaleiden koheesiota, aineen rakennetta ja aineen muuntumista toiseksi”. 
(Mt., 79–80.) ”Hän piti yksinkertaista mekaanista filosofiaa sekä uhkana uskonnolle 
että riittämättömänä selittämään luonnon aktiiviset ja elävät ilmiöt” (mt., 83).

Jumaluusopillisia pohdintojaan lukuunottamatta newton piti erilaiset atomismin 
ja mekanistisen ajattelun rajoittuneisuutta korjaamaan pyrkivät etsintänsä poissa jul-
kisuudesta, kun taas sympatiansa atomismia kohtaan hän rohkeni (viimeistään 1706) 
paljastaa. niinpä hän tuli vaikuttaneeksi suuresti atomismin asemien kohentumiseen, 
ilmeisesti sitä enemmän, mitä useammilla elämän- ja tieteenaloilla mekaniikka osoitti 
vähintäänkin jonkinasteista toimivuutta. newtonilainen mekaniikka kehittyi ensiksi 
planeettaliikkeiden problematiikan yhteydessä, mutta laajeni sitten yleiseksi jäykän 
kappaleen liiketeoriaksi ja edelleen esimerkiksi lujuusopin piiriin sekä kaasujen pai-
neen tutkimiseen, äänen, valon ja lämmön teorioihin. On helppo kuvitella, miten 
atomismin maine samalla kasvoi, ja atomismi puolestaan antoi mekaniikan sovellu-
tuksille eräänlaista – sinänsä tarpeetonta – taustatukea. kun massapistemekaniikkaa 
sovelletaan vaikkapa ihmisten havaitsemiin ja hyvin tuntemiin makrokappaleisiin ja 
siis selitetään kappaleiden avaruudellisessa liikkeessä tapahtuvia muutoksia niihin 
vaikuttavien voimien avulla, niin kappaleiden itsensä oletetaan pysyvän relevanteissa 
suhteissa, toisin sanoen massaltaan sekä jäykkyydeltään eli sisäisten pisteittensä keski-
näisten etäisyyksien osalta, muuttumattomina. Jos nyt maailman oletetaan koostuvan 
atomeista, niin vähintäänkin niihin teoria pätee aina.

Raimo Lehti on kuvannut hyvin näitä ilmiöitä ja sitä, miten mekaniikka alkoi nii-
den myötä pursuilla yli äyräidensä: ”newtonilaista mekaniikkaa sovellettiin planeet-
tojen lisäksi lukuisiin muihin, ihmisten arkielämää lähempänä oleviin systeemeihin. 
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sen menestys näiden monimuotoisten ja mm. tekniikalle tärkeiden aiheiden parissa 
nosti sen koko fysiikan keskeisimmäksi osaksi [...] newtonilaisen mekaniikan sovellu-
tusalueen laajeneminen saattoi helposti johtaa ajatukseen, että laajeneminen voi jatkua 
kaikki luonnonilmiöt käsittäväksi. Tämä antoi ainakin periaatteessa mahdollisuuden 
maailmankuvalle, jossa klassillinen mekaniikka olisi todellinen kaiken teoria”. (Lehti 
2001, 58–59.) näin klassinen mekaniikka, joka kestäväksi osoittautuneen ytimensä 
puolesta oli erityistieteellinen oppi, saattoi atomismiin yhdistettynä paisua yleiseksi 
maailmanselitykseksi. Mekanistista maailmankuvaa oli rakenneltu pitkään jo ennen 
newtonia, ehkä näkyvimmin Gassendin ja Descartesin toimesta, mutta hänen meka-
niikastaan se sai uuden vankan tukijalan. niinpä 1700-luvusta tuli maailmankuvan 
mekanisoitumisen kulta-aikaa, jolloin newtonin – ja hieman vähemmässä määrin 
Boylen jalanjäljissä kulkeneiden hiukkaskemistien – löytöjä absolutisoitiin ja yleis-
tettiin koko luontoa ja maailmaa koskeviksi. Äärimmillään saattoi syntyä kuva, että 
koko maailma olisi sen piirissä vaikuttavien liikelakien yhtä tiukasti determinoima ja 
yhtäläisen ennustettava järjestelmä kuin on sen tietty osa, planeettajärjestelmä, mei-
dän tuntemanamme aikana. ei ole selvää, edustiko kukaan vakavissaan ideaa näin 
ehdottomassa muodossa, mutta jo trendi kohti tuollaista oli mitä merkittävin aate-
historiallinen ilmiö, jonka jälkivaikutuksista on tuskin vieläkään päästy lopullisesti 
eroon. Vaikka newtonilta itseltäänkin löytyi mekanistisen maailmankuvan aineksia, 
pääosiltaan sen rakensivat muut.67 suuri merkitys oli etenkin Voltairen (1694–1778) 
teoksella Eléments de la philosophie de Newton (1738), jossa konemaista maailmaa myös 
täydenneltiin deistisessä ja teologisessa hengessä.68 Mekanistisen vision symboleiksi 
ovat ehkä vahvimmin jääneet Laplacen demoni sekä Julien Offray de La Mettrien 1747 
ilmestyneen teoksen nimi L’homme machine.

Fysiikan ohella myös kemia riensi eteenpäin. uusia ulottuvuuksia kemistien hiuk-
kaskeskustelu sai modernin atomiteorian uranuurtajien a.L. Lavoisierin (1743–1794) 
ja John Daltonin (1766–1844) työn ansiosta. Heidän aikanaan pystyttiin jo tutkimaan 
kokeellisesti lukuisien aineiden kemiallisia reaktioita; tämä päti monien kaasujen, nes-
teiden, metallien (muun muassa kalsinoitaessa), rikin, kalkin ym. kohdalla. kun tun-
nettiin aineiden painot ja ne määrälliset suhteet, joissa aineet yhdistyivät keskenään, 
ja esitettiin lisäksi hypoteesi siitä, montako kummankin aineen atomia yhdisteen pe-
rushiukkaseen sisältyi, voitiin arvioida niiden hiukkasten painosuhteita, joista yhdis-
tyvät aineet koostuivat. Tätä tietä konstruoitiin atomipainojen järjestelmä, joka myö-
hemmin muodosti yhden lähtökohdan atomien jaksottaista järjestelmää kehiteltäessä. 
Huolestuneisuutta tosin herätti se, että järjestelmästä näytti tulevan hyvin monimut-
kainen, jolloin hiukkasten käyttäytymistä hallitsevien lakien löytäminen saattaisi olla 
vaikeaa. siksi ”monet epäilivät kemiallista atomiteoriaa edelleen. Dalton väitti, että 
jokaisen alkuaineen atomit poikkesivat kaikkien muiden alkuaineiden atomeista [...] 
Muinaisen kreikan filosofeista lähtien aineellisen maailman luonnetta pohtineilla oli 
ollut taipumus ajatella taustalla olevan yhtenäisyyden ja yksinkertaisuuden käsittein 
ja monien mielestä kemiallinen atomiteoria oli jättimäinen askel väärään suuntaan. 
Monet kemistit odottivat, että niin sanotut ’alkuaineet’ osoittautuisivat ajan mittaan 
yksinkertaisempien osien vakaiksi yhdistelmiksi.” (Hudson 1995, 140.) Vaikka kemial-
linen atomiteoria vahvisti ajatusta, että materiassa oleellista oli sen koostuminen hiuk-
kasista, se oli samalla omiaan kääntymään reduktionismia vastaan eikä siksi soveltunut 
mekanistisen maailmankuvan lähteeksi yhtä hyvin kuin 1700-luvun fysiikka.

Jälkikäteen on helppo nähdä, että maailmankuvassa ja luonnontieteen filosofisissa 
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premisseissä 1600- ja 1700-luvuilla tapahtunut mullistus, jossa atomismilla oli mer-
kittävä rooli, sisälsi sekä kestäviä että vähemmän kestäviä aineksia. antiaristoteelinen 
atomismi edesauttoi modernin tieteen syntyä, mutta mekanistisessa maailman- ja 
luonnonkuvassa siirryttiin yhdestä äärimmäisyydestä toiseen. ”aikaisemmin luontoa 
oli pidetty orgaanisena kokonaisuutena, salaperäisten rakentavien voimien lähteenä, 
mutta nyt siitä tuli pelkkä jättimäinen kellokoneisto, jota ihmiskunta rukkasi halujen-
sa mukaan [...] koska yhdistävät voimat eivät enää hallinneet luontoa, sitä ei tarvin-
nut pitää orgaanisena kokonaisuutena, vaan se voitiin tutkimustarkoituksessa pilkkoa 
eristettäviksi osiksi. kokonaisuus oli vain osiensa summa [...] Luonnontutkimukses-
ta tuli siis pirstaleista eikä kellään ollut vastuuta arvioida, miten jonkin ympäristön 
osan arviointi kenties vaikuttaa kaikkiin muihin.” (Bowler 1997, 94.) Yksi pirstou-
tumiseen vaikuttanut tekijä oli epäilemättä newtonin korostaman mitattavuuden ja 
sen mahdollistaman matematisoinnin merkityksen paisuttelu. Vaikka mittaaminen 
edellyttää vertailua sekä muun muassa mittausprosessin kulkua ja mittayksikköä kos-
kevan käsitteistön muodostamista, se on kuitenkin pikemminkin analyyttinen kuin 
synteettinen tiedostuksen menetelmä, jossa tyypillisesti pystytään tutkimaan kerrallaan 
vain kohteen yhtä ominaisuutta, vaikkapa nopeutta tai painoa.69 siksi mittaamista 
voi luonnehtia vastakohdaksi kokonaisvaltaisuutta tavoittelevalle orientaatiolle, jossa 
kohdetta aluksi hahmotetaan historiallisesti ja/tai siihen liitetyistä keskeisistä käsitteis-
tä yhteenvetoja tehden. Jos nyt mitattavuudesta tehdään kaiken a ja O, ja jos kohde 
sattuu olemaan sellainen, että jotkin sen keskeiset ominaisuudet eivät olekaan mitat-
tavissa, voi tuloksena olla vain hajanainen näkemys kohteesta.

Mekanistinen maailmankuva alkoi kuitenkin rakoilla melko pian. kuten sanottu, 
kemistien atomijärjestelmästä näytti tulevan erittäin monimutkainen, jolloin se alkoi 
jossain määrin kääntyä reduktionismia vastaan. Maantiede ja geologia taas johdatti-
vat tarkastelemaan luonnon historiaa, ja tällöin tarvittiin metodologiaa, joka poikkesi 
täydellisesti siitä, mitä mekaniikka saattoi tarjota. sama päti kasvien ja eläinten tutki-
miseen, joka oli vielä oleellisesti luokittelun ja kuvailun vaiheessa. elollisten olentojen 
koneiksi mieltäminen oli epäilemättä aluksi omiaan rikastuttamaan kasvi- ja eläintie-
teen keskeistä teoriasisältöä; se edisti niiden fysiologian selvittämistä ja orientoi myös 
kohti ajatusta ”luonnon järjestyksestä”, jossa eri lajien toiminta niveltyi yhteen (vrt. 
mt., 138). erityisen pitkälle konemalli ei kuitenkaan johtanut. sen sijaan esimerkiksi 
halkaistun polyypin kyky uusintaa itsensä, johon sveitsiläinen abraham Trembley kiin-
nitti huomiota vuonna 1741, viittasi mallin pätemättömyyteen tai riittämättömyyteen 
(mt., 146). Myös kasveissa havaittiin luovuutta, ja Johann Wolfgang Goethe julkaisi 
1790 kasvien ”metamorfooseja” koskevan teoksen, jossa korostettiin luonnon pysty-
vän synnyttämään mitä moninaisimpia muotoja vain yhtä kasvinosaa muuntelemalla 
(ks. Morton 1999, 272–275). Tuloksena tämänkaltaisista kehityslinjoista ja löydöis-
tä oli, että universaali teleologinen maailmankuva sai yhä jonkin verran kannatusta 
mutta alkoi myös eriytyä, kun teleologiaa alettiin rajata elollisen piiriin. samalla esiin 
versosi arvauksia ja hypoteeseja elollisen luonnon evolutiivisesta kulusta sekä tähän 
liittynyttä uudenlaista materialismia, joka ”tarttui kaikkiin luonnon toimintoihin, 
jotka näyttivät viittaavan siihen, että luonnolla oli omat luovat voimansa. 1700-luvun 
lopun ja 1800-luvun alun muuttumaton maailmankuva joutui yhä voimakkaamman 
hyökkäyk sen kohteeksi valistuksen ajan kuluessa.” (Bowler 1997, 147.) Tämän näke-
myksen mukaan ”itse luonto oli kaiken luovuuden lähde [...] Tämä uusi materialismi 
antoi orgaaniset ominaisuudet itse aineelle.” (Mt., 146–147.)
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itse asiassa pyrkimystä tehdä materiasta itsestään kehityskykyistä ja luovaa ilmeni jo 
varhaisilla valistusmaterialisteilla; sittemmin se vähitellen voimistui. Vaikka La Mettrie 
(1709–1751) piti ihmistä ja eläimiä koneina, hän lähestyi myös materian osien itseliik-
kuvuuden ideaa; esimerkiksi mainittu polyyppikoe viittasi hänen mukaansa siihen, että 
elimistön jokainen osa sisälsi tarvitsemansa vieterit (La Mettrie 2003 [1747], 62–63). 
Vielä selkeämpänä materian produktivisointi näkyi ensyklopedistien päämiehellä De-
nis Diderotilla (1713–1784). Hän katsoi, ettei aineita voida jakaa loputtomiin, vaan 
ne siis koostuvat atomeista, jotka kuitenkin ovat erilaisia riippuen siitä, minkä aineen 
osista on kyse (Diderot 1875 [1754], 56–57). näistä monenlaisista perushiukkasista 
hän käyttää eräiden aikansa kemistien tapaan usein myös nimeä molécules (vrt. lat. 
molecula = pikku kappale, hiukkanen). Molekyylien sisällä vaikuttavat eri aineille omi-
naiset erilaiset voimat, joita on rajaton määrä, niin että maailma kokonaisuudessaan 
on kuin käymisen tilassa (Diderot 1875 [1770], 68–69). Materian sisäinen aktiivi-
suus ilmenee jokaisessa yksittäisessä molekyylissä (mt., 68). Tamara Dlugatšin sanoin 
”Diderot katkaisee tässä metafyysisen [so. erit. mekanistisen] päättelyn ja väittää, ettei 
aktiivista ja vaikuttavaa ole vain materia kokonaisuudessaan, vaan myös sen jokainen 
osa, jokainen molekyyli [...] Jotta materia saataisiin liikkeelle, sanovat jotkut, vaadi-
taan vaikutusta, vaaditaan voimaa. Tämä on totta, vastaa Diderot, mutta kyseessä voi 
olla joko molekyyliin nähden ulkoinen voima tai sitten sisäinen, intiimi, molekyylille 
ominainen ja sen luonnetta konstituoiva voima, joka tekee siitä erityisen molekyylin.” 
(Dlugatš 1984, 83–84.) Tällaisessa näkemyksessä on paljon samaa kuin newtonilla, 
mutta Diderot korostaa vahvemmin sisäisten voimien merkitystä luonnon rikkau-
den ja monimuotoisuuden edellytyksenä, mikä myös raivaa tietä ajatukselle totuuden 
konkreettisuudesta. Diderot ei kuitenkaan ollut johdonmukainen vaan myös aikansa 
lapsi eli mekanistisen näkemyksen edustaja; hän pystyi pikemminkin osoittelemaan 
sen ristiriitoja kuin rakentamaan tilalle uutta (vrt. mt., 79, 86–87).

Paul Thiry d’Holbach (1723–1789) ei havainnut mekanistisuuden umpikujia yhtä 
terävästi kuin Diderot, mutta silti hänenkin oppinsa sisälsi piirteitä, jotka viittasivat 
mekanistisen näkemyksen yli. Hänen Luonnon järjestelmänsä (1770) oli kirjoitettu 
epikurolaisessa hengessä ja sisälsi sekä suoria että Baconin suulla esitettyjä viittauksia 
Lucretiukseen. kuten sekä vanhemmat atomistit että epikuros, joille kaikille atomit 
olivat pysähtymättömiä, myös Holbach sijoitti luonnonfilosofiansa ytimeen materian 
alituisen liikkuvuuden, aktiivisuuden ajatuksen: ”kaikki universumissa on liikkeessä. 
Luonnon olemus on vaikuttamisessa, ja jos me tarkastelemme sen osia huolellisesti, nä-
emme ettei niistä löydy yhtäkään, joka olisi absoluuttisessa levossa; ne jotka näyttävät 
olevan vailla liikettä, ovat todellisuudessa vain suhteellisessa ja näennäisessä levossa”. 
(i,2.) (d’Holbach 1999 [1770], 176.)(x) Jotkin kappaleet kylläkin tuntuvat meistä 
passiivisilta, mutta se on vain harhaa: ”kappale, joka kokee sysäyksen, vetovoiman 
[attraction] tai paineen ja vastustaa sitä, osoittaa meille, että juuri tämän vastustuksensa 
takia se vaikuttaa” (i,2.) (mt., 177)(x). Tähän sisältyy jälleen – kuten Diderotinkin 
ajatuksiin – paljon samaa kuin newtonin näkemykseen, että kappaleissa ilmenevät 
voimat voidaan ymmärtää vain sisäisten ja ulkoa tulevien voimien ykseytenä. new-
ton ryhtyi sitten kehittämään ideaa mekaniikan kaipaamaan suuntaan, johtamaan 
siitä mitattavia ja kokeellisesti tutkittavia seurauksia, kun taas Holbachia kiinnostaa 
asian periaatteellinen filosofinen puoli. ideana tuntuu olevan, että luonnon on pak-
ko olla aktiivinen jokikisen pienimmänkin osasensa osalta. Jos jokin osanen ei tekisi 
minkäänlaista vastarintaa ympäristölleen, se ilmeisesti – vaikka Holbach ei tätä aivan 
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suoraan sano – sulautuisi täydellisesti tuohon ympäristöön, mikä taas olisi yhtä kuin 
että sitä ei lainkaan olisi.

Holbachin keskeiseen käsitteistöön kuuluivat elementit (alkuaineet), attraktio ja re-
pulsio sekä syyt ja vaikutukset, jotka muodostavat ikuisia ketjuja. elementeissä erottuu 
hiukkasia, joista myös Holbach useimmiten käyttää nimeä molekyyli. satunnaisesti 
hän puhuu myös atomeista, mutta ei postuloi niille jakamattomuutta; sen sijaan hän 
katsoo olioiden perimmäisen olemuksen olevan meille tuntematon (i,2.) (mt., 175). 
Luonnossa vallitsee ”jatkuva kulku [...] kaiken ikuinen kiertokulku” (i,3.) (mt., 188). 
siellä on meneillään ”materian molekyylien kierto; luonto tarvitsee yhdessä paikassa 
molekyylejä, joita se on tietyn ajan käyttänyt toisessa paikassa: sen jälkeen kun nä-
mä molekyylit ovat erityisten yhdistymistensä kautta muodostaneet olioita tiettyine 
olemuksineen, ominaisuuksineen ja vaikutustapoineen, ne jälleen irtoavat toisistaan, 
eroavat toisistaan enemmän tai vähemmän väljästi, ja kun ne yhdistyvät uudella ta-
valla, niin ne muodostavat uusia olioita” (i,3.) (mt., 186). ”Yhdistymistensä kautta 
luonto tuottaa aurinkoja [...] se luo planeettoja” (i,3.) (mt., 189). kaikki tämä on 
kuin suoraan antiikin atomistien maailmankuvasta ja kosmologiasta otettua. Holbach 
puolustaa tätä maailmankuvaa sen koko laajuudessa, ilman keskiajalla tarvittuja ja 
vielä esimerkiksi Gassendin, Descartesin, newtonin ja Voltairen ajattelulle tyypillisiä 
jumaluusopillisia ”korjauksia”. 

Holbachilla erottuu myös epikurolaista elämänasennetta, kun hän toisinaan koros-
taa sattumien merkitystä ja toivoo ihmisen tajuavan vaatimattoman sijansa luonnon 
kokonaisuudessa. Jos ihminen nimittää itseään luonnon kuninkaaksi, se on silkkaa 
typeryyttä, luonnon voiman ja arvaamattomuuden unohtamista: ”Voi ihminen! Mah-
datko koskaan ymmärtää, että olet pelkkä yhden päivän perhonen? universumissa 
kaikki muuttuu; luonto ei tunne pysyviä muotoja, mutta sinä haluat väittää, ettei 
sinun sukukuntasi voi hävitä [...] sinä, joka turhamaisuudessasi kuvittelet, että kaik-
keus on luotu siksi, että sinä olet älykäs! ei tarvita kuin yksi hentoinen sattuma [lé-
ger accident], yksi atomi väärässä paikassa, niin pääset hengestäsi, tulet hävitetyksi ja 
sinulta riistetään älysi, josta näköjään olet niin ylpeä.” (i,6.) (Mt., 218.) Toisin kuin 
epikurolaisuudessa sattumat eivät kuitenkaan Holbachilla juonnu edes osittain atomi-
en ennalta arvaamattomasta radaltaan poikkeamisesta. sattumat ovat vain jonkinlaista 
näennäisyyttä, jota ei varsinaisesti ole olemassa; luonnossa kaikkea hallitsevat järjestys 
ja välttämättömät syyt (i,5.) (mt., 206–207).

3.4. Atomismin kritiikki Saksassa

On tunnettua, että valistus suoritti saksan maaperälle ”pehmeämmän laskun” kuin 
läntisempään eurooppaan. saksassa ei juurikaan esiintynyt ateismiin asti vietyä ma-
terialismia eikä niin radikaalia poliittista ajattelua kuin Ranskassa. Tämän kanssa sopi 
yhteen, että myös maineikkaimpien saksalaisten filosofien suhtautuminen atomismiin 
muodostui yleisesti ottaen kriittiseksi eikä mekanistinen maailmankuvakaan saanut 
yhtä suurta valtaa kuin lännempänä.

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) selittää eräässä tekstissään vuodelta 1695 
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uskoneensa kyllä aluksi atomeihin ja tyhjyyteen, mutta oivaltaneensa sitten, ettei sitä 
kautta löydetty maailman todellisen ykseyden prinsiippejä, kun kaikki silloin näytti 
vain osasten yhteenkasautumalta (Leibniz 1978 [1695], 24–25). Tämän kannan yli 
pyrkiessään Leibniz käyttää ”alkuperäisten voimien” (forces primitives) käsitettä (mt., 
26), mutta puhuu myös materian passiivisuudesta (mt., 24–25), joka synnyttää tar-
peen rehabilitoida aristoteleen oppeja aktiivisista muodoista sekä entelekhiasta (toi-
minnan täydellistymisestä tietyssä päämäärässä) (mt., 25–26). Tätä tietä Leibniz päätyi 
korostamaan yhtäältä substanssien, monadien, sisäistä aktiivisuutta – ne ovat pikem-
minkin salamoiden kaltaisia voimalatauksia kuin oliomaisia – ja toisaalta maailman 
teleologisuutta: koska muutokset monadeissa tapahtuvat pelkästään niiden sisäisen 
pyrkimyksen takia, eivätkä ne siis ole vuorovaikutuksessa keskenään, niin niiden täy-
tyy synkronoitua ”ennaltasäädetyn harmonian” mukaisesti. Tyhjyyden Leibniz hylkäsi 
kertakaikkisesti. avaruus on hänelle yhtä kuin materian tai sen osien järjestys (Leibniz 
1924 [1714], 463). Tällaista näkemystä voi pitää newtonin absoluuttisen avaruuden 
vastakohtana, ja se sulkee pois tyhjyyden jo lähtökohdan tasolla, sillä sen mukaan 
avaruus on jo määritelmänsä perusteella jotakin positiivista. asiaa ei auttaisi sekään, 
jos tyhjyyttä väitettäisiin avaruuden vastakohdaksi; materian muutoksista huolimatta 
sen osat asettuvat tietenkin aina joihinkin keskinäisiin suhteisiin, eikä kaiken suhteissa 
olemisen vastakohtaa siten voi olla.

Leibniz puhuu esimerkiksi Monadologiassa (kirj. 1714) monadeista myös jakamat-
tomina (3. §) (Leibniz 1995 [1714], 33), mutta se ei suinkaan tee niistä antiikin 
atomien kaltaisia vaan juontuu ilmeisesti seikasta, joka päinvastoin erottaa ne jyrkästi 
jälkimmäisistä, nimittäin siitä, että ne ovat oleellisesti laadullisesti määräytyneitä (8. §) 
(mt., 34–35; vrt. esim. Glockner 1990, 40). Tästä puolestaan seuraa välittömästi, että 
jokaisella monadilla on oma spesifi luonteensa. Jos olisi olemassa vaikkapa vain kaksi 
keskenään samanlaista monadia, ei laatu voisi toimia monadeja toisistaan erottavana 
tekijänä. Toinen seuraus ilmeisesti on, ettei monadeilla ole ulottuvuutta eikä muo-
toa (3. §) (Leibniz 1995 [1714], 33); nämä näet toisivat mukanaan kvantitatiivisen 
määräytyneisyyden. Muun muassa tällä perusteella monadit on yleensä tulkittu im-
materiaalisiksi, käsitteellis-henkisiksi, jopa sielullisiksi, mikä olisi saattanut Leibnizin 
intellektuaalista biografiaa ajatellen juontua hänen Descartes-vaikutteisesta tavastaan 
etsiä evidenttiä substanssia ajattelun piiristä. Toisinaan monadien immateriaalisuus 
tosin on kiistettykin.70 selvää joka tapauksessa on, että myös ulottuvuuden ja muo-
don puute on seikka, joka erottaa monadit jyrkästi atomeista. Yleensäkin Leibnizin 
oppi muotoutui atomistiikasta niin monessa suhteessa eroavaksi, että vuonna 1714 
hän saattoi korostaa kirjeessään nicolas Remondille, miten hänen koko järjestelmänsä 
kamppaili atomeja vastaan (Leibniz 1924 [1714], 466).

Marx tunsi kiinnostusta Leibnizia kohtaan, ja vuoden 1841 tammi–maaliskuun 
aikana hän kirjoitti tämän teoksista ja kirjeistä muistiin otteita, jotka ovat säilyneet. 
niiden perusteella on kuitenkin vaikea tehdä johtopäätöksiä Marxin tutkimusmo-
tiiveista, sillä niihin ei liity lainkaan hänen omia kommenttejaan ja niissä tulee esiin 
erittäin monenlaisia aiheita. keskeisimmästä tekstistä, Monadologian latinankielisestä 
versiosta, Marx on kopioinut käytännöllisesti katsoen sen kaikki oleelliset opinkap-
paleet aina jumalan välttämättömyyttä, ennalta säädettyä harmoniaa, kaitselmusta ja 
armoa myöten (MeGa iV/1, erit. 190–193). Marx on ilmeisesti halunnut muodostaa 
yleiskuvan Leibnizin ajattelusta. Lisäksi voi yhtyä MeGa:n toimitukseen, kun se olet-
taa muistiinpanojen liittyvän – yhdessä eräiden muiden saman ajan ekserptien kanssa 
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– Marxin aikeisiin arvostella uskonnollissävyisiä niin sanottuja positiivisia filosofeja 
sekä Hegelin kimppuun käyneen adolf Trendelenburgin logiikkaa ja tietoteoriaa (ein-
leitung... 1976, 22). Toisaalta Marx epäilemättä löysi Leibnizilta myös väitöskirjansa 
aihepiiriin kuuluvia tai sitä läheltä sivuavia ideoita voiman käsitteen merkityksestä ja 
jokaisen monadin sisäisestä aktiivisuudesta ja erityislaatuisuudesta (ks. MeGa iV/1, 
erit. 186, 189, 191–192).

immanuel kant kunnioitti jo nuorena newtonia ja hänen matematisoidun luon-
nontieteen ihannettaan mutta kehitteli luonnonfilosofiaa myös muista lähtökohdista 
käsin. esikriittisellä kaudellaan hän koki aluksi olevansa lähellä antiikin atomisteja. 
Tätä selittäessään hän mainitsee vuonna 1755 ohimennen myös epikuroksen atomien  
deklinaation: se kytkeytyi ”muutokseen suoraviivaisessa putoamisliikkeessä, jonka joh-
damme hiukkasten takaisin sysäävästä voimasta [Zurückstossungskraft]” (kW 1, 233), 
ja siihen liittyi myös joitakin ”tolkuttomia kuvitelmia” (mt.), joista kant ei kerro 
enempää. Hiukan myöhemmin kant yritti rakentaa materiakonseptionsa monadiopin 
varaan.71 Hän piti monadeja aineellisina ja oletti tällöin kehittelevänsä Leibnizin nä-
kemystä, mikä nähtävästi kuitenkin liittyi osittain siihen, että monet Leibnizin relevan-
teista teksteistä olivat vielä julkaisematta (vrt. Böhringer, Lötzsch & Poser 1984, 119). 
Vielä myöhemmin, kriittisellä kaudellaan, kant puhui yhä leibnizilaisten monadeista 
useimmiten fyysisinä, mutta muutoin hänen käsityksensä muuttuivat. Teoksessaan 
Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (Luonnontieteen metafyysiset alku-
perusteet; 1786) hän arvostelee sekä atomisteja että monadisteja.

Vaikka kant on nyt siirtänyt painopisteen ihmisen tiedostuskyvyn tutkimiseen, 
mikä luhistaa vanhantyyppisen metafysiikan, voimme kuitenkin operoida ymmär-
ryksen kategorioilla, jotka järjestävät ja syntetisoivat aistien antamaa materiaalia. käy 
ilmi, että tämä riittää tietynlaisen luonnonfilosofian rakennuspuiksi. Myös atomis-
miin vanhastaan liittyneitä kysymyksiä pystytään tältä pohjalta tutkimaan, mikä on 
täysin ymmärrettävää ottaen huomioon, että kantin kategorioihin, joiden luettelon 
hän oli esittänyt Puhtaan järjen kritiikissä, kuuluivat muun muassa ykseys, moneus, 
kaikkeus ja vuorovaikutus. edelleen, kriittinen filosofia johtaa tarkastelemaan materiaa 
sen liikkeestä lähtien, sillä vain liike voi ärsyttää aistinelimiä (kW 9, 22). Tätä kautta 
keskeisiksi kohoavat muun muassa muutoksen ja voiman käsitteet, jotka selvästikin 
liittyvät liikkeeseen. samalla kant yhdistää kategoriataulukkonsa luokat luonnontie-
teen alueisiin; esimerkiksi kvaliteettia vastaa dynamiikka (mt.), ja juuri se kohoaakin 
filosofisesti hyvin kiinnostavaksi alueeksi.

Dynamiikan filosofiassaan kant katsoo – newtonilaista perinnettä kehitellen ja 
myös Holbachia muistuttavalla tavalla – että materian jokaisessa osassa piilee repul-
siivinen voima, joka vastustaa muiden osien tunkeutumista paikkaan, jossa se on (mt., 
50). Voimaan liittyy aina jotakin periaatteessa liikkuvaa; esimerkiksi repulsio työntää 
kaikkea ympärillä olevaa itsestään poispäin (mt., 56). avaruus puolestaan on mate-
maattisesti äärettömiin jaettavissa ja fysiikassa sitä voidaan tarkastella materian täyt-
tämänä (mt.). näiden premissien pohjalta kant uskoo voivansa päätellä atomisteja 
vastaan, että materia on jaettavissa äärettömiin, kun sen jokainen osa on ”itsessään 
liikkuva [für sich selbst beweglich], sen tähden fyysisen jakamisen kautta muista [osista] 
materiaalisena substanssina erotettavissa” (mt.)(x). Jos jaamme mielessämme avaruutta 
äärettömiin, mikä on mahdollista matemaattisten käsitteiden avulla, niin mitä tahansa 
tällöin vastaantulevaa hirvittävän pientä aluetta katsommekin, on sen sisällä aina mate-
riaa ja lisäksi myös liikettä tai vähintäänkin liikkeen mahdollisuus, jolloin se on myös 
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fyysisesti ympäristöstään irrotettavissa. On helppo huomata, että päättely edellyttää 
ensinnäkin tyhjyyden kiistämistä. Toiseksi se edellyttää oletusta, että osien liikkuvuus 
tekee kokonaisuudesta absoluuttisella varmuudella fyysisesti jaettavan. Tämä jälkim-
mäinen oletus ei liene aivan evidentti. sillä saattaa olla intuitiivista vakuuttavuutta, 
mutta on vaikea nähdä, mihin se lopultakin perustuu. Mitä pitäisi vastata Huygensin 
kaltaiselle tutkijalle, jolle intuitio ilmeisesti kertoi päinvastaista, kun näet hänen fyy-
sisesti jakamattomat hiukkasensa olivat kimmoisia? Ongelmasta huolimatta kantin 
todistukseen sisältyvä ajatus aineen osasten sisäisestä voimasta suuntautuu terävästi 
vain ulkoiset syyt tai voimat huomioivaa atomismia vastaan.

Monadisteja vastaan kant puolestaan tähdentää, että kun kerran repulsio sisältyy 
materian kaikkiin osiin, niin ”hypoteesi pisteestä, joka täyttäisi tietyn tilan pelkästään 
ajavan voiman [treibende Kraft] [so. oman takaisin sysäävän voimansa] avulla, ei yhtä 
lailla muiden takaisin sysäävien voimien välityksellä, on täysin mahdoton” (mt., 57)
(x). Materian osat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään, jolloin mitään en-
naltasäädettyä harmoniaa ei tarvita. Tämän vuorovaikutuksen luonnetta tarkastelles-
saan kant ottaa käyttöön myös attraktion tai puoleensa vetävän voiman (Attraktion, 
Anziehungskraft) käsitteen. Jos materiassa vaikuttaisi pelkästään repulsiivinen voima, 
se hajaantuisi äärettömyyteen (mt., 63). silti myös repulsion olettaminen on välttä-
mätöntä; ilman sitä kaikki materia kerääntyisi yhdeksi ainoaksi matemaattiseksi pis-
teeksi (mt., 66). Myös gravitaation käsitteen kant omaksuu hanakasti; hän näyttää 
pitävän sitä yleisimpänä puoleensa vetävänä voimana tai sellaisen vaikutuksena (mt., 
75, 134) sekä ilmauksena maailman ”kollektiivisesta” puolesta (mt., 87).72 Toisaalta 
kant suhtautuu epäluuloisesti tyhjyyden käsitteeseen. kuten sanottu, hänen keksi-
mänsä materian äärettömän jaettavuuden todistus vaatii tyhjyyden kieltämistä, joskin 
myös argumentteja sen olemassaolon puolesta voidaan esittää. Missään tapauksessa 
tyhjyyden olettaminen ei ole välttämätöntä (mt., 83–84). Viisaampaa on tarkastella 
materiaa eri asteisesti täytenä, mikä juontuu repulsiivisen voiman moniasteisuudesta, 
johon attrahoiva voima sitten suhteutuu (mt., 83).

kaikki tämä johtaa siihen, että kantille muodostuu varsin kielteinen yleiskuva ato-
mismista. Hän puhuu siitä ynseässä sävyssä torjumansa mekanistis-reduktionistisen 
näkemyksen osana. Luonnontieteelle ”voidaan osoittaa vain kaksi tietä: mekaaninen, 
jolla absoluuttisen täysi yhdistetään absoluuttisen tyhjään, tai sille vastakkainen dy-
naaminen, jolla materian kaikki eroavuudet selitetään erolla alkuperäisten takaisin sy-
säämisen ja puoleensa vetämisen voimien yhdistymisessä. edellisellä ovat johtamisensa 
aineistona atomit ja tyhjyys [...] atomi, sikäli kuin se spesifioituu muista figuurinsa 
kautta, on ensimmäinen kappale. kappale (tai hiukkanen), jonka liikuttava voima 
riippuu sen figuurista, on kone. Tapa selittää aineiden spesifi erilaisuus niiden pie-
nimpien osasten laadusta ja yhteen järjestymisestä käsin, siis koneina, on mekaanista 
luonnonfilosofiaa; sitä tapaa taas, jossa materian spesifi erilaisuus johdetaan aineista, 
ei koneina, ei pelkkinä ulkoisten liikuttavien voimien välikappaleena, vaan niille al-
kuperäisesti ominaisten puoleensa vetämisen ja hylkimisen voimien avulla, voidaan 
kutsua dynaamiseksi luonnonfilosofiaksi [...] dynaaminen selitystapa [on] kokeelliselle 
filosofialle [Experimentalphilosophie] paljon soveliaampi ja hedelmällisempi”. (Mt., 
95–97.) Tässä esiintyvä puhe sellaisesta mekanistisuuden muodosta, jossa liikuttavat 
voimat johdetaan kappaleiden figuureista, viittaa luonnollisesti Descartesiin ja hänen 
seuraajiinsa, joilla mekaniikka aidon voiman käsitteen puuttuessa samaistui kinema-
tiikkaan.73 Mutta kritiikki kohdistuu myös atomin ja tyhjyyden käsitteisiin sinänsä 
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ja siis atomistiseen reduktionismiin ylipäätään.
Vaikka kant ei salaa antipatiaansa atomeita ja tyhjyyttä kohtaan, hänen kielenkäyt-

tönsä on kuitenkin varovaista, mihin on syynsä. Yllä esitetty pätee parhaiten dyna-
miikan piirissä, sen tuottamaa aineistoa ymmärryksen käsitteiden avulla jäsennettäes-
sä. Jos halutaan harjoittaa metafysiikkaa (tai paremminkin filosofiaa) yleisemmin, on 
huomioitava eräitä oppeja, jotka kant katsoi todistaneensa Puhtaan järjen kritiikissä: 
olioista sinänsä, ihmisen kokemuksesta irrallisina, ei voida tietää mitään, mikä johtuu 
muun muassa siitä, että avaruus tai ulottuvaisuus on – kuten aikakin – pelkkä ha-
vainnon apriorinen muoto, ei objektiivisen todellisuuden ominaisuus. Myös vuoden 
1786 teoksessaan kant toteaa avaruuden olevan ulkoisten aistien muoto (mt., 60). 
nämä seikat luonnollisesti vaikuttavat atomismin peruskäsitteiden arviointiin, jolloin 
tyhjyys-keskusteluun ilmaantuu lopulta jotakin salaperäistä: ”Ja niinpä metafyysinen 
olio-oppi päättyy tyhjyyteen ja niin muodoin käsittämättömään [Unbegreifliche], missä 
se kokee saman kohtalon kuin kaikki muutkin järjen yritykset sen tavoitellessa prin-
siippeihin palaamalla olioiden ensimmäisiä perustoja [...] tiedonjano vaatii sitä [so. 
järkeä] käsittämään kaikkien ehtojen absoluuttisen kokonaisuuden [mutta] käteen jää 
[...] olioiden viimeisen rajan tutkimisen sijasta vain sen oman, sen itse omaan huos-
taansa jättämän kyvyn tutkiminen ja määrittäminen” (mt., 135)(x). atomin käsitettä 
kant ei näissä loppupäätelmissään enää mainitse, mutta Puhtaan järjen kritiikissä hän 
oli katsonut, että materian äärettömän jaettavuuden versus yksinkertaisista perusosis-
ta koostuvuuden ongelma muodostaa yhden ratkaistavaksi mahdottomista puhtaan 
järjen antinomioista (kW 4, 422–425).

Myös schelling otti kantaa atomismiin. koska hän korosti luonnon ei-mekaanisuut-
ta ja produktiivisuutta, ei ole yllättävää, että hänen näkemyksensä muodostui hyvin 
kriittiseksi. suuri merkitys on taaskin voiman käsitteellä. schelling käyttää vertausta: 
siten kuin ihmisen sielua tai minää ei ole olemassa sen omista toiminnoista irrallisena, 
siten ei myöskään materiaa irrallaan voimista (schelling 1994 [1797], 194–195). Ja 
enemmänkin: ”Materia ja kappaleet eivät itse ole muuta kuin vastakkaisten voimien 
tuotetta, tai paremminkin, eivät mitään muuta kuin nämä voimat” (mt., 195). Myös 
atomistinen, mekanistinen fysiikka on kyllä käytännössä pakotettu tunnustamaan eri-
laisten voimien olemassaolon, mutta tämä on ristiriidassa sen lähtökohtien kanssa, ja 
osoittaa siis vain sen epäjohdonmukaisuutta: ”mekaaninen fysiikka, yrittäessään selit-
tää kappaleiden maailman mekaanisista laeista käsin, on pakotettu olettamaan vastoin 
tahtoaan [atomeista koostuvia] kappaleita ja niin ollen attraktio- ja repulsiovoimia. 
se, että se pitää alkuperäisiä hiukkasia (corpuscula) absoluuttisen läpitunkemattomina 
ja absoluuttisen jakamattomina päästäkseen noista voimista eroon, ei ole muuta kuin 
vetelän filosofian pakotie”. (Mt., 196.) Jälkimmäinen virke tarkoittaa, että kun perus-
hiukkaset oletetaan ykseytensä ja muotonsa säilyttäviksi ja ei-kimmoisiksi, niiden liik-
keet voidaan pyrkiä ennustamaan niihin kuhunkin nähden ulkoisten voimien avulla 
eli niiden siihenastisesta liikkeestä ja keskinäisistä törmäyksistä käsin. Mitään ideaa 
voimista, jotka vaikuttaisivat myös niiden sisällä, ei silloin tarvita. samalla näkyy, että 
materiaa konstituoivissa voimissa on kyse ennen muuta attraktiosta ja repulsiosta.

katsottuaan todistaneensa luonnon perimmäisen luovuuden ja voimista koostuvuu-
den schelling saattoi myöntää, että olisi mieletöntä kiistää maailman varsin pysyvät, 
muun muassa oliomaiset ainekset, luonnon luomukset tai tuotteet (Produkte). ne eivät 
kuitenkaan voi olla absoluuttisia, koska silloin pitäisi olettaa absoluuttinen lepotila 
(schelling 1985 [1799], 345), mikä ilmeisesti johtaisi liikkeen alkusynnyn ongelmaan. 
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sen sijaan luonnon kaikki tuotteet ovat kuin pyörteitä virrassa (mt., 357), siis tilapäisiä 
ja suhteellisia, luonnon ikuiseen muutokseen ja kehityskulkuun nähden toissijaisia. 
Luontoa on kyllä mahdollista purkaa yhä yksinkertaisempiin osiin, mutta ne kaikki 
ovat perimmiltään produktiivisia, jolloin ohjelmalliseksi tehtäväksi asettuu jonkin ai-
van muun kuin tavanomaisen atomistiikan luominen: ”Jos siis atomistiikka on väite, 
joka olettaa jonkin yksinkertaisen olevan laadun ideaalinen selitysperusta, niin meidän 
filosofiamme on atomistiikkaa. Mutta kun se sijoittaa tämän yksinkertaisen johonkin, 
joka on vain produktiivista olematta tuotetta, niin se on dynaamista atomistiikkaa.” 
(Mt., 361.)(x) ”[s]e mikä on atomistiselle fysiikalle luonnon kokoonpanon syy [so. 
atomit], on dynaamiselle evoluution estymistä” (mt., 365)(x). konkreettisemmalla ta-
solla schellingillä oli taipumusta samaistaa filosofinen dynaamisuus ilmiöihin, jotka 
näyttivät sen ajan luonnontieteen valossa ikään kuin erityisen kuohuvilta ja materian 
useilla alueilla vaikuttavilta. sellaista oli etenkin sähkö.74 niinpä: ”kaikki laatu on 
sähköisyyttä, ja päinvastoin kappaleen sähköisyys on myös sen laatu” (mt., 363; ko-
rost. poistettu).

Tähän asti sanotun perusteella nuorta schellingiä saattaisi luulla likimain mate-
rialistiseksi ajattelijaksi, mutta asia ei ole niin yksinkertainen. Hän nimittäin pitää 
attraktiota ja repulsiota keskeisesti ihmishengen tuotteina. Hänhän oli yleensäkin tai-
puvainen samaistamaan hengen ja luonnon, mikä ilmeni jossain määrin jo hänen 
varhaisessa ajattelussaan. kyseiset voimat ovat tietomme edellytyksiä, jollaisista pätee, 
että ”heti kun kysytään niiden perustaa, meidän täytyy jättää kokemuksen alue, joka 
edellyttää niitä [...] vain tiedostuksemme yleisestä luonteesta, tietomme ensimmäisistä 
alkuperäisistä mahdollisuuksista voimme löytää pätevän perusteen liittää ne enna-
kolta kaikkeen luonnontieteeseen periaatteina, jotka siinä itsessään ovat kerrassaan 
todistamattomia” (schelling 1994 [1797], 194). schellingin näkemyksessä on paljon 
samaa kuin kantilla, joka katsoi, että kun kerran tietoa ei voida konstruoida pelkäs-
tään havaintoaineistosta käsin, niin lisäksi on pakko olettaa joukko apriorisia tekijöi-
tä. Juuri kant olikin spinozan ja Leibnizin ohella vaikuttanut vahvasti schellingin 
luonnonfilosofian syntyyn (esim. schmied-kowarzik 1993, 69–70). Tästä schelling 
juontuu edelleen puhumaan ”hengestä” perustana luonnon elävöittävään prinsiippiin 
ja teleologisuuteen uskomiselle – tästähän mainittiin edellisessä luvussa. Hän tähden-
tää myös, että luontoa purettaessa löydettävät varsin yksinkertaiset yksiköt eivät enää 
olekaan aineellisia, vaan ”entelekhioita” tai ”ideaalisia selitysperusteita”; ne ”eivät ole 
olemassa [luonnossa]” vaan ”kaiken avaruuden täyttämisen tuolla puolen” (schelling 
1985 [1799], 361).

schelling esitti myös pari lyhyttä kommenttia epikuroksen atomien deklinaatios-
ta. Teoksessaan Über das Wesen der menschlichen Freiheit (1809; suomennettu nimellä 
Ihmisen vapaudesta) – Marxilla tiedetään olleen se hallussaan – hän ottaa deklinaation 
esiin samassa ynseässä sävyssä, jossa filosofit yleensäkin olivat sitä kommentoineet. 
schelling arvostelee vapauden käsitettä, jossa vapaus absolutisoidaan ja samaistetaan 
mielivaltaan: ”tämä käsite tuo mukanaan yksittäisen teon täydellisen satunnaisuuden, 
ja tässä mielessä sitä onkin aivan oikein verrattu siihen atomien satunnaiseen häily-
vyyteen [so. deklinaatioon], jota epikuros samanlaisessa tarkoituksessa – nimittäin 
väistääkseen fatalismin – fysiikassaan pohdiskeli. Mutta sattuma on mahdotonta; ja 
sotii niin järkeä kuin kaikkeuden välttämätöntä ykseyttäkin vastaan; ja ellei vapaus 
ole pelastettavissa millään muulla kuin teon täydellisellä satunnaisuudella, niin se ei 
ole ylipäätään pelastettavissa.” (schelling 2004 [1809], 72.)(x)75 Hieman myöntei-
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semmässä sävyssä schelling mainitsee deklinaation edellä siteeratussa (jaksossa 2.4.) 
Weltalter-luennossaan, joka kylläkin on julkaistu vasta postuumisti ja jota Marx siis ei 
voinut tuntea (ellei oleteta hänen saaneen siitä tietoa liikkeellä mahdollisesti olleiden 
luentomuistiinpanojen kautta). Tässä kohdassa schelling arvioi ranskalaista empiris-
miä: vaikka se ei ollut saksalaisen järjenfilosofian veroista, sillä oli kuitenkin hyvänä 
puolenaan välttämättömyyttä korostavaa kohtalouskoa vastaan asettuminen. sama 
päti sensualisti epikurokseen: ”kuten hän oli paljon mieluummin otaksunut maailman 
syntyneen atomien poiketessa suoralta linjalta kuin loogisesta välttämättömyydestä, 
aivan samoin on empirismilläkin korkeampi puolensa, nimittäin siinä, että se vapaut-
taa hengen ja jättää sen vapaaksi” (schelling 1990 [1827–1828], 73)(x). 

seuraavaksi Hegel. edellisessä luvussa tarkasteltiin hänen suhtautumistaan antii-
kin atomisteihin ja epikurokseen ylipäätään; nyt on vielä syytä katsoa lyhyesti, mitä 
hän ajatteli heidän oppinsa ytimestä, siis juuri atomin käsitteestä, sen edellytyksistä ja 
seurauksista. Hegel käsitteli aihetta historialliselta kannalta ennen muuta Filosofianhis-
torian luennoissaan. sen käsitelooginen problematiikka tulee esiin myös hänen eräissä 
muissa teoksissaan, esimerkiksi Logiikan tieteessä ja Filosofisten tieteiden ensyklopediassa. 
saksalaisen perinteen mukaisesti Hegelin näkemys atomismista muodostui erittäin 
kriittiseksi, ja Marx näyttäisi hyödyntäneen hänen huomioitaan varsin paljon, vaikka 
hän jättääkin Hegelin nimen enimmäkseen mainitsematta.

kuten kaikesta, Hegel löytää jopa atomin käsitteestä jotain hyvääkin. Hän kiit-
tää Leukipposta ja Demokritosta siitä, että he harjoittivat aitoa ”spekulaatiota”, siis 
filosofiaa, kun he atomia määritellessään tulivat erottaneeksi toisistaan kappaleiden 
”yleiset” ja ”aistimelliset” ominaisuudet (HW 18, 354). Tämä merkitsi myös, että 
he katsoivat jotkin ominaisuudet olennaisiksi: ”kun sanotaan, että kappaleella on 
jokin yleinen ominaisuus, esim. muoto, läpäisemättömyys, paino, niin tulee esite-
tyksi, että epämääräinen [ennen po. loogista proseduuria] ’kappaleen’ mielle olisi ole-
mus, ja sen olemus jotain muuta kuin ominaisuudet” (mt., 354–355)(x). atomismin 
ongelmallisuus alkaa kuitenkin näkyä, jos sitä verrataan Herakleitoksen filosofiaan. 
Myös Herakleitoksen opissa erotettiin yhtäältä ilmiömaailma sekä toisaalta yleisyys 
ja olemuksellisuus. Jälkimmäisen katsottiin muodostuvan olioiden ”virtaamisesta” ja 
muuttumisesta, jolloin esimerkiksi tyhjyyden ongelma tuli ratkaistuksi taitavammin 
kuin mihin atomistit pystyivät. kun liike tai muutos ymmärrettiin kaiken olevaisen 
omaksi perusmääreeksi, ei siihen sisältyvää kielteistä periaatetta, jonkin katoamista, 
ei-olevaksi tulemista, tarvinnut asettaa atomistien tyhjyyden tavoin positiivisten oli-
oiden rinnalle, vaan se sijoittui olevan sisälle, kuului sen piiriin jo lähtökohtaisesti: 
”Tämä rohkea henki on ensimmäisenä sanonut syvällisen sanan [...] [että] oleminen 
ja ei-oleminen ovat yhtä, olemus on muutosta. Tosi on olemassa vain vastakkaisten 
ykseytenä” (mt., 323)(x).76

Hegelin katsannossa ei tyhjyydestä olioiden väliin – siis itse asiassa ulkopuolelle – 
sijoittuvana tilana oikeastaan edes kannata keskustella. Hänelle on selviö, ettei sellaista 
voi olla. Tämä suuri varmuus perustuu hänen oman filosofiansa monistiseen luontee-
seen. Hegelin mukaan filosofia alkaa mahdollisimman kattavista prinsiipeistä. Filo-
sofian perustavimmassa ja vahvimmin konstitutiivisessa osassa, logiikassa, niitä ovat 
välittömyys ja välitys (Unmittelbarkeit, Vermittlung), kun näet ”taivaasta tai luonnosta 
tai hengestä tai mistä ikinä tahansa” (HW 5, 66) ei löydy mitään, mihin nämä kaksi 
eivät sisältyisi. kaikkein välittömintä on ”puhdas oleminen” (reines Sein), joka kui-
tenkin juuri välittömyytensä, määreettömyytensä takia on yhtä kuin ”ei-mikään” (das 
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Nichts). kun sekä oleminen että ei-mikään ovat näin ilmaantuneet, ne ovat pakostakin 
myös jossain keskinäisessä suhteessa, toisin sanoen välittyvät keskenään. Tätä kautta 
filosofinen käsitejohtelu pääsee sitten alkamaan. Tällaisessa katsannossa on itsestään-
selvää, että jos tyhjyys ymmärretään ”ei-miksikään”, ei sitä voi esiintyä positiivisen 
olevan ohessa. ”ei-minkään” käsite voidaan ymmärtää ja määritellä vain olemista vas-
ten. Hegelin ratkaisu on siinä mielessä idealistinen, että se perustuu vain käsitteiden 
tarkasteluun, mutta sen järkevä aines on varsin helposti käännettävissä materialistiseen 
muotoon: ihminen on olevan tai maailman osa, ja jos hän ryhtyy tutkimaan, onko 
jokin toinen osa ”ei-mikään”, on tuon osan pakko kuulua samaan maailmaan; muu-
toin hän ei voisi asiaa millään järkevällä tavalla selvittää. Ja kun tuo osa siis kuuluu 
maailmaan, ei se voi olla ”ei-mikään”.

atomistien virheellinen tyhjyyskäsitys juontui Hegelin mukaan muun muassa siitä, 
että tiedostuksen empiirinen ja filosofinen taso menivät heillä sekaisin. Vaikka atomien 
ja tyhjyyden oli määrä olla filosofisia prinsiippejä, ne tulivat kuitenkin määritellyiksi 
olennaisesti aistimellisella tasolla: ”Mutta oleminen ja ei-oleminen, kun ne ilmaistaan 
jonkin esineellisen määreen keralla tai sellaisina kuin ne ovat aistimelliselle havain-
noinnille, ovat täyden ja tyhjän (to plêres kai to kenon) vastakohtaisuus” (HW 18, 355)
(x). Havaintojen tai mielikuvien tasolla oleminen ja ei-oleminen vaikuttavat usein 
toisensa poissulkevilta vastakohdilta – jokin joko on tai ei ole – vaikka ne syvemmässä 
katsannossa ovat saman asian, nimittäin liikkeen tai muutoksen, kaksi puolta. kos-
ka tämä jäi atomisteilta oivaltamatta, heidän oppinsa pysyi melko naiivina, yleisesti 
ottaen milteipä aistimelliselle tasolle pysähtyvänä. ”Tällöin on kylläkin aistimellinen 
yksittäisyys ylitetty olemisen muodossa, mutta se pysyy yhä samana aistimellisena mo-
neutena; on asetettu aistimellinen, käsitteetön aistimisen moneus, jossa ei ole järkeä” 
(mt., 368)(x).

kuitenkin Hegel löytää atomisteilta ilmiö-olemus-erottelun lisäksi vielä toisenkin 
järkevän siemenen, nimittäin sen, että he tulivat kehittäneeksi ”yhden” (das Eins) kä-
sitettä (joka Hegelin logiikassa kuuluu itselleen olemisen, Fürsichsein, piiriin). Vaik-
ka substanssi tai kaikkeus perimmiltään muodostaa prosessimaisen ykseyden, on sitä 
jäsennettävä myös konkreettisemmin, jolloin ”yhden” näkökantaa ei voida ohittaa. 
Jonkin ymmärtäminen ”yhdeksi” mahdollistaa sen erottamisen ”toisesta” ja ”mones-
ta”, vaikka se muutoin jää tällä tasolla vielä melko hahmottomaksi. atomistit eivät 
kuitenkaan oivaltaneet, että on ”tärkeää, että itselleen oleminen on myös rikkaammin 
määritetty; se on suhdetta itseensä toisinolemisen negaation kautta” (mt., 356)(x). Jos 
jokin ”yksi” on suhteessa johonkin toiseen, se ei kuitenkaan koskaan ole sitä täydelli-
sesti; muutoinhan se yhtyisi tuohon toiseen. se on sitä vain osittaisesti; sen jokin osa 
tai piirre on kyseisessä suhteessa ja jokin toinen osa tai piirre ei ole, mikä taas on yhtä 
kuin että siinä syntyy kyseisen ulkoisen, toiseen kohdistuvan suhteen ohella myös si-
säinen suhde, ”suhde itseensä” (Beziehung auf t. zu sich). Jotta siis jokin todella voitai-
siin erottaa kaikesta muusta erilleen ”yhtenä”, täytyy siihen sisältyä jotakin pelkästään 
sille ominaista. Jos se olisi absoluuttisen samanlainen joidenkin muiden kanssa, se ei 
olisikaan ”yksi” vaan noihin muihin sulautuva. atomisteilta tämä jäi huomaamatta; 
siksi heillä ”yksi on vielä abstrakti yksi” (mt., 357), siitä on tullut ”absoluuttinen 
määre” (mt.). 

Tämä merkitsee, että atomistien perushiukkaset ovat ”toisistaan erottumattomia, 
sinänsä samanlaisia, eli niiden olemus on asetettu puhtaana jatkuvuutena” (mt., 362). 
Hegel esittää tämän mahdollisimman havainnollisesti: sellaiset atomit ”pikemmin-
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kin rojahtavat välittömästi yhdeksi möhkäleeksi” (mt.)(x). atomien joukko näyttää 
siis pelkältä tasalaatuiselta massalta, jollaisesta ei ole hyötyä konkreettisen luonnon 
moninaisuutta selitettäessä. Mikäli ongelma yritetään kiertää olettamalla atomeille 
erilaisia ominaisuuksia, esimerkiksi muotoja ja kokoja, päädytään ristiriitaan atomin 
käsitteen kanssa: ”atomien atomeina täytyy pysyä määrittämättöminä; kuitenkin ne 
ovat pakotetut siihen epäjohdonmukaisuuteen, että niille luetaan kuuluviksi ominai-
suuksia: kvantitatiivisesti suuruus ja muoto, kvalitatiivisesti paino [...] Mutta muoto ja 
suuruus eivät enää ole atomia.” (HW 19, 310.) ”sinänsä aivan jakamattomalla ei voi 
olla muotoa eikä kokoa” (mt.), tähdentää Hegel tarkoittaen ilmeisesti muun muassa 
sitä, että olion figuuri on aina joidenkin yksinkertaisempien seikkojen johdannainen 
ja koko taas edellyttää muotoa. Yhtä vaikeaa on siirtyminen alkuperäisistä ominai-
suuksista johdettuihin: ”Toisilla fysikaalisilla ominaisuuksilla, maulla tai hajulla, on 
perustanaan molekyylien järjestys. Mutta siltaa edellisistä jälkimmäisiin ei ole” (mt., 
312). niinpä syntyy vaara, että ajaudutaan kehässä kiertäviin selityksiin, kun ato-
meille postuloidaan juuri niitä havaittavien kappaleiden ominaisuuksia ja liiketiloja, 
joita niiden avulla pitäisi selittää. Tuloksena on ”tyhjä tautologia, että osat ovat juuri 
siten järjestetyt ja yhteen asetetut kuin on tarpeen, jotta niiden ilmentymä olisi tämä” 
(mt.). näin atomisteilla ”[p]rinsiippi [...] kylläkin pyrkii konkretisoitumaan”, mutta se 
tapahtuu ”varsin puutteellisella tavalla. Oleellinen määre on ykseyttä, olemista vastaan 
asettuva yksi”. (HW 18, 357.) sen sijaan että ”yhdet” eli atomit tulisivat kehitellyik-
si esiin muodostamansa kokonaisuuden eli ”ykseyden” yhteydessä, ne asettuvat sitä 
vastaan, jolloin ne käytännössä jäävät sellaisinaan luonnon selitysperustaksi. Tällaista 
reduktionismia ei monismia mahdollisimman johdonmukaisesti läpi ajanut Hegel 
voinut sulattaa.

Hegelin reduktionismin kritiikki on samalla mekanistisen näkemyksen kritiikkiä. 
koska atomeilta puuttuu aito yksilöllisyys, koska ne siis ovat pelkkiä toistensa kanssa 
abstraktisti identtisiä entiteettejä, niin niiden keskinäiset suhteet tulevat ymmärretyksi 
niihin itseensä nähden ulkoisiksi – niiden olemuksellisista määreistä irrallisiksi – mikä 
Hegelin mielestä vastaa mekaniikka-tieteelle ominaista ajattelutapaa. Hegel käyttää 
havainnollista vertausta: kun lasken rahoja, toimintani on niihin nähden ulkoista 
eikä vaikuta mitenkään niiden suhteisiin (mt., 360). ”Mutta tämä on aivan ulkois-
ta suhtautumista; itsenäiset kytketään itsenäisiin, ne pysyvät itsenäisinä, niinpä kyse 
on vain mekaanisesta yhdistymisestä. kaikki elävä, henkinen jne. on täten vain yh-
teenasetettua, ja muutos, synnyttäminen, luominen niin ollen puhdasta yhdistymistä. 
Tässäpä [atomiopin] koko köyhyys heti näkyykin.” (Mt., 360–361.)(x) Hegel valittaa 
myös, että atomistiikasta alkunsa saanut mekanistinen ajattelu on levinnyt uudella 
ajalla erittäin laajalle: ”Tämä materiaalinen prinsiippi on mekaaninen; ranskalaiset 
ovat Descartesista lähtien olleet sen kannalla. kaikki konkreettinen on vain ulkoista 
yhteen asettelua, mitään immanenttia määräytyneisyyttä ei löydy”. (Mt., 364.)(x) Tä-
mä mekanistisuuden kritiikki puree todellakin Descartesin kaltaisiin, mutta on hyvä 
huomata, että Hegelin arvostellessa newtonia asia mutkistuu. kuten nähtiin, new-
tonilla esiintyi myös reduktionismia, mutta etenkin voiman käsitteen ansiosta hänen 
mekaniikkansa lähti keskeisesti liikkeelle siitä mistä Hegel itsekin: olioiden sisäisen 
kapasiteetin ja keskinäisten suhteiden yhdistämisestä. Hegelin newton-kritiikkiin ei 
ole mahdollista syventyä tässä, mutta nykyään voinee pitää tunnettuna, ettei se ollut 
kaikilta osin oikeutettua.77

Monien muiden tavoin myös Hegel pyrkii voittamaan mekanistisen näkemyksen 
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voiman käsitteen avulla. Voima on jotakin toimivaa (tätig) (HW 6, 175), ja se ylittää 
oliomaisuuden: ”Mutta voima sisältää välittömän olemassaolon [so. esim. oliot] mo-
menttina, sellaisena, joka on kyllä edellytys, mutta siirtyy eteenpäin ja kumoaa itsensä 
[...] Oliolla, jolla voiman pitäisi oleman, ei ole tässä enää merkitystä”. (Mt., 174.) Voi-
man ”suhde toiseen on sen suhde itseensä” (mt., 179). Tämän ansiosta kokonaisuudet 
eivät tule enää ymmärretyksi pelkiksi osiensa summiksi: ”kokonaisuus ja osat muodos-
tavat ajatuksettoman suhteen, johon käsityskyky aluksi lankeaa; objektiiviselta kannal-
ta kyse on kuolleesta, mekaanisesta aggregaatista, jolla tosin on muotomääreitä, joiden 
kautta sen itsenäisen materian monimuotoisuus saatetaan ykseydeksi, joka kuitenkin 
on niihin nähden ulkoista. – Voiman suhde taas on korkeampaa itseensä paluuta, jossa 
kokonaisuuden ykseys [...] lakkaa olemasta tähän moninaisuuteen nähden ulkoista ja 
yhdentekevää.” (Mt., 173.) kuitenkin voimat Hegelin katsannossa vaikuttavat ”so-
keasti”, mistä syystä hän tähdentää myös niillä operoinnin rajallisuutta ja introdusoi 
samalla päämäärän tai tarkoituksen käsitteen: ”Voima ei ole vielä tarkoituksen [Zweck] 
tavoin itseään itsessään määräävä; sisältö on annettu [sille] määrättynä, ja kun se [so. 
voima] ilmaisee itseään, on se vaikutuksessaan niin sanotusti sokea” (HW 8, 271 Z)
(x). kun Bacon huomautti, että satunnaisuuksissa saattaisi piillä jotakin luovaa, Hegel 
näkee niissä puheena olevassa kontekstissa pikemminkin materian puutteen ja kam-
peaa asiaa teleologian tarpeellisuuden suuntaan.

Hegel käsittelee myös kantin Puhtaan järjen kritiikissä esittämää materian ääret-
tömän jaettavuuden antinomiaa. Hän lähestyy ongelmaa laadun ja määrän (kvalitee-
tin ja kvantiteetin) dialektiikasta käsin. Määrä edellyttää erillisyyttä (diskreettisyyt-
tä); sehän on selvästi jotakin osista koostuvaa. Mutta se edellyttää myös jatkuvuutta 
(kontinuiteettia), sillä siinä ”yhdet [...] liukenevat ykseydeksi” (HW 5, 212). Mistään 
määrästä ei voitaisi puhua, ellei sen osissa olisi jotakin samaa. niinpä nämä osat itse 
asiassa muodostavat yhden kokonaisuuden, jatkumon. näin erillisyys ja jatkuvuus 
ovat komplementaarisia käsitteitä, joista ”kumpikin [...] sisältää itsessään toisensa eikä 
kumpaakaan voida ajatella ilman toista” (mt., 225). kantilta tämä komplementaari-
suus jäi huomaamatta, jolloin hän päätyi pitämään materian perusosista koostuvuuden 
versus loputtoman jaettavuuden ongelmaa toivottoman vaikeana. ”Tämä [so. kantin] 
ratkaisu jättää antinomian sisällön sivuun; se ei pysty antamaan käsitteen luontoa sen 
määreille, joista jokainen itsenäiseksi isoloituna on häviävä ja itsessään vain siirtymis-
tä toiseen, ja joilla on kvantiteetti ykseytenään ja totuutenaan” (mt., 227)(x). kant 
siis asetti kysymyksen virheellisesti. Hegel lopettaa antinomian käsittelyn tähän, eikä 
ole aivan helppo nähdä, mihin hänen oma ratkaisunsa konkreettisemmin kehiteltynä 
johtaisi. Joka tapauksessa hänen logiikkansa jatkuu tunnetusti siten, että määrälliset 
muutokset johtavat hyppäyksenomaisesti laadun vaihtumiseen (mt., 438). Tällöin 
voisi materialistisesti tulkiten sanoa hänen viittaavan mahdollisuuteen, että jonkin 
entiteetin tai aineen reaalisista jakamisista seuraa jossain vaiheessa sen laadullinen 
muuttuminen, myöhemmistä jaoista jälleen uusi laadun muutos ja niin edelleen, jol-
loin kysymys siitä, ovatko vastaan tulevat osat yhä myös alkuperäisen aineen osia, käy 
ennemmin tai myöhemmin mahdottomaksi vastata. Tällöin jopa siinä tapauksessa, 
että materian pitkällisen silppuamisen jälkeen törmättäisiin joihinkin jakamattomiin 
osasiin, ne eivät välttämättä olisi ”perusosia”, mikäli näillä tarkoitetaan hitusia, jotka 
ovat kaiken muun osia.

kuten jo edellisessä luvussa nähtiin, Hegel ei suinkaan kiistä atomioppia hyödyntä-
neen luonnontieteen saavutuksia. silti hän tuntuu olevan sitä mieltä, että 1700-luvulla 
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tapahtunut atomin käsitteen osittainen korvautuminen molekyylin käsitteellä – sii-
henhän ei enää assosioitunut jakamattomuuden ja muuttumattomuuden ideoita – oli 
voittopuolisen myönteinen ilmiö, jonka olisi ollut suotavaa toteutua johdonmukai-
semminkin: ”atomeista, korkeimman ulkoisuuden ja siten korkeimman käsitteettö-
myyden prinsiipistä, fysiikka kärsii molekyyleissä ja partikkeleissa, samoin kuin val-
tiotiede lähtee yksilöiden yksittäisestä tahdosta” (HW 5, 186). käsitteen vaihtumisella 
oli tosin myös huono puolensa, kemian filosofisen perustan hämärtyminen ylipäätään: 
”uudempi atomistiikka – ja fysiikka pitää yhä kiinni tästä prinsiipistä – on luopunut 
atomeista sikäli kuin se pitäytyy pienissä hiukkasissa, molekyyleissä; tällöin se on siir-
tynyt lähemmäksi aistimellista käsittämistä, mutta hylännyt ajatuksellisen määreen” 
(HW 8, 206). Joka tapauksessa luonnontieteellä sinänsä on aina arvoa, ja Hegel käy 
mielenkiinnolla läpi sen saavutuksia, muun muassa 1700-luvun kemistien stoikiomet-
riaa, jossa laskettiin aineiden yhtymispainoja eli sitä, paljonko tiettyjä aineita tarvit-
tiin tietyn kemiallisen reaktion aikaansaamiseksi, siis esimerkiksi kuinka suuri määrä 
tiettyä emästä riitti neutraloimaan tietyn määrän tiettyä happoa. Tämähän sitten johti 
atomipainon käsitteen syntymiseen. Hegel muun muassa noteeraa myönteisesti, että 
”Dalton on ensimmäisenä tehnyt tästä kokeita”, joskin ”hänen määritteensä oli kää-
ritty atomistisen metafysiikan kehnoimpaan muotoon” (HW 9, 326 Z).

Jos vielä palataan antiikkiin, niin Hegel ei näe vanhemman ja epikurolaisen ato-
mistiikan välillä mitään oleellista eroa, vaan katsoo epikuroksen metafysiikan alal-
la oikeastaan vain toistelleen Leukippoksen ja Demokritoksen ajatuksia (osa edellä 
esitetyistä sitaateista olikin Hegelin vanhempiin atomisteihin suuntaamasta, osa taas 
epikuros-kritiikistä). ”Hän on selittänyt atomeita itse, ei kuitenkaan enempää kuin 
Leukippos ja Demokritos” (HW 19, 309). Lucretiusta Hegel ei vaivaudu edes mainit-
semaan. Tätä täydellistä syrjäyttämistä – Filosofianhistorian luentojen kaltaisessa laajassa 
ja perinpohjaisessa esityksessä – ei voi tulkita muuksi kuin harkituksi ja kovaotteisek-
si maailmankatsomukselliseksi kyynärpäätaktiikaksi. Lucretiuksen johdonmukainen 
materialismi ilmeisesti inhotti ja pelotti Hegeliä siinä määrin, että hän piti parempana 
vaieta siitä samalla tavoin kuin Platon vaikeni Demokritoksesta.

Tunsiko Hegel deklinaation idean? Hän ei mainitse sanaa, mutta tarkoittaa toden-
näköisesti  deklinaatiota eräässä kohdassa, josta kuitenkin saa kuvan, ettei hän ollut 
kunnolla ymmärtänyt, mitä epikuros lähteiden mukaan sanoi ja mihin hän tähtäsi. 
Hegel toteaa: ”Painon ansiosta atomeilla on myös liike, mutta tämä liike poikkeaa 
[weicht ab] suuntautumisessaan jonkin verran suorasta viivasta. epikuros lukee niille 
kuuluvaksi kaareutuvan [krummlinige] liikkeen, jotta ne voisivat törmätä toisiinsa 
jne. Tätä kautta syntyvät erityiset yhteenkokoutumat, kokonaisuudet; ne ovat olioi-
ta.” (Mt., 312.)(x) Perusteluna Hegel viittaa (mt., alaviite 18) eräisiin tekstijaksoihin 
Diogenes Laertioksella ja Cicerolla. Laertiokselta hän mainitsee pykälät 43–44 ja 60–
61, jotka kuuluvat epikuroksen Herodotos-kirjeeseen. niissä ei kuitenkaan puhuta 
atomien deklinaatiosta – siitähän ei yleensäkään ole säilynyt epikuroksen omia lau-
suntoja – vaan vain niiden monensuuntaisista liikkeistä niiden törmäillessä toisiinsa. 
Törmäyksen yhteydessä atomien kiinteys saa aikaan niiden hypähtämisen (apopalmon 
poiei) (DL X,44); niillä esiintyy paitsi ylös ja alas suuntautuva myös törmäysten aihe-
uttama sivusuuntainen liike (hê eis to plagion dia tôn krouseôn fora) (mt., X,61). Cice-
rolta Hegel mainitsee De finibuksen kohdan i,Vi ja viittaa myös De fatoon;78 näissä 
todellakin tarkastellaan laajasti deklinaatiota. On kuitenkin epäselvää, onko Hegel 
oivaltanut deklinaation tarkoittavan liikkeessä tapahtuvaa muutosta. kun hän puhuu 
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liikkeen ”poikkeamisesta”, sen voisi ymmärtää niinkin, että kyse on vain suoraviivai-
sesta eroavasta liikkeestä. Lisäksi on outoa, ettei Hegel tuo esiin deklinaation kaikkein 
silmiinpistävintä piirrettä, sen tiettyä satunnaisuutta, vaikka Cicero tähdentää asiaa 
moneen kertaan (esim. De fin. i,Vi,19). Missään tapauksessa Hegel ei näe deklinaa-
tiossa kiinnostavaa tai edes tarkemman keskustelun arvoista innovaatiota, vaan vain 
yhden aineksen epikuroksen maailman ja sen olioiden syntyä koskevassa ”mielival-
taisessa runoilussa” (HW 19, 312). Hän korostaa eritoten, että vaikka epikuros saa 
”kaareutuvan” liikkeen avulla atominsa hakeutumaan toistensa yhteyteen, ne eivät 
silloinkaan varsinaisesti yhdisty, vaan ”muodostavat vain pinnallisen, ei niiden itsensä 
kannalta oleellista ykseyttä” (mt., 313). ”siinäpä epikuroksen metafysiikka onkin; 
loput siitä on mielenkiinnotonta” (mt.). 

Feuerbachia atomismin problematiikka ei kovin paljon kiinnostanut, mikä olisi 
läntisemmässä euroopassa ollut materialismia kohti harppovan ajattelijan kohdalla 
outoa, mutta selittyy saksan filosofisen ilmapiirin erikoislaatuisuudella. Feuerbach 
aloitti uransa kohtalaisen oikeaoppisena hegeliläisenä, ja kuten juuri äsken nähtiin, 
Hegelin atomismin kritiikki oli monitahoista ja monin osin syvällistä eikä varmasti-
kaan rohkaissut ketään etsimään maailmankatsomuksensa aineksia siltä taholta. Jonkin 
verran Feuerbach kuitenkin kommentoi atomismia, etenkin filosofianhistoriallisissa 
tutkimuksissaan. samassa teoksessa, jossa hän tarkastelee Gassendia, hän mainitsee 
Francis Baconin kohdalla, että tämä vetosi päämääräsyitä fysiikasta karkottaessaan 
muun muassa Demokritokseen, luonnon eräänlaista kokeilevuutta, sen ”lukematto-
mia esinäytöksiä ja yrityksiä” (Vorspiele und Versuchen) (Feuerbach 1976 [1833], 61) 
korostaneeseen ajattelijaan. Tähän tapaanhan Bacon todellakin asian muotoili. Tätä 
kiinnostavaa teemaa Feuerbach ei kuitenkaan kehittele pidemmälle, kuten ei tehnyt 
Baconkaan.

Gassendin kohdalla Feuerbach panee merkille atomiopin yhteyden empiristiseen 
luonnonkuvaan: ”empirismin luontoa leikkelevää ja aistimelliseen suuntautuvaa hen-
keä täytyi luonnollisesti aistimellisesti määrätyistä periaatteista lähtevän ja luontoa 
osiin purkavan demokritolaisen ja epikurolaisen atomiopin miellyttää enemmän ja 
vastata paremmin kuin aristoteelisen filosofian” (mt., 113.)(x). Huomautus on ym-
märrettävä paljolti kriittiseksi, sillä vaikka Feuerbach ei jarrutellut luonnontieteen 
etenemistä sen enempää kuin Hegelkään, hän katsoi – kuten tietysti Hegelkin – luon-
non olevan kokonaisuus, ”totaliteetti”, jolloin siitä ei saatu oikeaa kuvaa sen pelkkään 
purkamiseen, osiinsa hajottamiseen keskittymällä. atomiopillinen substanssitason plu-
ralismi johti siihen, että ”maailma on vain aggregaatti, ei systeemi, ilman ykseyttä ja 
välttämättömyyttä, sattuman asia ja aikaansaannos” (mt., 123)(x). Feuerbach haluaisi 
vaihtaa materialistishenkisen pluralismin monismiin, joskin hän argumentoi tässä si-
käli karkealla tavalla, että kysymys maailman tai luonnon systeemiluonteen rajoista 
jää häneltä asettamatta. se että maailma ei ole atomistinen, ei vielä riitä perusteluksi 
sille, että se olisi systeemi; se että maailmassa ei ole ympäristöstään täysin irrallisia 
saarekkeita, ei vielä osoita, että se kokonaisuutena olisi järjestynyt, että se kokonaisuu-
tena omaisi yhtenäisen rakenteen, mihin systeemin käsite viittaa. Voi sanoa niinkin, 
että kysymys maailman systeemiluonteen rajoista, toisin sanoen kysymys ”totaliteetin 
lujuudesta”, jota Marx pohti muistivihkoissaan filosofisten totaliteettien osalta, jää 
Feuerbachilta kysymättä.

Feuerbach korostaa myös, että epikuroksen jakamattomiksi eli kuolemattomiksi 
olettamat atomit olivat ”absoluuttisia ateisteja tai vähintäänkin vapaa-ajattelijoita” 
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(mt., 122); sulkivathan ne olevan perustaksi ymmärrettynä kaiken yliluonnollisen pois. 
Gassendi kuitenkin omaksui atomiopin epätäydellisesti ja eräissä suhteissa sekavasti; 
hän nimittäin yritti liittää sen yhteen kristillisten dogmien, etenkin luomisuskon kans-
sa. Feuerbach huomauttaa nyt, että tämä sekavuus tavallaan vastasi Gassendin omaa 
atomismia: Gassendin ajattelun eri puolien välillä oli ”yhtä vähän sisäistä yhteyttä 
kuin [...] aggregoituneilla atomeilla; hänen ajattelunsa on ulkoista satunnaista aggre-
goitumista. kuten atomit liikkuvat, saapuvat toistensa luo ja kiinnittyvät yhteen vain 
siellä, missä ei ole mitään kappaleita, tyhjyydessä, siten Gassendin päässä yhdistyvät 
käsitykset atomeista ja toisenlaiset ajatukset vain siellä, missä ei ole ajatuksia, ajatus-
tyhjiössä.” (Mt., 123.) Vain henkilö, jolla oli päässään tyhjiö, saattoi yrittää yhdistää 
epikurolaisuuden ja kristinuskon. Tämä piruilu näyttää tehneen vaikutuksen Marxiin. 
Hänhän tunsi Feuerbachin teoksen, ja muistivihkoissaan hän suuntaa epikurokseen 
samantapaisen kriittisen huomautuksen: epikuroksen ”tietoisuus on atomistista kuten 
hänen prinsiippinsäkin. Luonnon olemus on hänellä myös hänen todellisen itsetietoi-
suutensa olemus.” (eB 1, 246.) Myös valmiissa väitöskirjassa Marx muistuttaa, että 
siten kuin epikuroksen periaatteena on atomi, ”siten on hänen tietämisen tapansakin 
atomistinen” (De 101/eB 1, 292).

Filosofianhistoriallisen trilogiansa toisessa osassa Darstellung, Entwicklung und Kri-
tik der Leibnizschen Philosophie (Leibnizin filosofian esitys, kehittely ja kritiikki; 1837) 
Feuerbach toistaa paljolti samoja näkemyksiä; asiayhteytenä on nyt monadiopin arvi-
ointi. Feuerbach varoittaa sekoittamasta monadeja atomeihin. sekä atomit että mo-
nadit kuuluvat Hegelin ”itselleen olemisen” piiriin, mutta jälkimmäisillä ”itselleen 
oleminen ei ole sitä kovaa, vastahakoista, uhmakasta itselleen olemista kuin atomilla, 
joka itsessään on ulkoista, indifferenttiä olemassaoloa. niiden olemassaolo on täyte-
läistä [erfülltes], sisällöksekästä olemassaoloa; monadilla on sielu; se on kiinnostunut 
kaikesta; me emme tarvitse sen yhteydessä ulkoisia hakasia”. (Feuerbach 1969 [1837], 
60.)(x) ”atomi ilmaantuu ylipäätään sinne, missä ajattelu on joutunut epäsopuun 
olemisen kanssa, missä ajattelu on vetäytynyt itseensä, nauttii vain itsestään ja torjuu 
luotaan olemisen maailmana, joka ei ole jumalallisen hengen kohde, ulkoisena, yh-
dentekevänä, satunnaisena maailmana” (mt., 61)(x). Feuerbach pitää varsin selvästi 
monadioppia atomismia kehittyneempänä filosofiana, mikä perustuu osaksi siihen, 
että hän tulkitsee sitä mahdollisimman materialistisesti ja katsoo, että vaikka monadit 
ovat immateriaalisia (mt.), niin se, että ne heijastavat aistimellisesti universumia, te-
kee materiasta niiden välisen siteen (mt., 62–63). samoin häntä miellyttää monadien 
dynaamisuus, joka erottaa ne terävästi ”vastahakoisista” atomeista.

Feuerbachin Leibniz-arvion myönteisyydessä ei kuitenkaan ole kyse siitä, että hän 
hyväksyisi Leibnizilta kaiken mahdollisen jumalaa, hänen määräämäänsä teleologiaa 
ja materian sieluttamisen ituja myöten. Tässä ei ole tarpeen paneutua Feuerbachin 
Leibniz-tulkintaan lähemmin, mutta siteerattakoon vielä Bernard Byhovskia: ”Feu-
erbach arvosti korkealle ne Leibnizin ideat, jotka kohosivat mekanismin rajoittunei-
suuden yläpuolelle. Leibnizin monadi on ‘antimekanistinen atomi’. kaikkialla Leibniz 
näkee elämää, liikettä, laadullisia eroja, moninaisuutta, erityistä ja yksityistä. Leibni-
zistä ulottuvaisuus ei ole ensimmäinen substanssin määre, vaan tällaisena on voima, 
toiminta, itsetoiminnallisuus [...] Feuerbach ei suinkaan kaihda Leibnizin ristiriito-
jen osoittamista – hän päinvastoin paljastaa sen sisäisen epäharmonian, joka vallitsee 
[perusyksiköiden itsetoiminnallisuutta korostavan] monadologian ja ennalta säädetyn 
(’prestabiloidun’) harmonian välillä; idealismin sekä sen, että materia on monadien 
yleinen yhteys, välillä”. (Byhovski 1980, 26.)
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4. Marxin käänne kohti materialismia

4.1. Marxin väitöskirjan aiheenvalinnan motiivit

nyt on lopultakin mahdollista osoittaa Marxin väitöskirjan aiheenvalinnan päämo-
tiivi, ja tässä on myös sopiva paikka tehdä yhteenveto muistakin motiiveista. Mitä 
sivumotiiveihin tulee, edellä on jo puhuttu pariinkin otteeseen siitä, miten Marxin 
pyrkimykset kytkeytyivät nuorhegeliläisten teon filosofiaan ja sitä kautta esimerkiksi 
ihmiskuvaa koskeviin kysymyksiin. Tämä tutkimusintressien kompleksi voitaisiin jä-
sentää monellakin tavalla. Marxin muistiinpanoissa sitä koskevaa aineistoa on runsaas-
ti, mutta se on hajanaista, ja valmis väitöskirja taas on päinvastoin erittäin kompakti 
työ, jossa kaikki liittyy kaikkeen, niin että on vaikea sanoa, mikä milloinkin kuuluu 
premisseihin ja mikä johtopäätöksiin. Joka tapauksessa on ilmeistä, että Marxin täh-
täimessä oli selvittää ainakin seuraavia seikkoja: 

– Uskonnon luonne. Marx lähestyi kysymystä paljolti Plutarkhosta arvostelemalla, 
ja siihen liittyvää aineistoa löytyy runsaasti Epikuros-vihkoista. itse väitöskirjasta us-
kontoa koskeva liiteosa on kuitenkin kadonnut. Liiteosan kuuluisassa pitkässä loppu-
viitteessä (i.3.9.) tarkastellaan schellingin uskonnonfilosofiaa sekä jumalatodistuksia, 
ja taivaanilmiöitä koskevassa luvussa (ii.V) epikuroksen kamppailua uskonnon ja 
myyttien synnyttämiä pelkoja vastaan. Marx on jo tehnyt perustavan ratkaisunsa ja 
hylännyt uskonnon, mutta häntä kiinnostavat sen psykologiset ja yhteiskunnalliset 
syyt ja seuraukset. 

– Ihmisen luonne. kuten nähtiin, Marx seurailee Epikuros-vihkoissa ihmisen his-
toriallista yksilöllistymisprosessia muun muassa sokrateen esimerkin kautta ja yhtyy 
väitöskirjassa nuorhegeliläisten käsitykseen postaristoteelisista koulukunnista ”itsetie-
toisuuden filosofioina”, jotka ilmensivät ihmisen tietoisuuden syvenemistä. Väitöskir-
jan keskeinen aihelma, deklinaation luonne, liittyy ihmisen vapauteen (vaikka Marxia 
kiinnostaakin vielä enemmän sen luonnonfilosofinen puoli). Deklinaatiota koskevassa 
luvussa (ii.i) tarkastellaan myös lyhyesti, miksi ihminen ei ole pelkkä ”luonnontuote”; 
tähän palataan pian. 

– Filosofian harjoittamisen yleinen luonne ja tarkoitus. Polttopisteeseen kohoaa eten-
kin filosofian suhde yhteiskunnallisiin käytäntöihin. Marx työstää viidennessä epiku-
ros-vihkossa konseptiota filosofian kulun solmukohdista (Knotenpunkte) ja käytännön-
läheisistä kausista. Väitöskirjan kuuluisimmassa ja pisimmässä loppuviitteessä (i.iV.2) 
teeman käsittely jatkuu. 

– Hegelin filosofian ongelmalliset puolet ja nuorhegeliläisen liikkeen tilanne. kuten 
nähtiin, Marxin tapa käsitellä filosofian historiaa lähtee Hegelin pohjalta, mutta myös 
poikkeaa hänestä. Viidennessä epikuros-vihkossa Hegeliä moititaan siitä, että hän piti 
sokrateen saamaa tuomiota välttämättömänä, ja väitöskirjassa arvostellaan Hegelin 
konservatiivista puolta, hänen annettuun todellisuuteen sopeutumistaan (Akkommo-
dation). Mitä nuorhegeliläisiin tulee, konseptio filosofian käytännönläheisistä kausista 
oli tarkoitettu paljolti vastaukseksi kysymykseen, miksi oli syytä olettaa heidän pysty-
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vän edistämään filosofiaa hyvin oleellisellakin tavalla. Marx toteaa muun muassa, että 
nuorhegeliläiset ovat enemmän kääntäneet filosofiaa ulospäin, kohti maailmaa, kuin 
varsinaisesti harjoittaneet sitä. Huomautus on sekä kehuva että kriittinen; tarkoituk-
sena on kannustaa nuorhegeliläisiä peruskysymysten äärelle. 

– Etiikka ja elämäntaito. ensimmäisessä epikuros-vihkossa Marx ekserptoi epiku-
roksen opin kaikkia puolia, myös etiikkaa, josta hän nähtävästi pyrki saamaan yleis-
kuvan. edempänä piirtyy esiin, miten hän myös näissä kysymyksissä korostaa käytän-
nön roolia Hegeliä enemmän. niinpä hänen elämäntavallinen ihanteensa muotoutuu 
toiminnallisemmaksi ja kamppailevammaksi, vähemmän kontemplatiiviseksi. Tämä 
tulee esiin sokrateen tuomion yhteydessä sekä Marxin pilkatessa skeptikoiden ”impo-
tenssia”, jonka takia he eivät kohonneet epikurolaisten tasolle. Toisaalta epikuroksen 
atomismi ilmensi ”täyteläisen elämän” murtumista, sosiaalisten suhteiden pirstoutu-
mista silloisessa maailmantilanteessa, mikä sai ihmiset vetäytymään kuorensa sisään. 

– Valtiota koskevat kysymykset. Tämä motiivi tulee säilyneissä dokumenteissa esiin 
muita mainittuja heikommin ja usein vain implisiittisenä, mutta koska se oli nuor-
hegeliläisille tärkeä ja Marx itsekin ryhtyi käsittelemään sitä laajasti heti väitöskirja-
vaiheensa jälkeen (vrt. Heiskanen 2009), sen voi olettaa vaikuttaneen ”pinnan alla”. 
Epikuros-vihkojen historialliset tarkastelut koskettavat eräiltä osin valtiota. kuten näh-
tiin (jaksossa 2.2.), Marx huomauttaa, että anaksagoraan aikana valtio alkoi hajota, 
ja sokrateen oikeusjuttu koski luonnollisesti yksilön suhdetta valtioon ja sen lakeihin. 
ei myöskään voi olla epäilystäkään, etteikö Marxin ennustama ja julistama ”titaa nien 
kamppailu” tarkoita paitsi maailmankatsomuksellista yhteenottoa myös poliittista val-
lankumousta, ja Hegelin harmillisessa ”akkommodaatiossa” on oleellisesti kyse Preus-
sin valtiollisiin oloihin sopeutumisesta. 

epikurosta koskevassa tutkimuksessa oli mahdollista tarkastella useimpia näistä tee-
moista siten, että jo lähtökohta muotoutui vahvasti Marxin mielen mukaiseksi. epi-
kuros oli erittäin uskontokriittinen ajattelija, ihmisen vapauden julistaja, epäluuloinen 
valtiota kohtaan, yksi kaikkien aikojen kuuluisimmista sekulaarin, vahvan materialis-
tisesti värittyneen etiikan ja elämäntavan kehittelijöistä. sen, mitä häneltä puuttui, 
Marx oletti löytävänsä muilta postaristoteelisilta koulukunnilta, jotka hän aikoi ottaa 
mukaan tarkasteluun. 

kuten nähtiin, Marxin aiheenvalinnalla oli myös ekologinen sivumotiivi, jonka ke-
hittymiseen vaikuttivat hänen eräät henkilökohtaiset kokemuksensa sekä useilta filo-
sofeilta, kuten schellingiltä, Hegeliltä, Feuerbachilta, Bruno Bauerilta ja eräiltä länti-
semmän euroopan valistusmaterialisteilta, löytämänsä ideat. Myös ekologinen motiivi 
oli helposti sisällytettävissä epikurosta koskevaan tutkimukseen. epikurolaiset olivat 
tunnetusti luontoystävällisiä ajattelijoita, vaikka Marx toisaalta saattoikin päätellä, että 
heidän atomisminsa ilmensi paitsi sosiaalisissa suhteissa myös ihmisen luontosuhteessa 
ilmenneitä ongelmamia. Väitöskirjan taivaanilmiöitä koskevassa luvussa Marx osoittaa, 
miten epikurokselle ominainen individualistinen maailman tiedostamisen tapa johtaa 
hänet lopulta jopa julistamaan objektiivisen luonnon vihollisekseen. 

ekologinen motiivi on siis kuitenkin vain sivumotiivi, eikä se yksinään riitä selit-
tämään, miksi Marx valitsi aiheensa luonnonfilosofian piiristä. niin, miksi? edellä 
nähtiin, että Marxia ympäröinyt saksalaisen ajattelun miljöö tarjosi runsaasti peruste-
luja luonnonfilosofian merkittävyydelle, ja sama päti luonnollisesti myös läntisemmän 
euroopan filosofiaan. Lisäksi edellä tuli alustavasti esiin (jaksossa 2.1.), ettei Marxin 
väitöskirja ilmeisesti ole lainkaan niin idealistinen työ kuin esimerkiksi Plehanov, Le-
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nin ja Mehring olettivat; se tosin on myös tämän kysymyksen osalta välivaiheen työ, 
mutta lukuisissa keskeisissä asettamuksissaan jo selkeän materialistinen. Juuri tämä se-
littääkin Marxin luonnonfilosofisen kiinnostuksen. kun hänen kaltaisensa monistisesti 
orientoitunut ajattelija alkaa siirtyä kohti materialismia, ei hän voi olla paneutumatta 
luontoon yhä laajemmin. sellainen ajattelija joutuu tutkimaan, voiko materialistinen 
näkemys ulkomaailman vahvasta, jopa konstituoivasta vaikutuksesta ihmistajunnan 
sisältöön todellakin pitää paikkansa, mikä vaatii seikkaperäistä paneutumista sekä ta-
junnan rakenteeseen että luontoon.  Ja koska tätä vaikutusta tutkivat mitä moninai-
simmat tiedonalat, jolloin niiden tulokset ovat vaarassa jäädä toisistaan irrallisiksi, 
on ryhdyttävä tarkastelemaan myös erittäin yleisiä luonnonfilosofisia teemoja, aivan 
erityisesti ihmisen asemaa luonnossa, sitä pitkää historiallista prosessia, jossa hänen 
nykyinen luontosuhteensa on syntynyt. Tämä puolestaan herättää oitis kysymyksen, 
millainen luonnon on oltava kyetäkseen tuottamaan yhä ”korkeampia”, lopulta tietoi-
suudella (tajunnalla) varustettuja muotoja. Tässä vaiheessa luonnonfilosofia kietoutuu 
yhteen koko olevaista koskevan ontologian kanssa. 

esimerkiksi Feuerbachin kehitys eteni tämäntapaisia linjoja pitkin. Miksi uskontoa 
on olemassa, vaikka sen olettamia olentoja ei ulkomaailmassa havaita? sitä ei voisi-
kaan olla, jos tajunta koostuisi vain tiedostuksellisista aineksista; se koostuu kuiten-
kin myös tunteista ja muista kokemuksista, jotka vaikuttavat uskonnossa vahvoina. 
samalla se, että tajunta omaksuu maailmaa hyvin kokonaisvaltaisesti, juontuu siitä, 
että se on maailmaa kaikilla aisteillaan kokevan, ruumiillisen ja luontoon kuuluvan 
ihmisen ”lajintietoisuutta”. Tämän tarkempi selvittäminen vaatii irtautumista Hegelin 
metodista, joka uskottelee seurailevansa luonnon kulkua, mutta Feuerbachin mielestä 
pikemminkin laiminlyö luonnon konkreettisen tutkimisen. Millainen sitten on ihmi-
nen, ihmisen laji? Tämä erikoinen laji on ”eläinlajien suku”, eräiden luonnon aktiivi-
simpien olentojen yhdistelmä tai tiivistymä ja siksi myös noita muita korkeammalle 
tasolle kohoava. Luonnosta todellakin löytyy aktiivisuutta ja dynaamisuutta. Leibniz, 
joka asetti luonnon perustaksi voimalataukset, monadit, oli enemmän oikeassa kuin 
passiivisia ja jäykkiä atomeita postuloineet ajattelijat. Ja niin edelleen. Marxin ajattelu 
on aivan ilmeisesti kehittynyt samaan tapaan, paljolti juuri Feuerbachin vaikutukses-
ta. Väitöskirjassaan hän ottaa keskeisimmäksi kohteekseen ikään kuin ”viimeisen”, 
ontologisen kysymyksen, luonnon oman luonteen, mutta myös ihmisen luonne tulee 
tarkastelluksi. Jossain määrin ihmisen ja luonnon suhde tulee esiin myös tietoteorian 
kautta: tutkielmansa alkupuolella (luvussa i.iii) Marx vertailee Demokritoksen ja epi-
kuroksen tietoteoreettisia käsityksiä, ja edempänä (luvussa ii.iV) hän ottaa vahvasti 
kantaa epikuroksen materialistiseen havaintoteoriaan. 

että Marxin ajattelu tosiaan kulki samankaltaisia reittejä pitkin, sille antaa epä-
suoraa vahvistusta myös se, miten hän hahmottelee muutamaa vuotta myöhemmin, 
Taloudellis-filosofisissa käsikirjoituksissa 1844 sekä Pyhässä perheessä (1845), koko eu-
rooppalaisen, myös saksalaisen valistusfilosofian kehitystä. Tämän voi olettaa kertovan 
jotakin myös hänen aiemmista etsinnöistään, sillä hän oli kerännyt aineistojaan jo nii-
den aikana. Marx kiinnittää huomiota siihen, miten 1600- ja 1700-luvuilla ilmaantui 
Julien La Mettrien ja Henry Le Royn tapaisia ajattelijoita, jotka pitivät sielua ruumiin 
moduksena ja selittivät tajunnassa tapahtuvaa ideoiden liikettä mekaniikalla (VT 1, 
494/MeW 2, 133). He myös etsivät ihmisen ja eläinten yhtäläisyyksiä (mt.). samoin 
ilmaantui ajattelijoita, jotka katsoivat, että kun kerran moninaiset ulkoiset olosuhteet 
ovat muovanneet ihmisen, on olosuhteet muovattava ihmisen luonnolle sopiviksi (mt., 
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500/138). kaiken aikaa korostettiin ikään kuin taustavireenä luonnon luovuutta. si-
tä ilmentävää ainesta löytyi jo Baconilta ja jopa Descartesilta, ja esimerkiksi Thomas 
Hobbes oli katsonut, että ”[a]jatuksia ei voi erottaa materiasta, joka ajattelee. Tä-
mä materia on kaikkien muutosten subjekti” (mt., 498/136). saksassa taas Hegelin 
substanssi oli kylläkin jo alkujaan ei-mekaaninen, kehittyvä, ”kumoamisten” kautta 
etenevä (VT 1, 303–305/eB 1, 581–583), mutta samalla sen tuloksena oli ”luonto 
ihmisestä erotettuna” ja ”henki luonnosta erotettuna” (VT 1, 510/MeW 2, 147). Feu-
erbach palautti sitten Hegelin ”metafyysisen absoluuttisen hengen” ”todelliseen ihmiseen 
luonnon perustalla”, mikä sisälsi ”kaiken metafysiikan kritiikin peruspiirteet” (mt.). näin 
Marx pitää Feuerbachin luonnonfilosofisia pyrintöjä ehkä keskeisimpänä osana hänen 
laajakantoista ja kumouksellisesta, materialistista filosofian uudistamistaan. 

nyt on päästy jo hyvin lähelle Marxin aiheenvalinnan keskeisen motiivin oivalta-
mista. Vaikka Marx ei vielä tuolloin luonnehtinut itseään materialistiksi – niinhän ei 
yleensä tehnyt myöskään Feuerbach, joka kutsui oppejaan mieluummin naturalismiksi 
tai humanismiksi – häntä mietitytti ja kiinnosti myönteisessä mielessä filosofia, jossa 
ihmistä tajuntoineen päivineen pidettiin materian tuotteena, mikä taas edellytti mate-
rian ymmärtämistä tietynlaiseksi. siksi Marx halusi paneutua luonnonfilosofiaan. Hä-
nen kiinnostuksensa atomismiin taas liittyi siihen, että hän oli alkanut useiden muiden 
nuorhegeliläisten tavoin suhtautua läntisempään valistusmaterialismiin yhä vakavam-
min. Läntisemmässä euroopassa epikuros oli yleensäkin paremmassa maineessa kuin 
saksassa, ja kuten edellisessä luvussa nähtiin, atomiopin kohdalla ero oli erityisen selvä. 
Marxin tuntemista filosofeista jo Bacon veti atomismin mukaan filosofian ydinkysy-
myksiä koskeviin kiistoihin ja Gassendi ylisti sitä. Myös Holbachilla keskeisiä olivat 
hiukkaset, ”molekyylit”, vaikka hän jättikin aineen perimmäisen luonteen avoimeksi. 
Holbachin ohella monet muutkin materialistit hyökkäsivät atomismin turvin teleolo-
gian ja uskonnon kimppuun. Lisäksi läntinen eurooppa kuhisi Huygensin, newtonin, 
Lavoisierin ja Daltonin kaltaisia, toinen toistaan maineikkaampia luonnontutkijoita, 
jotka joko avoimesti mainostivat atomismia tai joiden työlle se näytti vähintäänkin 
antaneen merkittäviä virikkeitä. 

Mutta atomismi sai jatkuvasti osakseen myös kritiikkiä, se kun ei tahtonut sovel-
tua selittämään ”korkeammalle” suuntautuvia kehityskulkuja, joita esiintyi erityisen 
silmiinpistävinä elollisen luonnon piirissä. se johti mekanistiseen maailmankuvaan, 
jossa kuitenkin ilmeni pian ongelmia. kritiikkiä harjoitettiin myös läntisemmässä 
euroopassa, mutta saksassa se paisui laajemmaksi ja perusteellisemmaksi ja oli mo-
nilta osin varsin syvältäkäyvää. Leibniz ja Hegel likimain murskasivat atomismin; 
myös kantin ja schellingin näkemys painottui vahvan kriittiseksi. Toisaalta saksalai-
sen idealismin huomassa vaalittiin teleologisia, panteistisia ja jopa teologisia juontei-
ta sisältänyttä maailman- ja luonnonkuvaa. Tietenkään ei saksankaan tilanne ollut 
yksioikoinen. kuten nähtiin, Hegelin katsomuksissa erottui useita puolia; kant taas 
suuntasi kriittisen filosofiansa kaikkinaista spekulatiivista metafysiikkaa vastaan ja pu-
hui Arvostelukyvyn kritiikissä (1790) vain orgaanisen luonnon sisäisestä teleologiasta ja 
päämäärähakuisuudesta ulottamatta asiaa koko maailman- ja luonnonkuvaan. Mutta 
Hegeliltä, schellingistä puhumattakaan, löytyi myös panteistisia korostuksia, ja kuten 
edellä siteeratusta (jaksossa 2.5.) straussin lausunnosta näkyi, sellaisilla oli kannatusta 
myös nuorhegeliläisten piirissä, mikä epäilemättä on ärsyttänyt Marxin kaltaista ra-
dikaalia. 

Pelkistetysti sanoen, lännempänä materialistinen atomismi johti yhä selkeämmin 
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idealismin ja teleologisen maailmankuvan syrjäytymiseen mutta myös mekanistisuu-
teen. saksassa mekanistisuutta osattiin paremmin varoa, mutta oltiin länttä vahvem-
min idealismin ja teleologian lumoissa. Tämän pirunnyrkin Marx yrittää avata. Hän 
oli saanut koulutuksensa saksalaisen perinteen huomassa, mutta sympatisoi vahvasti 
myös läntisemmän valistuksen kiivaimpia ja radikaaleimpia muotoja, jolloin on ym-
märrettävää, että hän alkoi tuntea tarvetta selvitellä sotkuista tilannetta tarkemmin. 
Kohteekseen hän valitsi filosofian, joka koko Eurooppaa ajatellen näytti vahvimmin vai-
kuttaneen uudenlaisen tieteen, uuden maailmankuvan ja uuden ajanhengen syntymiseen, 
siis atomismin. Marxin aiheenvalinnan päämotiivi oli niin ollen siinä, että hän halusi 
tutkia materialistiseksi kutsutun filosofian problematiikkaa, selvittää missä piili atomiopin 
arvokas aines, joka oli saanut lukuisat varteenotettavat ajattelijat sympatisoimaan sitä, 
ja miltä osin se taas ansaitsi tulla hylätyksi, niin kuin yhtä monilukuisat kriitikot olivat 
tähdentäneet. 

se, että filosofinen materialismi orientoi tarkastelemaan luontoa ja sen merkitys-
tä ihmiselle, on oikeastaan itsestäänselvyys, joka on luonnollisesti ollut tuttu myös 
Marx-spesialisteille ja marxilaisen perinteen ajattelijoille. kirjallisuudessa asiaa ei kui-
tenkaan ole osattu yhdistää Marxin väitöskirjan aiheenvalintaan, mikä on johtunut 
siitä, että Marxin tutkielman on oletettu olevan vielä oleellisesti idealistinen. Tulkit-
sija toisensa jälkeen on siis nielaissut Plehanovin ja Leninin mielipiteen, poikkeukset 
ovat yhden käden sormilla laskettavissa.79 Jos jopa valmis väitöskirja olisi läpeensä 
idealistinen, ei olisi ajateltavissa, että Marx jo aihettaan valitessaan oli myönteisesti 
kiinnostunut materialismista. Jonkin verran vivahteikkaammin asian on onnistunut 
esittämään Thom. Hän tekee eron äärimmäisiin tulkintoihin, joiden mukaan Marx ei 
olisi tuolloin vielä lainkaan ymmärtänyt materialistisia traditioita (Thom 1986, 123), 
ja toteaa, että Marx ”kykeni suhtautumaan kumpaankin perussuuntaukseen [so. ma-
terialismiin ja idealismiin] ennakkoluulottomammin [kuin Hegel]” (mt.), vaikka hänen 
näkemyksensä maailmasta yhä olikin ”idealistisen ylösalainen” (idealistisch verkehrt) 
(mt.). aivan naulan kantaan ei kuitenkaan tämäkään osu. Pelkkä ennakkoluulotto-
muus voisi selittää mitä tahansa, jolloin se selittää huonosti, miksi Marx valitsi koh-
teekseen kaikkien aikojen tunnetuimmat materialistit Demokritoksen ja epikuroksen 
ja vieläpä paneutui ikään kuin – saksalaisessa katsannossa – kaiken pahan alkuun ja 
juureen, heidän oppinsa materialistiseen perustaan, atomistiseen luonnonfilosofiaan. 
Jos sitä paitsi ei puhuta ennakkoluulottomuudesta yleensä, vaan vain suuremmasta 
ennakkoluulottomuudesta kuin oli Hegelillä, asia hämärtyy yhä enemmän. Ymmär-
rettäväksi Marxin aiheenvalinta käy vain jos oivalletaan, että hänessä oli jo virinnyt 
myönteinen kiinnostus materialismia kohtaan, mikä taas merkitsee, ettei hänen maa-
ilmankatsomuksensa enää ollut niin kovin idealistinen. 

Marxin aiheenvalinnan motiivit ovat nyt selvinneet, mutta vielä on tarpeellista huo-
mata, että yleisen tasoiset syyt ja vaikuttimet eivät juuri koskaan selitä tyhjentävästi 
ihmisten konkreettisia tekoja, tässä tapauksessa tutkielmansa aiheen parissa tuskailleen 
nuoren filosofin lopullista ratkaisua. kuten sanottu, Marx aikoi ilmeisesti ensin tarkas-
tella epikuroksen filosofian kaikkia puolia. kun aihe sitten täsmentyi luonnonfiloso-
fiaksi, tähän saattoi yleisempien motiivien lisäksi myötävaikuttaa se, että hän tietyssä 
vaiheessa, neljännessä epikuros-vihkossa,80 äkkäsi epikuroksen luonnonfilosofiassa 
uuden puolen, deklinaation merkityksen, jota kukaan ei aiemmin ollut kunnolla tut-
kinut. Tämän voi olettaa lisänneen Marxin intoa paneutua atomioppiin, antoihan se 
hänelle mahdollisuuden päästä esittelemään keksintöään. Lisäksi Marx havaitsi, että 
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epikuroksen atomistinen luonnonfilosofia kietoutui kiinteästi yhteen hänen ihmistä, 
etiikkaa ja elämäntaitoa koskevien näkemystensä kanssa. ”epikuroksen korkein hyvä 
on ataraksia, sillä henki, josta on kyse, on empiirisesti yksittäinen” (eB 1, 76), huo-
mauttaa Marx toisessa epikuros-vihkossa. Tämä parallelismi epikuroksen filosofian eri 
puolien välillä mahdollisti sen, että hänen luonnonfilosofiaansa keskittyvässä tutkiel-
massa saatettiin luontevasti käsitellä sivuteemoina myös teon filosofiaan liittyviä kysy-
myksiä. Myös tämä on epäilemättä voimistanut Marxin halua paneutua aiheeseen. 

4.2. Mekanistisen ja teleologisen maailmankuvan kritiikki

koska halu tutustua materialismiin ja selvitellä sen aineksia näyttää muodostaneen 
Marxin aiheenvalinnan keskeisen motiivin, kasvaa hänen materialismiin siirtymisensä 
merkitys siinä määrin, että sitä on syytä tarkastella yksityiskohtaisemmin kuin edellä 
on tehty. Miten tämä kehitys näkyy Epikuros-vihkoissa, ja millaisia muotoja se saa val-
miissa väitöskirjassa? Missä määrin hän kuitenkin on yhä kiinni idealismissa? Tällöin 
törmätään myös teleologian problematiikkaan, joka kietoutuu Marxin pohdinnoissa 
– kuten filosofian historiassa yleensäkin – tiiviisti yhteen materialismi-idealismi-prob-
lematiikan kanssa. koko kysymysvyyhteen päästään kätevästi sisälle, kun aluksi kysy-
tään, mikä rooli Marxin työssä on antiikin selväpiirteisen materialismin alullepanijoi-
hin kuuluneella Demokritoksella. 

Vaikka Marxin väitöskirjan ”päähenkilö” on epikuros, myös Demokritos on siinä 
vahvasti läsnä, alusta loppuun. On jo historiallisesti täysin ymmärrettävää, että myös 
vanhempi atomisti oli otettava tarkastelun kohteeksi. sitä paitsi lukija huomaa pian, 
että Demokritos toimii epikuroksen vastaväittäjänä, jonka käsityksiin tämän käsityk-
siä kerran toisensa jälkeen verrataan. kerran toisensa jälkeen hän myös jää tappiolle. 
epikuros siis voittaa kaikki erät, mutta kamppailun toisena osapuolena myös Demo-
kritoksella on traktaatissa merkittävä rooli. kuitenkin Marx tutkii epikurosta niin 
piinallisen yksityiskohtaisesti, että häneen verrattuna Demokritos tuntuu jäävän vain 
kontrastihahmoksi, jota vasten päähenkilön näkemykset on mahdollista piirtää selke-
ämpinä esiin. Vaikka hänet otetaan puheeksi usein, hänen oppinsa tulee luonnehdi-
tuksi ylimalkaisemmin, eikä Marx nähtävästi ollut läheskään yhtä perehtynyt siihen. 
kuvaavaa on, että noin 120–130-sivuisista Epikuros-vihkoista (MeW:n sivukoossa) 
löytyy vain runsaat kymmenen mainintaa Demokritoksesta. Mahdollista tosin on, 
että Marx olisi laatinut erikseen jonkin verran häntä koskevia muistiinpanoja, jotka 
eivät ole säilyneet (vrt. einleitung... 1976, 20), mutta siinäkin tapauksessa on valmiin 
väitöskirjan valossa ilmeistä, että Marx tuntee epikurosta syvällisemmin. 

kun siis Demokritoksella on kohtalaisen tärkeä tehtävä, mutta hänen ajatusmaail-
maansa ei kuitenkaan paneuduta kovin seikkaperäisesti, niin onko kyse siitä, että hän 
pikemminkin edustaa jotakin? Jos on, niin mikä on se pelottava peikko, jonka Marx 
yrittää tyrmätä niin perusteellisesti, ettei se enää kanveesista nousisi? Peter Fenvesin 
mukaan kyse olisi kantilaisuudesta: Marxin väitöskirjassa saksalaiset filosofit ”kanta-
vat antiikin kreikkalaisten atomistien naamioita” (Fenves 1986, 434) sillä tavoin, että 
Demokritos olennoi kantia ja epikuros Hegeliä. Jos näin olisi, olisi kuitenkin vaikea 
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ymmärtää, miksi Marx puki asian salakielelle sen sijaan että olisi sanonut sen suoraan. 
kantin arvostelemisessa ei toki ollut silloisessa ilmapiirissä mitään arkaluontoista. se 
oli päinvastoin ortodoksisia ja nuorhegeliläisiä yhdistävä harrastus, ja jos sitä ei ehkä 
nuorhegeliläisen liikkeen kaikissa vaiheissa kultivoitu kovin ponnekkaasti, niin se joh-
tui vain siitä, että Hegelin itsensä katsottiin jo sanoneen asiasta kaiken oleellisen. Mar-
xin kaltainen henkilö, joka julisti avoimesti uskontokritiikkiä ja tunnusti kuuluvansa 
poliittisesti radikaaleimpiin nuorhegeliläisiin, tuskin piti piilossa mitään muutakaan 
laaja-alaista teemaa. (Muutamat yksittäiset aihelmat, kuten vallankumous ja Marxin 
tyytymättömyys eräiden läheisten ystäviensä näkemyksiin, ovat eri asia.) 

Onkin paras unohtaa oletus Marxin tekstin kätketyistä merkitystasoista – jollaisiin 
Fenvesin puhe ”naamioista” viittaa – ja pitäytyä siinä, mitä hänen traktaatissaan suo-
rapuheisesti esitetään. Tällöin havaitaan, että Demokritos on kyllä ensinnäkin oma 
historiallinen itsensä; sen voi nähdä esimerkiksi siitä, että Marx selostaa lyhyesti hänen 
elämänvaiheitaan (De 76–77/eB 1, 272–274). Mutta samalla Demokritos tosiaan 
edustaa jotakin: Marxin mukaan sekä hänessä että epikuroksessa ”ruumiillistuu” jokin 
”suuntaus” (Richtung) (mt., 78/274). kyse ei kuitenkaan ole kantilaisuudesta, vaan 
mekanistisesta ja reduktionistisesta maailmankuvasta ja filosofiasta, mekanistisesta ma-
terialismista, jossa kaikki maailman tapahtumat palautetaan joihinkin yksinkertaisiin, 
tiukan determinoiduiksi ymmärrettyihin perusilmiöihin. Marx nostaa esiin etenkin 
mekanistisesti mielletyn välttämättömyyden ongelman ja suorastaan takoo asiaa luki-
jan päähän: ”Demokritos käyttää todellisuuden refleksiomuotona välttämättömyyttä. 
aristoteles sanoo hänestä, että hän palauttaa kaiken välttämättömyyteen [...] Riittä-
vän selkeästi asiasta puhuu myös De placitis philosophorum -teoksen kirjoittaja [so. 
Pseudo-Plutarkhos]: välttämättömyys on Demokritoksen mukaan kohtalo ja oikeus 
ja kaitselmus ja maailman synnyttäjä. Tämän välttämättömyyden ytimen muodostavat 
materian antitypia, liike ja iskut.” (Mt.)(x) ”epikuroksen vastakohtana Demokritos 
esittää väkivaltaisena liikkeenä, sokean välttämättömyyden aikaansaannoksena sen, 
mikä edelliselle on atomin käsitteen toteuttamista” (mt., 91/284)(x). ”Historiallisesti 
varmaa on, että Demokritos operoi välttämättömyyden, Epikuros taas sattuman käsit-
teellä” (mt., 79/275).81 

näin Marx jatkaa esimerkiksi aristoteleella ilmennyttä pyrkimystä hahmotella 
vaihtoehtoa yksiulotteiselle determinismille. Pelkällä välttämättömyyden käsitteellä 
operointi tekee välttämättömyydestä ”sokean”, erottelukyvyttömän verrattuna näke-
mykseen, jossa mukaan otetaan myös sattuma. sitaatissa esiintyvä materian antitypia 
taas on käsite, joka liittää yksioikoisen determinismin nimenomaisesti atomismiin. se 
tarkoittaa materian ”vastarintaa” tai ”iskunkestävyyttä”, kykyä vastustaa iskuja (anti 
= vastaan; typtô = lyödä, iskeä) (vrt. erläuterungen... 1964, 100). kun atomiin tör-
mää toinen atomi, se ei mitenkään vaurioidu tai muutu, vaan vain muuttaa suun-
taansa, kuten tekee kolarin toinenkin osapuoli. On helppo havaita, että antitypia on 
välttämätön seuraus atomien fyysisestä ja teoreettisesta jakamattomuudesta, ja jos se 
sisällytetään maailmankuvan perustaviin määreisiin, on tuloksena kaiken redusointi 
ikiaikaisiin atomeihin, niiden muuttumattomina pysyviin ominaisuuksiin ja välttä-
mättömiin liikkeisiin. 

kuten historiallisesta katsauksesta saattoi havaita, materialismi – siis ennen muuta 
atomismi – liittyi sekä antiikissa että uudella ajalla läheisesti luonnontieteisiin, joita 
sen edustajat arvostivat suuresti ja joiden tuloksia he pyrkivät huomioimaan ja yleistä-
mään. kun Marx asettuu vastustamaan Demokritosta, muodostaako hän tässä suhtees-
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sa erikoisen poikkeuksen, jolloin voisi ajatella, ettei hän vielä ollutkaan materialismista 
aidosti kiinnostunut? näin ei ole; väitöskirjan useista kohdista näkyy, ettei Marx halua 
arvostella luonnontieteitä sinänsä. Hän ei mitenkään jarruttele luonnontutkimukseen 
liittyvää välttämättömyyksien ja lainalaisuuksien etsintää, ja Demokritoksen tämän-
suuntaisesta harrastuksesta hän puhuu joko neutraalissa tai ystävällisessä sävyssä: ”Hän 
on perehtynyt fysiikkaan, etiikkaan, matematiikkaan, ensyklisiin tieteisiin, kaikkiin 
taitoihin. Jo yksistään Diogenes Laertioksen esittämä luettelo hänen kirjoistaan todis-
taa hänen oppineisuudestaan.” (Mt., 76/272.)82 Demokritos ”kehittelee hypoteeseja 
empirian tarpeita varten” (mt., 98/290) ja ”edustaa kokeita tekevää, kaikkialta oppia 
ottavaa, laajoilla alueilla liikuskelevaa, milloinkaan rauhaa saamatonta havainnointia” 
(mt., 82/277). Demokritoksen astronomiset käsitykset ”saattavat olla aikaansa nähden 
nerokkaita” (mt., 109/297), vaikka niillä ei olekaan filosofista mielenkiintoa, koska 
ne eivät Marxin mielestä etene empiirisen ajattelun ulkopuolelle (mt., 109/297–298). 
syntyy kuva, että Marx kyllä arvostaa niin sanottua empiiristä luonnontiedettä omana 
tiedon tasonaan, vaikka pitääkin tähdellisenä tutkia filosofian orientoivaa vaikutusta 
sen kulkuun. 

Luonnontieteen arvostus näkyy myös siinä, miten Marx kritisoi epikuroksen suh-
tautumista luonnontieteeseen siltä osin kuin antiikin valistaja ei oivaltanut tai kun-
nioittanut sen itsenäisyyttä. epikuros ”halveksii positiivisia tieteitä” (mt., 77/273) ja 
”halveksii empiriaa” (mt., 82/277). ”niinpä epikuros menetteleekin rajattoman vä-
linpitämättömästi yksittäisiä fysikaalisia ilmiöitä selittäessään” (mt., 81/276)(x). Hän 
ei pyri ”luontoa koskevaan tietoon sinänsä ja itseään varten” (mt., 81/277)(x); hänellä 
”ei intressinä ole objektien reaalisten perustojen tutkiminen. kyse on pelkästään selit-
tävän subjektin rauhoittamisesta” (mt.). Ylilyönneistään ja ongelmistaan huolimatta 
epikuros on Marxin silmissä suuri valistaja, ja tähän sisältyy se, että hän suosi tieteitä 
niiden ihmisille tuottaman onnen tähden: ”kuten luontoa tutkivalla tieteellä yleen-
säkin on tehtävänään selvittää tärkeimpien asioiden syitä, siten tässäkin [so. taivaanil-
miöiden kohdalla] onni perustuu taivaanilmiöitä koskevaan tietoon. Vaikka teoria 
taivaankappaleiden noususta ja laskusta, sijainnista ja pimentymisestä, ei sinänsä sisällä 
mitään erityistä onnen aihetta, niin kuitenkin kauhu pitää vallassaan niitä, jotka nä-
kevät tämän kaiken tiedostamatta tapahtumien luonnetta ja pääasiallisia syitä.” (Mt., 
112/300.) Tästä näkyy, että Marx ei sympatisoi epikurosta pelkästään hänen filoso-
fisten ideoidensa vuoksi, vaan osittain myös hänen tunnetun luonnontieteitä tukevan 
ajattelutapansa takia. 

Vaikka siis molemmat atomistit arvostivat luonnontiedettä, Demokritos orientoitui 
empiirisemmin ja epikuros taas filosofisemmin; myös jälkimmäinen ihasteli luon-
nontutkimusta, mutta kytki mukaan filosofisia lähtökohtia. Marx pitää epikuroksen 
ajattelutavasta enemmän, mutta jossain määrin vanhemman ja myöhemmän atomistin 
orientaatiot ovat hänen katsannossaan komplementaarisessa suhteessa toisiinsa, mikä 
liittyy suoraan siihen, ettei Marx torju empiiristä tiedettä. eräässä kohdassa Marx sa-
noo Demokritoksen soveltavan yksipuolista (einseitig) ja ”ymmärryksellisesti määrit-
tävää” (verständig bestimmende) (mt., 81/276) selitystapaa, jollaista vastaan epikuros 
sitten polemisoi. Demokritos ei siis ole täydellisesti hakoteillä, vaan pikemminkin 
kaipaa oikaisua ja täydentämistä, ja nähtävästi Marx haluaisi yhdistää atomistien opit 
samaan tapaan kuin ymmärryksen ja järjen (Verstand, Vernunft) yritti yhdistää Hegel, 
jolla dialektiikkaa soveltava järki oli kiinteillä määreillä operoivaa ymmärrystä ylempä-
nä, mutta karttoi juuri siksi jäykkää vastakkainasettelua ymmärryksen kanssa ja pyrki 
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sen sijaan sisällyttämään sen itseensä. 
Demokritos edustaa siis mekanistista materialismia, mutta mitä edustaa epikuros? 

Onko hän Hegelin olennoituma, kuten Fenves ehdottaa? Jos niin olisi, mutkistaisi se 
jälleen kysymystä Marxin työn materialistisuudesta, Hegel kun sattui olemaan idealis-
min perikuva. Marx epäilemättä näkee epikuroksen ja Hegelin välillä yhtäläisyyksiä. 
Molemmat olivat aikakautensa filosofian huippuja sekä tietoisuudesta ja itsetietoisuu-
desta runsaasti teoretisoineita ajattelijoita (mikä sinällään, ilman tiettyjä ontologisia, 
antropologisia tai historianfilosofisia lähtökohtia, ei tee kenestäkään filosofista idea-
listia). Marx katsoo myös, että epikuros kehitteli olemuksen ja olemassaolon välistä 
ristiriitaa (mt., 98/289), mikä tunnetusti sisältyi myös Hegelin keskeisiin oppeihin. 
Mutta myös syvältäkäyviä eroja löytyy. Marx luonnehtii epikuroksen ”tietoisuutta” 
(siis filosofiaa tai maailman- ja ihmiskuvaa) abstraktis-yksittäiseksi, toisin sanoen liian 
subjektiiviseksi ja individualistiseksi, mitä ongelmaa Hegelin kaltaisella ei tietenkään 
ollut. Toinen merkittävä ero havaitaan, kun kysytään, miten Marx tuohon aikaan suh-
tautui teleologiseen maailmankuvaan. Hegelillä oli vahvoja teleologisia korostuksia; 
onko siis mekanistisen Demokritoksen taitavampi vastaväittäjä teleologian ruumiillis-
tuma? kun Marx vastustaa selkein sanoin mekanistista maailmankuvaa, tarkoittaako 
se, että hän on taipuvainen asettumaan sen vaikutusvaltaisen historiallisen vastapelu-
rin, teleologian puolelle? Jos näin olisi, kävisi väite Marxin kääntymisestä kohti mate-
rialismia kyseenalaiseksi. Onhan tunnettua, että teleologinen maailmankuva on aina 
yhdistynyt kätevästi idealismiin, kun se näet etsii maailmanprosessin syytä sen itsensä 
ulkopuolelta, ja 1600-luvulta alkaen universaalia teleologista maailmankuvaa onkin 
usein kutsuttu fysikoteologiaksi.

Marx ei kuitenkaan tee epikuroksesta teleologia. se olisikin lievästi sanottuna ou-
toa, kun kerran epikuros oli Demokritoksen tavoin kaikkien aikojen kuuluisimpia 
antiteleologeja. Väitöskirjan ensimmäisestä osasta, jossa annetaan yleisluonnehdinta 
kummastakin atomistista, ei löydy mitään sellaiseen viittaavaa. epikurosta kuvataan 
eräiltä osin tavanomaiseen tapaan Demokritoksen sukulaisajattelijaksi; he molemmat 
ottivat periaatteiksi atomit ja tyhjyyden (mt., 73/270). Marx tuo myös esiin ynseyten-
sä kristinuskoon kääntynyttä filosofia klemens aleksandrialaista kohtaan, joka oli 
varoittanut aikalaisiaan epikurolaisuudesta sen tähden, että siinä – Marxin sanoin – 
”ei ikinä fantasoitu kaitselmuksesta yms.” (Mt., 72/269). kun siis epikuros ei edusta 
teleologiaa, niin mikä sitten on se ”suuntaus”, jota hän olennoi? Tähän ei ole aivan 
helppo vastata. On kyllä mahdollista sanoa, että kyse on ”dialektisesta”, joiltain osin 
Hegeliin kytkeytyvästä filosofiasta, jollaista kaikki nuorhegeliläiset sympatisoivat ja 
jonka esimuotoja ja paralleeleja he etsivät filosofian historiasta. Mutta kun Marx oli 
omaperäinen ja Hegeliin monissa suhteissa tyytymätön ajattelija, ei tämä kerro juuri 
mitään. Marx itse ei vastaa selkeästi; maininta suuntauksista on jaksossa, jossa Demo-
kritoksen ja epikuroksen teoreettisista ja käytännöllisistä eroista puhutaan laajasti ja 
monilta kannoilta. Äsken mainitut epikuroksen ja Hegelin yhtäläisyydet erottuvat 
kyllä Marxin esityksessä melko selkeinä, mutta tuskin riittävät minkään suuntauksen 
määritelmäksi, koska soveltuvat erittäin moniin ajattelijoihin. niinpä syntyy kuva, 
että epikuroksen edustama ”suuntaus” onkin hyvin pitkälle Marxin oma näkemys, 
jota hän tutkielmassaan vähä vähältä työstää. Marxin on vaikea esittää sitä kiteytetysti 
juuri siksi, että se on yhä kehitteillä. 

epikuros ei siis ole teleologian edusmies, mutta silti Marxin suhtautumista teleolo-
giaan on syytä katsastaa vielä lisää. epikuroksen kaltaisen antiteleologin valitseminen 
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tutkielman aiheeksi ja hänen kohottamisensa korkealle jalustalle viittaavat luonnolli-
sesti siihen, ettei Marx ollut teleologisen maailmankuvan lumoissa, mutta kun Marx 
ei hyväksy epikurokseltakaan kaikkea, on asiaa syytä tarkastella muiltakin kannoil-
ta. On myös hyvä huomata, ettei epikuroksen oma oppikaan ollut viimeistä piirtoa 
myöten yksiselitteinen. sen suhde jumaliin ja palvontamenoihin ei ollut täysin selkeä, 
ja edellä nähtiin myös, miten Lucretius puhuu ikivanhaa mytologiaa muistuttavalla 
tavalla kosmoksessa vaikuttavista elämän ja kuoleman voimista. Jos oletetaan, että 
epikurolaisuuteen oli jäänyt uskonnollisen ja mytologisen ajattelun jäänteitä – vaikka 
mainituille seikoille lieneekin löydettävissä myös muita selityksiä – voisi kuvitella, että 
siihen oli jäänyt jälkiä myös teleologisesta maailmankuvasta. sitä paitsi epikurolai-
nen, melko kontemplatiivinen ja hieman subjektivistinen elämänihanne, maailmasta 
eristäytyvä ”piilossa eläminen”, saattoi aiheuttaa painetta tunnustaa jossain muodossa 
kohtalon voima. 

ei käy kiistäminen, etteikö Marxilla ollut opiskelunsa varhaisemmissa vaiheissa 
taipumusta mieltää maailma teleologisesti. kirjeestä isälle voi päätellä, että edellä mai-
nittu (jaksoissa 2.1. ja 2.5.), Marxin 1837 kirjoittama, kadoksiin joutunut schel-
ling-vaikutteinen Kleanthes-dialogi varsin ilmeisesti sisälsi luonnonteleologisen ko-
rostuksen; siinähän tarkasteltiin, miten ”jumaluus” manifestoituu ”käsitteenä sinänsä, 
uskontona, luontona, historiana” (VT 1, 62/eB 1, 9). schellingin panteismin mukaan 
luonnossa uinui alusta asti myös tietoinen alkuperä ja tarkoitus (joka kietoutui siellä 
yhteen ei-tietoisen kanssa yhtä erottamattomasti kuin ihmisen taiteellisessa toiminnas-
sa). Marxin näkemys ei kuitenkaan tässäkään vaiheessa ollut yksioikoinen. kirje isälle 
sisältää myös eräänlaisen metodologisen uskontunnustuksen, joka totuuden konkreet-
tisuutta tähdentäessään on omiaan johtamaan poispäin teleologiasta. kun tutkitaan 
valtiota, luontoa ja muita kohteita, ”täytyy vaivihkaa kuunnella itse objektia sen omassa 
kehityksessä, mielivaltaisia jaotteluita ei saa tuoda mukaan, itse asian järjen täytyy jat-
kaa vierimistään itsensä kanssa ristiriitaisena ja löytää omasta itsestään yhteytensä” (mt., 
57–58/5; korost. JH)(x). Tämä ei sovi yhteen causa finaliksen kanssa, jonka on määrä 
ilmentää sitä minkä tähden jokin tapahtuu, toisin sanoen objektin suhdetta johonkin 
ulkoiseen ja tuon ulkoisen vaikutusta siihen. 

Pari vuotta myöhemmin Marx tutkii ensimmäisessä epikuros-vihkossa, millaista 
epikuroksella oli ”orgaanisen tarkastelu” (eB 1, 40): ”On huomattava, että kuten 
sielu jne. tuhoutuu, [ja siis] saa kiittää olemassaolostaan vain satunnaista [atomien] 
sekoitusta, siten on tällöin yleensäkin tullut ilmeiseksi kaikkien näiden käsitysten, esim. 
sielun jne., satunnaisuus [...] epikuroksella [ne] substantioituvat myös satunnaisina 
tiloina, jotka on käsitetty annettuina ja joiden olemassaolon välttämättömyyttä ei 
ainoastaan jätetä todistamatta, vaan päinvastoin tunnustetaan sen olevan todistama-
tonta [...] Pysyvää ja suurta epikuroksella on, ettei hän anna tiloille etusijaa käsityksiin 
nähden eikä yritä pelastaa niitäkään. epikuroksen filosofian periaatteena on maailman 
ja ajatusten todistaminen ajateltavissa oleviksi, mahdollisiksi; hänen todistuksensa ja 
prinsiippi, josta käsin tämä todistetaan ja johon palataan takaisin, on jälleen sinällään 
oleva mahdollisuus itse, jonka luonnollinen ilmaus on atomi, henkinen taas sattuma 
ja vapaa valinta.” (Mt.)(x) Vaikka tässä ei käytetä sanaa ”teleologia”, on jokseenkin 
selvää, että se välttämättömyys, jota vastaan Marx katsoo epikuroksen ansiokkaasti 
polemisoineen, on teleologista välttämättömyyttä. Juuri teleologiallahan oli aina ollut 
vahvana alueenaan orgaanisen ja esimerkiksi ”sielun” sfääri, joista se kuitenkin teki ko-
ko maailmaa ja olevaista koskevia spekulatiivisia yleistyksiä. Vaikeammin tulkittavissa 
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on, mitä Marx tarkoittaa kehaistessaan erityisesti sitä, että epikuros ei aseta tiettyjä ”ti-
loja” (Zustände) ”käsitysten” (Vorstellungen) edelle. kyse saattaisi olla siitä, että vaikka 
psyyke ja sen ominaisuudet atomismin mukaan palautuvat atomijoukkojen tiloihin, 
epikuros kuitenkin operoi niillä esimerkiksi etiikassaan itsenäisinä entiteetteinä; tältä 
kannalta hän ei siis olekaan reduktionisti. Joka tapauksessa Marx sympatisoi myös sitä, 
ettei epikuros yritä pelastaa myöskään ”tiloja”, vaan antaa niidenkin luhistua atomien 
ikuisessa myllerryksessä; näin teleologia alkaa jäädä tappiolle. 

Toisesta epikuros-vihkosta näkyy, miten Marx ei lähde seuraamaan Hegeliä anak-
sagoraan nousin teleologisessa tulkinnassa, vaan tutkii sitä aivan toiselta kannalta. sa-
massa vihkossa Marx myös ottaa esiin epikuroksen Pythokles-kirjeestä kohdan, jonka 
mukaan useiden taivaalla tapahtuvien ilmiöiden toistumista säännöllisin väliajoin ei 
pidä selittää jumaluuden avulla, vaan samalla tavoin kuin vastaavia ilmiöitä kokemus-
piiriimme kuuluvissa asioissa (DL X,97). Marx toteaa, että kyseessä on ”jumalallisen 
teleologisen toiminnan karkottaminen” (eB 1, 56). edempänä, neljännessä vihkossa, 
Marx kiinnittää huomiota Lucretiuksen allegoriaan, jossa atomeja kuvataan mellaste-
leviksi ja keskenään kamppaileviksi sotureiksi: 

Hiukkasten monien melskaavan näet muodoin 
tyhjiössään, sätehet kun heittävät vain valojuovan: 
[vertaus pölyhiukkasten tanssiin auringonvalossa] 
kamppaus loppumaton kuin ois, yhä ottelu, taisto 
joukkojen kiisteleväin vain toistuu taukoamatta, 
yhdyntäin, erojen, kun myllerrys yhä jatkuu. 
Tästä sä arvata voit, olioin esialkujen [so. atomien] kuinka 
käy ajelehtiminen läpi suuren tyhjiön aina –
(DRn ii,116–122)(x).

Marx kirjoittaa tämän perään: ”nähtävissä, miten kohtalon sokea, kamala valta vaih-
tuu persoonan, yksilön vapaaksi valinnaksi [Willkür] ja rikkoo substanssit ja muo-
dot” (eB 1, 162)(x). näin Marx siis tulkitsee atomistisen maailmankuvan myös ih-
misyksilöitä koskevaksi ja asettaa ihmisiä hallitsevan kohtalon vastapooliksi atomien 
”kamppailun”, toisin sanoen liikkeen, joka tuottaa ennalta arvaamattomia, satunnaisia 
tuloksia – sellaistahan aito kamppailu aina on. Tämä vastaa hyvin epikuroksen ja 
Lucretiuksen tarkoituksia, kun he esittivät teleologialle vaihtoehdoksi ”kokeilevan” 
luontokäsityksen, jonka mukaan luonnon kehittyneemmät muodot raivaavat itselleen 
tietä sattumien kautta. atomien liikkeet synnyttävät rajattomasti erilaisia muodostu-
mia, joista jotkin säilyvät paremman ”taistelukykynsä” ansiosta muita pidemmän ajan 
vaikka eivät ikuisia olekaan. Marx ei siis lainkaan sympatisoi ”kamalaa” ja ”sokeaa” 
kohtalon valtaa, vaan pitää atomistista ihmiskuvaa sitä kehittyneempänä. Myös tämä 
tekstikohta voidaan ilmeisesti lukea Marxin ensimmäisiin lausuntoihin, joissa ryhdy-
tään tietoisesti hahmottamaan ei-teleologista maailmankuvaa. 

Väitöskirjan suunnittelun ja kirjoittamisen edetessä Marxin epäilykset teleologista 
maailmankuvaa kohtaan näyttävät aina vain vahvistuneen. Tähän epäilemättä vai-
kutti muun muassa hänen yhä vakaumuksellisemmaksi kehittynyt ateisminsa – te-
leologiahan on läheistä sukua myyttis-uskonnolliselle kaitselmuksen käsitteelle, jota 
voidaan pitää sen yhtenä muotona ja yhtenä historiallisena alkuperänä. Väitöskirjan 
ensimmäisen kadonneen luvun (i.iV) viitteistössä tulee esiin, miten Marxia tympii 



124  

aivan erityisesti platonistis-uskonnollisesti orientoituneen Plutarkhoksen Mariuksen 
elämäkerrassaan esittämä kuvaus kimbrien kansan tuhoutumisesta jumalallisen tarkoi-
tuksen toteutumana. Plutarkhos selostaa ruumiita olleen taistelun jälkeen niin paljon, 
että massilialaiset saattoivat lannoittaa niillä viinitarhansa. sen jälkeen saatiin sadetta 
ja siitä vuodesta tuli erittäin satoisa viini- ja hedelmävuosi. Marx päivittelee Plutark-
hoksen suhtautumista: ”Plutarkhos katsoo jumalan taholta moraaliseksi sen, että hän 
antoi kokonaisen suuren ja jalon kansan saada surmansa ja mädäntyä sen tähden, että 
Marseillesin filisterit saisivat runsaan hedelmäsadon. kansan muuttuminen lantaka-
saksi antaa oivallisen aiheen moraaliselle innoitukselle ja tyydytykselle!” (De 138/eB 
1, 324, 326.) 

Liiteosan viitteistössä Marx taas pilkkaa jumalatodistuksia, muun muassa teleolo-
gista todistusta, jossa jumalan olemassaolo pääteltiin maailmassa vallitsevasta hyvästä 
järjestyksestä ja tarkoituksenmukaisuudesta, jota jumala maailman ulkopuolelta tuki 
ja piti yllä. Marxin mukaan jumalatodistukset perustuvat siihen, että ihmisen miel-
teestä tai käsityksestä (Vorstellung) johdetaan virheellisesti siinä esiintyvän olennon 
olemassaolo. Hän myös lisää, että ”todellisten todistusten” pitäisi olla tämäntapaisia: 
”koska luonto on huonosti järjestetty, niin Jumala on […] koska on olemassa järjetön 
maailma, niin Jumala on” (mt., 191/372)(x). ”Mutta mitä muuta tämä merkitsee kuin 
että sille, jolle maailma on järjetön, ja joka siksi on itse järjetön, sille Jumala on?” (Mt.)
(x). Puhe ”todellisista” jumalatodistuksista ei tietenkään tarkoita, että Marx yrittäisi 
kehitellä sellaisia; kyseessä on sarkasmi, jonka tarkoituksena on sanoa, että jumalaa 
koskevien käsitysten olemus tavoitetaan parhaiten maailman puutteita tarkastelemalla. 
Marx ajattelee tässä samalla tavalla kuin Feuerbach: uskonnon perusta löytyy ihmisen 
voimattomuudesta. niin kauan kuin maailma on siinä mielessä ”huonosti järjestetty”, 
että ihminen ei kaikkien tietojensa ja taitojensa voiminkaan saa siitä kunnollista otetta, 
hän rakentaa lohdukseen kuvitteellisia jumalolentoja. näin siis Marx pitää teleologian 
tiettyä muotoa, teleologista jumalatodistusta, lähinnä irvailun arvoisena ja edustaa sa-
malla ihmisen omien kykyjen kasvattamiseen tähtäävää paatosta, joka luonnollisesti 
suuntautuu kohtalouskoa ja teleologiaa vastaan yleisemminkin. 

eräs kiinnostava kohta löytyy myös väitöskirjan alkukappaleista, joissa Marx pohtii 
muun muassa filosofisen perinteen jatkuvuuden ja epäjatkuvuuden problematiikkaa. 
Hän intoutuu tällöin esittämään yleisemmän maailmankatsomuksellisen huomion, 
joka suuntautuu abstrakteilla kaavoilla operointia vastaan ja on sopusoinnussa isäl-
le lähetetyn kirjeen metodologisen credon kanssa: ”On tosin varsin triviaali totuus, 
että syntyminen, kukoistus ja kuolema muodostavat rautaisen kehän, jonka piiriin 
kaikki inhimillinen on noiduttu ja jonka läpi sen siis täytyy kulkea” (mt., 68/266)
(x). kuitenkin ”syntyminen, kukoistus ja kuolema ovat erittäin yleisen tasoisia, erit-
täin epämääräisiä käsitteitä, joiden puitteisiin kaikki kylläkin voidaan järjestää, mutta 
joiden avulla ei mitään voida ymmärtää” (mt., 68/267)(x). Jos operoidaan yleisel-
lä elämän ja kuoleman kiertokululla, tavoitetaan tosin joitakin abstrakteja totuuksia 
maailmasta, mutta silloin ei voida ”vaivihkaa kuunnella itse objektia”, vaan päädytään 
helposti esimerkiksi kohtalouskoon, tiettyyn teleologian muotoon. kun Marx puhuu 
”noidutuksi” (gebannt) tulemisesta, se on tietenkin leikkisä tyylikeino, mutta myös 
kohtalo-oppeja vastaan tähdätty piikki. 

Tutkielmansa viimeisessä, taivaanilmiöitä koskevassa luvussa (ii.V) Marx puhuu 
atomistisesta maailmankuvasta varsin myönteisesti suhteessa stoalaisten taikauskoon, 
joka tunnetusti kietoutui tiiviisti yhteen heidän universaalisen teleologiansa kanssa, 
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kun näet kosmoksen ankaran, teleologisen determinismin katsottiin mahdollistavan 
ennustustaidon. ”Heidän [so. stoalaisten] taikauskonsa ja koko maailmankuvansa tuli 
kumotuksi jo siinä vaiheessa, kun taivaankappaleet julistettiin atomien satunnaisiksi 
kasautumiksi ja niissä tapahtuvat prosessit atomien satunnaisiksi liikkeiksi. Tällöin 
niiden ikuinen luonto oli jo tuhottu”. (Mt., 114/302.) koska stoalainen filosofia oli 
Marxin – kuten Hegelinkin – silmissä abstraktis-yleistä eli konkretian ja yksittäisyyden 
unohtavaa, niin  siinä piili Marxin mukaan tendenssi alistaa maailman oliot tietoi-
suudelle, ”negeerata” ne: ”jos absoluuttiseksi periaatteeksi kohotetaan itsetietoisuus, 
joka tuntee itsensä pelkästään abstraktin yleisyyden muodossa, niin silloin avautuvat 
kaikki ovet taikauskolle ja epävapaalle mystiikalle; historiallisen todisteen tästä tarjoaa 
stoalainen filosofia. abstraktis-yleisellä itsetietoisuudella on nimittäin viettymyksenä 
vahvistaa itseään olioissa, joissa se voi tulla vahvistetuksi vain niitä negeeratessaan.” 
(Mt., 117/304.) 

itse asiassa Marxin teleologia-antipatioihin viittaa myös Demokritoksen hyväk-
syminen epikuroksen merkittävimmäksi vastapeluriksi. Tällöin vanhempi atomisti 
kohoaa ongelmistaan huolimatta keskustelemisen arvoiseksi ajattelijaksi, ja samalla 
väitöskirjan perusproblematiikka rajautuu antiteleologisten ja materialismin maineessa 
olleiden oppien sisälle, olkoonkin ettei Marx vielä ole kaikissa ajattelunsa juonteissa ja 
haarautumissa täysin johdonmukainen. Jos Marx olisi halunnut puolustella teleolo-
gista maailmankuvaa, hänen olisi kannattanut ottaa epikuroksen kiistakumppaniksi 
aristoteles, stoalaiset tai vaikkapa uusplatonistit. niin ei juurikaan tapahdu; sen sijaan 
aristoteles saa väitöskirjassa suunvuoron enimmäkseen tietolähteenä, uusplatonistit 
tyydytään mainitsemaan ohimennen alkukappaleissa, ja lähes sama pätee stoalaisiin. 
ernst-Günther schmidt ja kumppanit kylläkin katsovat – eräissä suhteissa kiinnos-
tavassa artikkelissaan – että väitöskirjan pääakselin muodostaisi aristoteles/epikuros-
problematiikka, kun taas Demokritos/epikuros-problematiikka olisi vain sivuakseli 
(Lange ym. 1983, 21–22). Perusteluna heillä on ennen muuta se, että Marx sanoo 
ensimmäisessä luvussa haluavansa selvittää, miksi aristoteleen (ja Platonin) totalitee-
tiksi laajenneen filosofian jälkeen syntyi uusia koulukuntia, siis muun muassa epiku-
rolaisuus, jotka eivät nojautuneetkaan siihen (mt., 22; vrt. De 69/eB 1, 267). Tämä 
linjanveto liittyy kuitenkin Marxin aikeeseen tutkia kaikkia kolmea postaristoteelista 
koulukuntaa (ks. jakso 2.4.), mitä hän ei pystynyt työssään toteuttamaan. Toteutuneen 
väitöskirjan pääakseli on kiistatta Demokritos/epikuros, jolloin voi olettaa Marxin pi-
täneen siihen sisältyviä kysymyksiä kaikkein tähdellisimpinä. Tämä ei sulje pois, ettei-
kö hän olisi periaatteessa halunnut täydentää tutkimustaan stoalaisten, skeptikoiden 
ja aristoteleen tarkastelulla. Marxin myöhempi kehitys osoittaa, että aristoteles oli 
hänelle jatkuvasti merkittävä ajattelija, jonka avulla hän luultavasti pyrki muun muassa 
korjaamaan Hegelin idealismipohjaista filosofista metodia realistisemmaksi.83 

Tiivistäen, vaikka Marx ei juurikaan ota teleologia-kysymystä eksplisiittisesti esiin, 
on lukuisien seikkojen perusteella ilmeistä, ettei hänen tutkielmansa tähtää teleologi-
sen maailmankuvan pönkittämiseen. Päinvastoin, väitöskirja liikkuu oleellisesti ei-te-
leologisen filosofian kentällä: siinä ottavat mittaa toisistaan Demokritoksen mekanisti-
nen atomismi ja epikuroksen vähemmän mekanistinen näkemys, jota on vaikea kuvata 
muutamalla sanalla ja jonka luonteen tarkemman selvittelyn Marx epäilemättä koki 
haasteeksi myös itselleen. Voi sanoa niinkin, että Marx etsii ja hahmottelee mekanistis-
materialistisen ja teleologisen maailmankuvan välissä kulkevaa kolmatta tietä, joka 
kuitenkin on vahvemmin atomismin ja niin ollen materialismin kuin aristotelismin 
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tai edes Hegelin rajatumman teleologian viitoittama. 

4.3. Materialismi saa yliotteen

kuten teleologia-kysymykseen, myös materialismi-idealismi-problematiikkaan pätee, 
että Marx ei juurikaan tarkastele sitä eksplisiittisesti eikä missään nimenomaisessa teks-
tijaksossa. kiinnostavin aineisto sijaitsee sekä hänen muistivihkoissaan että valmiissa 
opinnäytteessään hajallaan ja enimmäkseen implisiittisenä, jolloin sen selvittäminen 
vaatii tulkinnallisia ponnistuksia. eräät yksittäiset sanonnat ovat kuitenkin selkeitä, 
eikä Marxin tärkeimpien käsitysten rekonstruointi muutoinkaan ole ylivoimaista. 

Marxin varhaisina opiskeluvuosinaan omaksuma schellingläinen teleologia liittyi 
luonnollisesti idealismiin, eikä ole yllättävää, että idealismin jäänteitä löytyy vielä paria 
vuotta myöhemmistäkin teksteistä. niinpä Marx selittää ensimmäisessä epikuros-vih-
kossa, miten ”epikuroksen atomistiikan periaate” on siinä, että ”ideaalinen ja välttä-
mätön on ainoastaan itselleen ulkoisessa käsitteellisessä muodossa, atomin muodossa” 
(eB 1, 34)(x). atomien liikkeessä taas on ”kaikki empiiriset ehdot kumottu, se on ide-
aalista” (mt., 36)(x). ei tietenkään ole idealistista tai muutoinkaan virheellistä todeta, 
että atomi oli käsite, ja Marx myös tietää hyvin, että epikuros viittasi käsitteellään re-
aalisiksi olettamiinsa olioihin, aineellisiin hiukkasiin. sen sijaan hegeliläis-idealistiseen 
orientaatioon vihjaa vahvasti se, että Marx muotoilee ynseässä sävyssä materiaaliseen 
entiteettiin liitetyn ideaalisen olevan olemassa ”ainoastaan” ”itselleen ulkoisessa” muo-
dossa, siis ikään kuin ideaalisella olisi myös jokin aidompi ja parempi – maailman-
kuvan rakentamisen tehtävää ajatellen – ”sisäinen” olemassaolon tapa, josta sellainen 
kytkentä puuttuu. Myös atomien liikettä koskevassa lauseessa Marx samaistaa ideaa-
lisen materiaalisesta tai konkreettisesta täysin erotettuun. Vaihtoehtoinen tapa ajatella 
olisi, että kaikki liikettä kuvaavat käsitteet ovat ideaalisia, kun ne kerran ovat käsitteitä, 
mutta juuri sellaisina materiaaliseen kiinni liimattuja, sitä kuvastelevia, sen joitakin 
aineksia esiin seulovia ja korostavia, sen potentiaaleja osoittelevia ja niin edelleen. Mi-
käli jotkin niistä eristävät liikkeen sen empiirisistä ilmentymistä kokonaan erilleen, on 
kyseessä vain yksi ja sitä paitsi arveluttava ideaalisen laji. 

Tämäntapaisia lausuntoja voitaisiin siteerata lisää. Toisaalta Marx ekserptoi runsaasti 
tekstikohtia, joissa epikuroksen materialismi näkyy erityisen terävänä. Jo ensimmäises-
sä vihkossa tulee esiin, että epikuroksen mukaan atomit ja tyhjyys ovat ikuisia (mt., 32; 
DL X, 44), atomien liike samoin (mt., 32; X,43). sielu (psykhê) on hienoisista osista 
koostuva kappale (mt., 36; X,63); hyvä ja paha perustuvat aistikokemuksiin (mt., 20; 
X,124); oikeudenmukaisuus ei ole mitään sinällään, vaan piilee ihmisten keskinäisessä 
yhteistoiminnassa (mt., 28; X,150). koska kuolema merkitsee aistikokemusten menet-
tämistä, se ei ole meille mitään (mt., 20; X,124). ihminen kaikkine etiikkoineen on 
lopultakin luonnonolento: ”Todisteena siitä, että nautinto on päämäärä, hän esittää, 
että eläimet ovat heti synnyttyään siihen mieltyneitä, ja luonnostaan ja ilman järjen-
käyttöä tuskaa vastaan. kartamme siis tuskaa vaistonvaraisesti” (mt., 24; X, 137). Myös 
näitä sitaatteja voitaisiin listata lisää. kyse on melkein yksinomaan ekserpteistä, joihin 
ei liity Marxin omia kommentteja,84 mutta on vaikea päästä irti vaikutelmasta, ettei 
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kyse ole ollut pelkästä uteliaisuudesta, vaan tarkastelua on ohjannut ennakko-oletus 
siitä, että materialismiin sisältyy jotakin arvokasta. 

kaksinaista orientaatiota erottuu myös myöhemmissä vihkoissa, joissa Marx tutkii 
epikurolaisuuden luonnetta ekserptoimalla ja kommentoimalla muun muassa Lucre-
tiusta ja Ciceroa. Viimeisessä vihkossa esimerkiksi selitetään, että ”[k]un tunnustamme 
luonnon järkeväksi, riippuvuutemme siitä lakkaa. se ei ole enää tietoisuudellemme 
kauhistus, ja juuri epikuros tekee tietoisuuden sen välittömässä muodossa itselleen 
olemisen, luonnon muodoksi. Vain silloin kun tietoinen järki jättää luonnon aivan 
vapaaksi, tarkastelee sitä järkenä itsessään, se on kokonaan järjen omaisuutta. Jokai-
nen suhde siihen sellaisenaan on samalla sen vieraantuneena olemista.” (Mt., 252.)(x) 
Tässä luonto identifioituu idealistisesti järkeen tai tiettyyn tietoisuuden muotoon, ja 
Marx vieläpä luonnehtii sitä Hegelin kielellä vieraantuneeksi olemiseksi. näin luonnon 
”ei-järkevät” puolet jäävät huomiotta, jolloin ihmisen kyky hallita sitä tuntuu koros-
tuvan aivan liikaa; luonnosta tulee ”kokonaan järjen omaisuutta”. Toisaalta luonto 
kuitenkin näyttäytyy täysin objektiivisena, järjen ikään kuin omaan rauhaansa tai 
”vapaaksi” jättämänä, mikä tietenkin on materialismia. Tekstikohdan perusajatuksena 
on, että ihminen pystyy heikentämään riippuvuuttaan luonnosta vain sen omien lain-
alaisuuksien tutkimisen kautta. Tämä on luonnollisesti aivan oikein, mutta idealismin 
jäänteet häiritsevät asian selkeää esittämistä ja tuovat siihen outoja sävyjä. 

Jos vielä ajatellaan vihkojen filosofianhistoriallista aineistoa, niin siitä todettiin jo 
edellä (jaksossa 2.2.), että Marx kyllä käyttää Hegelin objektiivisen ja subjektiivisen 
hengen käsitteitä, mutta myös hivuttaa vähin erin mukaan aineistoa, jonka valossa 
filosofian historia ei näytä niinkään hengen tai idean itsekehitykseltä kuin yhteiskun-
nallisen, etenkin moraalisen ja valtiollisen, kehityksen myötäilyltä. Filosofian käytän-
nönläheisiä kausia koskevassa konseptiossa materialistinen aines yhä vain vahvistuu, 
kun sen mukaan filosofia tiettyinä merkittävinä kausinaan astuu ulos ”amentetin lä-
pikuultavasta valtakunnasta” ja heittäytyy ”maallisen seireenin sydämelle”. Yleisesti voi 
sanoa, vaikka Marx ei Epikuros-vihkoissa vapaudu idealismista, se on alkanut kaventua 
pelkäksi kuoreksi materialistisen ydinsisällön ympärillä. Tämä idealismi on myös luon-
teeltaan vihjailevaa, ikään kuin nurkan takaa kättään esiin kurottavaa. Mitään tyylil-
listä tenhoa tavoittelevia idealismin julistuksia, jollaisia Hegel sirotteli teksteihinsä, ei 
Marxin laajoista muistivihkoista ilmeisesti lainkaan löydy.85 Tämä muuten vahvistaa 
kuvaa, että kun Marx sitten kuitenkin sorvasi sellaisen väitöskirjansa omistuskirjoituk-
seen, se ei ollut sisällölliseltä kannalta vakavasti otettavaksi tarkoitettua. 

Valmiissa väitöskirjassa materialismi on jo selkeästi niskan päällä, mitä kommentoi-
jien valtavirta ei ole oivaltanut. On tosin jossain määrin ymmärrettävääkin, että väitös-
kirjaa on pidetty idealistisena; nopeasti ja pintapuolisesti luettaessa siitä saattaa saada 
sellaisen kuvan. Heti alussa hyppää silmille mainittu omistuskirjoitus, siis Marxin tu-
levan apen Ludwig von Westphalenin ylistys, jossa ylistetään maasta taivaaseen myös 
”ideaa” ja idealismia. ei kuitenkaan ole vaikea huomata, ettei omistuskirjoitus ole juuri 
muuta kuin kokoelma erikoisia, sekä tyylin että sisällön kannalta tavattoman yliampu-
via korulauseita. siinä käytetään myös uskonnollista kieltä ja puhutaan rukoilemisesta 
(De 62/eB 1, 260), vaikka teoksen sisältö osoittautuu nopeasti sen laatuiseksi, että 
herää epäilys, mahtoiko tekijä rukoilla ikinä. Jo pari sivua omistuskirjoituksen jälkeen 
Marx siteeraa aiskhyloksen Kahlehditusta Prometheuksesta lausetta, jossa titaani sanoo 
vihaavansa kaikkia jumalia (mt., 64/262). Marx myös julistaa ihmisen itsetietoisuu-
den ylimmäksi jumaluudeksi (oberste Gottheit) (mt.), jonka rinnalla ei muita jumalia 
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pidä oleman. sanonta muistuttaa teologisen koulutuksen saaneiden nuorhegeliläisten 
kielenkäyttöä ja Bruno Bauerin tendenssiä tehdä itsetietoisuudesta substanssi, mutta 
myös tässä täytyy olla enimmiltään kyse runollisesta korukielestä; Marx kun todella-
kin oli ateisti, joka ei piitannut jumaluuksista lainkaan. Liiteosan kuuluisassa pitkässä 
viitteessä esitetty teologian kritiikki tähtää jumalan osoittamiseen yhteisölliseksi miel-
teeksi tai kuvitelmaksi (gemeinschaftliche Vorstellung) (mt., 191/371), joka heijastelee 
maailman järjetöntä tilaa, ja Marx sanoo myös järjen valtakunnan olevan paikka, jossa 
jumalan olemassaolo lakkaa (mt.).86 

Missä määrin Marxin työ on sisällölliseltä ytimeltään materialistinen tai idealisti-
nen, sen arviointi riippuu luonnollisesti myös siitä, mitä näillä laaja-alaisilla, useita 
aspekteja sisältävillä käsitteillä tarkemmin ottaen tarkoitetaan. Materialismin käsite 
vakiintui filosofiseen kieleen 1700-luvun alussa, jolloin se assosioitui ennen muuta an-
tiikin atomismiin sekä uuden ajan mekaniikan inspiroimaan näkemykseen maailmasta 
konemaisena entiteettinä (ks. Braun 1982, 981–985).87 Vastakäsitteeksi ilmaantui 
nopeasti idealismi. Väittelyn solmukohtia näyttävät olleen ihmisen ”sielun” luonne 
sekä kysymys siitä, oliko maailma osoitettavissa sen laatuiseksi, että se tukisi oletusta 
”henkisen”, uskonnollissävyisen substanssin olemassaolosta (ks. mt.). Tämähän näkyi 
erityisen selvänä teleologia-kysymyksessä. Runsaasti kiistoja herätti myös kysymys, oli-
ko ihmisen henkisyyden johtaminen ”aineellisista”, nautintojen ja tarpeiden kaltaisista 
seikoista omiaan edistämään paheellista elämää; tässä suhteessa etenkin epikurolaisuus 
joutui materialismin vastustajien silmätikuksi. kun siis materialismi-termi syntyi me-
kanistis-reduktionististen, myöhemmin myös vulgaareiksi kutsuttujen, tietoisuuden 
aivojen tiloihin samaistavien oppien yhteydessä, niin tämä sai monet ennakkoluulot-
tomatkin henkilöt suhtautumaan siihen varoen ja esimerkiksi Feuerbachin kaltaisen 
terävän ja saksalaisen perinteen kouliman filosofin vieroksumaan sitä. kuten Byhovski 
selittää, ”[v]ulgaarimaterialismi ei käsitä ajattelevan materian erityistä olemista [...] 
Välistä Feuerbach nimittää ’organistista’ käsitystään materialismiksi [...] mutta hyvin 
usein hän pitää parempana erottaa oppinsa terminologisestikin siitä, mitä tuohon 
aikaan tavattiin yleensä nimittää ’materialismiksi’, julistaen että ’totuus ei ole materia-
lismia eikä idealismia’” (Byhovski 1980, 84).88

Materialismin käsitteen myöhempään kehitykseen ja kohtaloihin onkin sitten vai-
kuttanut vahvasti marxismi. esimerkiksi Lenin muodostaa näkemyksensä materialis-
mista – samassa artikkelissa, jossa hän toteaa Marxin väitöskirjan idealistiseksi – pal-
jolti siteeraamalla eräitä engelsin sekä vanhemman Marxin muotoiluja. Hän ei esitä 
sen enempää materialismista kuin idealismistakaan täsmällistä määritelmää, mutta 
näyttäisi pitävän materialismissa keskeisenä, että sen mukaan: (1) liike on materian 
olomuoto, toisin sanoen missään ei voi olla materiaa ilman liikettä eikä liikettä ilman 
materiaa; (2) materia on henkeä alkuperäisempää; (3) ajattelu on ihmisen päähän siir-
rettyä ja siellä muunnettua materiaalisuutta ja siksi sidoksissa aivoihin; (4) ihminen 
on luonnon mukana kehittynyt luonnontuote; ja (5) agnostisismi on hylättävä ja sen 
sijaan tunnustettava ihmisen kyky havainnoida ja ajatella (eli tiedostaa todellisuutta). 
(ks. Lenin 1958 [1915], 37–38.)89 Tätä voi ilmeisesti pitää varsin hyvänä yhteenve-
tona keskeisimmistä seikoista, joista materialistinen maailmankuva on uudella ajalla 
muodostunut.90 nyt vain voi kysyä, eivätkö juuri nämä seikat ole Marxilla varsin 
pitkälti jo hänen väitöskirjassaan mukana. 

(1) Materian ja liikkeen suhdetta koskevassa kysymyksessä Lenin käy – kuten myös 
hänen siteeraamansa engels – kahdensuuntaista polemiikkia. Yhtäältä hän korostaa, 



Nuoren Marxin luonnonfilosofia ja sen ekologiset seuraukset  129

lähinnä mekanistisia ja reduktionistisia käsityksiä vastaan, ettei ole materiaa ilman 
liikettä, ja toisaalta idealistisia käsityksiä vastaan, ettei ole liikettä ilman materiaa. 
edellisessä aspektissa on kyse siitä, että suljetaan pois materian absoluuttiset lepotilat, 
jollaisten postulointi johtaisi liikkeen alkusynnyn ongelmaan, ja katsotaan myös, että 
koska materialla selvästikin on useita olemassaolon muotoja, on niitä myös liikkeellä, 
jota ei niin ollen voida redusoida mekaniikan tutkimaan puoleen. Tämä aspekti piirtyy 
Marxin työssä hyvin selkeänä esiin: vaikka hän arvostelee antiikin atomisteja yhdestä 
ja toisesta, niin ei sanallakaan siitä, että heidän mukaansa kaikki olemassaoleva oli 
kytköksissä ainehiukkasten ikuiseen ja koskaan pysähtymättömään liikkeeseen. atomit 
ovat ”alituisessa liikkeessä” (De 86/eB 1, 280), ja samalla ne ovat ”luonnon substanssi, 
josta kaikki kohoaa esiin ja johon kaikki hajoaa” (mt., 103/294). sitä paitsi Marxin 
työn läpikäyvän ja perustavan juonteen muodostaa hänen pyrkimyksensä todistaa, 
että muuttumattomat ja ristiriidattomat, sisäistä liikettä vailla olevat hiukkaset ovat 
jokseenkin hedelmättömiä tai suorastaan mahdottomia abstraktioita. 

Marxin työn materialistisuutta arvioitaessa oleellisempi on kuitenkin jälkimmäi-
nen aspekti, materiaan kytkeytymättömän liikkeen mahdottomuus. Myös tämä liittyy 
liikkeen alkusynnyn ongelmaan; jos sellainen postuloitaisiin, olisi kyse materiaan sen 
itsensä ulkopuolelta tulevasta liikesysäyksestä, toisin sanoen liikkeestä ilman materiaa. 
Lisäksi näin suljetaan pois uskonnolliset henkiolennot, taikavoimat ja muut vastaavat 
ja samoin Descartesilta tutut toisistaan erilliset substanssit, joiden vastakohtana täh-
dätään monistiseen maailmankäsitykseen. Marxin tutkielman aiheesta johtuen tämä 
aspekti ei kohoa siinä esiin aivan yhtä keskeisenä kuin edellinen, mutta kuitenkin 
riittävän selvänä. Marx torjuu yrityksen selittää atomien monimutkaisia liikkeitä ”spi-
rituaalisen periaatteen” tai ”atomin sielun” avulla (mt., 88/282). epikuroksen jumaliin 
hän suhtautuu hiukan huvittuneesti ja korostaa niiden aineellisuutta tai aineen kal-
taisuutta; niiden suonissa ei kylläkään kierrä veri mutta kuitenkin kvasiveri, ja myös 
ideasisältönsä kannalta ne ovat sidoksissa tiettyihin maallisiin seikkoihin, nimittäin 
kreikkalaisten suurenmoiseen veistotaiteeseen (mt., 89/283). Ja jos katsotaan sellaista 
erikoista alituisessa liikkeessä olevaa asiaa kuin aikaa, niin Marx olettaa Demokritoksen 
etsineen sille selitystä subjektin itsetietoisuudesta, mikä oli Marxin mielestä virheel-
linen ratkaisu, koska aika ei silloin ole ”enää kosketuksissa maailman itsensä kanssa” 
(mt., 105/295)(x). 

(2) seuraavaksi kysymys siitä, onko materia Marxille henkeä alkuperäisempää. edel-
lisessä kohdassa mainittu atomin ”sielun” torjuminen voidaan mainita yhtä hyvin 
myös tässä. Lisäksi asia tulee esiin aikaa koskevassa luvussa (ii.iV). kun Demokritos 
ymmärtää ajan ikuiseksi, niin tämä ”tarjoaa todisteen siitä, ettei kaikella tarvitse olla 
lähtökohtaa, alkamisen hetkeä” (mt.). ajan ikuisuus viittaa substanssin ikuisuuteen: 
vain tietynlainen vajavainen ajattelu (mielikuvilla operoiva ymmärrys), ”joka ei käsitä 
substanssin itsenäisyyttä, kyselee sen ajallisen syntymisen perään” (mt.). Mikä sitten 
on tämä itsenäinen ja ikuinen substanssi? Jos korulauseet unohdetaan, niin Marx ei 
sano missään, että substanssi olisi henki, idea tms. sen sijaan hän kuvailee kyseisessä 
luvussa atomistien näkemystä, jonka mukaan ”[m]ateria on [...] ikuista ja itsenäistä” 
(mt., 105/294–295). Myös eräissä muissa jaksoissa Marx selostaa neutraalisti tai jopa 
innostuneen tuntuisesti atomistien oppia atomeista olevaisen tai luonnon substans-
sina. Yhtä sellaista kohtaa (mt., 103/294) siteerattiin juuri äsken, ja eräässä toisessa 
kohdassa Marx sanoo, että epikuroksen opissa keskeistä oli ”materian substantiaalinen 
yksittäisyys” (mt., 115/302), josta antiikin valistaja ei kuitenkaan osannut pitää kiinni 
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johdonmukaisesti, sillä törmätessään siihen ulkoisen luonnon tietyllä alueella, taivaan-
kappaleissa, hän kääntyikin sitä vastaan ja omaksui subjektivistisemman näkemyksen. 
”Tämä on hänen suurin ristiriitansa” (mt., 115/303). näin Marx pahoittelee sitä, että 
epikuros hylkää materialistisen substanssiopin. 

että materia on Marxin silmissä henkeä alkuperäisempää, siihen viittaa myös hänen 
suhtautumisensa epikuroksen materialistiseen havaintoteoriaan; henkihän nojautuu 
useimpien filosofisten oppien mukaan paljolti havaintoihin. epikuroksen mukaan 
havainnot syntyvät olioista irtautuvien kalvojen tai kuvien (eidôla) kulkeutuessa aistin-
elimiin. Tuloksena on, että ”kuunneltaessa luonto kuuntelee itse itseään, haistettaessa 
se haistaa itse itseään, katseltaessa se näkee itse itsensä. näin ihmisen aistitoiminta 
on keskiö, jossa luonnonprosessit heijastavat itseään kuin polttopisteessä ja leimah-
tavat ilmiön valoksi.” (Mt., 108/297.)(x) Marx lisää, että Demokritoksella tämä tu-
los on epäjohdonmukaisuus, koska ilmiö on hänelle vain subjektiivinen; sen sijaan 
epikuroksella se on ”välttämätön johtopäätös, koska aistiminen on ilmiömaailman 
heijastumista itseensä” (mt.)(x). Marxin mukaan Demokritos piti näkyvää maailmaa 
näennäisyytenä, mielipiteen valtakuntana, mikä oli ristiriidassa sen kanssa, että havain-
noilla oli objektiivinen perustansa ”kuvien” liikkeissä. epikuroksella näkyvä maailma 
oli kompleksisempi kokonaisuus; ilmiöt saattoivat ikään kuin kasautua päällekkäin tai 
heijastaa itseään, mistä avautui tie kohti aistittavan todellisuuden selittämistä. Tämän 
ratkaisun, jota ei voi sanoa loppuun asti selkeäksi,91 mutta joka linjaltaan on ilman 
muuta materialistinen, Marx asettaa Demokritoksen kontolle lukemaansa subjektivis-
mia pätevämmäksi. ei tietenkään ole syytä olettaa, että Marxin kaltainen henkilö olisi 
pitänyt riittävänä havaintoteoriaa, joka oli uuden ajan luonnontieteen kannalta naiivi 
ja jossa pistää heti silmään myös sen filosofisesti ongelmallinen puoli: vaikeus kytkeä 
se ei-reduktionistiseen näkemykseen havaitsevan subjektin luonteesta. silti Marxin 
kiinnostus sitä kohtaan kannattaa panna merkille. se on myös ainoa havaintoteoria, 
jota hän työssään tutkii; mitään idealistista vaihtoehtoa hän ei ota keskusteluun. 

(3) entä kysymys ajattelusta ihmisen päähän siirtyneenä ja siellä muuntuneena 
materiaalisuutena 92 ja sen tähden aivoihin sidoksissa olevana ilmiönä? aivoja Marx 
ei mainitse eikä muutoinkaan tarkastele problematiikkaa eksplisiittisesti, mutta tulee 
kuitenkin eräiltä osin lähelle sitä. Tässä voidaan viitata uudelleen edellisessä kohdassa 
mainittuun seikkaan, että Marx kohottaa epikuroksen ”kuvateorian” subjektivismin 
yläpuolelle, mikä viittaa siihen, että hän katsoo sen sisältävän oikeansuuntaista aines-
ta. kiinnostavaa on myös, että Marx suhtautuu myönteisesti Lucretiuksen ajatukseen 
siitä, että atomien deklinaatio antaa ihmiselle tahdonvapauden. Marxin sanoin, Luc-
retius soveltaa deklinaatiota ”oitis tietoisuuteen”, jolloin se tuo siihen (kuten atomiin 
itseensäkin) jotakin, mikä ei alistu kohtalolle, vaan pystyy ”tekemään vastarintaa, vas-
tustamaan” (mt., 87/281). Marx ei ota kantaa siihen, millä tavalla aineellisten atomien 
deklinaatio tietoisuuteen vaikuttaa, mutta koska tahdonvapaus oli nuorhegeliläiselle 
Marxille mitä tärkein asia, koskee vaikutus ilmeisesti varsin merkittävää seikkaa. 

(4) edellisen kohdan kysymyksiin liittyy läheisesti kysymys siitä, onko ihminen 
luonnon mukana kehittynyt luonnontuote. Marx sattuu käyttämään juuri tätä ilma-
usta sanoessaan, että ihminen ”lakkaa olemasta luonnontuote [Naturprodukt]” sil-
loin, kun hän asettuu suhteeseen jonkin toisen kanssa, joka on ”itsekin yksittäinen 
ihminen, joskaan ei vielä henki” (mt., 90/284)(x).93 Toisin sanoen ihminen kyllä on 
luonnontuote, mutta ei pelkästään sitä vaan myös sosiaalinen olento. Missä suhteissa 
ja millä tavalla hän tällöin muusta luonnosta eroaa, siitä Marx ei esitä mitään konk-
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reettista konseptiota, mutta jonkin luontoon nähden oleellisesti itsenäisen olennon tai 
”hengen” synnystä ei selvästikään ole kysymys. Marx ei puhu ihmisen luontosuhteen 
katkeamisesta vaan vain ”halun ja paljaan luonnon [blosse Natur]” vallan ”murretuksi” 
(gebrochen) tulemisesta (mt.). näin taakse jätetään pelkästään luonnontuote-ihmisen 
se puoli, joka identifioituu luonnon joihinkin muihin osiin tai aspekteihin, ja siitä-
kin irtaudutaan vain osittaisesti, siten että myös jatkuvuus säilyy. se, että myös henki 
oleilee yhä luonnon huomassa, näkyy muun muassa edellä mainitusta kohdasta, jossa 
Marx antaa ymmärtää ihmisen luontosuhteen osaltaan vaikuttavan uskonnon ole-
massaoloon: niin kauan kuin luonto on ”huonosti järjestetty”, niin kauan tarvitaan 
jumalaa. Vielä selkeämpänä ja keskeisessä yhteydessä asia tulee esiin taivaanilmiöitä 
koskevassa luvussa (ii.V), jossa katsotaan individualistisen, itseensä koteloituneen tie-
toisuuden kokevan luonnon vihollisekseen (mt., erit. 116/303). 

(5) Lopuksi kysymys siitä, pystyykö ihminen saavuttamaan havainnoinnin ja ajat-
telun avulla objektiivista tietoa todellisuudesta. Marx vastaa ensinnäkin havaintojen 
osalta erittäin selvin sanoin, että epikuroksen havaintoteoriassa ”ilmenevä luonto tu-
lee oikeutetusti [mit Recht] esitetyksi objektiivisena ja aistihavainnosta tehdään oi-
keutetusti [mit Recht] konkreettisen luonnon reaalinen kriteeri” (mt., 107/296)(x). 
”Niinpä aistit ovat ainoat kriteerit konkreettisessa luonnossa” (mt., 108/297)(x). Yh-
tä selkeä on Marxin kanta todellisuuden ajatukselliseen tiedostettavuuteen, mikä ei 
ole yllättävää, sillä kaikki Hegeliin sidoksissa olleet suuntaukset torjuivat humelaisen 
ja kantilaisen agnostisismin. Marxin työn keskeiseen sisältöön kuuluu epikuroksen 
totuusrelativististen piirteiden vahingollisuuden osoittaminen, ja viimeisessä luvussa 
(ii.V) hän kehittelee näkemystä siitä, miten epikuroksen abstraktis-yksittäinen itse-
tietoisuus ajautuu pakostakin konfliktiin itsenäisen, myös yleisen puolen sisältävän 
luonnon kanssa. konflikti on vakava ja merkitsee itse asiassa atomiopin hajoamista 
(mt., 118/305). Marx on kuitenkin optimisti, ja ilmeisesti hän uskoo maailmaa liiaksi 
pirstovan ajattelun ennemmin tai myöhemmin katoavan. näin luonto pakottaa ihmi-
sen ajattelun oikeammille urille, kohti luonnon monipuolisempaa ja syvällisempää, 
oikeampaa tiedostamista. 

Materialismi-idealismi-problematiikka on usein esitetty marxilaisessa perinteessä 
myös pelkistetymmin siten, että siihen kuuluu vain kaksi perustavaa aspektia tai puol-
ta. Tämä on perustunut engelsin esitykseen, jonka mukaan kysymys ”ajattelun suh-
teesta olemiseen, hengen suhteesta luontoon” on ”kaiken filosofian ydinkysymys” (VT 
6, 408/MeW 21, 275). ”sen mukaan, miten tähän kysymykseen vastattiin, filosofit 
jakautuivat kahteen suureen leiriin. ne jotka väittivät hengen olleen ennen luontoa 
ja jotka siis viime kädessä olettivat jonkinlaista maailman luomista [...] muodostivat 
idealismin leirin. Toiset, jotka pitivät luontoa ensisijaisena, yhtyivät materialismin 
eri koulukuntiin.” (Mt., 409/275.) ”Mutta ajattelun ja olemisen suhdetta koskevalla 
kysymyksellä on vielä toinenkin puoli: miten meitä ympäröivää maailmaa koskevat 
ajatuksemme suhtautuvat tähän maailmaan? kykeneekö ajattelumme tiedostamaan 
todellista maailmaa, kykenemmekö me todellista maailmaa koskevissa mielikuvissam-
me ja käsitteissämme muodostamaan oikean kuvan todellisuudesta.” (Mt.) Marxin 
väitöskirjassa kysymyksen ensimmäistä puolta koskevat suorimmin hänen lausuntonsa 
substanssista; ne toki voisivat olla vielä hiukan selkeämpiäkin, mutta niiden taipumi-
nen materialismin puoleen ei jätä epäilystä. 

näkemystä, että maailman tiedostettavuus olisi tämän saman kysymyksen – ”kaiken 
filosofian ydinkysymyksen”94 – toinen puoli, voidaan perustella sillä, että jos luontoa 



132  

pidetään hengen lähteenä ja ikään kuin alituisena uusintajana, on luontevaa ajatella 
jälkimmäisen myös pystyvän sitä joiltain osin tiedostamaan. Luonto on muovannut 
ihmisen aistit ja ajattelun sellaisiksi, että hän tietää siitä jotakin objektiivista; muutoin 
hän ei tulisi toimeen luonnon sisällä. Ja päinvastoin, jos tiedon objektiivinen aines 
kiistetään, näyttää tieto oman itsensä lähteeltä, ei siis materiaan nähden toissijaiselta 
vaan rinnakkaiselta tai ensisijaiselta ilmiöltä. sitä paitsi myös rinnakkaisuus on ensi-
sijaisuutta silloin, kun ei kysellä materian tai koko olevaisen vaan tiedon alkuperää 
– näin ajaudutaan kohti kysymyksen ensimmäisen puolen idealistista ratkaisua. (Le-
nin tarkasteli näitä kysymyksiä 1908 ilmestyneessä teoksessaan Materialismi ja empi-
riokritisismi.) kuten nähtiin, Marx tunnustaa selkeästi maailman tiedostettavuuden 
ja aistihavaintojen objektiivisuuden. niinpä yleisarviona voi vain sanoa, että Marxin 
tutkielma taipuu vahvasti materialismiin juuri niillä kriteereillä, joita hänen marxilai-
seen perinteeseen sijoittuvat arvostelijansa itse ovat tähdentäneet. 

Olisi kuitenkin virheellistä luonnehtia Marxin väitöskirjaa sataprosenttisen mate-
rialistiseksi. se on tässäkin suhteessa – kuten myös Marxin Hegel-reseption ja hänen 
maailmankatsomuksensa yleisen kehityksen kannalta – välivaiheen työ. Monet Marxin 
muotoilut jäävät selkeydessä jälkeen siitä, mihin hän ylsi myöhemmin. kyse on paljolti 
tyyliseikoista ja ”vain kielestä”, toisin sanoen siitä, että uudella tavalla orientoituvan on 
aina aluksi vaikea vapautua vanhan opin vokabulaarista. ”idealismi” on Marxille yhä 
myönteisesti värittynyt ilmaus, ja sanaa ”materialismi” hän ei vielä rohkene käyttää 
lainkaan, vaikka sen ja siihen liitettyjen näkemysten on täytynyt olla hänelle tuttuja 
ranskalaisten ja englantilaisten valistusfilosofien töistä. Jollain tavoin idealismi kuiten-
kin sävyttää yhä myös Marxin pohdintojen sisältöä. Postaristoteelisten filosofioiden 
historiallisesta roolista puhuessaan hän korostaa muiden nuorhegeliläisten tavoin nii-
den merkittävyyttä ”itsetietoisuuden filosofioina”; myöhemmin hän olisi epäilemättä 
soveltanut monipuolisempia ihmisen, yhteiskunnan ja tieteen kehitykseen liittyviä 
kriteereitä. Materialismin kulmakiviin kuuluva ihmisen evoluution hahmottelu jää 
äsken mainittujen niukkojen vihjausten varaan; selkeämmän näkökulman siihen Marx 
onnistui työstämään vasta 1844 (ks. erit. VT 1, 294/eB 1, 574), ja silloinkin se näyttää 
vaatineen häneltä melkoisia ponnistuksia, mikä kylläkin on ennen Darwinia kirjoitta-
neen kohdalla ymmärrettävää. edelleen, Marxiin näyttää jossain määrin vaikuttaneen 
hegeliläinen luontoa ja henkeä ilmentävien käsitteiden samaistaminen, ja hän liittää 
tekstiinsä idealistisilta kuulostavia sanontoja siitä, miten atomin käsitteen looginen 
kehittely vastaa itsetietoisuuden kehityksen vaiheita: 

Repulsio on itsetietoisuuden ensimmäinen muoto; se vastaa itsetietoisuutta, joka käsittää 
itsensä välittömästi olevaksi, abstraktis-yksittäiseksi (De 90–91/eB 1, 284)(x).

Kuten atomi ei ole muuta kuin abstraktin, yksittäisen itsetietoisuuden luonnonmuoto, siten 
on aistittava luonto vain esineellistynyttä, empiiristä, yksittäistä itsetietoisuutta, ja juuri 
tämä on aistimellista (mt., 108/297)(x).

Myös laajassa yleisarviossa: ”Epikuroksella on atomistiikka kaikkine ristiriitoineen viety 
läpi ja viimeistelty korkeimpaan johtopäätökseensä sellaisen itsetietoisuuden luonnon-
tieteenä, joka abstraktin yksittäisyyden muodossa on itselleen absoluuttinen prinsiippi, 
mikä samalla merkitsee atomiopin hajoamista ja tietoista vastakohtaa yleiselle” (mt., 
118/305)(x).

samaistaako Marx näillä kohdin todellakin luonnon ja hengen, jolloin kyseessä olisi 
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välivaiheen työlle ominainen ristiriitaisuus, idealismin jäänteiden säilyminen perus-
piirteiltään materialistisen teoksen sisällä, vai onko hänellä pikemminkin mielessä 
epikuroksen filosofian eri puolien vastaavuus, sekä luonnon että ihmisen ja hänen 
tietoisuutensa ilmeneminen ”atomisoituneina”? Tähän ei ole aivan helppo vastata; 
todennäköisesti kyse on jossain määrin molemmista. idealistiseen ainekseen viittaa 
etenkin se, että Marxin filosofinen metodi vaikuttaa yhä hegeliläisyyden leimaamalta. 
Tähän palataan tarkemmin edempänä; joka tapauksessa metodologisesti epäilyttävää 
on esimerkiksi se, että Marx tuntuu uuttavan epikuroksen luonnonkuvasta esiin ko-
konaisen itsetietoisuuden kehittymisen portaikon. Repulsio on itsetietoisuuden ”en-
simmäinen”, vielä abstrakti muoto, aistittava luonto itsetietoisuuden empiirinen taso, 
ja lopulta taivaanilmiöiden kohdalla itsetietoisuudesta pitäisi tulla – joskaan Marx 
ei näillä kohdin käytä sanontoja, joissa se näyttäisi suoraan identifioituvan luonnon 
aspekteihin – näiden ilmiöiden luonnetta vastaten ”yleisyyttä” (mt., 116/304). näi-
hin päätelmiin lisätään vielä sivuhaaroja hegeliläisten käsitteiden avulla. Voi kysyä, 
sisältyykö epikuroksen näkemykseen todellakin näin monimutkainen luonnon ja tie-
toisuuden muotojen keskinäisten vastaavuuksien ideologia, ja jos ei, on Marx ilmei-
sesti langennut hegeliläis-idealistiseen käsitteiden johtamiseen pelkästään toisistaan ja 
laiminlyönyt niiden kytkentöjä empiriaan, toisin sanoen epikurokselta säilyneeseen 
aineistoon. 

Toisaalta Marx kuitenkin tuo selvästi esiin, että hän etsii epikuroksen eri oppien 
yhteistä nimittäjää. Hän julistaa ilmeisen ylpeänä, että hänen on onnistunut osoittaa 
suorastaan ”laki”, joka ”lävistää Epikuroksen koko filosofian” (mt., 88/282). kyse on 
kontemplatiivisesta omaan itseensä käpristymisestä, siitä että epikuros on taipuvainen 
vetäytymään erilleen ympäröivästä maailmasta. Tämä tekee hänen tietoisuudestaan 
ikään kuin itseriittoisen entiteetin ja saa hänet näkemään myös maailman sellaisten 
koostumana, siis atomeina. sikäli kuin Marx tähtää näiden asioiden selvittelyyn, ei 
kyse ole idealismista, vaan mitä kiinnostavimmasta epikuroksen filosofian perusluon-
netta koskevasta arviosta. Tuota luonnetta, epikuroksen tiettyä ”sivullisuutta”, Marx 
valaisee tarkkanäköisesti ja kauniisti lauseissa, jotka kuuluvat hänen väitöskirjansa 
siteeratuimpiin: ”niinpä toiminnan tarkoituksena on erilleen vetäytyminen [Abst-
rahieren], kivusta ja hämmennyksestä pois kääntyminen, ataraksia. samoin on hyvä 
pakoa pahasta, nautinto kääntymistä pois tuskasta. Viimein siellä, missä abstrakti 
yksittäisyys ilmenee korkeimmassa vapaudessaan ja itsenäisyydessään, totaliteetissaan, 
siellä se olemassaolo, josta käännytään pois, on johdonmukaista kyllä yhtä kuin kaikki 
olemassaolo, mistä syytä epikuroksen jumalat kääntyvät pois maailmasta; ne eivät puutu 
sen kulkuun ja asuvatkin sen ulkopuolella.” (Mt., 89/283.) 

Lenin sanoo puheena olleessa artikkelissaan Marxin siirtymisen materialismista 
idealismiin olevan havaittavissa hänen vuonna 1842 Rheinische Zeitungiin (Reinin 
lehti) kirjoittamissaan artikkeleissa (Lenin 1958 [1915], 65), joskin vasta vuosista 
1844–1845 alkaen hän ”oli materialisti” (mt., 37). Materialismissa ja empiriokritisis-
missä Lenin toteaa Marxin pystyneen vuonna 1843 ”astumaan suoraan materialisti-
selle tielle idealismia vastaan” (Lenin 1971 [1908], 442) (perusteluna on Marxin kirje 
Feuerbachille 20.10.1843). sittemmin monet muutkin ovat esittäneet samantapaisia 
arvioita. esimerkiksi Lapinin mukaan Marx eteni Rheinische Zeitungin toimittajana 
toimiessaan materialismia kohti spontaanisti, itse sitä vielä tajuamatta (Lapin 1977, 
81), ja hiukan myöhempi käsikirjoitus Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä (kirj. 1843) 
todistaa hänen tietoisesta materialismiin siirtymisestään (mt., 185). Yllä esitetyn va-
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lossa tätä yleistä käsitystä on syytä korjata. koska Marx tunsi materialismia kohtaan 
myönteistä mielenkiintoa jo Epikuros-vihkoja kirjoittaessaan, ja valmiissa väitöskirjassa 
materialismi on saanut yliotteen, hän on ilmeisesti siirtynyt voittopuolisen materialis-
tiselle kannalle jo vuoden 1840 loppupuolella tai viimeistään vuoden 1841 alussa. On 
kuitenkin huomattava, että tällöin puhutaan Marxin yleisestä filosofisesta orientaatios-
ta sekä aivan erityisesti ontologisesta ja luonnonfilosofisesta problematiikasta. Hänen 
metodologinen kehityksensä on jossain määrin eri asia; siihen palataan edempänä. Ja 
jos vielä ajatellaan Marxin näkemystä historian kulusta, niin jo Epikuros-vihkoissa hän 
alkoi saada vihiä sen materiaalisten determinanttien (”maailman”) merkittävyydestä. 
sama toistuu valmiissa tutkielmassa. Mutta tietenkään Marx ei vielä näinä vuosina 
ollut historiallinen materialisti siinä mielessä, että hän olisi osannut tähdentää talou-
den, tuotannon, yhteiskuntaluokkien ja suurien kansanjoukkojen roolia materiaalisten 
tekijöiden kokonaisuudessa. 
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5. Marx atomismin ristiriidoista

5.1. Marx atomistien tietoteoriasta

Marx siis lähtee valmiissa väitöskirjassaan liikkeelle mekanistisen materialismin ja me-
kanistisesti ymmärretyn välttämättömyyden problematiikasta. Hänen huomionsa niis-
tä sisältyvät lukuun (i.iii), joka käsittelee atomistien tietoteoriaa; niin ollen myös tie-
toteoria kuuluu väitöskirjan keskeisiin lähtökohtiin. Jo Plutarkhos kiinnitti aikoinaan 
huomiota siihen, etteivät atomistit pystyneet osoittamaan, mistä heidän filosofiset 
väitteensä olivat peräisin. Marx jatkaa samalla linjalla ja katsoo, että kysymys atomin ja 
tyhjyyden käsitteillä operoivan filosofisten abstraktioiden maailman suhteesta aisteilla 
havaittavaan maailmaan muodosti perustavanlaatuisen ongelman sekä Demokritok-
selle että epikurokselle. kuitenkin vanhempi ja myöhempi atomisti suhtautuivat on-
gelmaan eri tavoin. Demokritoksen kantaa Marx selittää seuraavasti: ”periaatteita [so. 
atomeja] on [...] tarkasteltava pelkästään järjen avulla; jo yksistään pienuutensa vuoksi 
ne jäävät aistivan silmän tavoittamattomiin [...] nyt kuitenkin toisaalta vain aistittava 
ilmiö on [tiedostuksen] tosi objekti [...] Tämä tosi on vaihtuvaa, epävakaata, ilmiötä. 
Mutta se, että ilmiö olisi tosi, on ristiriitaista.” (De 74/eB 1, 271.)(x) 

Demokritoksella havaintojen maailma ja arkhê-periaatteiden maailma muodostivat 
kaksi aivan erillistä tiedostuksen lähtökohtaa, ja kun edellinen ei tällöin löydä tukea 
jälkimmäisestä, sen on postuloitava kreikkalaisten etsimäksi pysyvyydeksi tai ”todek-
si” itsensä, mikä kuitenkin on sen alituisen muuttuvuuden takia mahdotonta. Tätä 
antinomiaa Demokritos ei Marxin mukaan kyennyt millään hedelmällisellä tavalla 
ratkomaan, vaan ikään kuin juuttui siihen. aina hän ei edes huomannut ajatustensa 
ristiriitaisuutta (ks. esim. mt., 96/288) ja milloin huomasi, se vaikutti häneen siten, 
että hän alkoi pitää aistimaailmaa ”subjektiivisena näennäisyytenä” (subjektiver Schein) 
(mt., 74/271), toisin sanoen suhtautui siihen skeptikoiden tavoin. Marx esittää asi-
an ensin varovasti, mutta sanoo sitten suoraan Demokritosta skeptikoksi (mt., 81, 
82/277). 

koska aistimaailma kuitenkin kiinnosti Demokritosta, hän harjoitti siihen liitty-
vistä filosofisista ongelmista huolimatta ahkerasti empiiristä tutkimusta. Tämä tutki-
mus rajoittui havaittavan maailman piiriin; esimerkiksi Demokritoksen astronomiset 
käsitykset ”eivät etene empiirisen ajattelun ulkopuolelle” (mt., 109/298). kun siis 
tietoteoreettinen näkemys jäi käytännössä latteaksi, niin tämä antoi puolestaan tukea 
mekanistiselle ajattelutavalle. empiirinen lainalaisuuksien etsintä tuli itse asiassa koho-
tetuksi yleiseksi maailman- ja elämänkatsomukseksi ja filosofiaksi. ”[V]älttämättömyys 
on Demokritoksen mukaan kohtalo ja oikeus ja kaitselmus ja maailman synnyttäjä” 
(mt., 78/274), katsoo Marx pseudoplutarkhisessa De placitis philosophorum (Filosofien 
mielipiteistä) -teoksessa esitettyä tulkintaa siteeraten. Voi sanoa niinkin, että kun luon-
nontutkimus ei saanut orientoivaa apua filosofialta, se jäi pinnalliseksi eikä kyennyt 
paljastamaan syvemmällä piilevää luonnon ei-mekanistisuutta. 

Myös epikurokselle filosofisten abstraktioiden ja empirian suhde tuotti ongelmia, 
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mutta hän pääsi jonkin verran Demokritosta pidemmälle. Lähtökohtana hänellä oli, 
että hän hylkäsi päättäväisesti skeptisismin ja luotti sen sijaan lujasti aisteihin. ”kaikki 
aistit ovat totuuden airuita” (mt., 75/271; Cicero, De nat. deor. i,25,70), siteeraa Marx 
Ciceron todistusta epikuroksesta. niinpä: ”Viisas mies, sanoo epikuros, asennoituu 
dogmaattisesti, ei skeptisesti. Tosiaan, juuri se on viisaan etuna kaikkiin muihin verrat-
tuna, että hän on vakuuttunut siitä että tietää”. (De 75/eB 1, 271.)(x)95 ”kun siis 
Demokritos tekee aistihavaintojen maailmasta subjektiivista näennäisyyttä, niin Epikuros 
tekee siitä objektiivisen ilmiön. Tämä edeltäjästä erottautuminen on hänellä tietoista, 
sillä hän toteaa jakavansa [Demokritoksen kanssa] muutoin samat periaatteet, mut-
ta ei sitä, että aistittavista ominaisuuksista tehtäisiin puhdas mielipidekysymys.” (Mt., 
75/271–272.)(x) samalla epikuros kuitenkin arvosti suuresti filosofisten abstraktioi-
den maailmaa; hän on ”tyydytetty ja autuas filosofiassa” (mt., 77/273)(x). Myös epiku-
ros piti periaatteina atomeja ja tyhjyyttä, joista kumpaakaan ei voitu havaita, ja kuten 
lukuisat kriitikot – erityisen vakuuttavasti Hegel – olivat osoittaneet, niistä ei pystytty 
siirtymään näkyvään maailmaan ilman ristiriitoja. siitä huolimatta epikuroksen ei 
tarvinnut hylätä ilmiöiden maailmaa, ja lisäksi hän pystyi vielä kohottamaan filosofian 
korkeampaan arvoon kuin edeltäjänsä. 

Miten tämä oli mahdollista? Vastaus ei löydy niinkään Marxin tutkielman tieto-
teoriaa koskevasta luvusta – sen loppupuolella siirrytään pikemminkin epikuroksen 
heikkouksien osoitteluun – kuin sen koko sisällöstä. Marx katsoo, että epikuros ryhtyy 
tietoisesti työstämään filosofisten käsitteiden ja aistimaailman suhteen ongelmaa. Hän 
käsitteellistää tai ”ottaa kohteekseen [verobjektiviert] atomin käsitteessä piilevän ole-
muksen ja olemassaolon välisen ristiriidan” (mt., 98/289), yrittää ikään kuin silloittaa 
filosofisten käsitteiden ja havaintojen välisen kuilun. Voi myös sanoa, että hän aloittaa 
kuilun umpeen luomisen sen molemmilta laidoilta. Yhdellä taholla hän kehittelee nä-
kemystä siitä, että tiedostuksen ”alempi”, lähelle aistimista ja havainnointia sijoittuva 
taso on aktiivinen, ilmiöihin jotakin uutta lisäävä. Marxin tulkinnassa tämä kytkeytyy 
epikurokselle tärkeään ajan käsitteeseen. sen avulla epikuros terävöittää atomismiin 
muutoinkin kuuluvaa visiota maailmasta dynaamisena, atomien yhteenkokoontumi-
en tasolla pikemminkin prosesseista kuin olioista koostuvana. aika on ”konkreettisen 
luonnon [...] aktiivinen [aktuose] muoto” (mt., 106/295). kun aika samalla on ”aisteil-
la suoritettavan havainnoinnin abstrakti muoto” (mt., 107/296),96 myös havainnoin-
nista tulee dynaamista: ”Tällöin aistimellisen maailman muuttuvuus muuttuvuutena, 
vaihtuminen vaihtumisena, tämä ilmiön heijastuminen itseensä, joka muodostaa ajan 
käsitteen, saa oman erillisen olemassaolonsa tietoisessa aistitoiminnassa. Siten ihmisen 
aistiminen [Sinnlichkeit] on ruumiillistunutta aikaa”. (Mt.)(x)97 Mitä tässä prosessissa 
tapahtuu, sitä Marx ei kuvaile yksityiskohtaisesti epistemologisilla käsitteillä, mutta 
lopputulos on drastinen: ilmiömaailma ei enää näytä tietoteoreettisesti yksiulotteiselta, 
vaan siinä alkaa erottua olemuksellinen puoli. kun Demokritoksella ”ilmiö sinänsä ei 
osoita olevansa ilmiötä, jotakin olemuksesta eroavaa” (mt., 106/296), niin epikuros 
”käsittää ilmiön ilmiönä, so. olemuksen vieraantumisena” (mt.). 

Toisella taholla myös ”ylempi”, siis filosofinen tieto, on epikuroksella aktiivista, 
nimittäin konkretisoitumaan pyrkivää. Marxin työn keskeiseen sisältöön kuuluu sen 
osoittaminen, miten epikuros pyrkii atomismin peruskäsitteistä kohti ilmiömaail-
maa sillä tavoin, että hän on valmis näkemään edelliset ikään kuin sisäistä vaihtu-
vuutta kokeviksi, ei puhtaan staattisiksi vaan myös dynaamisuutta sisältäviksi. ato-
miin ilmaantuva deklinaatio antaa mahdollisuuden ymmärtää repulsion olemus (mt., 
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91–92/285); repulsion nimittäin täytyy ei-mekanistisessa katsannossa sisältää liikkeen 
itsemääräytyminen. Ja kun epikuros pohtii atomien ominaisuuksia, hän menettelee 
perin omalaatuisella tavalla: ”heti kun hän on olettanut atomille jonkin ominaisuuden 
ja siten tehnyt päätelmän atomin materiaalisesta luonteesta, hän saman tien vastaolet-
taa [kontraponiert] määreitä, jotka hävittävät tämän ominaisuuden sen omalla alueella” 
(mt., 93–94/286)(x). kaikkien näiden käsitteellisten ponnistelujen tavoitteena on, että 
atomin käsite toimisi konkreettisen maailman ”moninaisuutta idealisoivana ja kokoa-
vana voimana” (mt., 104/294)(x). Päämäärän saavuttaminen jää tosin epikuroksella 
lopulta haaveeksi, mutta joissain suhteissa hänellä ”materia on liittänyt itseensä yk-
sittäisyyden” (mt., 116/303), jolloin siitä on ”tullut konkreettista yksittäisyyttä” (joka 
samanaikaisesti on yleisyyttä) (mt.). Vaikka Marxin sanonnat ja päättelyt ovat usein 
mutkikkaita, ne eivät jätä mitään epäilystä siitä, etteikö hän pitäisi epikuroksen suu-
rena ansiona yritystä tehdä filosofiasta konkretisoitumaan kykenevää. nytkään hän ei 
juurikaan käytä spesifin epistemologisia käsitteitä, mutta silti voi sanoa niinkin, että 
hänen katsannossaan epikuroksen näkemys havaintotiedon aktiivisuudesta on osittain 
peräisin filosofisesta tiedosta, josta havaintojen tulkinta joissain suhteissa riippuu. 

edelleen, pyrkimys tietoteoreettisen kuilun silloittamiseen johti epikuroksen et-
simään kehityksen näkökulmaa, mikä näkyi sekä ihmisen että luonnon kohdalla. Jos 
ajatellaan ensin ihmistä, yksi filosofisten abstraktioiden maailman ja empiirisen maa-
ilman välisen kuilun vakavimmista ilmentymistä liittyy hänen luonteeseensa. kun 
ihminenkin abstraktioiden mukaan koostuu atomeista, voidaan hänenkin kohdallaan 
kysyä – kuten jo antiikissa kyseltiinkin – mitkä seikat havaintojen maailmassa tukevat 
sellaista näkemystä. Jos nyt oletetaan, että luonto jo tiedetään atomeista koostuvak-
si, niin kuilua on mahdollista pyrkiä täyttämään sillä tavoin, että osoitetaan, miten 
ihminen on vähitellen kasvanut esiin elottomasta ja/tai muusta elollisesta luonnosta.  
epikuroshan oli etenkin Lucretiuksen runoelman valossa idearikas, aikaansa edellä 
ollut ihmiskunnan varhaisen historian hahmottelija. 

Marx ei selosta näitä asioita laajasti, mihin ilmeinen syy on se, että ne menisivät 
hänen varsinaisen aiheensa – atomin käsitteen ja muiden atomismin kaikkein pe-
rustavimpien lähtökohtien – ulkopuolelle. kuitenkin hän suhtautuu silminnähtävän 
myönteisesti epikuroksen ajattelun tähän puoleen. että ihminen on Naturprodukt, 
jolle tietyssä vaiheessa kehittyy myös sosiaalisuus, on Marxille yhtä selvää kuin epi-
kuroksellekin, ja jälleen voidaan viitata myös Marxin sanoihin siitä, miten ihmisen 
aistitoiminta on epikuroksen mukaan syntynyt siten, että luonnonprosessit heijastavat 
itseään ja leimahtavat ilmiön valoksi (mt., 108/297).98 ihmiskunnan varsinaisen his-
torian osalta Marx mainitsee epikuroksen käsityksen siitä, miten ankarat olot pakotti-
vat joskus ammoin ihmiset solmimaan eräänlaisen yhteiskuntasopimuksen (synthêkê): 
”[i]hmisten keskinäisessä yhteistoiminnassa täytyi eri seutujen joko tehdä jokin suul-
linen sopimus siitä, etteivät ne vahingoita [toisia], tai kärsiä vahinkoa” (mt., 155/342; 
DL X,150).99 Toiseen epikuros-vihkoon Marx on kopioinut korostettuna epikurok-
sen Herodotos-kirjeestä kohdan, jossa tiivistetään sitä, miten ihminen on kehittynyt 
luonnon pakottamana ja opettamana: ”on oletettava, että olosuhteet itse ovat opettaneet 
[ihmis-] luonnolle monta ja monenlaista asiaa ja pakottaneet sen moneen. Järkeily on 
myöhemmin kehittänyt pitemmälle luonnon osoittamia asioita ja tehnyt lisäkeksintöjä, 
joissakin asioissa nopeammin ja joissakin hitaammin”. (eB 1, 46; DL X,75.)

ihmisen ymmärtäminen kehittyväksi tekee puolestaan tarpeelliseksi luonnon kehi-
tyksen hahmottelun. Jos ihminen on Äiti maan kohdusta ilmaantunut luonnontuote, 
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on luonnossa oltava jotakin, mikä tekee ihmisen syntymisen mahdolliseksi. Tämähän 
sisältyy jo sanaan Naturprodukt; se viittaa paitsi lopputuloksen alkuperään myös al-
kuperän aktiivisuuteen ja evolutionaarisuuteen. Luonnon historiallinen kehitys Luc-
retiuksen kuvailemien konkreettisten, darvinismia ennakoivien ajatuskulkujen osalta 
ei taaskaan kuulu Marxin tutkielman aiheeseen. Joka tapauksessa ajan suuri merkitys 
tekee epikuroksen maailmasta prosessimaisen, ja edellä siteerattiin myös stoalaisuut-
ta koskevaa kohtaa, jossa sanotaan, että atomismi tuhosi taivaankappaleiden ikuisen 
luonnon ja julisti niissä tapahtuvat prosessit atomien liikkeiksi (mt., 114/302). Muut-
tuvainen, kehittyvä maailma kohoaa kohti yhä uusia muotoja, niin että myös aistimi-
sen synnyttävät luonnon omat prosessit (Naturprozesse) (mt., 108/297). Ja kun Marx 
väitöskirjansa loppuhuipennuksessa sanoo, että luonnontutkimus kaipaa ”energistä 
periaatetta” (energisches Prinzip) (mt., 118/305), jota Demokritoksen atomi ei kyennyt 
sille antamaan, mutta jota epikuros jossain määrin läheni, niin lähellä on ajatus, että 
tämä tarkoittaa luonnon hahmottamista käsitteillä, jotka osoittavat miten ”korkeam-
pi” voi kehittyä ”alemmasta”. 

kaikkea tätä Marx siis löytää epikurokselta; siksi hän kiittää tätä tavan takaa, etenkin 
suhteessa Demokritokseen. samalla Marx kuitenkin havaitsee epikuroksen filosofiassa 
yhtä ja toista ongelmallista. Tämähän on pilkahtanut jo useasti esiin, mutta asiaa on 
vielä syytä jäsentää tarkemmin. Ensinnäkin, Marxin katsannossa epikuroksen filoso-
fiaa häiritsivät mekanistisen ajattelutavan jäänteet. ”[M]uuta luontoa kuin mekaanisen 
hän ei tunne” (mt., 115/303)(x), sanoo Marx lauseessa, joka ilmeisesti tarkoittaa vain 
epikuroksen heikompaa puolta, mutta on tyylitelty vahvan kärjistäväksi. Merkittävin 
sellainen jäänne oli, ei sen vähäisempi seikka kuin atomin käsite itse. Juuri sen ristirii-
toja koskevat väitöskirjan toisen osan luvut. epikuros pyrki uudistamaan atomismia, 
mutta törmäsi kerran toisensa jälkeen atomin käsitteen rajoihin. Hän postuloi atomit 
sen tähden, että luonto saisi pysyvän (”kuolemattoman”) perustan, mutta kun hän 
sitten kohtasi ne reaalisina luonnon tietyllä alueella, hän kääntyi kiivaasti niitä vastaan 
(mt.). Hänen opissaan on ”atomistiikka kaikkine ristiriitoineen viety läpi ja viimeistelty 
korkeimpaan johtopäätökseensä” (mt., 118/305), mikä kuitenkin ”samalla merkitsee 
atomiopin hajoamista” (mt.). koska epikuros ei ole valmistautunut tähän, ei pysty 
irtautumaan vanhojen käsitteiden painolastista ja etsimään tilalle uusia lähtökohtia, 
hänen näkemyksensä jää ambivalentiksi. 

Toiseksi, tietoteoreettisen kuilun kimppuun käydessään epikuros toisinaan korosti 
liian voimakkaasti filosofisten abstraktioiden aktiivisuutta, niiden vaikutusta havaintojen 
tulkintaan. Marx olettaa epikuroksen todella ajatelleen siten kuin eräät kommentoijat 
väittivät: että aurinko on kahden jalan suuruinen, koska se sellaiselta näyttää ja tietty 
filosofinen syy – havaintojen absoluuttisen objektiivisuuden tunnustaminen – tuntuu 
sitä edellyttävän (ks. mt., 75/272). Tätä tietä epikuros toisinaan ajautui alkuperäisten 
tarkoitustensa vastaisesti jopa totuusrelativismiin, jonka kimppuun Marx sitten useissa 
kohdissa käy. Jos on uskominen Marxin siteeraamaan, Ciceron välittämään ja omalla 
tavallaan hupaisaan tarinaan, epikuros ei olisi halunnut uskoa välttämättömiin to-
tuuksiin edes materialistisen etiikkansa kannalta tärkeissä ihmiselämän loppua koske-
vissa kysymyksissä: ”samalla tavoin hän (epikuros) menettelee väittelytaidon opettajia 
vastaan. kun näiden yleinen käsitys on, että kaikissa disjunktiivisissa lauseissa, joissa 
väitetään ’joko on, tahi ei’, jompikumpi vaihtoehdoista on tosi, niin hän pelkäsi kovasti, 
että jos muodostetaan lause ’Epikuros joko elää huomenna, tai ei elä’, niin jompikumpi 
näistä kahdesta tapahtuisi välttämättömyydellä. siksi hän kiisti, että koko tämä ’joko 
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on, tahi ei’ olisi välttämätön.” (Mt., 135/322; De nat. deor. i,25,70.) 
epikuroksen kahdella ongelmallisella juonteella oli yhteinen alkujuuri, nimittäin 

”abstrakti yksittäisyys” siinä mielessä kuin Hegel sitä oli kuvannut. koska epiku-
ros yhä käyttää vanhemmasta atomistiikasta ottamaansa atomin käsitettä, hänenkin 
maailmansa perusosat ovat ”erakkomaisia” – kuten Plutarkhos atomia luonnehti – eli 
toisistaan täysin erillisiä, missä piili alkujuuri maailman tarkastelulle liian pirstaleise-
na. Ja kuten Hegel myös oli todennut, myös epikuroksen tietoisuus oli ympäröivästä 
luonnon- ja sosiaalisesta todellisuudesta erilleen vetäytyneen yksilön tietoisuutta. Tä-
mä subjektivistinen lähtökohta ikään kuin antoi epikurokselle luvan mielivaltaisiin 
menettelyihin, kaiken relativointiin. On helppo ymmärtää, että relativistinen useiden 
selitysten samanarvoisiksi tunnustaminen sopii yhteen maailmaa ja luontoa liiaksi ha-
jottavan ajattelun kanssa. Marxin sanoin sellaisen filosofian pyrkimyksenä on ”kumota 
objektin yhtenäisyys” (De 113/eB 1, 301) tuomalla siihen ”mitään lakia noudattama-
ton mahdollisuus” (mt.). 

On tosiaan selvää, ettei Marx hyväksy tietoisuuden aktiivisuutta painottavalta epi-
kurokselta kaikkea, ei etenkään hänen relativistisia piirteitään. Juuri niihin liittyvät 
hänen moitteensa kaikkien aikojen suurimpiin kuuluneella valistajalla havaittavasta 
tieteen halveksunnasta ja sen itsenäisyyden loukkaamisesta. syystä tai toisesta tätä ei  
ole aina huomattu. Merkittävän yhdysvaltalaisen Marx-tutkijan George e. McCarthyn 
mukaan ”[s]e mikä häntä [Marxia] veti tämän aihepiirin puoleen, oli epikuroksen 
suorittama tieteen ja etiikan yhdistäminen [...] Tiedon tavoittelun oli palveltava on-
nen (ataraksian) tavoittelua ja onnea ehkäisevät teoriat hylättävä.” (McCarthy 1990, 
8.)(x) ”Tiedon päämäärä ei ole ontologian vaan etiikan alueella [...] Totuuden ainoa 
kriteeri näissä asioissa on, että ne eivät saa olla ristiriidassa aistihavaintojen kanssa [...] 
Marx selittää hyväksyvästi, että ’tässä ei intressinä ole objektien reaalisten perustojen 
tutkiminen’ [De 81/eB 1, 277]. Vain yksilön rauha ja onni ovat tärkeitä” (mt., 37)
(x). Todellisuudessa Marxin siteeraamat sanat – niitähän siteerattiin edelläkin – ovat 
epikurosta kohtaan kriittisiä, eivät missään tapauksessa hyväksyviä. 

kyseisessä kohdassa Marx keskustelee epikuroksen tavasta operoida sattuman ja 
mahdollisuuden ideoilla: ”kuten näkyy, tässä ei intressinä ole objektien reaalisten pe-
rustojen tutkiminen. kyse on pelkästään selittävän subjektin rauhoittamisesta. kun 
kaikki mahdollinen hyväksytään mahdolliseksi, mikä vastaa abstraktin mahdollisuuden 
luonnetta, tulee ilmeisesti olemisen sattuma muutetuksi pelkäksi ajattelun sattumaksi 
[...] epikuros tunnustaakin lopulta, että hänen selitystapansa tähtää vain itsetietoisuu-
den ataraksiaan, ei luontoa koskevaan tietoon sinänsä ja itseään varten.” (Mt., 81/277.)
(x) epikuros siis operoi abstraktilla mahdollisuudella, josta Marx toteaa myös, että 
siinä ”ei kyse ole selitettävästä objektista vaan selittävästä subjektista” (mt., 80/276). 
”ainoa sääntö, jonka epikuros asettaa, nimittäin että ’selitys ei saa olla ristiriidassa ais-
tihavainnon kanssa’, on aivan helposti ymmärrettävissä, kun näet abstraktis-mahdolli-
nen muodostuu juuri siitä, että ristiriitaa ei sallita ja sen syntyminen on siis estettävä” 
(mt., 81/277). ”[A]bstrakti mahdollisuus on reaalisen antipodi [so. ’vastailmiö’, vastus-
taja]. Jälkimmäinen on rajattu ymmärryksen tavoin täsmällisiin rajoihin, edellinen on 
rajatonta kuin mielikuvitus.” (Mt., 80/276.)(x) 

abstrakti ja reaalinen mahdollisuus ovat Hegelin käsitteitä. Hegel tarkoitti abstrak-
tilla mahdollisuudella pelkkää ajatuksellista mahdollisuutta, jolla kuitenkin on kriteeri-
nään looginen ristiriidattomuus (ks. HW 6, erit. 203). Reaalinen mahdollisuus on jota-
kin vahvempaa; se perustuu ennakoitavan ilmiön määritysten ja ehtojen huomiointiin. 
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se on ”itsessään moninainen ja moninaisessa yhteydessä toiseen” (mt., 209), ja kun 
”asian kaikki edellytykset ovat täydellisesti käsillä, astuu se todellisuuteen” (mt., 210). 
kolmanneksi Hegel pohtii vielä mahdollisuutta ”absoluuttisen todellisuuden” piiris-
sä, mutta sen Marx sivuuttaa. Muutoin Marx käyttää kyseistä käsiteskeemaa samalla 
tavoin kuin Hegel ja korostaa, kuten näkyy, abstraktin mahdollisuuden olevan sukua 
mielikuvituksen (Phantasie) lennolle. McCarthylta voikin kysyä, olisiko ajateltavissa, 
että Hegel ja Marx olisivat pitäneet mielikuvitusta totuuden kriteerinä? ei mitenkään. 
Hegel tavoitteli objektiivisen todellisuuden tiedostamista objektiivisen käsitejärjestel-
män puitteissa ja itse asiassa pilkkasi expressis verbis juuri sellaista mahdollisuuden 
käsitettä, johon epikuros Marxin mukaan usein sortuu: todellisuuden konkreettisesta 
tarkastelusta erotettua puhdasta ajatusmahdollisuutta. ”Mikään ei ole tyhjempää pu-
hetta” (HW 8, 282) kuin sellaisella operointi, sillä sen valossa mahdollista on miltei 
mikä tahansa. Omapäinen Marx saattoi kyllä poiketa oppi-isästään myös tietoteorian 
ja logiikan aloilla, mutta hän oli matkalla kohti materialismia, jolloin siirtyminen esi-
merkiksi mystiikan, eräiden saksalaisten romantikkojen niin sanotun tunnefilosofian 
tai edes Bauerin tyyppisen, yksilöllisen subjektiivisen tietoisuuden historiallista roolia 
korostaneen, mutta selkeitä filosofisia johtopäätöksiä vältelleen idealismin suuntaan 
olisi ollut niin erikoinen loikkaus, ettei se voi tulla kyseeseen.

kuvaavaa on myös, että reaalisesta mahdollisuudesta Marx ei puhu mitenkään yn-
seässä, vaan neutraalissa ja ymmärtäväisessä sävyssä. sitä soveltaa hänen mielestään De-
mokritos ja siihen liittyy suuri ”innostus ja vakavamielisyys” (mt., De 80/eB 1, 276), 
jolla hän luonnontutkimustaan harjoittaa. Tosin juuri reaalisella mahdollisuudella ope-
rointi johtaa soveltamaan – tästä mainittiin yllä (jaksossa 4.2.) – ”ymmärryksellisesti 
määrittävää” ja ”yksipuolista” selitystapaa (mt., 81/276), jota vastaan epikuros sitten 
polemisoi. atomistien opit pitäisi yhdistää keskenään siihen tapaan kuin Hegel oli 
yhdistänyt ymmärryksen ja järjen, joskin asian yksityiskohdat jäävät Marxin tekstissä 
avoimiksi. suoraa vastausta ei löydy Hegeliltäkään, sillä ymmärryksen ja järjen suhde 
on hänellä erittäin mutkikas. Yleisesti ottaen ymmärrys operoi kiinteillä, fiksoituneilla 
määreillä, kun taas järki tuo mukaan dialektiikan, käsitteiden toisikseen vaihtumisen. 
edellinen on kuitenkin jälkimmäisen alkupiste ja momentti (erit. HW 6, 287–288); 
järki on ymmärrystä ylempänä, mutta pyrkii sisällyttämään ymmärryksen itseensä. 
asian monitahoisuudesta huolimatta on selvää, että filosofian ja abstraktin ajattelun 
”ylemmät” muodot eivät ole puhtaasti itseensä nojaavia, vaan tarvitsevat tuekseen 
”alempia”. Tätä Hegelin näkemystä Marxilla ei ollut mitään syytä muuttaa. 

Marxin väitöskirjaa on pidetty vaikeatajuisena työnä, mutta kun tässä jaksossa se-
kä edellisessä luvussa (erit. jaksoissa 4.2.–4.4.) sanottu pidetään mielessä, sen juoni 
alkaa valjeta ja yllättävätkin ajatuskäänteet saavat mielekkään merkityksen. ennen 
kuin mennään eteenpäin, kannattaa tiivistää ”shabluuna”, joka antaa avaimet Marxin 
tutkielman ymmärtämiseen: 

– Marxin silmissä Demokritoksessa olennoituu kehno mekanistinen filosofia, me-
kanistinen materialismi. se paistaa läpi etenkin hänen tavassaan operoida välttämättö-
myyden käsitteellä sellaisella tavalla, että sattuman käsitettä ei lainkaan tarvita. 

– Demokritoksen mekanistisen näkemyksen keskeisenä lähteenä oli atomin käsite, 
ajatus todellisuuden täysin itsenäisistä ja muuttumattomista perusosasista. Mekanis-
tisen materialismin ristiriitoja osoitellessaan Marx hyödyntää pitkää, jo antiikissa al-
kanutta keskusteluperinnettä, kaikkein vahvimmin Hegelin atomismiin suuntaamaa 
kritiikkiä. näin on siitä huolimatta, ettei Marx vaivaudu mainitsemaan Hegeliä tut-
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kielmassaan kuin pari kertaa. nähtävästi hän olettaa lukijan tuntevan ”tämän jätti-
mäisen ajattelijan” relevantit tekstit. 

– Mekanistisen ajattelun lähteenä oli myös filosofisten abstraktioiden maailman ja 
havaintojen maailman ajautuminen toisistaan jyrkästi erilleen. Tämä johti tarkastele-
maan empiiristä todellisuutta vain pinnallisesti, jolloin syvemmällä luonnon uumenis-
sa piilevä ei-mekanistisuus ei paljastunut. 

– Marx ei vastusta pelkästään mekanistisuutta, vaan on vahvan epäluuloinen myös 
aristotelesta ja muita teleologisen maailman- ja luonnonkuvan puolustajia kohtaan. 
Tähän suuntaan häntä johtivat vähin erin hänen ateisminsa ja hänen hyvin tuntemansa 
ranskalainen ja englantilainen valistusajattelu. 

– niinpä Marx kehuu ja kannustaa epikuroksella havaitsemaansa pyrkimystä mur-
tautua ulos mekanistisesta atomin käsitteestä ja esittää luonto produktiivisena. Luon-
non näkeminen sisäisesti aktiivisena, muutoksia kokevana ja luomiskykyisenä muo-
dostaa vaihtoehdon sekä mekanistisuudelle että teleologialle. 

– samoin Marx kannustaa epikuroksen pyrkimystä voittaa järjen ja empirian dua-
lismi; juuri se on omiaan johtamaan maailman hahmottamiseen kehittyvänä, aitoa 
uutta sisältävänä. Pyrkimys tietoteoreettisen kuilun ylittämiseen ilmeni epikurok-
sella yhtäältä tiedostuksen empiirisen tason aktiivisuuden korostamisena ja toisaalta 
konkretisoitumaan kykenevien, siis myös omalla tavallaan ”aktiivisten” filosofisten 
abstraktioiden etsintänä. 

– Marx kuitenkin myös arvostelee epikurosta kahdelta kannalta. ensinnäkin epi-
kuroksen ajatteluun oli jäänyt myös mekanistinen puoli, kun hän yhä käytti atomin 
käsitettä. Ja toiseksi, epikuros korosti filosofisten käsitteiden aktiivista roolia usein 
yli-innokkaalla, totuusrelativismiin johtavalla tavalla.

Marxin väitöskirjan ensimmäinen osa sisältää yleisen johdatuksen postaristoteeli-
sen filosofian problematiikkaan sekä Demokritoksen ja epikuroksen vertailun, johon 
kuuluvat yllä tarkastellut luonnehdinnat Demokritoksen mekanistisuudesta ja kum-
paisenkin tietoteoreettisista kannoista. sen jälkeen tämän osan pitäisi jatkua heidän 
luonnonfilosofioidensa ”yleistä periaatteellista eroa” koskevalla jaksolla ja vielä yhteen-
vedolla, mutta ne eivät ole säilyneet. niinpä traktaatin teoreettiseksi ytimeksi on jäänyt 
sen toinen osa, jolla on otsikkona ”Demokritoksen ja epikuroksen luonnonfilosofian 
ero yksityiskohdittain” (Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie 
im einzelnen).100 Osa jakautuu viiteen lukuun. seuraavissa jaksoissa luvut käydään 
läpi Marxin omin otsikoin ja pyritään osoittamaan, mikä niissä on oleellisinta. Täl-
löin joudutaan muutaman kerran toistamaan sitaatteja, joita on esitetty jo edellä, nyt 
toisesta näkökulmasta. Marxia on näet edelleenkin siteerattu runsaasti. Hänen omille 
sanoilleen on syytä yhä antaa tilaa, koska kyseessä on mutkikas ja kansainvälisessäkin 
keskustelussa laiminlyöty tekstijakso; nekin harvat, jotka ovat Marxin väitöskirjaan 
paneutuneet, ovat usein jättäneet vaikeatajuisen toisen osan vaille huomiota. Jo tässä 
on syytä varoittaa, että Marx ei aina kuvaa historiallista Demokritosta ja historiallista 
epikurosta adekvaatisti. Tätä hänen ongelmallista puoltaan ja siihen johtaneita syitä 
tarkastellaan kuitenkin vasta seuraavassa, siis kuudennessa luvussa.
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5.2. Atomien deklinaatio

Marx:

[a]tomi [on] [...] sikäli kuin sen liikkeenä on suora linja, pelkästään avaruuden mää-
rittämä; sille on silloin annettu suhteellinen oleminen ja sen olemassaolo on puhtaan 
materiaalista. Mutta olemme nähneet, että yhtenä momenttina atomin käsitteessä on 
puhdas muoto, kaiken suhteellisuuden, kaikkien toiseen olemassaolevaan suuntautu-
vien suhteiden negaatio. (De 86/eB 1, 280.)(x)

Suhteellinen olemassaolo, joka asettuu atomia vastaan, oleminen joka sen on negeeratta-
va, on suora liikelinja. Tämän liikkeen välitön negaatio on toinen liike eli – kun sekin 
esitetään avaruudellisesti – suoralta linjalta poikkeaminen. (Mt., 86–87/281.)(x)

[O]mena piirtää pudotessaan aivan samanlaisen kohtisuoran viivan kuin kappale rau-
taa. Jokainen kappale, niin kauan kuin se käsitetään putoamisliikkeessä olevaksi, on 
siis pelkästään liikkuva piste ja sitä paitsi epäitsenäinen piste, joka tietyssä olemassa-
olossa – piirtämänsä suoran viivan olemassaolossa – luopuu yksittäisyydestään [...] 
Johtopäätöksenä on siis [...] että kun ne [so. monadit tai atomit] ovat alituisessa 
liikkeessä, niin sen enempää monadeja kuin atomeitakaan ei ole olemassa, vaan ne 
pikemminkin katoavat suoraan viivaan. (Mt., 86/280.)(x)101 

atomit ovat täysin itsenäisiä kappaleita – tai pikemminkin absoluuttisen itsenäisek-
si ajateltu kappale – kuten taivaankappaleet. siksi ne liikkuvat näiden tavoin, eivät 
suoraviivaisia vaan kaareutuvia ratoja pitkin. Putoamisliike on epäitsenäisyyden liikettä. 
(Mt., 87/281.)(x)

epikuroksen vastakohtana Demokritos [...] näkee repulsiossa vain sen materiaalisen 
puolen, muutoksen ja atomien hajaantumisen, ei ideaalista, joka on siinä, että kaikki 
suhteet toisen kanssa negeerataan ja liike esitetään itsemääräytyneenä (mt., 91/284)
(x).

Marxin teoksen toisessa osassa keskeisenä tutkimuskohteena on atomin käsite. Marx 
aloitti sen ristiriitojen selvittelyn jo atomistien tietoteoriaa koskevassa luvussa; nyt 
hän jatkaa sitä, jos mahdollista, vieläkin huolellisemmalla, suorastaan pikkutarkalla 
otteella. Tämän on ilmeisesti määrä olla sitä ”mikroskoopilla” suoritettavaa tarkastelua, 
jollaista Marx ilmoittaa tutkielmansa aihetta selittäessään harjoittavansa. 

suuri osa Marxin keskeisistä väitteistä tulee esiin jo toisen osan ensimmäisessä lu-
vussa, jossa voi aluksi aistia Hegelin vahvan vaikutuksen, vaikka taustalla häämöttääkin 
myös muu atomismia kohtaan kriittinen perinne. Tarkastelun kohteena on lähinnä 
epikuros, ja kyse on ennen muuta atomien itsenäisyyden problematiikasta. koska 
atomeja on paljon, ne ovat välttämättä joissain suhteissa keskenään. epikuroksen ja/
tai Lucretiuksen mukaan ne kiitävät avaruuden halki valtavana, äärettömänä joukkona, 
joka ei ole kaaosmainen. Tietyssä mielessä se on päinvastoin äärimmäisen järjestynyt, 
kun kaikki atomit putoavat suoraviivaisesti ylhäältä alas. Mutta toisaalta atomit ovat 
filosofisina abstraktioina, siis käsitteensä tai määritelmänsä mukaisina – Marx käyttää 
myös sanontaa ”puhtaana muotona”, jota hänen voi olettaa selittäneen työnsä ka-
donneissa jaksoissa102 – muuttumattomia ja absoluuttisen itsenäisiä. Tässä mielessä 
jokainen niistä kieltää, negeeraa, kaikki suhteensa kaikkeen muuhun. kun siis atomit 
sekä ovat suhteessa toisiinsa että eivät ole sitä, se on vakavalla tavalla ristiriitaista. 

Tämän jälkeen tullaan epikuroksen niihin oivalluksiin, joista Hegel ei puhunut mi-
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tään. epikuros huomasi kyseisen ristiriidan, ja hänen keksimänsä deklinaatio, atomien 
äkkinäinen liikelinjaltaan poikkeaminen (lat. declino, intransitiivisena = kääntyä pois, 
väistyä, poiketa) oli yritys ratkaista se. Jos atomien viivasuora liike ja siltä poikkeami-
nen ymmärrettäisiin tavanomaiseksi kosmologiaksi tai -goniaksi, olisi käsittämätöntä, 
miksi epikuros oli niin oudon opin sepittänyt. Miksi tuntemamme kaltaisella olevalla 
yleensä piti olla syntyhetki, miksei epikuros voinut ajatella Demokritoksen tavoin, että 
atomit olivat liikkuneet ikiaikaisesti kaikkiin mahdollisiin suuntiin ja synnyttäneet ja 
tuhonneet olioita ja maailmoja? nämä kysymykset ratkeavat, jos deklinaatio-oppia ei 
ymmärretä reaalisen kosmoksen kuvaukseksi. Marxin tulkinnassa se on ikään kuin – 
vaikka hän ei tätä sanaa käytäkään – havainnollinen malli eräistä maailman- tai luon-
nonkuvan filosofisista aineksista. Mallissa atomien suoraviivainen liike edustaa niiden 
olemassaoloa niiden tietyissä keskinäisissä suhteissa, hämäryyteen asti epäitsenäisinä. 
siten kuin pisteitä viivassa ei voida käsittää itsenäisiksi, siten ei myöskään atomeja 
viivasuoralla radallaan. koska atomeista ei kuitenkaan ole konkreettiselle luonnon-
tutkimukselle hyötyä, ellei kukin niistä voi asettua johonkin täsmälliseen suhteeseen 
muihin nähden, jolloin sitä on käsiteltävä myös itsenäisenä entiteettinä, on niistä 
jokaiselle postuloitava jokin oma liike. sitä edustaa mallissa suoraviivaiselta radalta 
poikkeaminen. Hegelin kielellä voi sanoa, että atomeihin ilmestyy nyt ”suhde itseen-
sä”; juuri sitä deklinaatio Marxin katsannossa tosiaankin vastaa. konkretian selittäjinä 
toimiessaan atomit eivät siis enää ole täysin epäitsenäisiä, eivät pelkkää tasalaatuista 
massaa, vaan myös itsenäisiä, mikä jossain määrin lähentää niitä niiden abstraktiin 
käsitteeseen. 

näin siis epikuros työsti filosofisesti näkymättömien hiukkasten epäitsenäisyyden 
ja itsenäisyyden ongelmaa, ja se taas oli antiikin filosofian kontekstissa yhtä kuin koko 
olevaisen ykseyden ja moneuden ongelma. atomismi oli syntynyt yrityksenä tarjota 
realistisempi vaihtoehto Parmenideelle, jonka mukaan oleva oli pelkästään ykseys, 
ei lainkaan moneus. Juuri siksi esiin kohosi kysymys, mikä oli se seikka, joka takasi 
jokaisen atomin suhteellisen erillisyyden, yksilöllisyyden. Deklinaatio soveltuu tehtä-
vään hyvin. se on tietyssä mielessä satunnainen tapahtuma – tätä tarkastellaan kohta 
enemmän – ja satunnainen tapahtuma on riippuvainen itsestään; sen ”subjektina” on 
se itse. siksi deklinaatio syntyy välttämättä atomin sisällä, ei ulkoisten syiden aikaan-
saannoksena. se ei siis liity atomien keskinäiseen vuorovaikutukseen. sen tähden se ei 
myöskään edellytä, että atomit olisivat jossain suhteessa samanlaisia. Vuorovaikutus 
taas edellyttää nimenomaan sitä, sillä absoluuttisen erilaiset, ikään kuin yhteistä nimit-
täjää vailla olevat entiteetit eivät voi olla tekemisissä keskenään – tästä syystä substans-
sien keskinäinen suhde muodostui Descartesille vaikeaksi ongelmaksi ja Leibniz joutui 
olettamaan ennaltasäädetyn harmonian ohjaamaan laadullisesti erilaisten monadien 
toimintaa. näin deklinaatio toimii individuaatioperiaatteena: ilman sitä atomeja ”ei 
ole olemassa”, vasta sen ansiosta ne hahmottuvat esiin yksittäisinä olioina. 

se, että epikuros todella tutkii atomien itsenäisyyden ehtoja ja pyrkii perustele-
maan niiden tiettyä itsenäisyyttä, näkyy Marxin mielestä myös hänen korostaessaan, 
että ne liikkuvat taivaankappaleiden tavoin kaareutuvaa rataa pitkin. Taivaankappaleet 
nimittäin ymmärrettiin kreikkalaisessa mytologiassa ja usein vielä filosofiassakin juma-
lallisiksi tai puolijumalallisiksi, täydellisiksi tai täydellisyyttä lähestyviksi olennoiksi, 
itsenäisyyden perikuviksi. Jopa melko sekulaarilla ja ”professorimaisella” aristoteleella 
näkyy tästä vahvoja jälkiä. Historialliselta kannalta se, että Marx väittää epikuroksen 
atomien liikettä sillä tavoin kaareutuvaksi – tai täsmällisemmin käännettynä luisuksi 
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tai vinoksi (schräg) – että se muistuttaa taivaankappaleiden liikettä, on kylläkin on-
gelmallista. Jos kyse on vain siitä, että atomien liike eroaa deklinaatioiden ansiosta 
suoraviivaisesta liikkeestä, niin tämä ei vielä tee siitä taivaankappaleiden liikkeen kal-
taista. Jos taas kyse tosiaan on kaarimaisesta tai käyrästä liikkeestä, ei epikurolaisesta 
kirjallisuudesta löytyne väitteelle vahvistusta. Marxin käsitykseen lienee vaikuttanut 
Hegel. kuten edellä tuli esiin (jaksossa 3.3.), epikuroksen atomien liike oli Hegelin 
mukaan krummlinig (HW 19, 312), mikä tarkoittaa käyrää, taipunutta, kaarimaista. 
Jos Marxin väitteen lähde tosiaan on tässä, hän on ollut varomaton luottaessaan He-
geliin, jota epikuroksen atomioppi ei juurikaan kiinnostanut. 

epikuroksen atomit eivät siis ole täysin epäitsenäisiä, mutta aivan yhtä ilmeistä 
on, etteivät ne ole myöskään absoluuttisen itsenäisiä. Päinvastoin, myös tätä alkupe-
räistä atomismia vaivannutta, atomien jakamattomuudesta ja muuttumattomuudesta 
seuraavaa omituisuutta epikuros haluaa korjata. Hän pyrkii lähentämään filosofisten 
abstraktioiden tasoa ja empirian tasoa toisiinsa ja tekee eräänlaisen kompromissin: kun 
arkhê-atomit käyttäytyvät joissain suhteissa yksilöllisesti, niin ne ovat jossain määrin 
itsenäisiä, vaikka ovatkin samalla suhteissa keskenään. Tämä onkin perimmiltään oival-
linen näkemys, sillä on ilmeistä, että maailmaan kuuluu sekä ”yksiä” (vrt. Hegelin Eins) 
että niiden moneutta, sekä kokonaisuuksia että niiden osia. Luonnon jokainen osa on 
itsenäinen ja siten yksilöllinen, mutta myös yhteydessä muihin ja sikäli epäitsenäinen. 
Jos osissa ei olisi mitään itsenäistä, ei niitä edes olisi olemassa, kun ne sulautuisivat 
täydellisesti luonnon kokonaisuuteen, ja jos ne olisivat täydellisen itsenäisiä, eivät ne 
voisi olla missään tekemisissä keskenään. niinpä osien itsenäisyys on aina suhteellista. 
Ongelmaksi epikurokselle kuitenkin jää, miksi hän sitten yhä puhuu atomeista. 

kun Marx mainitsee myös pisteen ja viivan käsitteet, se ilmeisesti osoittaa, että hän 
oli hyödyntänyt Hegeliltä myös Ensyklopedian mekaniikka-jaksoon sisältyvää avaruu-
den tai tilan (Raum) ja perustavien geometristen määreiden tarkastelua, jossa siinäkin 
ykseyden ja moneuden problematiikka tuli esiin. Hegelin mukaan tila ei samaistu 
olioihin, mutta ei myöskään ole jotakin niistä erillistä. kun tila käsitteenä alkaa mää-
rittyä tarkemmin, sen negaationa ilmaantuu esiin piste (HW 9, 44). Myös piste on 
ristiriitainen käsite, ulottuvaisuudessa sijaitseva ei-ulottuvaisuus, ja käsitteille mielui-
saan tapaan sekin negeeraa itsensä ja lähtee etenemään kohti muita käsitteitä. ”Mutta 
[tilan] negaatio [...] on itse avaruudellinen; piste oleellisesti tänä suhteena, so. itsensä 
kumoavana, on viiva, pisteen ensimmäinen toisin-, so. tilassa oleminen [...] mutta 
toisinolemisen totuus on negaation negaatio. niinpä viiva muuttuu tasoksi”. (Mt., 
44–45.)(x) Hegel korostaa nyt, että viiva ei koostu pisteistä, vaan on pikemminkin 
”piste itsensä ulkopuolella olevana, nimittäin tilaan suhteutuvana ja itsensä kumoavana” 
(mt., 45)(x). Jotta ei päädyttäisi outoon reduktionismiin, tilan ja sen mukana itse asi-
assa koko maailman palauttamiseen pisteiksi, ei pistettä pidä ymmärtää itseriittoiseksi 
käsitteeksi, vaan tilan ja erityisesti viivan komplementaariseksi vastakohdaksi. Marx siis 
katsoo, että pisteiden tavoin myös perushiukkasia on tarkasteltava yhteydessä niiden 
ympäristöön, ja olettaa epikuroksen ottaneen askeleita tähän suuntaan. 

Demokritos siis muodosti monissa suhteissa epikuroksen vastakohdan. Hän kun-
nostautui lähinnä empiirisessä luonnontieteessä, ei niinkään luonnonfilosofiassa, ja 
teki uutterasti havaintoja mitä moninaisimmista ilmiöistä ja niiden keskinäisistä yh-
teyksistä. Jos nyt tätä kaikkea halutaan selittää atomeilla, on tietysti operoitava niiden 
suurilla joukoilla, toisin sanoen lähdettävä niiden moneudesta ja keskinäisistä sijain-
neista. siksi Demokritoksen mielenkiinto kohdistuu pelkästään atomien suhteelliseen 
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(niiden keskinäisiä suhteita koskevaan) tai ”puhtaan materiaaliseen” olemassaoloon. 
Marxin sanonnassa voinee erottaa häivähdyksen filosofista idealismia; hän tuntuu vih-
jaisevan, että materia olisi olevaisen vähemmän merkittävä puoli, jolla ei ole oleellista 
roolia sen muotojen kehityksessä. Joka tapauksessa Demokritos oli Marxin mukaan 
niin tiukasti kiinni empiriassa, että tuskin edes havaitsi atomin käsitteen ja atomien 
suhteissa olemisen välistä ristiriitaa. Hän ajatteli atomien voivan olla perimmiltään, 
määritelmässään esiin tulevien seikkojen osalta, keskenään absoluuttisen samanlaisia. 
kuten aristoteles oli todennut (ks. jakso 3.2.), atomismin valossa näytti kuin kaik-
kien asioiden prinsiippinä olisi yhteinen kappale. Tällöin atomi ei voinut olla ”yksi” 
Hegelin edellyttämässä mielessä, ”suhteen itseensä” sisältävänä. Huomaamatta Demo-
kritokselta jäi, että atomin määritelmään sisältyi tai siitä seurasi oitis myös atomien 
täydellinen itsenäisyys ja että niin ollen ei ollut mielekästä puhua niiden samanlaisuu-
desta, joka edellytti vertailua ja siten suhteissa olemista. näin Demokritos sotkeutui 
mitä hankalimpiin ristiriitoihin. 

kun siis Demokritos ei asettanut atomeille itsenäisyyden vaatimusta, se merkitsi, 
että hän päätyi selittämään niiden liikettä pelkästään ulkoisilla syillä eli puhtaan me-
kanistisesti, jolloin se näyttäytyi ”sokean välttämättömyyden” ”väkivaltaisena” toteu-
tumana. atomit pisti liikkeelle kosminen pyörreliike dinê, jonka Demokritos ymmärsi 
välttämättömyyden olennoitumaksi. Diogenes Laertioksen esityksestä saa kuvan, että 
Demokritos jopa suoraan nimitti pyörrettä luonnonlain kaltaiseksi välttämättömyy-
deksi (anankê) (DL iX,45; vrt. De 132). 

epikuros sen sijaan mursi mekanistisen maailmankuvan puitteet. sen, että hänen 
atominsa olivat suhteellisen itsenäisiä, täytyi luonnollisesti näkyä myös niiden liikun-
nassa. Tämähän sisältyy suoraan deklinaation ideaan, mutta Marx korostaa asiaa aivan 
erityisesti ja pyrkii käsitteellistämään sitä. Deklinaatio merkitsee, että atomien sisälle 
ilmestyy itseliikunnallinen tekijä, liike itsemääräytyneenä (Bewegung als Selbstbestim-
mung). samalla kukin atomi tietysti liikkuu myös ulkopuoleltaan tulevien sysäysten 
pakottamana. niinpä, kuten Marxin näkemyksen hyväksyvä Helmut seidel toteaa, 
epikuroksen atomien kohdalla tapahtuu ”ulkoisen ja sisäisen välttämättömyyden yh-
teentörmäys” (seidel 1984, 127). Tätä kautta epikuros lähestyi uuden ajan fysiikassa 
keskeiseksi kohonnutta ideaa voimista olioiden sisäistä kapasiteettia ja ulkoisia vaiku-
tuksia yhdistävinä tekijöinä. Vaikka hän ei säilyneen aineiston valossa nähtävästi ope-
roinut voiman käsitteellä (esimerkiksi dynamis), voidaan asiallisesti ottaen sanoa, että 
”epikuros liittää atomeihin oman voiman, oman energian. sen ansiosta ne eivät liiku 
pelkästään ulkoisten ehtojen mukaisesti, vaan myös sisäistä luontoaan vastaavasti.” 
(Mt.) kun Demokritoksen atomit olivat – modernisti sanoen – kuin biljardipalloja 
tai itsessään passiivisia maailman rakennuspalikoita, pelkkiä ulkoisten aktoreiden vä-
likappaleita, niin epikuroksen atomit liikuttavat osittain itse itseään. 

Marx edelleen:

Lucretius on oikeassa todetessaan, että deklinaatio murtaa fati foedera [kohtalon kah-
leet], ja samalla tavoin kuin hän tekee soveltaessaan tätä seikkaa oitis tietoisuuteen, 
voidaan myös atomista sanoa, että deklinaatio on jotakin sellaista sen rinnassa olevaa, 
mikä pystyy tekemään vastarintaa, vastustamaan (De 87/eB 1, 281)(x).

edelleen, Cicero esittää, kuten Plutarkhoksen mukaan monet muutkin antiikin kir-
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joittajat, moitteita myös siitä, että atomin poikkeaminen tapahtuu ilman syytä, ja niin 
kuin Cicero sanoo, mitään sen häpeällisempää ei fyysikolla voisi esiintyä. nyt vain 
on ensinnäkin niin, että Ciceron kaipaama fysikaalinen syy palauttaisi atomin dekli-
naation takaisin determinismin piiriin, mistä sen oli nimenomaan tarkoitus päästä 
pois. Lisäksi, atomi ei ole lainkaan täydellinen ennenkuin sille on annettu deklinaation 
määre. Tämän määreen syyn kysyminen tarkoittaa siten sen syyn kysymistä, joka tekee 
atomista periaatteen – ilmiselvästi mieletön kysymys sille, jolle atomi on kaiken syy ja 
siis itse syytä vailla. (Mt., 88/282; suomennosta muutettu.)(x)103

kun siis epikuros esittää atomin suoraviivaisessa liikkeessä sen materiaalisuuden, niin 
suoralta linjalta poikkeamisessa hän taas on realisoinut sen muotomääreen, ja nämä 
vastakkaiset määritykset hän on mieltänyt välittömiksi vastakkaisiksi liikkeiksi [...] 
kun ne kaksi momenttia, jotka sisältyvät atomin käsitteeseen, esitetään erilaisina vä-
littöminä liikkeinä, niin niiden pitäisi myös langeta eri yksilöille. Tämä epäjohdon-
mukaisuus on itse asiassa johdonmukaista, kun kerran atomin vaikutuspiirinä on 
välittömyys. (Mt., 87/281.)(x)

Deklinaatioiden ansiosta Demokritokselle ominainen ehdoton, mekanistinen deter-
minismi luhistuu, ja maailmaan astuu objektiivinen sattuma. se on juurtunut syvälle 
olevan omaan luonteeseen, ja se vapauttaa myös ihmisen fatalistisista ”kohtalon kah-
leista”. Cicero oli arvostellut tätä näkemystä muun muassa kirjoituksessaan De finibus 
bonorum et malorum (Korkeimmasta hyvästä ja pahasta). Jos kuitenkin intetään hänen 
tapaansa, että deklinaatioita ei ole, koska myös sattumilta vaikuttavilla seikoilla täytyy 
olla syy (ks. De fin. i,6,19), ei ole huomattu, millä abstraktiotasolla epikuros filosofoi. 
kyse on arkhê-prinsiipeistä, maailman alkuperusteista. Jos filosofiaa yleensä halutaan 
harjoittaa, sen on pakostakin lähdettävä liikkeelle jostakin. aristoteles oli todennut 
terävästi, että jos kaikelle vaadittaisiin todistus, pitäisi todistelua jatkaa äärettömiin 
(Met. i,4,1006a8–10). Jotakin on siis pakko hyväksyä valmiina; on olemassa lähtö-
kohtia, joiden ”taakse” ei ole tarpeen eikä mahdollistakaan mennä. Vaikka Marx tässä 
puhuu vanhasta kreikkalaisesta näkemyksestä, ei se liene erityisemmin ristiriidassa 
Feuerbachinkaan kanssa, kun tämä katsoi filosofian pystyvän ponnistamaan esiin ih-
misen ”lajintietoisuuden” ja siihen perustuvan ”todellisen olemisen” pohjalta. Joka 
tapauksessa arkhê-lähtökohdat on muovattava mahdollisimman johdonmukaisella 
tavalla, ja silloin on välttämätöntä ottaa sattuma mukaan. Vaikka jokaisella yksittäi-
sellä tapahtumalla olisikin jokin syy, tämän ei tarvitse nihiloida satunnaisuutta yhtenä 
yleisempänä periaatteena. 

kuten nähtiin, Lucretius operoi sattumilla melko paljon ja ymmärsi ne ikään kuin 
häiriötekijöiksi, jollaiset silloin tällöin vaikuttavat kaikkiin vakailtakin näyttäviin ko-
konaisuuksiin. nyt asiaan ilmaantuu uusi aspekti, kun osoittautuu, että myös atomien 
suhteellinen itsenäisyys pakottaa olettamaan näin ymmärrettyjä sattumia. suhteellinen 
itsenäisyys edellyttää sisäisen syyn, deklinaation, olettamista. Jos nyt deklinaatiolla 
puolestaan olisi jokin kausaalinen syy, sen olisi pakko tulla atomiin ulkoa päin; atomin 
sisältä se ei voisi olla peräisin, koska atomi on jakamaton ja muuttumaton. Loppu-
tuloksena olisi, että atomi ei olisikaan osittain sisäisesti määräytynyt eli suhteellisen 
itsenäinen. 

atomismin puitteissa on siis mahdotonta perustella ajatusta, että perushiukkaset 
olisivat osittain itsestään käsin määräytyneitä ja samalla täydellisen determinoituneita. 
koska Marx ei kuitenkaan pelkästään tutki historiallista atomismia, vaan myös kehit-
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telee omaa näkemystään, on kiinnostavaa myös kysyä, miten käy siinä tapauksessa, 
jos luovutaan a-tomoksista, toisin sanoen ei tunnusteta jakamattomien entiteettien 
olemassaoloa vaan ymmärretään atomit pelkästään pieniksi hiukkasiksi. Vaikuttaa siltä, 
että sattumista ei päästä eroon silloinkaan. Olkoon meillä jokin liikkuva hiukkanen; 
kun se muuttaa suuntaansa, saattaa tapahtuman syy hyvinkin olla peräisin sen sisältä. 
koska hiukkanen kuitenkin on loputtomiin jaettavissa – kun kerran nyt oletetaan, 
ettei jakamattomia perusosasia ole – niin sen sisällä piilee loputon määrä osia ja suh-
teita, liikkeitä ja niiden yhteyksiä. Miten pieni se onkin, se on yhtä tyhjentymätön 
kuin Lucretiuksen ääretön universumi. niinpä myös sen sisällä saattaa aina käydä 
niin, että jostakin ilmaantuu äkillinen tekijä, joka muuttaa jonkin kokonaisuuden 
toimintaa. Tämä taas merkitsee, että myös siellä on sekä enemmän että vähemmän 
vakaita kokonaisuuksia. Tällöin on myös ilmeistä, että hiukkasen suunnanmuutos 
olisi saattanut tapahtua jollakin toisellakin tavalla, ehkä toiseen suuntaan tai toisella 
hetkellä, mikäli peliin olisivat puuttuneet jotkin toiset syyt. Tässä mielessä se on aina 
satunnainen tapahtuma. 

kun atomeilla on deklinoinnin kyky, ne pystyvät ”häiritsemään” kumppaneitaan, 
tuomaan niiden yleisesti ottaen vakaaseen olemassaoloon ja liikkeeseen jotakin uut-
ta ja erikoista, jota on mielekästä kutsua sattumaksi. Tässä katsannossa oleva ei ole 
kauttaaltaan yhtäläisen determinoitua ja välttämätöntä, vaan sen eri osien ja hetkien 
determinaation ja välttämättömyyden asteissa esiintyy vaihtelua; niiden heikompaa 
astetta kuvataan sitten sattuman käsitteellä. On selvää, että sattuma – tai paremmin-
kin satunnaisuus, koska kyse on olevan laajoja alueita koskevasta määreestä – on tässä 
katsannossa jotakin objektiivista. Jos tällä tavoin ymmärretty ja perusteltu sattuman 
objektiivisuus haluttaisiin kiistää, olisi ilmeisesti kiistettävä se, että olevassa itsessään 
on sekä enemmän että vähemmän vakaita tai pysyviä osia ja että vähemmän vakaat ja 
pysyvät toisinaan vaikuttavat enemmän vakaisiin ja pysyviin. Tämä vaikuttaa kuiten-
kin varsin hankalalta yritykseltä, niin perustavista seikoista on kyse. 

ilmeistä on myös, etteivät näin johdetut sattumat ole absoluuttisia vaan suhteel-
lisia, aivan kuten atomien itsenäisyyskin. Jos Cicero olisi halunnut vain sulkea pois 
absoluuttiset sattumat – kaiken determinaation ulottumattomiin jäävät tapahtumat eli 
absoluuttisen itsenäiset maailman saarekkeet – olisi monistista näkemystä tavoitellut 
Marx mitä todennäköisimmin yhtynyt häneen. Marx kuitenkin tulkitsee stoalaisen 
Ciceron polemisoineen ylipäätään sattuman käsitettä, siis myös suhteellisia sattumia 
vastaan, ja torjuu sellaisen. 

Voi helposti huomata, että Marx on myös sattumien luonteen ymmärtämisessä 
seuraillut Hegeliä. kuten äsken nähtiin, Marx käyttää Hegelin abstraktin ja reaalisen 
mahdollisuuden käsitteitä, ja ne taas liittyvät suoraan Hegelin tapaan ymmärtää sattu-
ma.104 Hegeliä ei niinkään kiinnostanut – ei ainakaan pohdinnan lähtökohtien tasolla 
– filosofinen perinne, jossa oli keskusteltu ilman mitään syytä tapahtuvaksi ilmiöksi 
määritellyn sattuman mahdollisuudesta, vaan toinen, kontingenssin käsitteeseen liitty-
nyt traditio, jossa sattuma oli ymmärretty asiaksi, joka olisi saattanut olla tai tapahtua 
myös toisin.105 niinpä satunnaisuus oli hänelle ”mahdollisuuden ja todellisuuden 
ykseyttä” (HW 6, 205). Mahdollisuudessa taas erottui – kuten todellisuudessakin – ta-
soja tai asteita, joista tässä yhteydessä merkittävin on reaalinen mahdollisuus erilaisine 
ilmentymineen. Tämä merkitsee ensinnäkin, että Hegelin katsannossa ei ole miele-
kästä kysyä, onko jokin ilmiö tai tapahtuma välttämätön vai satunnainen; sattumia 
on aina tarkasteltava ikään kuin jonkin verran todellisuutta ja sen välttämättömyyksiä 
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sisällään pitävinä. Jos sattuma ymmärrettäisiin välttämättömyyden kontradiktoriseksi 
vastakohdaksi, tulisi sattumista maailman kaikesta determinaatiosta irrallisia ilmiöi-
tä. On kuitenkin ilmiselvää, ettei sellaisia voi olla: jo se, että olemme saaneet jostakin 
erikoiselta vaikuttavasta tapahtumasta tiedon, osoittaa sen kietoutuneen maailman 
lainalaisuuksien kudelmaan. sellaisella sattuman käsitteellä ei todellakaan kannata 
operoida. sen sijaan sattuma on aina suhteellinen asia; jokin on satunnaista suhtees-
sa joihinkin välttämättömyyksiin, ja vain siten. Toiseksi, sattumien satunnaisuuden 
aste ei tällöin voi olla vakio, mutta se ei ole käsitteen puute vaan pikemminkin ansio. 
sattuma ilmentää todellisuuden uumenissa piileviä mahdollisuuksia, ja siten kuin 
kaikki periaatteessa mahdollinen ei ole yhtäläisen odotettua, siten ei myöskään kaikki 
satunnainen ole yhtäläisen yllättävää. 

Juha Manninen ja Martin kusch selittävät hyvin, miten Hegelin reaalisen todelli-
suuden (ja välttämättömyyden) ja satunnaisuuden dialektiikassa on paljon samaa kuin 
hänen kuuluisassa olemuksen (tai lain) ja ilmiön dialektiikassaan: ”satunnaisuuden ja 
reaalivälttämättömyyden dialektiikan voi nähdä rinnakkaiseksi ilmiön ja lain dialektii-
kalle. samoin kuin laki on ilmiöiden olennainen puoli, niissä ilmenevä pysyvyys, myös 
reaalivälttämättömyys on satunnaisen maailman prosesseissa ilmentyvä identtisyys, 
muutoksessa, tulemisen levottomuudessa samana pysyvä aines.” (Manninen & kusch 
1987, 253.) ”Vaikka reaalivälttämättömyys Hegelillä kasvaakin esiin olemassaolon 
moninaisuudesta ja muuttuvuudesta, se ei pyyhi pois siihen sisältyvää satunnaisuutta, 
vaan jää siihen nähden suhteelliseksi” (mt.). Manninen ja kusch katsovat myös, että 
tällaisella orientaatiolla oli perustansa Hegelin näkemyksessä ”absoluuttisesta todelli-
suudesta”, joka liittyi hänen kamppailuunsa yhtäältä spinozistista, yhdeksi totalitee-
tiksi ymmärrettyä, ja toisaalta leibnizlaista, moneuden annettuna ottavaa substanssia 
vastaan (mt., erit. 260–261). 

Marxin näkemys deklinaatiosta voidaan ymmärtää paitsi Hegelin filosofian jatkok-
si ja korjailuksi myös tulokseksi hänen eräiden muiden edeltäjiensä ideoista. koska 
luonto Marxin katsannossa sisältää mahdollisuuden aineksia, eivät sen välttämättö-
myydet hallitse sitä absoluuttisesti, vaan ikään kuin jättävät tilaa uuden, myös mutkik-
kaamman ja ”korkeamman” synnylle. Jotta tämä uusi voisi ilmaantua jostakin ilman 
”spirituaalista periaatetta”, on luonto itse aktiivista ja produktiivista, mitä oli erityisen 
vahvasti korostanut schelling. Ja jotta vältettäisiin Holbachin osoittama absoluuttisen 
passiivisten olioiden ongelma, on luonto aktiivista kaikkien osastensa osalta. Deklinaa-
tion konseptiossa kaikki tämä tulee esiin. Luonnon produktiivisuuden Marx huomioi 
yhtyessään Lucretiuksen esitykseen siitä, miten luonto deklinaatioiden ansiosta luo 
koko rikkaan, monimuotoisen maailman: ”Lucretius sanoo oikein [mit Recht], että 
mikäli atomeilla ei olisi tapana poiketa radaltaan, ei niiden kohtaamisia ja toisiinsa 
iskeytymisiä olisi tapahtunut eikä maailma ikinä syntynyt” (De 90/eB 1, 283–284)
(x). edempänä (luvussa ii.iii) Marx muotoilee asian niin, että jos atomi oletetaan 
valmiiksi olioksi (Fertiges) (mt., 103/294), se ei suoriudu tehtävästään monimuotoista 
maailmaa kokoavana voimana. 

Deklinaatiot tekevät objektiivisen todellisuuden determinoituneisuudesta moni-
tasoista tai -asteista, ja tämä taas on ihmisen vapauden edellytys. Marxin maininnan 
mukaan kyse olisi tietoisuuden (Bewusstsein) vapaudesta; Lucretius näet puhuu vapaasta 
tahdosta (libera [...] voluntas) (DRn ii,256–257), ja tahtohan on yksi osa laajasti ym-
märrettyä tietoisuutta (tajuntaa). Olisi outoa ajatella, että tietoisuutta hallitsisi yhtä 
tiukka välttämättömyys kuin vaikkapa planeettojen liikkeitä. edelleen, koska Marx 
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sympatisoi epikurolaisten tiettyä, tosin rajoittunutta käytännöllisyyttä ja esimerkiksi 
sitä, miten epikuroksen mukaan ”välttämättömyydessä eläminen” (De 79/eB 1, 275; 
seneca, epistulae Xii,10) ei ole välttämätöntä, hän tarkoittaa todennäköisesti myös 
ihmisen toiminnan vapautta. Tämäkin on mukana myös Lucretiuksella; hänen sanon-
tansa mukaan meitä marssitetaan (progredimur) (DRn ii, 258) halumme toimesta 
sen osoittamaan suuntaan. Jos objektiivisessa todellisuudessa kaikki olisi täydellisen 
välttämätöntä, ihminen pystyisi toteuttamaan vain sellaiset päätöksensä, jotka vas-
taavat tarkalleen maailman ennalta määrättyä kulkua, jolloin ne eivät olisikaan aitoja 
päätöksiä tai valintoja. näin epikuroksen näkemys suuntautuu terävästi kaikkinaisia 
kohtalo-oppeja vastaan. Marx viittaa myös Menoikeus-kirjeen kuuluisaan kohtaan: 
”Välttämättömyyttä, jonka jotkut ovat asettaneet kaiken valtiattareksi, ei ole, vaan jot-
kin asiat ovat satunnaisia, toiset riippuvat vapaasta tahdostamme” (De 78/eB 1, 274; 
vrt. DL X,133)(x). nykyään kohdan tulkinta kylläkin on muuttunut, ja on katsottu, 
että siinä ei kielletä välttämättömyyttä kokonaan, vaan välttämättömät asiat näyt-
täisivät muodostavan kolmannen luokan satunnaisten ja tahdostamme riippuvaisten 
rinnalla. 

nopeasti lukiessa saattaa näyttää kuin Marx arvostelisi deklinaatio-luvussa epiku-
rosta vain vähäsen. kuitenkin luku sisältää erään merkittävän kriittisen huomautuksen. 
Marxin mukaan epikuroksen ajattelulle on luonteenomaista, että se paljolti ”liikkuu 
välittömän olemisen [unmittelbares Sein] alueella”, jolloin ”kaikki määreet [ovat] hä-
nelle välittömiä” (De 86/eB 1, 281). Juuri siksi epikuros esittää myös suoraviivaisen 
putoamisen ja atomien radaltaan poikkeamisen ”erilaisina välittöminä liikkeinä” (als 
unmittelbar verschiedene Bewegungen). Tämä merkitsee, että deklinaatio, epikuroksen 
havainnollistus atomien suhteellisesta itsenäisyydestä ja sattumien olemassaolosta, ei 
sittenkään ole malli modernissa mielessä, tai paremmin sanoen se ei ole pelkästään sitä. 
siinä on sellaisen ainesta, mutta epikuros asettaa idealleen suurempia vaatimuksia kuin 
moderni ajattelu malleille. nykyisen käsityksen mukaan malleissa operoidaan analo-
gioilla ja ne saattavat olla hyödyllisiä, jos niissä suoraan kuvattujen sekä selitettävien 
ilmiöryhmien välillä vallitsee jossain suhteessa selkeä, usein rakenteellinen yhtäläisyys 
(isomorfia), jolloin esimerkiksi taloudellisia prosesseja pystytään kuvaamaan pylväillä 
ja käyrillä.106 epikuros kuitenkin näyttää ajatelleen, että mallissa suoraan kuvatun 
ilmiön piti myös sisältyä välittömänä, siis sellaisenaan, selitettävään entiteettiin, joka 
tässä tapauksessa oli maailma tai luonto. siksi hän esitti deklinaation omana erityisenä 
liikkeen lajinaan, suoraviivaiselta radalta poikkeamisena. Tämä erikoinen näkemys oli 
nähtävästi seurausta ensinnäkin epikuroksen sensualismista ja toiseksi antiikin ajan 
aloittelevaa tiedettä yleisemminkin vaivanneesta ongelmasta, tiedostuksen teoreettisen 
ja empiirisen tason keskinäisten suhteiden jäsentymättömyydestä. Jälkimmäinen näkyi 
lievempänä jopa aristoteleella, kun hän toisinaan yritti ratkaista abstrakteja ongelmia 
havainnollisiin kuvauksiin vedoten ja esimerkiksi samaisti filosofisesti merkittävän 
”ensimmäisen liikkeen” säännölliseen ympyräliikkeeseen. 

Marxin kriittinen kommentti epikurokselle vahvistaa, ettei hän hyväksy absoluut-
tista sattumaa. On kyseenalaista, tarkoittiko epikuroskaan deklinaatioiden olevan ab-
soluuttisia sattumia. Deklinaatiot ilmenevät aina suoraviivaisen liikkeen yhteydessä; ne 
pistävät atomit poikkeamaan vähäsen (paulum) (DRn ii,219), vain ihan pikkuriik-
kisen (perpaulum) (De fin. i,Vi,19) suoralta liikelinjalta, ei suinkaan poukkoilemaan 
mielivaltaisiin suuntiin.107 edelleen, suoraviivainen putoamisliike ja deklinaatio tuot-
tavat ikään kuin synteesinään repulsion, atomien toisiinsa törmäilyn siitä aiheutuvine 
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suunnanmuutoksineen, mikä synnyttää näkyvät oliot ja niiden liikkeet. Myös repulsio 
tapahtuu determinoidusti ja vaikuttaa siten siihen, että näkyvästä maailmasta löytyy 
runsaasti lainalaisia liikkeitä. näin epikuros välttää sattuman absolutisoinnin myös 
ilmiöiden maailmassa. Toisaalta, koska deklinaatiot kuitenkin sattuvat ennalta arvaa-
mattomina hetkinä ja siitä syystä – kun näet atomit ovat koko ajan liikkeessä – en-
nalta määräämättömissä paikoissa, ei ole mahdotonta tulkita niiden edustavan jossain 
mielessä myös absoluuttista sattumaa. kun nyt Marx näpäyttää epikurosta deklinaa-
tion eristämisestä omaksi liikelajikseen, niin ainakin hän välttää sattuman täydellisen 
itsenäistämisen sudenkuopan: kun deklinaatio erityisenä ”sattumaliikkeenä” katoaa, 
katoavat myös yksittäiset deklinaatiot tapahtumahetkineen. se, mitä jää jäljelle, ovat 
suhteelliset sattumat, suhteellinen satunnaisuus koko luonnon tai olevaisen yhtenä as-
pektina, yhtenä maailman yleisistä määreistä, joka tosin ilmenee jossain vahvempana, 
toisaalla taas heikompana. ne yksittäiset havaittavat ilmiöt, joita pidetään sattumina 
ja joille usein voidaan osoittaa jokin ajankohta, eivät koskaan ole deklinaatioita ”puh-
taan” sattuman mielessä, vaan yleisen suhteellisen satunnaisuuden konkretisoitumia, 
jotakin enemmän tai vähemmän determinoitunutta. 

Deklinaatio-luvun lopussa Marx ottaa esiin Demokritoksen näkemyksen ja viittaa 
tällöin aristoteleen atomismin kritiikkiin tavalla, joka saattaa ensi katsomalta herät-
tää kysymyksen, onko Marx sittenkään vielä sanoutunut lopullisesti irti teleologisesta 
maailmankuvasta: ”Aristoteles polemisoi oikeutetusti häntä [Demokritosta] vastaan: 
’Leukippoksen ja Demokritoksen, jotka väittävät ensimmäisten kappaleiden liikku-
van jatkuvasti tyhjyydessä ja äärettömyydessä, tulisi siis selittää, mikä on tämä liike 
ja mikä on niiden luonnollinen liike. Jos näet elementit liikkuvat toinen toisensa vai-
kutuksesta pakotetusti, kullakin on välttämättä myös jokin luonnollinen liike, jonka 
vastainen pakotettu liike on. ensimmäinen liikuttava liike ei voi olla pakotettu, vaan 
se on luonnollinen. Päädytään äärettömään, ellei ole jotakin ensimmäistä’”. (De 91/
eB 1, 285.)108 kun siis Marx sanoo aristoteleen suulla Demokritoksen päätyvän ää-
rettömään regressioon siitä syystä, ettei hän postuloinut ”ensimmäistä”, ”luonnollista” 
liikettä, niin onko kyseessä luonnonteleologia? epäjohdonmukaisuuksien löytyminen 
välivaiheen työstä, linjaansa vielä etsivän – vaikkakin useita perustavia ratkaisuja jo 
tehneen – ajattelijan työstä olisi omalla tavallaan johdonmukaista, mutta silti kyse on 
todennäköisesti muusta. 

aristoteleen kritiikki atomistisesta liikekäsityksestä oli monitahoista. sikäli kuin 
hän ajatteli, että maailman moninaiset liikkeet edellyttävät finaalisesti ”ensimmäis-
tä” liikettä, hän oli kaikelle liikkeelle sen itsensä ulkopuolisen tarkoituksen postuloi-
va teleologi. Yhtä kestämättömiä olivat niinikään teleologiaan perustuvat ajatukset 
aineiden ”luonnollisista” liikkeistä kohti niiden luonnollisia paikkoja. Mutta sikäli 
kuin aristoteles halusi arvostella liikkeen jonkin erityislajin absolutisointia, hän oli eit-
tämättä oikeilla jäljillä. aristoteleen katsannossa kaikki olemassaoleva kyllä kytkeytyi 
yhteen, mutta samalla oleva koostui toisiinsa redusoitumattomista aspekteista, mistä 
seurasi, että myös liikettä oli monenlaista: ”Olioista erillään ei ole mitään liikettä. se, 
mikä muuttuu, muuttuu aina substanssin, kvantiteetin, kvaliteetin tai paikan mu-
kaan [...] siten liikkeellä ja muutoksella on yhtä monta lajia kuin olevalla.” (Phys. 
iii,1,200b32–34&201a8–9.) kun liikkeen kaikki lajit kuitenkin ovat kytköksissä jo-
honkin yhteen, ”ensimmäiseen” liikkeeseen, aristoteles tulee itse asiassa puolustaneeksi 
monismia. ensimmäinen eli liikkumaton liikuttaja oli aistein havaittavista olioista 
erillinen substanssi (Met. Xii,7,1073a3–5), mutta yhteydessä päämääräsyyhyn (mt., 
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Xii,7,1072b1–2) ja sitä kautta koko maailman tapahtumiin. konseption monistinen 
ja samalla järkeenkäyvä ainesosa on siinä, että sen mukaan maailma on yhtaikaa sekä 
yhtenäinen, jollain perustavalla tasollaan yhtenä ja samana pysyvä, että myös laadul-
lisesti monitasoinen.109 

Toisin sanoen aristoteleen ”ensimmäinen” liike oli ensimmäistä myös siinä mieles-
sä, että se oli liikettä sen mahdollisimman yleisessä muodossa. Demokritokselta tämä 
näkemys ilmeisesti puuttui. Luonnollisesti hänelläkin atomien avaruudellinen liike oli 
yleistä sillä tavoin, että se oli liikkeen ainoa laji, mutta sellainen yleisyyden konseptio 
voitaisiin hyväksyä vain, jos hyväksyttäisiin täydellisen reduktionistinen maailmanku-
va. Demokritos olisi ehkä päässyt pidemmälle, jos hän olisi yrittänyt vastata kysymyk-
seen, miksi atomit olivat jatkuvassa liikkeessä, eli mikä oli liikkeen suhde varsinaisiin 
alkuperiaatteisiin, atomeihin ja tyhjyyteen. koska liike itse ei kuulunut niihin, olisi 
se pitänyt yrittää jollain tavoin niistä johtaa. Vastaan olisi näin tullut arkhên käsite, 
jonka kautta kreikkalaisessa filosofiassa pyrittiin hahmottamaan olevan yleisintä, py-
syvää puolta mutta samalla myös sen suhdetta ilmiömaailmaan. useimmat konseptiot 
pyrkivät huomioimaan nämä molemmat. Demokritokselta liikkeen alkuperän prob-
lematiikka lienee kuitenkin jäänyt työstämättä, niin ainakin aristoteles näyttää hänet 
ymmärtäneen. seurauksena oli, että atomien avaruudellinen liike, niiden mekaaninen 
toisiinsa törmäily, jäi filosofisesta problematiikasta irralliseksi ja tuli absolutisoiduksi. 

On myönnettävä, ettei Marxin sanonta aristoteleen ”oikeutetusta”, ”ensimmäiseen” 
ja ”luonnolliseen” liikkeeseen kytkeytyvästä Demokritos-polemiikista ole täysin sel-
keä. Hänen ajatusmaailmaansa tuntematon saattaisi luulla sitä jopa puolustuspuheeksi 
kaikkein naiiveimmalle, Hegelinkin naureskelemalle teleologialle, jonka mukaan kivet 
eivät putoa maahan painovoiman vaikutuksesta vaan siksi, että ne etsivät ”luonnollista 
paikkaansa”. Todennäköisempää kuitenkin on, että Marxia on viehättänyt ensinnäkin 
aristoteleen mekanistisuuden kritiikki ja toiseksi hänen monistis-sävyinen tapansa 
nähdä liike sekä mahdollisimman yleisenä että myös laadullisesti moninaisena. Marxin 
siteeraamassa kohdassa puhutaan ”pakotetusta” liikkeestä, ja samoilla kohdin Marx 
kiivailee muutoinkin Demokritoksen ”väkivaltaista liikettä” ja ”sokeaa välttämättö-
myyttä” vastaan (De 91/eB 1, 284). aristoteleen liikehierarkia taas oli käyttökelpoi-
nen esimerkiksi uskonnollisia maailmanselityksiä arvosteltaessa. Jos halutaan kumota 
vaikkapa luomisusko, ei sitä voida tehdä parhaalla tavalla pelkästään mekaanisten 
syyketjujen ikuisuuteen viittaamalla, vaan on operoitava mahdollisimman yleisellä 
liikkeen käsitteellä. Muussa tapauksessa uskonnon puolustaja voisi väittää niin sano-
tun jatkuvan luomisen olettamista välttämättömäksi, kun näet materialismi ei – kuten 
epälukuisa ajattelijoiden joukko Plutarkhoksesta newtoniin oli huomauttanut – kui-
tenkaan kykene selittämään maailman kehitystä kohti ”korkeampia” muotojaan. 

Tiivistäen voi sanoa, että Marx osoittaa tässä luvussa, miten atomien deklinaatio oli 
epikuroksen merkittävä keksintö, joka erotti hänet selkeästi vanhemman atomismin 
edustajista ja kohotti hänet filosofina heidän yläpuolelleen. Deklinaatiolla oli useita 
funktioita. se oli objektiivinen, mekanistis-deterministisen maailmankuvan puitteet 
murtava sattuma, ihmisen vapaan tietoisuuden ja toiminnan edellytys, luonnon pro-
duktiivisuuden edellytys sekä vielä olioiden erillisyyden ehto, elealaisten ekstremistis-
tä monismia vastaan suuntautuva individuaatioperiaate, jonka ansiosta atomit olivat 
suhteellisen itsenäisiä, osittain itse itseään liikuttavia. 

Marxin tulkinnassa epikuros johti näkemyksensä materian jokaisen osan itseliikku-
vuudesta puhtaan filosofisesti: ilman itseliikkuvuutta materialla ei ylipäätään olisi osia; 
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kokonaisuus nielaisisi ne täydellisesti, ne katoaisivat olemattomiin kuin pisteet viivaan. 
nykyään voi kuitenkin nähdä, että tämä näkemys on osoittautunut Demokritosta ja 
newtonia kaukokatseisemmiksi myös fysiikan kannalta, kun hiukkastyyppi toisensa 
jälkeen on osoittautunut osista koostuvaksi ja sisäisiä tapahtumia sisältäväksi.110 On 
myös ilmeistä, että atomien itseliikunnalla on ekologisia kytkentöjä. edellä jo viitattiin 
(jaksossa 3.3.) Bowlerin kommentteihin siitä, miten mekanistinen atomiteoria vahvisti 
1600- ja 1700-luvuilla sittemmin arveluttavaksi osoittautunutta, luonnon mielivaltais-
ta manipuloitavuutta korostanutta maailmankuvaa.111 Tällöin nähtävästi myös päin-
vastainen pätee: jos luonto mielletään ei-mekaaniseksi ja tyhjentymättömyytensä takia 
kaikkien selityskaavojen puitteet ylittäväksi, on sitä viisasta kohdella kunnioittavasti. 

5.3. Atomien kvaliteetit

Marx:

On atomin käsitteen kanssa ristiriidassa, että atomilla olisi ominaisuuksia, sillä kuten 
epikuros sanoo, jokainen ominaisuus on muuttuvainen, mutta atomit eivät muutu. 
nyt vain on aivan yhtäläisen välttämätön johtopäätös, että niille on annettava niitä, 
kun näet repulsiossa monilukuisten atomien, jotka ovat aistimellisen tilan toisistaan 
erottamat, täytyy välttämättä olla välittömästi toisistaan ja puhtaasta olemuksestaan 
eroavia, so. niillä on oltava kvaliteetteja. (De 93/eB 1, 285.)(x)112

kvaliteettien kautta atomi saa olemassaolon, joka on ristiriidassa sen käsitteen kanssa; 
se tulee esitetyksi ulkoistuneena, olemuksestaan erotettuna olemisena. Juuri tämä risti-
riita muodostaa epikuroksen pääasiallisen mielenkiinnon kohteen. niinpä, heti kun 
hän on olettanut atomille jonkin ominaisuuden ja siten tehnyt päätelmän atomin 
materiaalisesta luonteesta, hän saman tien vastaolettaa [kontraponiert] määreitä, jotka 
hävittävät tämän ominaisuuden sen omalla alueella ja saattavat sen sijaan voimaan 
atomin käsitteen. (Mt., 93–94/286.)(x)

erittäin tähdellistä on viimein se, että epikuros ottaa kolmanneksi kvaliteetiksi [koon 
ja muodon ohella] painon. Painopisteessä materialla on ideaalinen yksittäisyys, joka 
muodostaa yhden atomin perusmääreistä. kun siis atomit on saatu siirretyksi havain-
nollisen ajattelun maailmaan, täytyy niiden olla myös painollisia. (Mt., 97/289.)(x)

Marx esitti useita keskeisiä teoreettis-filosofisia oivalluksiaan jo edellisessä luvussa. nyt 
hän toistaa runsaasti jo sanomaansa sekä konkretisoi sitä atomien ominaisuuksien osal-
ta. atomien varustaminen ominaisuuksilla (kvaliteeteilla) on ristiriidassa atomin kä-
sitteen, siis atomin muuttumattomuuden ja jakamattomuuden kanssa. Muuttuvuus-
kysymyksen kohdalla ristiriita syntyy siitä, että ominaisuuksilla kuvataan muuttuvaisia 
entiteettejä. näin asian ymmärsi Marxin mukaan myös epikuros, jonka lausuntoa 
jokaisen kvaliteetin (poiotês)113 muuttuvuudesta Marx siteeraa eräässä viitteessä (mt., 
155/342; vrt. DL X,54). Tällä kohdin Marxin esitys ei kuitenkaan ole vakuuttava, sillä 
epikuros puhuu kyseisessä kohdassa vain havaittavien olioiden kvaliteeteista, ei kva-
liteeteista ylipäätään. Jotta epikurosta voitaisiin arvostella loogisesta ristiriidasta, olisi 
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osoitettava hänen pitäneen kaikkia kvalitetteja muuttuvaisina. niin hän kuitenkaan ei 
tee, vaan katsoo atomien ominaisuudet yhtä pysyviksi kuin ovat atomit itse. 

sen sijaan toista ongelmaa, jakamattoman atomin suhdetta sille postuloitaviin omi-
naisuuksiin, Marx käsittelee terävästi, ja hänen voi nähdä jälleen hyödyntäneen vah-
vasti Hegeliä. Jakamattomien ja niin ollen absoluuttisen itsenäisiksi käsitteellistettyjen 
atomien ominaisuudet jäävät pakostakin niihin nähden ulkoisiksi (vrt. HW 18, 362); 
niitä on mahdotonta johtaa niiden käsitteestä. nähtävästi ominaisuuksien antaminen 
atomille on jo sinänsä ristiriidassa atomin teoreettisen, käsitteellisen jakamattomuu-
den kanssa; tämä tosin riippuu siitä, miten jakamattomuus ymmärretään. sitä paitsi 
ominaisuudet ilmaisevat suhteissa olemista; niitä ei voida antaa objekteille ilman, että 
objekteja samalla vähintäänkin vaivihkaa vertaillaan keskenään. Jos maailman kaikki 
oliot olisivat aivan samanlaisia, ei olisi mielekästä puhua niiden ominaisuuksista. Omi-
naisuuksissa tulevat esiin joko olioiden määrällisesti mitattavat (esimerkiksi suurempi 
tai pienempi koko) tai laadulliset (esimerkiksi värit) eroavuudet. koska kyse on myös 
jälkimmäisessä tapauksessa eroavuuksista, ei yhden ainoan laatumääreen olettaminen 
ole mielekästä. Toisin sanoen, kuten suhteissa oleminen on ylipäätäänkin ristiriidassa 
täysin itsenäisiksi määriteltyjen atomien kanssa, siten sitä ovat myös atomien ominai-
suudet. Demokritokselta ristiriita jäi jälleen huomaamatta, kun taas epikuros havaitsi 
sen ja yritti tulla toimeen sen kanssa. 

sillä tietysti myös epikuroksen oli pakko olettaa atomeille ominaisuuksia; muussa 
tapauksessa havaittavan luonnon monimuotoisuuden ja rikkauden selittäminen ato-
meista käsin olisi ollut sula mahdottomuus. kun hän siis kuitenkin oivalsi, ettei tämä 
ollut sopusoinnussa atomin käsitteen kanssa, niin Marxin mukaan hän heti perään 
”vastaoletti” toisia, edellisille vastakkaisia ominaisuuksia. atomeita on esimerkiksi eri 
kokoisia, mutta tämä houkuttelee kysymään niiden havaittavuutta. Riittävän suuret 
atomithan olisivat näkyviä, ja sitä epikuros ei voinut sallia (miksi ei, siihen palataan 
pian). niinpä epikuros kiirehtii lisäämään, että atomien koon vaihtelulla on myös 
rajansa (vrt. DL X,55–56). samoin atomeja on eri muotoisia, mutta kun atomit kä-
sitteensä mukaan ovat diffuusia massaa, ”abstraktia itsesamuutta” (De 97/eB 1, 288), 
toisin sanoen jotakin muodotonta, niin epikuros katsoo myös, että muotojen eroja on 
mahdotonta määritellä lähemmin (mt.). näin atomien ominaisuudet tavallaan suh-
teellistuvat. Ominaisuuksista tulee kohtalaisen selkeitä ja pysyviä, jolloin niistä saattaa 
olla luonnontieteellistä hyötyä vielä niitäkin hämärämpien ja muuttuvaisempien ilmi-
öiden invariansseja etsittäessä. kun ne siis yhä vaikuttavat havaittavan maailman olioita 
kestävämmiltä ja itsenäisemmiltä, ne voidaan yhä pyrkiä assosioimaan absoluuttisen 
muuttumattomiin ja itsenäisiin perushiukkasiin, jolloin atomin käsitteestä ei tarvitse 
luopua. Tähän tapaan epikuros ponnistelee filosofisten abstraktioiden maailmasta 
kohti konkretiaa – tavallaan taitavasti, mutta atomismin perimmäisistä ristiriidoista 
irti pääsemättä. 

Demokritoksella atomien ominaisuuksia olivat muoto, asema ja järjestys sekä vielä 
muodon johdannaisena koko, eikä mitään näistä tietenkään oltu pystytty johtamaan 
atomin käsitteestä, vaan ne jäivät siitä erillisiksi (vrt. mt., 95–96/287–288). kun epi-
kuros lisäsi mukaan painon – tai ainakin korosti enemmän sen merkitystä, mikäli 
katsotaan eräiden antiikin lähteiden mukaisesti sen kuuluneen myös Demokritoksen 
käsitteistöön – niin Marxin mukaan hän teki tämänkin uudistuksen siinä tarkoituk-
sessa, että saisi abstraktin atomin käsitteen ja havaittavassa maailmassa käyttökelpoiset 
atomit yhdistymään luontevasti toisiinsa, välittymään keskenään. asia liittyy taaskin 
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Hegeliin, jonka luonnonfilosofiassa oli tärkeää luokitella materian osia ja olioita sen 
mukaan, miten hajanaisia tai toisaalta yhtenäisiä, sisäisesti jäsentyneitä, lopulta paljolti 
itsestään käsin ohjautuvia kokonaisuuksia ne olivat. 

Hegelin mukaan paino oli yksi olion jäsentyneisyyttä edistävä tekijä; kappaleet ovat 
itsenäisiä painonsa kautta (HW 9, 68 Z). Painoon nimittäin liittyy ajatus painopistees-
tä, joka sijaitsee kappaleessa itsessään (mt.). Onkin helposti ymmärrettävissä, että pai-
nopiste, kappaleeseen vaikuttavien voimien resultantti, auttaa selittämään kappaleen 
”käyttäytymistä” yhtenäisenä ja siten itsenäisenä entiteettinä. Toisaalta paino kuitenkin 
liittyy vahvasti olioiden keskinäisiin suhteisiin, mikä oli tullut luonnontieteellisesti to-
distetuksi gravitaation käsitteessä. newtonhan oli osoittanut, että kappaleiden painon 
selitti maan vetovoima, joka taas oli kaikkien kappaleiden keskinäisen, niiden massasta 
juontuvan gravitaation erikoistapaus. niinpä, paradoksaalista kyllä, ”[j]okaisella kap-
paleella on painopiste, jotta sillä keskuksena olisi keskuksensa toisessa” (mt., 72 Z)(x). 
näin Hegel tähdentää asian filosofista puolta, sitä että kaikki kappaleet tai oliot ovat 
vain suhteellisen itsenäisiä. syvemmässä katsannossa ne ovat sidoksissa toisiinsa, vain 
toisiaan vasten määritettävissä ja ymmärrettävissä, mikä ei sovi atomistiikan mutta 
sitäkin paremmin Hegelin oman maailmankuvan ja filosofian puitteisiin. 

Marx tulkitsee nyt epikuroksen ajatelleen, että atomien paino korosti – samaan ta-
paan kuin deklinaatiokin – niiden käsitteen mukaista itsenäisyyttä ja samalla helpotti 
niiden hankalaa siirtymistä ilmiöiden maailmaan, jossa hiukkaset nähtävästi oli helppo 
kuvitella painon omaaviksi. Mutta kun paino ja painopiste liittyivät myös kantajien-
sa keskinäisiin suhteisiin eli suuntasivat ne johonkin ”toiseen”, mikä havaittavassa 
maailmassa ilmeni liikkeenä maata kohti, ne olivat ristiriidassa atomien absoluuttisen 
itsenäisyyden kanssa. Ratkaisun olisi saattanut tarjota attraktion olettaminen, mutta 
siihen ei edes epikuroksen kaltainen opin uudistaja ollut valmis. seurauksena oli, että 
epikuros Marxin mukaan operoi painolla vain konkreettisen maailman kontekstissa, 
repulsiosta ja atomien konglomeraateista puhuessaan, kun taas atomin käsitteen tai 
määritelmän yhteydessä, atomien ja tyhjyyden suhdetta tarkasteltaessa, painolla ei 
ollut mitään funktiota, vaikka sen oli määrä olla atomien ominaisuus (De 97–98/
eB 1, 289). atomien painon korostaminen oli siis jälleen yritys rakentaa silta atomin 
käsitteen ja empiirisen maailman välille, mutta voitaneen sanoa, ettei tarkoitus tässä 
tapauksessa kovin hyvin toteutunut, kun näkemyksen ristiriitaisuus jäi niin ilmeiseksi. 
Tosin yrityksestä oli Marxin mukaan se hyöty, että epikuros tuli ennakoineeksi myö-
hemmän luonnontieteen tuloksia. Marx muistuttaa, miten jo Gassendi oli kiittänyt 
epikurosta siitä, että tämän mukaan eri painoiset kappaleet putosivat ylhäältä alas 
samalla nopeudella (mt., 98/289). Marxin mukaan tämä siis johtui siitä, että atomien 
tyhjyydessä tapahtuvaa liikettä tarkastellessaan epikuros ei yrittänyt operoida painon 
määreellä. 

Luvun lopussa Marx tekee parilla lauseella yhteenvetoa tämän sekä edellisen luvun 
sisällöstä: ”näin atomien ominaisuuksien tarkastelu johtaa meidät samaan johtopää-
tökseen kuin deklinaationkin tarkastelu, nimittäin siihen, että epikuros ottaa kohteek-
seen [verobjektiviert] atomin käsitteessä piilevän olemuksen ja olemassaolon välisen 
ristiriidan, ja on niin ollen luovuttanut meille atomistiikan tieteen, kun taas Demo-
kritoksella ei tapahdu itsensä periaatteen realisoitumista, vaan hän pitäytyy pelkästään 
asian materiaalisessa puolessa ja kehittelee hypoteeseja empirian tarpeita varten” (mt., 
98/289–290)(x). Tässä näkyy selvänä, miten Marx arvostaa epikurosta siksi, että tämä 
pyrkii lähentämään abstraktioiden maailmaa ja konkreettista ilmiömaailmaa toisiin-



Nuoren Marxin luonnonfilosofia ja sen ekologiset seuraukset  155

sa, kun taas Demokritoksella ne jäävät toisistaan irrallisiksi, kuin kuilun erottamiksi; 
periaatteet eivät hänellä realisoidu. samalla näkyy, että Marx on kiinnittänyt erityistä 
huomiota Hegelin olemuksen käsitteeseen; tähän palataan edempänä.

5.4. ”Atomoi arkhai” ja ”atoma stoikheia”

Toisen osan kolmannessa luvussa Marx kumoaa aluksi hänen aikanaan varsin tunnetun 
tähtitieteilijän, myös antiikin tähti- ja luonnontiedettä tutkineen J.k. schaubachin 
(1764–1849) väitteen, että epikuros olisi olettanut kahden lajisia atomeita, nimittäin 
atomeja alkuperiaatteina (Anfänge, atomoi arkhai) ja elementteinä (Elemente, atoma 
stoikheia). kreikan sana stoikheion ei ollut aivan yhtä filosofinen kuin arkhê; sen mo-
nikkomuoto tarkoitti alkeita ja aakkosia, ja lisäksi sitä oli alettu käyttää alkuaineista, 
siis esimerksi empedokleen maasta, vedestä jne. schaubachin mukaan epikuros kuvasi 
edellisiä atomeja myös sanalla sôma (kappale), ja jälkimmäiset olivat niiden tuotteita, 
niistä jollain tavoin syntyneitä. Marx kuitenkin osoittaa, että epikuroksella oli vain yh-
den lajisia atomeja. kun epikuros esimerkiksi esittää Pythokles-kirjeessään luonnon-
filosofisia lauseita, jotka tuntuisivat sisältävän ajatuksen, että kaikki koostuu jostakin 
kappalemaisesta perusteesta (sôma) tai elementeistä (atoma stoikheia), sen ei tarvitse 
olla viittaus kahden atomityypin olemassaoloon. Sôma oli atomistien kielenkäytössä 
tyhjyyden vastakohta, ja siis atomien ja niitä suurempien kappaleiden yhteinen nimi, 
jolloin disjunktio voidaan ymmärtää niin, että kyse on kaiken koostumisesta kappa-
leista tai niiden elementeistä (ks. mt., 99–100/290–291; vrt. DL X,86). sitä paitsi esi-
merkiksi aristoteles nimenomaisesti selitti stoikheionin tarkoittavan atomia (De 100/
eB 1, 291; vrt. Met. V,3,1014a31–34). Marxin esitys on kauttaaltaan vakuuttavaa, 
eikä myöhemmässä tutkimuksessa lienekään enää puolustettu ajatusta epikuroksen 
kahden lajisista atomeista. 

epikuroksen monensävyisessä, kieltämättä joskus ristiriitaiselta vaikuttavassa kie-
lenkäytössä oli Marxin mukaan kyse vain siitä, että hän tarkasteli atomeitaan erilaisilta 
näkökannoilta. Tästä Marx juontuu jälleen työnsä varsinaiseen teemaan: 

Demokritokselle atomilla on vain stoikheionin, materiaalisen substraatin merkitys. 
eron tekeminen arkhê-atomin ja stoikheion-atomin, prinsiipin ja [aistittavan maail-
man] perustan välille, on epikuroksen aikaansaannosta. (De 103/eB 1, 293.)(x)

Tässä siirtymisessä olemuksen maailmasta ilmiön maailmaan atomin käsitteen ristirii-
ta ilmeisesti kärjistyy räikeimmilleen. atomihan on käsitteensä mukaan absoluuttinen, 
oleellinen luonnon muoto. Tämä absoluuttinen muoto on nyt alennettu absoluuttiseksi 
materiaksi, ilmenevän maailman muodottomaksi substraatiksi. (Mt.)(x)

atomit ovat tosiaankin luonnon substanssi, josta kaikki kohoaa esiin ja johon kaikki 
hajoaa, eikä ilmenevän maailman alituinen tuhoutuminen johda mihinkään lopputu-
lokseen. uusia ilmiöitä muodostuu, mutta atomi itse jää aina perustalle pohjasakaksi. 
niin kauan kuin atomia ajatellaan puhtaan käsitteensä mukaisesti, on sen olemassa-
olona tyhjä tila, hävitetty luonto; sikäli taas kuin se etenee todellisuuteen, vajoaa se 
materiaaliseksi perustaksi, joka moninaisten suhteiden maailman kantajana ei koskaan 
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voi olla olemassa muutoin kuin niihin nähden yhdentekevissä ja ulkoisissa muodoissa. 
Tämä johtopäätös on väistämätön, koska abstraktis-yksittäiseksi ja joksikin valmiiksi 
oletettu atomi ei kykene toimimaan tuota moninaisuutta idealisoivana ja kokoavana 
voimana. (Mt., 103–104/294; korost. JH.)(x)

abstrakti yksittäisyys on vapautta olemassaolosta, ei vapautta olemassaolossa. se ei 
kykene loistamaan olemassaolon valossa [...] atomi sellaisenaan on olemassa vain tyh-
jyydessä. Niin on luonnon kuolemasta tullut sen [so. luonnon] kuolematon substanssi, ja 
Lucretius julistaa oikein: / Mortalem vitam mors [...] immortalis ademit [kuoloisen 
elämän [...] kuoloton kuolema riistää]. (Mt., 104/294; korost. JH.)(x)114

kuten epikuroksen monet muutkin ongelmat myös atomin tietty kaksoisluonne, sen 
ilmeneminen kahdessa erillisessä muodossa, arkhêna ja stoikheionina, oli seurausta 
filosofisten käsitteiden ja havaittavan maailman jäämisestä toisistaan erillisiksi. Vaik-
ka epikuros oli pyrkinyt täyttämään halkeamaa, se oli kaikkea muuta kuin helppoa, 
ja ongelma työntyi itsepintaisesti yhä uudelleen esiin. Ristiriita atomin käsitteen eri 
”puolien” välillä oli ilmennyt jo atomien keskinäisten suhteiden, atomien liikkeiden 
ja atomien ominaisuuksien kohdalla, ja aivan erityisen räikeäksi se kärjistyy olioiden 
ikuista kiertokulkua, niiden syntymistä ja häviämistä tarkasteltaessa. silloin näet jou-
dutaan kaiken aikaa kysymään yhtäältä, miten maailman ainekset voivat erilaisissa 
metamorfooseissaan säilyttää perushiukkastensa itsenäisyyden, ja toisaalta taas, miten 
muuttumattomiksi oletetuista atomeista voi koostua mitä moninaisimpia aineita ja 
olioita. 

aivan erityisen ongelman muodostaa uusien, ”korkeampien” muodostumien syn-
tyminen. siihenhän olivat jo lukuisat antiikin auktorit kiinnittäneet huomiota, ja 
Marx muotoilee nyt asian siten, että abstraktiksi yksittäisyydeksi ymmärretty atomi 
on pakostakin ”valmis” (Fertiges) sen sijaan, että se toimisi maailman ”moninaisuutta 
idealisoivana ja kokoavana voimana”. käsitteensä mukaiseksi ymmärretty atomi ei 
pysty ”loistamaan olemassaolon valossa”, osoittamaan rooliaan maailman ihastutta-
vien luomusten alkulähteenä. seurauksena on, että olioiden kiertokulku ”ei johda 
mihinkään lopputulokseen” (Resultat). Tämä huomautus on kaksiteräinen, kriittisen 
kärkensä kahdelle taholle suuntaava. Yhtäältä siinä kiistetään teleologinen maailman-
kuva, jolloin siitä samalla käy ilmi, mitä Marx pitää atomiopin totuudellisena ainekse-
na. Myös Marx itse katsoo, ettei maailman alituinen muuttuminen pidemmän päälle 
johda kestäviin tuloksiin: siten kuin totaliteeteilla, systeemeillä, on rajansa tiedon tai 
filosofian piirissä, siten myös luonnossa. Toisaalta huomautuksessa noteerataan jälleen 
se, että maailman kehityslinjojen hahmottelu muodostuu epikuroksella ongelmalli-
seksi. niinpä Marx ottaa heti perään taas kerran esiin abstraktin atomin käsitteen ja 
konkreettisen luonnon ristiriidan. 

Marx korostaa kaiken pysyvän ja systeemiluonteisen suhteellisuutta niin tarmok-
kaasti, että päätyy käyttämään väkevän metaforista kieltä ja yhdistämään asian kuole-
man käsitteeseen. Miten hän on siihen johtunut, käy ilmi neljännestä epikuros-vih-
kosta, jossa siteerataan Lucretiuksen todistelua siitä, ettei kuolemaa tarvitse pelätä, 
koska sen jälkeinen tila, olemattomuus, ei voi olla millään tavoin surkea vaan sa-
manlainen kuin syntymäämme edeltävä tila (eB 1, 180; vrt. DRn, iii,867–869, 
888–893). Marx ei kuitenkaan tällä kohdin kommentoi asian psykologista puolta 115 
vaan toteaa: ”Voidaan sanoa, että epikurolaisessa filosofiassa kuolematonta on kuolema. 
atomi, tyhjyys, sattuma, omavaltainen tahto [Willkür], yhteenkokoutuma, ovat si-
nällään kuolema.” (eB 1, 180.)(x) Tästä näkyy, miten Marx kytkee ”kuoleman” hyvin 
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moniin epikurolaisuuden perustaviin käsitteisiin, oikeastaan sen koko ydinsisältöön, 
ja hänen silmissään se siis kuvaa myös opin saavutuksia. Tämä ansiokas ”kuolema” 
tulee esiin myös viidenteen epikuros-vihkoon sisältyvän platonismin luonnehdinnan 
yhteydessä: Dialektiikka ei ole pelkästään rakentava oppi tai menetelmä vaan myös 
”raastava virta, joka rikkoo moneudet [die Vielen] ja niiden rajat, suistaa itsenäiset 
hahmot kumoon, antaa kaiken vajota yhteen ikuisuuden mereen. niinpä myytti siitä 
on kuolema.” (Mt., 228.)(x) 

Tämä kaikki totaliteetit pirstaleiksi raastava virta raivoaa siis myös luonnossa, ja 
Marxin mielestä atomismi onnistui kuvaamaan sitä hyvin. Yhtä ja toista kyllä syntyy, 
mutta yhä uudelleen kaikki hajoaa takaisin atomeiksi, joiden lisäksi ei ole olemassa 
muuta kuin tyhjyys. Tässä mielessä luonnon substanssiksi osoittautuu ”tuhottu luon-
to”. Lisäksi puhe luonnon tuhoutuvuudesta ja kuolemasta viittaa nähtävästi myös 
siihen, että koska atomeja luonnon hajonneessa tilassa, jota me emme mitenkään voi 
havainnoida – kun näet atomeja suurempia kappaleita ei silloin ole – on pakko ajatel-
la niiden filosofisen käsitteen mukaisesti, niin silloin on operoitava myös tyhjyyden 
käsitteellä, jota ilman niitä ei voida määritellä eikä asettaa suhteisiin keskenään, ja 
tyhjyys taas on voimakas tuhoutumisen, ”kuoleman” symboli. Tämä ei kuitenkaan voi 
tarkoittaa, että Marx hyväksyisi atomistisen tyhjyyden käsitteen; sehän oli vain jatke 
tai komplementaarinen täydennys mekanistiseen atomin käsitteeseen, jonka kritiikki 
muodostaa Marxin tutkimuksen läpikäyvän juonteen. Hän hyväksyy vain tyhjyyden 
tietyn funktion: kyvyn kuvata sitä, miten tavattoman pitkälle kaikki on katoavais-
ta. Vaikka luonnon kulussa ei voi olla absoluuttisia katkoksia, jolloin luonnossa on 
pakko olla jotakin pysyvää, niin se on häviävää paljon syvemmin kuin antiikissa tai 
vielä Marxin aikanakaan yleensä osattiin kuvitella. Marx siteeraa viitteessä Diogenes 
Laertioksella ja Lucretiuksella havaitsemiaan kohtia, joissa puhutaan koko maailman, 
ehkä jopa koko kaikkeuden (omnia)116 tuhoutumisesta, niiden suistumisesta kuo-
leman kitaan: 

[n]e kaikki [so. maailmat] jälleen hajoavat, toiset nopeammin ja toiset hitaammin 
[...] selvästikin hän [epikuros] tarkoittaa, että maailmat ovat häviäviä, sillä niiden osat 
muuttuvat. (DL X,73; De 170/eB 1, 352.) 

Ymmärrys pikemmin kokemusta sen tuokohon uskon: 
kauhein voi jyrinöin koko kaikkeus sortua kerran 
[Succidere horrisono posse omnia victa fragore] 
(DRn V,108–109; De 170/eB 1, 352).

ei ole sulkeutunut siis suinkaan kuoleman portti 
taivaan eestä ja auringon, maan, kuohuvan laineen, 
vaan se on auki ja ammollaan, siten vartoen näitä 
(DRn V,373–375; De 170/eB 1, 354).

kuten atomien deklinaation kohdalla, myös nyt voi sanoa, että vaikka epikurolaiset 
johtivat näkemyksensä puhtaan filosofisesti, se oli myös luonnontieteen kannalta kau-
kokatseinen; nykyäänhän valtavista katastrofeista on etenkin alkuräjähdyksen konsep-
tion myötä tullut kosmologian arkipäivää. On myös selvää, että visiolla on ekologisia 
kytkentöjä. Jos luonnossa esiintyy kokonainen pienempien ja suurempien, ihmisen 
kannalta ikävien sattumusten asteikko, joka jatkuu mielikuvituksen rajoja hipoviin 
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mullistuksiin asti, niin se sopii huonosti yhteen luontoa hallitsevan ihmisen imagon 
kanssa. 

Lähellä luvun loppua Marx mainitsee lyhyesti, että epikuroksen atomit eivät voi-
neet olla näkyviä. asia liittyy siihen, että atomi ei pysty ”loistamaan olemassaolon 
valossa”. ”siitä syystä atomi ei astu ilmiön päivänvaloon”. (De 104/eB 1, 294.) Jos 
atomit voitaisiin nähdä, niin atomististen oppien mukaan me havaitsisimme niiden 
pakkaantuvan toistensa läheisyyteen ja muodostavan kiviä, kasveja, ihmisiä ja eläimiä. 
kuitenkaan sellaista ei missään havaita, joten mitkään näkyvät hiukkaset eivät ole ato-
meja. Lisäksi atomien näkymättömyydelle oli muitakin syitä, joita Marx ei käsittele, 
mutta jotka kannattaa tässä mainita. ensinnäkin joidenkin näkyvien hiukkasten väittä-
minen atomeiksi olisi ollut perin uskaliasta, sillä jos joku olisi onnistunut liiskaamaan 
tai vaikkapa polttamaan kyseiset kokkareet, olisi koko atomistinen maailmankuva 
romahtanut. Toinen ongelma syntyi siitä, että atomistisen havaintoteorian mukaan 
esimerkiksi näkeminen edellytti kohteesta aistinelimeen kulkeutuvaa atomien virtaa, 
jolloin näkyvässä kohteessa oli pakko olla suuri määrä atomeja; yhtä ainoaa atomia ei 
ollut mahdollista tarkkailla. sen sijaan kolmannen, Demokritoksen atomien herättä-
män ongelman epikuros ilmeisesti onnistui välttämään. Demokritoksen atomit eivät 
kaikesta päättäen voineet olla näkyviä myöskään sen tähden, että ne olivat jakamat-
tomia käsitteellisesti, ja jos ne olisi nähty, olisi kaiketi käynyt ilmi, että ne koostuivat 
vähintäänkin rajapinnasta ja sisäosasta. Jakamattomassa ei voi olla äärimmäistä osaa 
(eskhatos), oli aristoteles todistellut (ks. Phys. Vi,1). epikuroksen atomit olivat kuiten-
kin jakamattomia vain fyysisen hajoamattomuuden mielessä. käsitteellisesti ne eivät 
sitä olleet, vaan päinvastoin koostuivat jonkinlaisista minimiosista (DL X,58–59), 
jolloin niiden näkyvyys ei olisi ollut tältä kannalta ongelma. silti Marx on luonnol-
lisesti oikeassa tehdessään yleistyksen epikuroksen atomien näkymättömyyden peri-
aatteellisesta luonteesta. 

Luvun loppupuolella Marx sitten puuttuu epikuroksen ”tietämisen tapaan”, toisin 
sanoen hänen filosofiseen metodiinsa ja siinä ilmenevään käsitykseen tietoisuuden 
luonteesta: ”Hän [epikuros] [...] esittää jonkin käsitteen erilaiset määritykset mie-
luusti erillisinä, itsenäisinä entiteetteinä. kuten hänen periaatteenaan on atomi, siten 
on hänen tietämisen tapansakin atomistinen. Jokainen kehittelyn momentti muuttuu 
hänen käsissään oitis kiinteäksi, yhteyksistään ikään kuin tyhjillä välitiloilla erotetuksi 
todellisuudeksi; kaikki määreet tulevat esitetyksi eristäytyneen yksityisyyden muodos-
sa.” (De 101–02/eB 1, 292.)(x) 

kuten edellä jo nähtiin, Marx sai Feuerbachin Gassendi-kritiikistä oivalluksen, että 
atomistisella maailmankuvalla saattoi olla vastineensa filosofin oman ajattelun risti-
riitaisuudessa ja pirstoutuneisuudessa. Tämän yksityiskohtainen osoittaminen epi-
kuroksen osalta muodostaa Marxin väitöskirjan erään melko merkittävän uutuuden, 
jota Hegel kylläkin oli yleisluonteisesti pohjustanut teesillään epikuroksen filosofian 
”abstraktista yksittäisyydestä”. esimerkkinä Marx mainitsee epikuroksen tavan käyttää 
äärettömän (to apeiron) käsitettä. antiikin valistajalla oli taipumusta itsenäistää ääretön 
omaksi ”substanssikseen”, vaikka muita substansseja atomien ja tyhjyyden ohella ei 
pitänyt olla (mt., 102/292–293). syynä oli epikuroksen jäykähkö metodi, joka salli 
postuloida yksittäisiä filosofisluonteisia käsitteitä niiden suhteellisuutta tai keskinäi-
siä yhteyksiä osoittamatta. Marxin kritiikistä voi aavistaa, että tämän vastakohtana 
hän kannattaa ajattelua, jossa käsitteet määritellään toistensa avulla ja järjestetään 
systeemiksi – sen tosin pitäisi kaikkien systeemien tavoin tuntea rajansa – sillä vain 
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silloin niillä operointi voi toimia filosofian merkittävänä metodina. Tämän vaatimuk-
sen epäilemättä täytti Marxin mielestä paljolti Hegelin dialektinen ajattelu, jota hän 
kuitenkaan ei tässä yhteydessä erittele. 

5.5. Aika

Marx:

koska materia esiintyy atomissa puhtaana itsesuhteena, kaikesta muuttuvaisuudesta 
ja relatiivisuudesta vapautettuna, niin tästä seuraa välittömästi, että aika on suljettava 
pois atomin käsitteestä, olemuksen maailmasta. Materia on näet ikuista ja itsenäis-
tä vain siinä määrin kuin siinä abstrahoidutaan eroon ajallisesta momentista. Tästä 
Demokritos ja epikuros ovat yhtä mieltä keskenään. He kuitenkin eroavat toisistaan 
siinä, millä tavoin he määrittelevät atomien maailmasta etäytetyn ajan ja minne he 
sen sijoittavat. (De 105/eB 1, 294–295; korost. JH.)(x)

Demokritoksella aika [...] määritellään ikuiseksi [...] se itse, aika, tarjoaa todisteen 
siitä, ettei kaikella tarvitse olla lähtökohtaa, alkamisen hetkeä. / Tässä on havaittavis-
sa jotakin syvällisempää. Mielikuvilla operoiva ymmärrys, joka ei käsitä substanssin 
itsenäisyyttä, kyselee sen ajallisen syntymisen perään. siltä jää silloin huomaamatta, 
että tehdessään substanssista ajallisen se samalla tekee ajasta substanssimaisen ja tällöin 
kumoaa sen [so. ajan] käsitteen, sillä absoluuttiseksi muutettu aika ei enää ole ajallista. 
(Mt., 105/295; korost. JH.)(x)

Toisaalta tämä ratkaisu kuitenkin on epätyydyttävä. kun aika on saatu suljetuksi pois 
olemuksen maailmasta, niin se siirretään filosofoivan subjektin itsetietoisuuteen, eikä 
se enää ole kosketuksissa maailman itsensä kanssa. (Mt.)(x)

Toisin on epikuroksella. kun aika on suljettu pois olemuksen maailmasta, tulee siitä 
hänelle ilmiön absoluuttinen muoto. se nimittäin määritellään aksidenssin aksidenssik-
si. aksidenssi on substanssin muutosta ylipäätään, ja aksidenssin aksidenssi on muutos 
itseensä heijastuvana, muutos muutoksena. (Mt. 106/295.)(x)

[epikuroksella] aistimellisen maailman muuttuvuus muuttuvuutena, vaihtuminen 
vaihtumisena, tämä ilmiön heijastuminen itseensä [...] muodostaa ajan käsitteen (mt., 
107/296)(x).

koska atomit ovat käsitteensä mukaisina pelkkää tasalaatuista massaa, ne tekevät ma-
teriasta ”puhtaan itsesuhteen”, jossa ei erotu mitään, mikä olisi suhteessa johonkin 
itsensä ulkopuoliseen. koska atomit kuitenkin mielletään itsenäisiksi entiteeteiksi, 
jollaisina ne ovat jakamattomia ja niin ollen muuttumattomia, niiden suhde aikaan 
muodostuu problemaattiseksi. antiikissa oli nimittäin jo laajasti oivallettu, että aika on 
jollain tavoin tekemisissä muutoksen ja liikkeen kanssa. Platonin mukaan aika syntyi 
demiurgin tehdessä maailmasta ikuisten ideoiden liikkuvan kuvan (Timaios 37d) ja 
aristoteles totesi, että vaikka aika ei olekaan liikettä itseään, se on välttämättä jotakin 
siihen kuuluvaa (Phys. iV,11,219a8–10). Myös nykyihmisen lienee helppo kuvitella, 
että jos koko olevainen olisi kuin kivettynyt paikoilleen, ei myöskään aikaa olisi. ajan 
käsitteen mielekkyys syntyy siitä, että se antaa mahdollisuuden vertailla ja järjestää 
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muutoksia, tarkastella niiden peräkkäisyyttä. näin se liittyy olioiden ja tapahtumien 
keskinäisiin suhteisiin, kaiken ”relatiivisuuteen”, niin kuin Marx sanoo. 

kun nyt atomistien atomit ovat muuttumattomia, ovatko ne niin ollen ikuisia? 
näin olisi houkuttelevaa ajatella, ja huolimattomasti luettaessa voisi luulla Marxinkin 
ajattelevan niin, mutta tarkemmin katsoen niin ei sittenkään ole. koska aika liittyy 
muutokseen, ei kaikesta muutoksesta eristetty hiukkanen sijaitse ”loputtomassa ajassa”, 
vaan ikään kuin ajan ”tuolla puolen”. Marxin sanonnan mukaan atomien postulointi 
vaatii ajan ”sulkemista pois” (ausschliessen) niiden maailmasta. siihen, että Marx ei 
miellä muutosten ulkopuolelle jätettyä substanssia ikuiseksi, viittaa myös se, että hän ei 
näytä pitävän mitenkään erikoisena tai käsiteloogisesti virheellisenä sitä, että atomistit 
joutuvat atomit ja ajan toisistaan erotettuaan vielä erikseen määrittelemään ajan. Jos 
atomien muuttumattomuus merkitsisi niiden olemassaoloa tietyssä ajan muodossa, 
päättymättömässä ajassa, olisi ajan perimmäinen luonne ilmeisesti tullut osoitetuksi 
jo muuttumattomuuden myötä eikä mitään määritelmää sen jälkeen enää tarvittaisi. 
sen sijaan ei ole syytä epäillä, etteikö atomistien premissi, atomien ja ajan täydellinen 
erottaminen, olisi Marxin mielestä virheellinen. On oikeastaan ilman muuta selvää, 
ettei materian jääminen ajan ulottumattomiin, jolloin sen ontologiasta tulee erittäin 
salaperäistä, voi olla Marxin oma näkemys, vaan vain hänen tulkintansa Demokritok-
sesta ja epikuroksesta. sehän on seurausta Marxin kautta linjan ryöpyttämästä atomin 
käsitteestä, joka on taas kerran johtanut kultivoijansa hankalaan tilanteeseen. 

Miten sitten atomistit määrittelevät ajan? Demokritoksen osalta Marx vastaa ta-
valla, jossa ikuisuuden käsite tulee heti vastaan. Marx ei siis itsekään hylkää ikuisuu-
della operointia, mikä on ymmärrettävää, koska olevaan on pakko sisältyä jotakin 
yhtenä ja samana pysyvää, sen jatkuvuuden turvaavaa. Jos aikaa on olemassa, mitä ei 
käy kiistäminen, tarvitaan käsitteitä, jotka estävät sitä pirstomasta olevaa palasiksi, ja 
ikuisuus epäilemättä kuuluu niihin, miten ikinä se tarkkaan ottaen määritelläänkin. 
Marx jättää ikävä kyllä kertomatta, mitä hän ikuisuudella tarkoittaa. absoluuttista 
muuttumattomuutta se siis kuitenkaan ei ole, ja kun koko traktaatin ideana on liik-
keen roolin korostaminen, voi hänen olettaa yhdistävän sen pikemminkin alkamatto-
maan ja päättymättömään liikkeeseen, esimerkiksi kaiken aina murskaksi jauhavaan 
”kuolemattomaan kuolemaan”. Joka tapauksessa Demokritoksen tiedettiin erityisesti 
tähdentäneen ajan ikuisuutta, ja tämä antaa Marxille aiheen kehaista vaihteeksi myös 
häntä: kun aika on ikuista, ei substanssin ajallista syntyhetkeä voida kysellä. substans-
sihan tarkoittaa kaikesta muusta riippumatonta realiteettia. Jos me nyt katsomme ajan 
olevan siinä mukana, myös siitä tulee substanssimaista, ja jos vielä sen jälkeen kysyi-
simme substanssin, siis nyt myös itsensä ajan, syntyhetkeä, niin se olisi kehäpäättelyn 
vaatimista ja yhtäläisen oivaltavaa kuin jos penäisimme, minkälaisen avaruuden tai 
vaikkapa pakkilaatikon sisällä koko olevainen sijaitsee. 

Viisaampaa on ajatella toisin: jotta filosofia ja ajattelu voisivat ylipäätään lähteä 
liikkeelle, niiden on hyväksyttävä jotakin valmiina, ja yhdeksi lähtökohdaksi on syy-
tä ottaa aika. Tähän kuitenkin liittyy eräs ongelma. kun Marx puhuu tietynlaisesta 
rajoittuneesta ajattelusta, mielikuvilla operoivasta ymmärryksestä, ja sanoo sen ajasta 
substanssimaisen tehdessään samalla ”kumoavan” (aufheben) ajan käsitteen, koska ”ab-
soluuttiseksi muutettu aika ei enää ole ajallista”, niin mikä on hänen oma mielipiteensä 
kyseisestä kumoamisesta? Onko se hänen katsannossaan oikea vai virheellinen kanta? 
kumoutuuko aika substanssissa, eli kuuluuko se substanssin piiriin vai ei? ilmeisesti 
kuuluu. Marx arvostelee kaikesta päättäen vain sitä, että ajasta tehtäisiin itsenäinen en-
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titeetti eli koko substanssi. Tähän viittaa jo hänen käyttämänsä ilmaus, kun hän sanoo 
rajoittuneen ymmärryksen tekevän ajasta ”substanssimaisen” – zu einem Substantiel-
len. Substantiell ei siis ole adjektiivi vaan substantiivi, ja sen edessä on indefiniittinen 
artikkeli. ilmausta on vaikea kääntää täsmällisesti, ja mahdollisia käännöksiä olisivat 
myös: tekee ajasta ”substantiaalisuuden”, ”substanssin” tai jopa ”yhden substanssin”, 
toisin sanoen erillisen substanssin. sitä paitsi Marx nähtävästi haluaa sanoa heti perään, 
että ajan sulkeminen pois olemuksen maailmasta on epätyydyttävää. Tosin nämäkin 
lauseet ovat hiukan epäselviä, koska niistä ei käy varmuudella ilmi, mihin kaikkeen tyy-
tymättömyys kohdistuu. koska aika kuitenkin selvästi vaatii jotakin ilmiöiden taakse 
menevää, syvällisempää selitystä, ja koska Marx on monisti, on luontevaa olettaa hänen 
ajattelevan ajan sisältyvän tavalla tai toisella substanssiin. kuitenkin aika on vain sub-
stanssin yksi osatekijä tai aspekti. koska se kytkeytyy liikkeeseen, se edellyttää jotakin 
mikä liikkuu. Tällöin se on joka tapauksessa objektiivista ja yhtä katoamatonta kuin 
substanssi ylipäätään; siksi me emme voi päästä siitä filosofiassamme eroon. 

Tämä näkemys käy eräissä keskeisissä suhteissa yhteen Hegelin aikakäsityksen kans-
sa, joka luultavasti olikin orientoinut Marxin ajattelua. Hegelin mukaan aika ei ole 
jotakin olioihin nähden ulkoista, vaan niiden omaa liikettä: ”Mutta ei ole niin, että 
kaikki syntyy ja katoaa ajassa, vaan aika on itse tämä tuleminen [Werden], syntyminen 
ja häviäminen, oleva abstrahointi [das seiende Abstrahieren], kaikkea kantava ja synnyt-
tämänsä hävittävä Kronos” (HW 9, 49)(x). kun näin on, ei aika voi olla jotakin ilmiöi-
den olemuksesta erillistä. Olemus on jotakin, mikä yhdistää yksittäisiä olioita ja liittyy 
myös todellisuuden prosessimaiseen muuttuvuuteen. Jos yksittäiset oliot katoaisivat 
tyhjiin, saattaisi aika olla jotakin niitä niiden ulkopuolelta käsin hävittävää, mutta kun 
ne vain ylittyvät kumoutuen, toisin sanoen vaihtuvat toisikseen, mistä syntyy ”tule-
minen”, niin aika sisältyy niihin itseensä niiden olemuksellisena puolena. Toisaalta 
”[ä]ärellinen on tilapäistä ja ajallista siksi, että sillä ei ole, kuten käsitteellä, totaalista 
negaatiota itsessään, vaan kylläkin tämä [so. negaatio] itsessään yleisenä olemuksenaan, 
mutta ei sen [äärellisen] kanssa yhtäpitävänä vaan yksipuolisena” (mt.)(x). näin aika ei 
Hegelilläkään ole yhtä kuin koko olemus. Olemuksessa vielä oleellisempaa on käsite 
(Begriff), kun näet se liikuttaa itse itseään. Hegel vertaa edelleen aikaa tuleen: ”tuli [...] 
on materialisoitunutta aikaa [...] läpikotaista rauhattomuutta ja kuluttavuutta, jossa 
[...] avautuu olion itsekuluminen” (mt., 139). Myös Marx puhuu ajasta ”olemuksen 
tulena” (De 107/eB 1, 296); näin hänen kielenkäyttönsäkin vahvistaa ajatusta, että 
hän oli hyödyntänyt Hegelin aikakonseptiota. 

Heti Demokritosta kehaistuaan Marx myös arvostelee häntä. Demokritos tyytyi 
siihen, että yhdellä taholla oli abstrakti ikuinen aika, toisaalla taas ajallisten muutosten 
maailma. kuten abstraktiot ja havaittavat ilmiöt yleensäkin, myös nämä kaksi jäivät 
hänellä toisistaan irrallisiksi. Marx olettaa myös – todellakin lähinnä olettaa, sillä läh-
deviittauksia hän ei pysty esittämään – että konkreettisen maailman aika muuntui 
Demokritoksella subjektiiviseksi seikaksi, itsetietoisuuden kysymykseksi. Vaikka Marx 
ei perustele väitettään, hänen tällä kohdin esittämänsä ynseä kommentti, että aika ei 
Demokritoksella ole ”kosketuksissa maailman itsensä kanssa”, on kiinnostava hänen 
oman kehityksensä kannalta. se näet on indiisi siitä, että Marx on tässä vaiheessa jo 
päätymässä materialistiseen monismiin, jonka mukaan liike on aineen olomuoto. 

entä epikuros? Vaikka hänkin teki sen virheen, että sulki ajan pois filosofisten 
abstraktioiden maailmasta, hän esiintyi jälleen myös sillanrakentajana ja yritti liittää 
konkreettiseen aikaan jotakin pysyvämpää. Jos Marxin selitykseen voi uskoa, tämä 
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tapahtui melko mutkikkaalla tavalla. aika oli epikurokselle – sekstos empeirikoksen 
todistuksen mukaan – ”tapahtumien tapahtumista” tai ”sattumien sattumista” (symptô-
ma symptômatôn) (erit. adv. phys. ii, 238–39; vrt. De 172–73/eB 1, 354,356). Marx 
kääntää sanonnan ”aksidenssin aksidenssiksi”, mikä korostaa asian substanssiopillista 
luonnetta. aksidentaalisuus on substanssin epäoleellista ilmentymää, tässä tapauksessa 
muutosta, jonkin tapahtumista. Liike tai muutos oli epikuroksen katsannossa aksi-
dentaalista ilmeisesti siksi, että tyhjyyden luonteen kannalta on epäoleellista, missä 
sen kohdassa atomit milloinkin liikkuivat, ja atomien luonteen kannalta epäoleellista, 
mikä niiden sijainti milloinkin oli (vrt. Bailey 1928a, 305). näin liikkeen yhteys subs-
tanssiin on ei-välttämätön, mutta silti omalla tavallaan selkeä; atomien ja tyhjyyden 
postuloinnin jälkeen liike on niiden avulla helposti kuvailtavissa. aksidenssin aksi-
denssissa tämä yhteys katkeaa, ja kyseistä ilmiöryhmää aletaan tarkastella pelkästään 
sen omassa piirissä. Pelkkä ”tapahtuminen” herättää heti kysymyksen, mille jotakin 
tapahtuu, kun taas ”tapahtumien tapahtuminen” suuntaa huomion noihin tapahtu-
miin sinällään, siihen että jotakin ylipäätään tapahtuu. Mutta tietysti myös ”tapah-
tuminen yleensä” on abstraktio verrattuna erilaisiin havaittaviin muutoksiin. niinpä 
”aksidenssin aksidenssista”, ajasta, tulee eräänlainen keskitason abstraktio, konkreet-
tisista muutoksista johdettu käsite, joka ei ole yhtä abstrakti kuin substanssi, atomi. 
Marx käyttää siitä myös nimitystä ”ilmiön absoluuttinen muoto”. 

epikuroksen katsannossa substanssitason seikoilla on kyllä yhteys konkreettiseen 
aikaan, mutta se on kolminkertaisesti välittynyt: ensin on siirryttävä atomeista ja tyh-
jyydestä niiden liikkeeseen, muunnettava sitten liike havaittavan maailman tapahtu-
miksi ja lopuksi tarkasteltava näitä omassa ”tapahtumisen” sfäärissään, jolloin kyseessä 
on Marxin sanojen mukaan ”muutos itseensä heijastuvana”, ”ilmiön heijastuminen 
itseensä”. kahta ensimmäistä välitystä on jo selostettu ja havaittu epikuroksen esittä-
vän ne siten, että luontoon tai koko olevaan ilmaantuu itseliikunnan ainesta ja satun-
naisuutta ja että se näyttäytyy kuin kiertokulkuna, jossa kaikki toisinaan hajoaa ”kuo-
lemaksi”. Myös kolmas välitys on kiinnostava. epikuros on huomannut, että vaikka 
aika on muutosta tai liikettä, ei sitä voida liittää suoraan mihinkään konkreettiseen 
sykkeeseen, joka antaisi sille absoluuttisen mittapuun. Voitaneen olettaa epikuroksen 
pyrkineen tässä huomioimaan aristoteleen terävän havainnon, että eri nopeuksilla 
etenevät liikkeet tuntuvat kuitenkin tapahtuvan yhden ja saman ajan sisällä (Phys. 
iV,10,218b13–15). epikuros ei kylläkään mainitse aristotelesta, mutta hänellä ei ollut 
muutenkaan tapana korostaa edeltäjiensä merkitystä, mikä nähtävästi liittyi siihen, että 
hän joutui puolustamaan epäsovinnaisiksi koettuja oppejaan vaikeissa oloissa ja pyrki 
siksi tähdentämään uhmakkaasti niiden omaperäisyyttä. 

etsiessään vastausta aristoteleen kysymykseen epikuros selittää Herodotos-kirjees-
sä, että aika on yhdistettävä monenlaisiin muutoksiin: olioiden liike- ja lepotiloihin, 
päivien ja öiden vaihteluun, ihmisen tunnetilojen syntymisiin ja katoamisiin (DL X, 
73). aika ei ole mitään näistä sinänsä, mutta kun se kuitenkin kytkeytyy substanssin 
aksidenssiin, se on ikään kuin jotakin olevaisen muuttumatonta, substantiaalista tasoa 
kohti kurottautuvaa, toisin sanoen tiettyyn varsin abstraktiin seikkaan, liikkeeseen (tai 
mahdollisesti sen joihinkin perustaviin muotoihin) sidoksissa olevaa ja siis havaittavia 
konkretioita pysyvämpää. Toisaalta sen pitää löytyä konkreettisten ilmiöiden omas-
ta maailmasta. suora hyppäys atomeihin ei nyt ole sallittu, kun kerran kyseessä on 
aksidenssin aksidenssi. Miten epikuros tällöin tarkemmin ottaen suoriutuu koetun 
ajan määrittelystä, saattaa olla säilyneiden tietojen valossa vaikeasti selvitettävissä, eikä 
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myöskään Marx käsittele asiaa laajemmin. umpikujaan antiikin valistaja tuskin vält-
tämättä ajautui; erilaisia ratkaisumahdollisuuksia dilemmaan oli epäilemättä löydet-
tävissä. (Voisi esimerkiksi kuvitella, että epikuros piti koettua aikaa konkreettisten, 
mitattavien muutosten jonkinlaisena painotettuna keskiarvona. Tämä on kuitenkin 
vain havainnollisuuden vuoksi annettu esimerkki; tarkoitus ei ole väittää, että epikuros 
olisi välttämättä ajatellut siten.)

Marx edelleen:
Aika sitä vastoin, äärellisen vaihtuminen vaihtumiseksi itsekseen käsitettynä, on samal-
la todellinen muoto, joka erottaa ilmiön olemuksesta ja osoittaa sen ilmiöksi palautta-
essaan sen takaisin olemukseen (De 106/eB 1, 295; korost. JH)(x).

atomien yhteenkokoutuma on konkreettisen luonnon puhtaan passiivinen, aika taas 
sen aktiivinen muoto (mt.)(x).

Yhteenkokoutuma ilmentää vain atomien ja niiden pohjalta kohoavan luonnon mate-
riaalisuutta. aika sitä vastoin on ilmiön maailmassa sitä samaa kuin on atomin käsite 
olemuksen maailmassa, nimittäin kaikesta määrätystä olemisesta abstrahoitumista ja 
sen hävittämistä ja itselleen olemiseen [Fürsichsein] palauttamista. (Mt.)(x)

Yhteenkokoutuma suhtautuu yhdentekevästi ja materiaalisesti oleellisiin perustoihinsa. 
Aika sitä vastoin on olemuksen tuli, joka ikuisesti kuluttaa ilmiötä ja painaa siihen 
riippuvuuden ja olemuksettomuuden leiman. (Mt., 107/296; korost. JH.)(x)

Olipa epikuroksen ratkaisu ajan luonteen ongelmaan tarkkaan ottaen millainen tahan-
sa, Marxin mukaan sillä oli merkittäviä dialektis-loogisia ja tietoteoreettisia seurauk-
sia. kun ilmiöiden substantiaalisena tukena normaalisti olivat atomit, nyt sellaiseksi 
ilmaantui aika, joka siis alkoi korvata hankalaa atomin käsitettä. Ja kun aika oli pitkälle 
ilmiöiden omasta piiristä johdettu seikka, epikuroksella alkoi toimia Hegelin mieleen 
tuova – Marx ei tosin nytkään mainitse Hegelin nimeä – olemuksen ja ilmiön (We-
sen, Erscheinung) dialektiikka, jossa näiden kahden välillä vallitsi komplementaarinen 
suhde. Vaikka olemus ja ilmiö eivät ole sama asia, ei tie olemuksen tiedostamiseen voi 
kulkea ilmiöiden ohi vaan aina niiden kautta. käytännössä tämä merkitsee muun mu-
assa sitä, että jos ilmiöitä tarkastellaan pidemmän aikaa ja huolellisemmin, havaitaan 
usein, miten niiden jatkuvassa vaihtelussa piilee myös jotakin pysyvää ja lainalaista, 
joka juuri viittaa niiden olemukselliseen puoleen. ilmiöt eivät siis olleetkaan niin 
”epäluotettavia” kuin lukuisat kreikkalaiset filosofit olivat uskoneet. Mikäli epikuros 
tosiaan ajatteli näin, hänen oivalluksensa oli samaa sukua kuin aristoteleen oivallus 
hänen alkaessaan kysellä, eivätkö ideat tai muodot voisi sijaita olioissa itsessään sen 
sijaan, että ne Platonilla asustivat omassa erillisessä valtakunnassaan.

näin siis siteeratut lauseet kertovat jotakin myös Marxin Hegel-suhteesta: yk-
si puoli, jota hän oppi-isässä suuresti arvosti, oli olemuksen ja ilmiön dialektiikka. 
Tämä näkyy väitöskirjan useissa muissakin kohdissa (esim. mt., 98/289). ehkä vie-
lä kiinnostavampaa on kysyä, mitä nuo kommentit kertovat Marxin ontologiasta ja 
luontokäsityksestä. kuten äsken nähtiin, dialektiikka oli Marxille paitsi kehityksen 
”korkeampien” muotojen käsittämisen väline myös jotakin aivan päinvastaista: kaik-
ki itsenäiset hahmot kumoon pyyhkäisevä virta, ”kuolema”. samoin on jo nähty, että 
Marx katsoi filosofisten systeemeiden olevan pakostakin rajoittuneita ja että hän palasi 
tähän ajatukseen useita vuosia myöhemmin Filosofian kurjuudessa, jossa hän arvosteli 
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Proudhon-kritiikkinsä yhteydessä ideoiden ja kategorioiden sekä niillä kuvattavien 
ilmiöiden ymmärtämistä ikuisiksi. Tällöin hän otti jälleen esiin myös ”kuolematto-
man kuoleman”: tuotantovoimien kasvua ja yhteiskunnallisten suhteiden murtumis-
ta tapahtuu keskeytymättömästi, ”vain liikkeen abstraktio – ’mors immortalis’ – on 
liikkumaton” (VT 2, 222/MeW 4, 130)(x). Tässä liike kohoaa niin keskeiseksi, että 
juuri se antaa maailmalle sen kuolemattoman perustan. 

Juuri tämä ajatus näyttää olevan siteeratuissa lauseissa muotoutumisensa prosessissa; 
konteksti vain on luonnonfilosofinen. Marx yhtyy antiikin filosofian suureen virtaan 
siinä, että olevaisessa kokonaisuutena ottaen on pakko olla jotakin pysyvää. niinpä on 
mielekästä etsiä sen substantiaalista tai olemuksellista puolta. substanssi ei kuitenkaan 
voi olla mikään oliomainen muodostuma. kaikki sellaiset ovat ”luonnon passiivisia 
muotoja” ja ”yhdentekevässä” suhteessa perustoihinsa; olevan kiertokulussa ne kaikki 
lopulta osoittautuvat katoavaisiksi. Toisaalta olisi hankalaa julistaa substanssiksi jokin 
erityinen liikkeen tai muutoksen laji, sillä se johtaisi reduktionistiseen maailmanku-
vaan, jollaista Marx kautta linjan arvostelee. niinpä jäljelle jää vain yksi mahdollisuus: 
substanssin täytyy olla yhtä kuin liike tai muutos itse. Tällöinkin on tosin oletetta-
va jotakin mikä liikkuu, mutta kaikkiin spesifeihin oliohin ja niiden lajeihin nähden, 
kuten myös kaikkiin spesifeihin liikkeisiin ja niiden muotoihin nähden liike sinänsä 
osoittautuu lopulta määrääväksi. engels onnistui myöhemmin kehittämään ajatusta 
merkittävällä tavalla, kun hän kutsui liikkeen ja liikkuvien ainesten ykseyttä materian 
liikemuotojen keskinäiseksi vuorovaikutukseksi ja piti sitä substanssina: ”näemme lu-
kuisia liikkeen muotoja: mekaanista liikettä, lämpöä, valoa [...] orgaanista elämää [...] 
(spinoza: substanssi on causa sui [itsensä syy], se ilmaisee sattuvasti vuorovaikutuksen). 
Mekaaninen liike muuttuu lämmöksi, sähköksi, magnetismiksi, valoksi jne. ja vice 
versa [...] vuorovaikutus on olioiden todellinen causa finalis. emme pääse pitemmälle 
taaksepäin kuin tämän vuorovaikutuksen tiedostamiseen, koska sen takana ei ole mi-
tään tiedostettavaa. Jos olemme tiedostaneet materian liikkeen muodot [...] olemme 
tiedostaneet itsensä materiankin”. (LD 284–85/MeW 20, 499.)(x)117 

Liike on siis pysyvyyttä perustavampaa. Juuri tästä juontuu Marxin tunnettu, me-
todologisesti merkittävä piirre – josta edellä on jo puhuttu – että hän tarkasteli maail-
maa ensi sijassa prosessien, ei niinkään kiinteiden muodostumien koostumana. Tämä 
ei tietenkään tarkoita, että maailman enemmän tai vähemmän pysyvät, oliomaiset 
puolet kiistettäisiin; siten kuin schelling piti niitä pyörteinä virrassa, ohimenevinä 
mutta kuitenkin olemassaolevina, siten myös Marx epäilemättä ajattelee. Millaiseksi 
vakioina pysyvien ja prosessimaisesti muuttuvien tekijöiden suhde jossain konkreetti-
sessa kontekstissa muodostuu, riippuu luonnollisesti siitä, mistä todellisuuden alueesta 
on kysymys. Luonnosta ja kosmoksesta löytyy osia ja puolia, joiden elinaika ylittää 
suunnattomasti sen, mitä voidaan rohkeimmillaankin kuvitella ihmiskunnan elinajak-
si. siitä huolimatta sekä ihmisen maailma ja ajattelu että myös  luonto ovat vahvasti 
historiallisia ja muuttuvia. engels tähdensi asiaa eräissä kuuluisissa muotoiluissaan, 
joissa hän korosti Hegelin roolia tämän dynaamisen näkemyksen synnyssä: ”se suuri 
perusajatus, että maailma ei ole lopullisten olioiden yhdistelmä, vaan prosessien yhdis-
telmä, jossa pysyväisiltä näyttävät oliot samoin kuin niistä saatavat ajatuskuvatkin, 
käsitteet, muuttuvat alinomaa, syntyvät ja häviävät [...] tämä suuri perusajatus on 
varsinkin Hegelistä lähtien juurtunut yleiseen tietoisuuteen” (VT 6, 429/MeW 21, 
293). ”Dialektinen filosofia ei pidä mitään lopullisena, ehdottomana, pyhänä. se näkee 
kaikessa väistämättömän katoavuuden leiman eikä tunne mitään muuta pysyvää kuin 
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keskeytymättömän syntymis- ja häviämisprosessin”. (Mt., 401/267.) 

Marx edelleen:
Lopuksi, kun aika epikuroksen mukaan on vaihtumista vaihtumisena, ilmiön heijas-
tumista itseensä, niin ilmenevä luonto tulee oikeutetusti esitetyksi objektiivisena ja 
aistihavainnosta tehdään oikeutetusti konkreettisen luonnon reaalinen kriteeri siitä 
huolimatta, että atomi, sen perusta, on tarkasteltavissa vain järjen keinoin (De 107/
eB 1, 296)(x).

nämä eidôla ovat luonnonolioiden muotoja, jotka niiden pintoina ikään kuin hilseile-
vät niistä irti ja siirtävät ne ilmiömaailmaan. näitä olioiden muotoja virtaa jatkuvasti 
niistä pois, ne tunkeutuvat aisteihin ja aiheuttavat juuri siten objektien ilmenemi-
sen. niinpä kuunneltaessa luonto kuuntelee itse itseään, haistettaessa se haistaa itse 
itseään, katseltaessa se näkee itse itsensä. näin ihmisen aistitoiminta on keskiö, jossa 
luonnonprosessit heijastavat itseään kuin polttopisteessä ja leimahtavat ilmiön valoksi. 
(Mt., 108/297.)(x) 

Demokritoksella tämä tulos on epäjohdonmukaisuus, koska ilmiö on hänelle vain sub-
jektiivinen; epikuroksella taas kyseessä on välttämätön johtopäätös, koska aistiminen 
on ilmiömaailman heijastumista itseensä, sen ruumiillistunutta aikaa (mt.)(x).

Lopuksi aistitoiminnan ja ajan yhteys tulee esiin siinä, että olioiden ajallisuus ja niiden 
ilmeneminen aisteille tulevat asetetuiksi yhdeksi ja samaksi niissä [so. olioissa] itsessään. 
sillä juuri sen kautta, että kappaleet ilmenevät aisteille, ne myös katoavat. kun ni-
mittäin kappaleista irtautuvat eidôla virtaavat aisteihin ja kun niillä on aistimuksen 
luonteensa, ei omassa itsessään vaan ulkopuolellaan toisena luontona, niin ne eivät 
kerran irtauduttuaan enää palaa takaisin, vaan hajoavat ja tuhoutuvat. (Mt.)(x)

kun filosofisesta atomista, muuttumattomuudessaan Platonin ideoita muistuttavasta, 
muusta maailmasta erillisestä substanssista, alkoi epikuroksen käsissä kehittyä hegeli-
läinen Wesen, niin aistimellisen tai empiirisen tiedon merkitys kasvoi suuresti: epikuros 
teki siitä oikeutetusti (mit Recht) totuuden ainoan kriteerin konkreettisessa luonnossa. 
samalla epikuros säilytti atomismiin liittyneen materialismin; niinpä hän oletti myös 
tietoteoriassaan ja aikakonseptiossaan ihmisen koostuvan atomeista ja konstruoi De-
mokritokseen nojautuen opin olioista ihmiseen virtaavista kuvista (eidôla). Havaitseva 
subjekti on tällöin jonkinlainen ilmiöiden tiivistymä, polttopiste. Tällainen näkemys 
on tietenkin modernin filosofian valossa riittämätön, ja jo aristoteles onnistui tuo-
maan mukaan sen puitteet ylittävää ainesta, kun hänen opissaan sielu oli ruumiin 
muoto eli jotakin tietyn kokonaisuuden toimintaan liittyvää, ei pelkästään sen perus-
osasten tai -ainesten kasautuma. kuitenkin myös modernissa katsannossa on vaikea 
kiistää, etteikö ihminen kaikkine tietoisuuksineenkin olisi luonnon osa, kun kerran 
luonto on hänet synnyttänyt ja hän viettää koko elämänsä sen sisällä. Ja jos näin on, 
voidaan vielä nykyäänkin tietyllä abstraktiotasolla sanoa, että kun ihminen aistii jota-
kin, niin luonto siinä vain aistii itseään.

Marxin ajan saksassa epikuroksen sensualistishenkiseen materialismiin yhtyminen 
oli erittäin rohkea veto, joka osoittaa, miten vahvasti Marx jo mursi hegeliläisyyden 
rajoja ja sijoittui nuorhegeliläistenkin piirissä äärimmäiselle laidalle. näkyvistä nuorhe-
geliläisistä vain Feuerbach oli päätynyt yhtä radikaalin materialistiselle linjalle. asialla 
on epäilemättä myös ekologiseen suuntaan kääntyviä seuraksia. nuoresta Marxista 
tulee tässä vastakohta useimmille luonnontieteiden nousun ja teollisen vallankumouk-
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sen ajan filosofeille, joilla oli taipumusta asettaa subjekti ja objekti jyrkästi vastatusten. 
sellaisen näkemyksen ideaalityyppi on ollut tapana rakentaa Descartesin filosofian ai-
neksista (joista se todellakin on muodostettavissa, vaikka historialliselta Descartesilta 
löytyykin myös kompensoivia aineksia): ajatteleva ja ulottuvainen substanssi erotetaan 
dualistisesti toisistaan, ja jälkimmäinen ymmärretään kone-, vaha- ym. analogioiden 
kautta mekaanisten lakien hallitsemaksi ja helposti muovattavissa olevaksi, minkä jäl-
keen voidaan päätellä, että ihmisten keskeisimpänä kutsumuksena on ”tulla luonnon 
herroiksi ja valtiaiksi” (Descartes 2001 [1637], 158). Tämä yksipuolinen luonnonval-
loittajan asenne toistui useilla, luontoa joissain suhteissa kunnioittaneillakin filosofeilla 
juuri dualistissävyisen tietoteorian yhteydessä. Toisaalta Marxin lähipiirissä luonnon 
omaa arvoa puolustamaan ryhtyi juuri Feuerbach, jonka myös tietoteoriassa edus-
taman, aistimellisuuden (Sinnlichkeit) merkitystä korostaneen materialismin kanssa 
Marx on ainakin väljästi samoilla linjoilla. 

sikäli kuin ilmiömaailma alkoi epikuroksella etsiä tukea atomien sijasta sen itsensä 
kautta havaittavasta olemuksesta, myös sen aktiivisuus lisääntyi. koska platoniset ideat 
eivät sopineet epikuroksen maailmankuvaan – vaikka hänen perushiukkasiinsa olikin 
hänen huomaamattaan jäänyt niiden piirteitä – niin hän sulki pois eidoloiden itsenäis-
tymisen mahdollisuuden eli sen, että ne olisivat aistimissa käväistyään kulkeutuneet 
vielä jonnekin muualle tai vaikkapa jääneet sukkuloimaan aistimien ja olioiden välille, 
ja totesi sen sijaan niiden hajoavan ja katoavan. seurauksena oli, että havaintotieto 
juontui pelkästään vaihtelevaisesta ilmiöiden maailmasta, jolloin siitä itsestäänkin tuli 
varsin liikkuvaa. samalla esiin kohosi kysymys tämän tiedon kantajasta, subjektista. 
Mitään ruumiista erillistä sielua ei ollut, ja ruumiin osaksi ymmärretty sielu taas koos-
tui tunto- ja tiedostuskyvyttömistä atomeista, mikä johti oitis ratkaistavaksi mahdotto-
maan dilemmaan ja sai nähtävästi aikaan, että koko asian pohtiminen ei ollut erityisen 
houkuttelevaa. niinpä ei ole yllättävää, että epikuros paljolti mieltää empiirisen tiedon 
itsensä siksi produktiiviseksi ”polttopisteeksi”, jossa materiaaliset eidolat ”leimahtavat 
ilmiön valoksi”. näin havainnoinnista tai sen kyvystä, ihmisen tiedostuskyvystä, tulee 
dynaaminen, jotakin luovaa sisältävä kyky.118 Marx ei tässä viittaa mihinkään tiettyyn 
tekstikohtaan epikuroksella, mutta on tunnettua, että epikuroksen ideat selkeistä 
vaikutelmista (enargeia) ja esikäsitteestä (prolêpsis) korostivat havaintojen oikean vali-
koinnin merkitystä ja tiedostuksen aktiivista roolia yleensäkin. näin siis tiedostuksen 
muuttuvaisuus ja kehittyminen oli seurausta ensinnäkin sen kohteiden muutoksista 
ja toiseksi sen omasta sisäisestä aktiivisuudesta. 

Marx ei aikaa koskevassa luvussa juurikaan arvostele epikurosta. Luvun lopussa hän 
kuitenkin toteaa, että atomi on epikuroksella ”abstraktin, yksittäisen itsetietoisuuden 
luonnonmuoto” ja että myös aistimellinen luonto on hänellä ”vain esineellistynyttä, 
empiiristä, yksittäistä itsetietoisuutta” (mt., 108/297). nämä ovat nähtävästi niitä he-
geliläisen idealismin ainesta sisältäviä lausuntoja, joista edellä oli puhe (jaksossa 4.3.). 
Lisäksi niissä tähdennetään jälleen epikuroksen ajattelun ”atomistisuutta” ja sen yh-
täläisyyttä hänen luonnonkuvansa kanssa. Vaikka epikuroksen empirismiin sisältyi 
paljon sympaattista, siinä kuitenkin laiminlyötiin olevaisessa ja luonnossa piilevää 
yleistä. Mihin tämä puolestaan johti, sen Marx osoittaa seuraavassa, taivaankappaleita 
koskevassa luvussa. 
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5.6. Taivaanilmiöt

Marx:

Taivaankappaleet ovat ikuisia ja muuttumattomia ja niillä on painopisteensä itsessään, 
ei ulkopuolellaan. ainoana aktiivisuutenaan niillä on liike, niitä erottaa toisistaan 
tyhjä tila, ne kääntyvät pois suoraviivaiselta radalta [...] Siten taivaankappaleet ovat 
todellisiksi muuttuneita atomeja. (De 114–115/eB 1, 302.)(x)

kuitenkin siellä, missä hän [so. epikuros] kohtaa luontonsa reaalisena – sillä muu-
ta luontoa kuin mekaanisen hän ei tunne – eli kohtaa itsenäisen ja häviämättömän 
materian taivaankappaleissa, joiden ikuisuuden ja muuttumattomuuden ovat todis-
taneet kansan usko, filosofiset opit ja aistihavainnot, siellä hänen ainoana pyrkimyk-
senään on kiskoa ne alas maalliseen katoavuuteen; siellä hän kääntyy kiivaasti niitä 
vastaan, jotka tätä itsenäistä, yksittäisyyden momentin itseensä sisällyttävää luontoa 
kunnioittavat. Tämä on hänen suurin ristiriitansa. (Mt., 115/302–303; suomennosta 
muutettu.)(x)

Tekstissä [so. epikuroksen Pythokles-kirjeessä] toistetaan jatkuvasti, että meteoreja ei 
pidä selittää haplôs (yksinkertaisesti, absoluuttisesti), vaan pollakhôs (monella tavoin) 
(mt., 112/300.)(x).

selitysten paljouden, mahdollisuuksien monilukuisuuden tarkoituksena ei ole ainoas-
taan rauhoittaa tietoisuutta ja poistaa pelon syitä, vaan samalla negeerata ykseys, yhte-
nä ja samana pysyvä ja absoluuttinen laki taivaankappaleissa itsessään (mt., 113/301; 
suomennosta muutettu)(x).119

kreikkalaiset pitivät taivaankappaleita ikuisina ja muuttumattomina. Tätä kuvaa ruok-
kivat vanhat myyttis-uskonnolliset käsitykset ja myös sen ajan astronomia, joka ei pys-
tynyt erottamaan keskeisissä taivaankappaleissa irreversiibeleitä muutoksia. atomismi 
sen sijaan johti aivan päinvastaiseen tulokseen, kaiken kiinteän katoavuuteen, maail-
mojen synnyn ja tuhon ikuiseen myllerrykseen. Tämä pätee luonnollisesti sekä van-
hempaan että myöhempään atomismiin, mutta Marxia kiinnostaa tässä luvussa miltei 
yksinomaan epikuros. Jos taivaankappaleet oletetaan jo lähtökohtaisesti atomien koos-
tumiksi, oli antiikin valistajan väite niiden tilapäisyydestä tietysti ainoa mahdollinen. 
Marx kuitenkin haluaa kysyä, miksei epikuros olisi voinut pitää taivaankappaleita 
yksittäisinä atomeina. niillä oli lukuisia atomien ominaisuuksia: useimmissa niistä 
ei erottunut muuta aktiivisuutta kuin niiden liike taivaalla, niiden välissä oli pelkkää 
tyhjyyttä ja niin edelleen. nämä atomit olisivat tietysti olleet näkyviä ja perinteisen 
käsityksen mukaisiin verrattuna erittäin suuria – jopa sen huomioiden, että epikuros 
kaiketi ajatteli äärimmäisen sensualistisesti niiden olevan suunnilleen sen kokoisia 
kuin miltä ne näyttivät  – mutta koska epikuros ei postuloinut atomeille käsitteellistä, 
vaan vain fyysisen jakamattomuuden, ei tämä ehkä olisi haitannut niiden atomiluon-
netta. sitä paitsi, koska taivaankappaleet sijaitsivat kaukana, ei ollut vaaraa, että joku 
olisi pystynyt murskaamaan ne ja siten kumoamaan opin. Ja vielä, koska atomeja oli 
monen kokoisia, ei taivaankappaleiden olisi tarvinnut olla ainoita atomeja, jolloin 
ongelmallista ei ehkä olisi ollut sekään, että me emme näe niiden keräytyvän yhteen 
ja muodostavan olioita. 

Mikäli epikuros olisi tunnustanut taivaankappaleet atomeiksi, hän olisi voinut iloi-
ta siitä, että hänen substanssiensa olemassaolo oli sittenkin tullut havaintojen kautta 
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vahvistetuksi. Tälle tielle hän ei lähde, ja Marxin mielestä hänen ratkaisunsa on siinä 
määrin erikoinen, että sille on etsittävä filosofisia syitä. Yhtenä syynä oli, että kun ato-
meiksi ymmärretyt taivaankappaleet olisivat olleet ikuisia ja muuttumattomia, se olisi 
ruokkinut niiden jumalallistamisen perinnettä, ja epikuros vastusti kiivaasti uskontoa, 
koska se hänen mielestään levitti turhia pelkoja ja tärveli ihmisten mielenrauhan. kun 
siis taivaankappaleiden ikuisuus häiritsisi itsetietoisuuden ataraksiaa, oli pakko olettaa, 
että ne eivät ole ikuisia (mt., 114/301). 

Lisäksi oli myös toinen, Marxin mielestä merkittävämpi syy. sitä selvittäessään Marx 
kiinnittää aluksi huomiota siihen, että kun epikuros selittää lähemmin taivaankap-
paleiden – ja yleensäkin taivaalla esiintyvien ilmiöiden, ta meteôra – tutkimisen peri-
aatteita, hänen metodinsa tuntuu poikkeavan siitä, mitä hän suosittelee muulle luon-
nontutkimukselle. Luonnontutkimuksen on tavoiteltava mahdollisimman täsmällistä 
tietoa, mutta taivaanilmiöiden kohdalla pääsee valloilleen epikuroksen relativistinen 
juonne, hänen taipumuksensa operoida abstraktilla mahdollisuudella. Taivaankappa-
leita ei pidä selittää ”yksinkertaisesti” vaan ”monella tavoin”; itse asiassa mikä tahan-
sa selitys kelpaa, myyttisiä ja uskonnollisia lukuunottamatta. Marx tähdentää asiaa 
moneen kertaan, viittailee epikuroksen kirjeisiin Herodotokselle ja Pythokleelle ja 
siteeraa niistä useita asiaan liittyviä kohtia: Taivaanilmiöiden ”syntymiseen on mo-
nia syitä ja niiden olemus voidaan selittää monilla tavoilla, jotka ovat sopusoinnussa 
aistihavaintojen kanssa” (DL X,86; De 181/eB 1, 360). ”Mutta yhden selityksen 
tarjoaminen näille asioille, kun ilmiöt vaativat useampaa selitystä, on hullun merkki 
ja sitä harjoittavat aivan sopimattomasti tyhjänpäiväisen tähtientutkimuksen kiih-
komieliset kannattajat” (DL X,113; De 184/eB 1, 362). ”ukonvaajat voivat syntyä 
myös monilla muilla tavoilla. ainoastaan myyttiset tarinat on jätettävä sikseen”. (DL 
X,104; De 182/eB 1, 362.)

Mistä relativistinen juonne johtui? kuten taivaankappaleiden ikuisuuden torju-
minen, myös tilalle tarjottava ”pluralismi” liittyi jossain määrin uskonnolliseen ja 
muuhun elämänkatsomukselliseen problematiikkaan. epikuroksen katsannossa hy-
väksyttävien selitysten moneus rauhoitti tietoisuutta ja eliminoi pelon syitä, koska se 
oli omiaan poistamaan taivaankappaleilta niihin liittynyttä pyhyyden, hallitsevuuden 
ja kohtalonomaisuuden tuntua. keskeiseksi Marx kohottaa kuitenkin toisen syyn: 
relativismi oli epikuroksen suojakeino sitä vastaan, että taivaankappaleista – ja sitä 
kautta luonnonolioista yleensäkin – olisi tullut atomien kilpailijoita. Taivaankappaleet 
käyttäytyvät samalla tavoin kuin deklinaatioiden takia ei-suoraviivaisesti liikkuvat ja 
painolla varustetut atomit, mutta selitysten moneuden tarkoituksena on ”negeerata” 
niitä niissä itsessään hallitseva ”absoluuttinen laki”. Toisin sanoen näin kiistetään ha-
vaittavan luonnon olioiden itsensä kautta löydettävä olemuksellinen ja yleinen. epi-
kuros oli kyllä tunnustanut sellaisen ”olemuksen” ajan muodossa, mutta vain siinä; jos 
samaa selitystapaa sovellettaisiin myös taivaankappaleiden liikkeisiin, ne tulisivat seli-
tetyiksi niin pitkälle omasta itsestään käsin, että alkaisivat vaikuttaa yhtä itseriittoisilta 
kuin atomit. Marx ilmeisesti ajattelee, että tästä olisi lähtenyt leviämään uudenlainen 
filosofia, uudenlainen maailman- ja luonnonkuva, joka olisi osoittautunut atomismia 
johdonmukaisemmaksi ja pätevämmäksi. 

niinpä Marx muotoileekin asian myös näin:

kun materia on liittänyt itseensä yksittäisyyden, kuten on tapahtunut taivaankappa-
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leiden kohdalla, niin se on lakannut olemasta abstraktia yksittäisyyttä. Siitä on tullut 
konkreettista yksittäisyyttä, yleisyyttä. niinpä taivaankappaleissa abstraktis-yksittäistä 
itsetietoisuutta vastassa loistaa sen oma esineellistynyt kumoutuminen, olemassaolon 
saanut ja luonnoksi muuttunut yleinen. siksi se tunnistaa ne kuolettavaksi vihollisek-
seen ja lukee epikuroksen tavoin niiden kontolle ihmisten kaikki pelot ja hämmen-
nykset. (De 116/eB 1, 303.)(x)

Marx sanoo myös:

[Taivaankappaleissa] ovat ratkenneet kaikki muodon ja materian, käsitteen ja ole-
massaolon väliset antinomiat, joista atomin kehittely muodostui; kaikki vaadittavat 
määreet on niissä toteutettu (mt., 114/302)(x).

Taivaanjärjestelmässä materia on saanut itselleen muodon, sisällyttänyt itseensä yksit-
täisyyden ja siten saavuttanut itsenäisyyden (mt., 115/303)(x).

Taivaankappaleet ovat yhtaikaa pysyvyyden perikuvia ja selkeän yksittäisiä. niistä 
löytyvät toisiinsa luontevasti yhdistyneinä ne tietoteoreettiset tai paremminkin tieto-
teoreettis-ontologiset tasot, joiden välille revennyttä kuilua epikuros pyrki luomaan 
umpeen. Tätä pyrkimystä Marx sympatisoi. Voi sanoa niinkin, että Marx ajaa tässä läpi 
aristoteleen materialistista ohjelmaa, jonka mukaan muodot, toisin sanoen todellisuu-
den yleinen puoli, sijaitsevat olioissa itsessään, ja tukee tai terästää sitä Hegelin ajatuk-
sella abstraktisen ja konkreettisen komplementaarisuudesta. abstraktinen ja konkreet-
tinen saattavat näyttää pelkiltä vastakohdilta, mutta tämä näkemys kumoutuu, kun 
totuutta tarkastellaan Hegelin tavoin prosessina. silloin näet havaitaan abstraktioiden 
ja konkretioiden pystyvän pelaamaan yhteispeliä: tiedollinen abstraktio muodostetaan 
konkretioiden tuella, ja se auttaa puolestaan muodostamaan kohteesta rikkaan, moni-
puolisen ja siten jälleen omalla tavallaan konkreettisen käsityksen.120 Marx hyväksyy 
aristoteleen näkemyksen siitä, että yleinen sijaitsee objektiivisessa luonnossa, ja katsoo 
sen olevan siellä samalla tavoin kuin Hegelillä abstraktinen oli konkreettisen yhteydes-
sä. näin yleisen ja yksittäisen suhde ylipäätään muodostuu samalla tavoin komplemen-
taariseksi kuin oli tapahtunut ajan kohdalla. Yleinen on monenkirjavien olioiden oma 
pysyvä, lainalainen puoli. Tämä katsantokanta murskaa atomismin, sillä on selvää, että 
jos yleinen ymmärretään monenlaisten konkretioiden kanssa samankaltaiseen suhtee-
seen asettumaan kykeneväksi ja niin ollen jäsentyneeksi kokonaisuudeksi, jonkinlaiseksi 
”moninaisen ykseydeksi”, se ei voi olla muuttumattomien ja itseriittoisten atomien 
joukko. sellaisten pohjalta voi syntyä vain aggregaatti. atomistisen maailmankuvan 
perustalta on mahdotonta käsittää maailman systeemiluonteisiä piirteitä – joita siinä 
luonnollisesti tilapäisinä ja suhteellisina on, vaikka kaikki lopulta hajoaakin – ja sen 
olioiden keskinäistä vuorovaikutusta, jolloin ajaudutaan kaikkiin niihin ongelmiin, 
joita Marx on edellisissä luvuissa osoitellut.

Vaikka epikuros taivaanilmiöiden kohdalla tulee varsin lähelle atomismin ongel-
mien ratkaisua, hän ei kuitenkaan rohkene lähteä yleisen ja yksittäisen, abstraktin ja 
konkreettisen toisiinsa välittämisen tielle. niinpä Marx pitää atomismin umpikujaa 
toivottomana ja pystyy kiittämään epikurosta enää vain siitä, että tämä hänen mieles-
tään jotenkin aavistelee oman järjestelmänsä tuhoa ja siis tavallaan, tosin tuskin kovin 
selkeästi, tiedostaa sen moninaiset ristiriidat: ”epikuros aavistaa, että hänen aiemmat 
kategoriansa luhistuvat tässä kasaan ja hänen teoriansa metodi tulee muuttumaan 
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toiseksi. Hänen järjestelmänsä syvällisin oivallus ja pisimmälle ulottuva seuraus onkin 
juuri se, että hän tuntee tämän ja myös sanoo sen tietoisesti.” (Mt., 115/303.)(x)

Marxin ajatukset abstraktista ja yleisestä osoittavat myös, miten hän jälleen eroaa 
hegeliläisyydestä ja vieläpä hyvin merkittävässä asiassa: yleisen luonteen ymmärtämi-
sessä. Hegel tarkasteli taitavasti yleisen ja yksittäisen – kuten myös niiden väliin sijoit-
tuvan erityisen (Besonderes), jota Marx kuitenkaan ei käsittele – keskinäistä suhdetta. 
Hänellä yleisen tyyssijana on kuitenkin henki tai käsite, ja yleisen olemassaolo luonnon 
omassa todellisuudessa on siihen nähden toissijaista. Jos Ensyklopedian lisälauseisiin 
voi luottaa, Hegel on katsonut, että vaikka yleinen voidaan ja pitääkin löytää myös 
luonnonilmiöiden tutkimisen kautta, se on silloinkin ajatuksen aikaansaannosta: Oliot 
”saavat yleisyytensä meitä varten”, ”me muutamme ne joksikin yleiseksi” (HW 9, 16 
Z)(x). ”sitä kautta, että ajattelemme olioita, teemme niistä jotakin yleistä; oliot ovat 
yksittäisiä, leijonaa yleensä ei [luonnossa] ole” (mt., Z)(x). Marx sen sijaan tähdentää 
objektiivisen, tietoisuuden ulkopuolella sijaitsevan luonnon sisältävän oman yleisyy-
tensä. Juuri tämä ”olemassaolon saanut ja luonnoksi muuttunut yleinen” heittää haas-
teen epikuroksen opille. näin Marx on myös väitöskirjansa viimeisessä luvussa ja mitä 
keskeisimmässä kysymyksessä asettunut selkeän materialistiselle kannalle.

Taivaanilmiöitä koskevaan lukuun sisältyy myös ekologian tai ympäristöfilosofian kan-
nalta kiinnostavia kohtia ja ideoita. Marx:

itse Anaksagoras, joka ensimmäisenä selitti taivaan fyysisesti ja siis veti sen maan kama-
ralle toisessa mielessä kuin sokrates, vastasi, kun häneltä kysyttiin, minkä tähden hän 
oli syntynyt: eis theôrian hêliou kai selênês kai ouranou [Tutkimaan aurinkoa, kuuta ja 
taivasta]. (De 109/eB 1, 298.)(x)121
[epikuroksella] absoluuttisena normina pätee, ettei hävittämättömässä ja ikuisessa 
luonnossa voi sattua mitään, mikä häiritsisi ataraksiaa ja vaarantaisi sen. Tietoisuuden 
täytyy käsittää, että tämä on absoluuttinen laki. (Mt., 113/301.)(x)

[s]iellä, missä luonto itsenäistyy, se [so. yksittäinen itsetietoisuus] heijastuu itseensä ja 
asettuu omana itsenään, itsenäisenä muotona sitä [so. luontoa] vastaan (mt., 116/304)
(x).

Ja juuri taivaankappaleet häiritsevät sen [so. yksittäisen itsetietoisuuden] ataraksiaa, 
sen itseensä samaistumista, koska ne ovat olemassaolevaa yleisyyttä (mt., 117/304)
(x).

[nyt] astuu yksittäinen itsetietoisuus ulos perhoskotelostaan, julistaa itsensä todeksi 
periaatteeksi ja itsenäistyneen luonnon vihollisekseen (mt., 116/303.)(x).

kyseessä on sama teema, jota Marx oli käsitellyt Epikuros-vihkoissa: niin kauan kuin 
vanhat kreikkalaiset elivät ”substantiaalista” ja ”täyteläistä” elämää, antoi luonto heille 
elämän tarkoituksen tai ainakin merkittävän osan siitä. epikuros jatkoi perinnettä te-
kemällä johtopäätöksen – se oli luontoystävällisyydessään vieläkin pidemmälle mene-
vä, mutta historiaa psykologisoiva ja äärimmäisyyksiin menevä – ettei luonto sinänsä 
voinut koskaan järkyttää ihmisten mielentyyneyttä. epikuroksen aikana vanha luon-
nonläheinen elämäntapa oli kuitenkin jo hajonnut, ja myös tämä näkyi hänellä sel-
vänä, kun hän toisaalta ajatteli, että yleisen ja yksittäisen yhdistäjiksi ymmärretyt, siis 
täysin itsenäiset, objektiiviset taivaankappaleet, olisivat häirinneet yksittäisen tietoisuu-
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den ”itseensä samaistumista”. Jälkimmäinen näkemys oli edellisen kanssa ristiriidassa 
ja kytkeytyi edellä esitettyihin filosofisiin lähtökohtiin. siten kuin reduktionistinen 
ja mekanistinen luonnonfilosofia ei sovi yhteen luonnon yhtenäisyyden kanssa, siten 
myös atomisoituneen ihmisen psykologia on vastahangassa hänen ja hänen objek-
tiivisen ympäristönsä vuorovaikutuksellisen ykseyden ja etenkin ympäristön hänelle 
asettamien vaatimusten kanssa. Yksittäinen, kuoreensa vetäytynyt ihminen ei voi ym-
märtää, mitä ja miksi luonto häneltä vaatii. 

Tästä sitten juontuu relativistinen tendenssi, kun yltiöpäisen individualistinen ih-
minen yrittää uhmakkaan epätoivoisesti rimpuilla itsensä objektiivisesta luonnosta 
eroon. Marx muotoilee asian niinkin, että abstraktis-yksittäinen itsetietoisuus ”as-
tuu esiin salakätköstään ja yrittää materian valepuvustaan vapautuneena hävittää it-
senäistyneen luonnon abstraktiin mahdollisuuteen nojaavalla selitystavalla: se mikä 
on mahdollista, voi olla toisinkin; myös mahdollisuuden vastakohta on mahdollinen” 
(mt., 116/303–304)(x). Puhe ”materian valepuvusta” (materielle Vermummung) viittaa 
atomin käsitteen ja yksittäisen itsetietoisuuden vastaavuuteen. Marx haluaa sanoa, että 
epikuros piti todellisen premissinsä pitkälti piilossa, ei ehkä edes selkeästi tiedostanut 
sitä, ja operoi atomeilla ikään kuin kyse olisi ollut luonnonfilosofian luonnollisesta, 
ainoasta mahdollisesta lähtökohdasta. Muutoin lause on selkeä: on helppo ymmärtää, 
että useiden selitysten samanarvoisiksi tunnustaminen sopii yhteen maailmaa ja luon-
toa liiaksi hajottavan orientaation kanssa. 

Vaikka siis ihminen ja luonto aluksi tulivat siedettävän hyvin toimeen keskenään, 
niin epikuroksen liian individualistisen ja luontoa pirstovan suuntautumisen vaiku-
tuksesta niiden suhde muuttuu vihamieliseksi. Jos halutaan ennakoida Marxin myö-
hempiä oppeja, niin voisi sanoa, että ihminen vieraantuu luonnosta. Marx ei kylläkään 
taivaankappaleita koskevassa luvussa käytä tätä sanaa eikä muutoinkaan vielä sovella 
sitä eksplisiittisesti ihmisen luontosuhteeseen, mutta aiemmista luvuista löytyy muu-
tamia kohtia, joissa hän nimittää epikuroksen filosofiaan yhä jäänyttä abstraktioiden 
ja konkretian ristiriitaa vieraantumiseksi: ”kvaliteetin kautta atomi vieraantuu kä-
sitteestään, mutta täydellistyy konstruktionsa puolesta” (mt., 103/293)(x). ”[V]asta 
laatumääreitä saanut atomi on täydellinen [...] vasta täydellisestä ja käsitteestään vie-
raannutetusta atomista voi purkaantua esiin ilmiöiden maailma” (mt., 104/294)(x). 
”epikuros käsittää ilmiön ilmiönä, so. olemuksen vieraantumisena, joka oman todel-
lisuutensa piirissä osoittaa olevansa sellaista vieraantumista” (mt., 106/296)(x).

näissä lausunnoissa vieraantumisen käsite kuvaa sellaista käsitteellisen olemuk-
sen ja ilmiömaailman suhdetta, jossa kaikki ei ole kunnossa, vaan syntyy eräänlainen 
väkinäinen yhteentörmäys, loogis-käsitteellinen ristiriita. Tähän näkemykseen sisäl-
tyy jo implisiittisenä ihmisen luonnosta vieraantuminen. kun keinotekoista atomin 
abstraktiota yritetään muokata konkreettisemmaksi, monimuotoiseen todellisuuteen 
soveltuvaksi, atomi on ”vieraannutettu käsitteestään”. kun nyt kyseisen abstraktion 
ovat konstruoineet ihmiset – sehän oli Demokritoksen ja epikuroksen aikaansaannos, 
vaikkakin myös sidoksissa yleisempään ”henkeen” – ja kun konkreettinen, vieraannu-
tettu atomi on yhtä kuin luonnon perusosa (stoikheion), niin itse asiassa ihminen on 
vieraannuttanut luonnon itsestään. atomin käsitteellä operoiva tietoisuus on avannut 
itsensä ja luonnon välille kuilun. Myöhemmin Marxin ajattelu eteni juuri tähän suun-
taan. Hän laajensi termin käytön tietoteorian alueelta ihmisen ja luonnon aineellisiin 
ja käytännöllisiin suhteisiin, mikä tulee selvästi esiin Taloudellis-filosofisissa käsikirjoi-
tuksissa 1844. 
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Jäljellä on Marxin väitöskirjan loppuhuipennus:

Epikuroksella on atomistiikka kaikkine ristiriitoineen viety läpi ja viimeistelty kor-
keimpaan johtopäätökseensä sellaisen itsetietoisuuden luonnontieteenä, joka abstraktin 
yksittäisyyden muodossa on itselleen absoluuttinen prinsiippi, mikä samalla merkitsee 
atomiopin hajoamista ja tietoista vastakohtaa yleiselle. Demokritokselle sitä vastoin 
atomi on vain empiirisen luonnontutkimuksen yleinen, objektiivinen ilmaus. siksi atomi 
pysyy hänellä puhtaana ja abstraktina kategoriana, hypoteesina joka on kokemuksen 
tulosta mutta ei sen energinen periaate, ja joka siten jää realisoitumatta, aivan kuten ei 
todellinen luonnontutkimuskaan tule määräytymään siitä käsin. (Mt., 118/305.)(x)

Demokritoksessa olennoitui mekanistisen materialismin perinne, jossa luonto ilmeni 
ei-produktiivisena, toki lakiensa mukaisessa alituisessa liikkeessä olevana, mutta irre-
versiibelisti ja laadullisesti uutta tuottamattomana. silloin milloin uuden synty yritet-
tiin ottaa tämän tradition piirissä tarkasteluun, sitä ei pystytty teoreettis-filosofisesti 
hahmottamaan. esimerkiksi newton askaroitsi melko mielikuvituksellisten selitysten 
parissa ja sysäsi koko joukon hankalia asioita jumalan vastuulle. Tämän kanssa sopi 
yhteen se, että tiedostuksen subjekti erotti itsensä jyrkästi sen objekteista. subjekti 
ei oivaltanut tai rohjennut ottaa käyttöön omaa luovaa panostaan, joka olisi voinut 
ilmetä siinä, että se olisi kuvannut luontoa muillakin kuin havaittavassa empiriassa 
suoraan vahvistettavilla käsitteillä ja laeilla, esimerkiksi ottanut käyttöön luonnon laa-
jempien osa-alueiden suhteita ja näillä alueilla eteneviä muutoksia kuvaavia käsitteitä 
ja hypoteeseja, sellaisia kuin Hegelin toisiinsa redusoitumattomat ”tasot” (Stufen) tai 
schellingin ”potenssoituminen” ja ”produktiivisuus”. Mekanistis-empiristisessä nä-
kemyksessä tiedostussubjektin kyvyt huomioitiin perin vajavaisesti. Tässä mielessä 
se ei ollut ”itsetietoisuuden luonnontiedettä”; näin tälle sanonnalle, jossa voi nähdä 
idealististakin väritystä, on löydettävissä myös täysin järkeenkäyvä sisältö. Muutamaa 
vuotta myöhemmin (1845) Marx arvosteli samasta puutteesta erityisesti Feuerbachia: 
”kaiken tähänastisen materialismin – myös Feuerbachin materialismin – perusvika on 
siinä, että esinettä, todellisuutta, aistimaailmaa, tarkastellaan vain objektin tai havain-
non muodossa, mutta ei inhimillisenä aistitoimintana, käytäntönä, ei subjektiivisesti. 
sen vuoksi on käynyt niin, että päinvastoin kuin materialismi idealismi kehitteli toi-
mivaa puolta”. (VT 2, 63/MeW 3, 5.)(x)

kyseessä on ensimmäinen Feuerbach-teesi; siinä ja muissa teeseissä tiivistyvä em-
pirismin kritiikki on yleisesti tunnettua. Marx moittii empirismiä siitä, että se tekee 
mahdottomaksi inhimillisen subjektin aktiivisuuden ymmärtämisen, toisin sanoen 
sellaisen yhteiskunnallisten ilmiöiden ja historian tiedostamisen, jossa subjekti paitsi 
hahmottaisi ihmisten toimintaa objektiivisten olosuhteiden määräämänä myös pystyisi 
kuvaamaan omaa aktiivista rooliaan kyseisessä prosessissa. Väitöskirjan loppuhuipen-
nuksessa on kyse aivan samasta subjektin roolin korostamisesta. ero Feuerbach-tee-
seihin on vain siinä, että puhe ei nyt ole yhteiskunnan ja historian vaan luonnon 
tiedostamisesta. Vaikka epikuros ei kyennyt viemään luonnonfilosofista ohjelmaansa 
läpi, sen spesifiys näkyi ”luonnon kaikilla alueilla”, ja Marx vihjaisee, että jos antiikin 
valistajan lähtökohtia korjattaisiin, niin hänellä havaittava ”energinen periaate” pys-
tyttäisiin toteuttamaan ”todellisen luonnontutkimuksen edelleen määrittämisessä”. 
Marx ei tosin sano suoraan, että ”energinen periaate” löytyy epikurokselta, mutta juuri 
siihen tutkielman koko sisältö viittaa. kyse on siitä, mitä edellä on kutsuttu epikurok-
sen sillanrakentajan pyrkimykseksi. Jos vielä otetaan huomioon, että kyseinen periaate 
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edellyttää luonnon itsensä olevan tietynlaista, on vaikea välttyä ajatukselta, että puhe 
on luonnon produktiivisuudesta, kyvystä tuottaa yhä mutkikkaampia muotoja. 

Tosiaankin, kun katsotaan tiivistäen Marxin väitöskirjan lukuja, joissa hän esittää 
yksityiskohtaisen atomin käsitteen kritiikkinsä (luvut ii.i–ii.V; vrt. jaksot 5.2.–5.6. yl-
lä), havaitaan, että niissä toteutuu tietty nouseva linja, siirtyminen yksinkertaisempien 
ja perustavampien seikkojen tarkastelusta mutkikkaampiin. aluksi tutkitaan olevaisen 
osien olemassaolon edellytyksiä ja keskeiseksi sellaiseksi osoitetaan osien suhteellinen 
itsenäisyys. samalla osien liike osoittautuu suhteelliseksi itseliikunnaksi ja sattumat 
objektiivisiksi mutta suhteellisiksi. Hiukan ”ylemmäs”, lähemmäs monimuotoista ja 
värikästä konkretiaa siirrytään todettaessa, että atomeille on tarpeen postuloida omi-
naisuuksia, jotka ovat ilmiömaailmaa pysyvämpiä, joskin samalla epävakaita. näin 
myös ominaisuudet suhteellistuvat. Tämän jälkeen kohoavan linjan esitys katkaistaan 
ja esitetään päinvastoin muistutus sen itsensäkin suhteellisuudesta, kun näet kaikki 
kiinteä ja oliomainen lopulta katoaa ”kuoleman” kitaan. samaan aikaan linjalla tosin 
hiukan edetäänkin, kun tarkasteluun tulee olioiden koko kiertokulku. seuraavaksi 
peruslinjalle palataan jälleen selkeämmin, ja aikaa koskevassa luvussa tutkimuksen 
painopiste siirtyy substanssitasolta empiirisen todellisuuden sisälle, kun aika itsenäistää 
jälkimmäistä toimiessaan sen oman olemuksen tavoin. saman luvun loppupuolella 
näkökulma tarkennetaan kaikesta empiirisestä todellisuudesta subjektiiviseen empi-
riaan, nimittäin aistimuksiin, jotka todetaan luonnonprosessien ”polttopisteeksi” ja 
sisällöltään objektiivisiksi. Viimeisessä, taivaankappaleita koskevassa luvussa luonto 
konkretisoituu ja objektivoituu laaja-alaisemmin, kun se osoittautuu koko luonteensa 
ja lainalaisuuksiensa osalta olemuksellis-yleisen ja empiiris-yksittäisen komplemen-
taarisuudeksi, jolloin atomit käyvät tarpeettomiksi ja atomistinen substanssioppi lu-
histuu. 

Vaikka Marxin esitys on vaikeatajuinen, paikoitellen monitulkintainen, ehkä jos-
kus suorastaan hämärä ja Hegelin idealismipohjaista käsitteistöä viljelevä, niin mitäpä 
muuta siinä on hahmotettu kuin luonnossa havaittavan ”korkeammalle” suuntautu-
van kehityksen, siis esimerkiksi elollisen luonnon evoluution, ensimmäisiä filosofisia 
edellytyksiä, ikään kuin sen mahdollisuuden ehtoja. Marx on suorittanut tällä alalla 
merkittävän työn, joka myöhemmässä marxismissa on lähestulkoon unohdettu, kun 
huomiota on kiinnitetty vain esimerkiksi väitöskirjassa esitettyihin Hegelin ja hegeli-
läisyyden arvioihin ja epikuroksella tavattavan itsetietoisuuden muodon luonnehdin-
toihin, jotka on nähty – sinänsä oikein – alkupisteenä Marxin myöhemmille ihmistä 
ja yhteiskunnan historiaa koskeville kehitelmille, kuten hänen ajatuksilleen ihmises-
tä tietyissä oloissa ”atomisoituvana”, individualismin ja egoismin valtaan joutuvana 
olentona. Väitöskirjan loppukappale vahvistaa vielä kerran, että Marxin tärkeimpänä 
tarkoituksena oli kehitellä luonnonfilosofiaa. 
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6. Marxin metodi ja historialliset 
ylitulkinnat 

6.1. Marxin väitöskirja filosofianhistoriallisena tutkimuksena: 
pioneerityötä ja ylilyöntejä

edellisessä luvussa tarkasteltiin Marxin väitöskirjan luonnonfilosofista sisältöä ja hä-
nen tulkintaansa Demokritoksesta ja epikuroksesta. On kuitenkin syytä myös kysyä, 
vastaako tämä tulkinta todellisuutta eli miten hyvin tai huonosti Marx on onnistunut 
kuvaamaan historiallista Demokritosta ja historiallista epikurosta. Vaikka tämän ar-
vioiminen ei osoita Marxin luontokäsityksestä juuri mitään uutta, sillä on merkitystä 
muissa suhteissa. Marx sanoo molempien atomistien edustavan tiettyä ”suuntausta”, 
mutta pyrkii samalla esittämään heidät huolellisesti omana itsenään. kun siis myös 
jälkimmäinen puoli on Marxin työssä vahvasti esillä, saattaa sen tarkastelu tuoda kiin-
nostavaa lisävalaistusta hänen väitöskirjansa luonteeseen. ennen muuta se kertoo jo-
takin hänen historiallisten tutkimustensa metodista. 

Tehtävä ei kuitenkaan ole helppo. koska sekä vanhemman että myöhemmän ato-
mistin filosofiasta käydään jatkuvaa väittelyä, ei olisi mielekästä lähestyä kysymystä 
siten, että heistä yritettäisiin tarita nyt lopultakin täsmällinen ”oikea” käsitys, johon 
Marxin tulkintaa sitten verrattaisiin. On pakko tyytyä luonnehtimaan vain Marxin 
tutkielman yleisimpiä piirteitä ja vertailemaan niitä myöhemmän atomistiikan tutki-
muksen valtavirtaan ja sen eräiden nimekkäiden edustajien lausuntoihin. Lisäksi on 
kuitenkin mahdollista tarkastella jonkin verran yksityiskohtaisemmin paria spesifim-
pää seikkaa, etenkin Marxin kaikkein keskeisintä innovaatiota, deklinaation roolin 
luonnehdintaa, sekä myös hänen käsitystään epikuroksen relativististen lausuntojen 
syistä. 

Millainen yleisarvio Marxin työstä filosofianhistoriallisena tutkimuksena voitaisiin 
antaa? Huomiota kannattaa kiinnittää Cyril Baileyn 1928 kirjoittamaan kirja-arvos-
teluun, sillä se on vielä nykyäänkin käytännöllisesti katsoen ainoa antiikin atomistei-
hin erikoistuneen tutkijan arvio. sitä paitsi Bailey jos kuka oli pätevä kommentoija; 
häneltä itseltään ilmestyi samana vuonna atomisteja ja epikurosta käsittelevä yli 600-
sivuinen teosjärkäle, joka kuuluu yhä alan kulmakiviin. Bailey sai Marxin työstä hyvin 
myönteisen yleiskuvan: ”On kiinnostavaa havaita henkilön, joka myöhemmin saavutti 
mainetta aivan toisenlaisilla aloilla, aloittavan uransa innostuneella traktaatilla kreik-
kalaisesta filosofiasta [...] Hänen työtään jälkikäteen arvioitaessa on milteipä hämmäs-
tyttävää nähdä, miten pitkälle hän pääsi silloin saatavilla olevan aineiston pohjalta. 
Hän tunsi luonnollisesti antiikin tärkeimmät epikurolaisuutta koskevat lähteet, ja teos 
osoittaakin huolellista Diogenes Laertiokseen, Plutarkhoksen epikuros-tutkielmiin, 
Ciceron dialogeihin, klemens aleksandrialaiseen ja sekstos empeirikokseen perehty-
mistä”. (Bailey 1928b, 205.) saavutus oli sitäkin yllättävämpi ja merkittävämpi, kun 
Marx työskenteli aikana, jolloin aineiston löytäminen oli paljon hankalampaa kuin 
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1900-luvulla: ”silloin ei ollut Dielsiä eikä useneria; hajanaisista maininnoista koos-
tuva aineisto ei ollut vielä saatavilla muutoin kuin siinä laajuudessa, missä yksittäinen 
tutkija saattoi siihen törmätä” (mt.).122

Bailey kiittää etenkin Marxin arvioita vanhemman ja myöhemmän atomistin tie-
toteoriasta: ”melkein pioneerina hän hylkää antiikin perinteen, jota hänen aikansa 
historioissa vuolassanaisesti toisteltiin, että epikuros omaksui Demokritoksen ato-
mismin sellaisenaan, vain siellä täällä huononnuksia tehden. Hän näkee oikein, että 
vaikka teorian yksityiskohdissa ei ole tapahtunut suurta muutosta muutamia tärkeitä 
seikkoja lukuunottamatta, niin näiden kahden ajattelijan todellinen ero löytyy hei-
dän taustalla piilevästä ’tietoteoriastaan’ ja siitä juontuvista, orientaatioltaan erilaisista 
konseptioistaan ilmiöiden ja todellisuuden keskinäisestä suhteesta”. (Mt.) Marx oli 
oikeassa kohottaessaan etualalle perustavien filosofisten abstraktioiden ja havaittavan 
maailman suhteen; se muodosti todellakin kummallekin atomistille vakavan ongel-
man, jonka he yrittivät ratkaista vastakkaisilla tavoilla, suunnilleen siten kuin Marx 
kuvailee: ”kontrasti pitää yleisesti ottaen paikkansa, ja Marx oli todennäköisesti en-
simmäinen, joka sen havaitsi” (mt.).

nykyään Baileyn sanoistakin on jo kulunut aikaa, mutta hänen selostamansa ke-
hitys näyttää jääneen pysyväksi. Tuskin kukaan esittää enää epikurosta plagioijana 
tai toisen luokan kykynä. sen sijaan häntä on tapana arvostaa itsenäisenä ja erittäin 
merkittävänä ajattelijana, omaperäisenä antiikin sensualistina, jonka ero vanhempaan 
atomismiin piirtyi selkeänä esiin paitsi tietoteoriassa todennäköisesti myös – tätä Bailey 
ei vielä korostanut, mutta nykyään niin on tapana tehdä – opissa atomien deklinaa-
tiosta. esimerkiksi Holbach ja Feuerbach saattoivat vielä jättää deklinaation mainitse-
matta, kant mainita vain ohimennen ja Hegel jättää epäselvän vihjailun varaan, mutta 
enää sellainen ei tule kyseeseen. Tutkijoiden suuri enemmistö näyttää myös pitävän 
sitä epikuroksen itsensä kehittelemänä oppina. Tosin on olemassa myös kanta, että 
kyseessä olisi myöhempien epikurolaisten lisäys (esim. strozier 1985, ix, 124), mutta 
niin olettavat vain harvat (vrt. englert 1987, 1, 9–11). epikuros keksi deklinaation 
todennäköisesti vasta sen jälkeen, kun hän oli kirjoittanut säilyneet kirjeensä (mt., 11; 
vrt. esim. sedley 1998, 127), ilmeisesti paljolti vastauksena aristoteleen vanhempaan 
atomismiin kohdistamaan kritiikkiin (esim. englert 1987, erit. 41). Hänen voi olettaa 
käsitelleen sitä massiivisen peri fyseôs (Luonnosta) -teoksensa determinismiä koskevassa 
luvussa, josta ei ole säilynyt aineistoa (sedley 1998, 127). Marxia voidaan pitää tämän 
uuden epikuros-kuvan uranuurtajiin kuuluvana, vaikka hänen väitöskirjansa ei pääs-
sytkään vaikuttamaan sen reaaliseen läpimurtoon, koskapa tuli julkaistuksi vasta 60 
vuotta syntymisensä jälkeen. 

Marxilta löytyy kuitenkin myös ongelmia. Jos katsotaan ensin Marxin Demokritos-
kuvaa, niin jo Mehring (1974 [1918], 40–41) totesi Marxin kohdelleen vanhempaa 
atomistia liian ankarasti. Myöhemmin samasta ovat huomauttaneet muutkin, esimer-
kiksi Thom (1986, 123–124) sekä Lange ym. (1983, 23–24), ja moitteeseen voi yhtyä. 
Vaikka Marx usein on oikeassa asettaessaan Demokritoksen ja epikuroksen vastatus-
ten, hänen työtään värittää liikaa se, että hän uskaltautuu käyttämään Demokritosta 
sympatisoimansa epikuroksen tärkeimpänä kontrastihahmona, vaikka ei ole häneen 
yhtä perehtynyt. kun esimerkiksi aika on epikurokselle objektiivinen ilmiö, Demo-
kritos päinvastoin sijoittaisi sen ”subjektin itsetietoisuuteen” (De 105/ eB 1, 295), 
mille väitteelle muutoin sitaatteja rakastava Marx ei esitä lainkaan perusteluja. Yleen-
säkin Marx korostaa Demokritoksen subjektivistisia kasvoja epäilyttävän paljon (vrt. 
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Lange ym. 1983, 23–24). edelleen, Marxin tutkielmasta saa kuvan, että Demokritos 
olisi ollut lähes yksinomaan luonnontutkija, ja vielä joitain vuosia myöhemminkin 
Marx väittää Demokritoksen etiikan rajoittuneen muutamaksi sananparreksi (MeW 
3, 124), mitä nykyään on pidettävä vanhentuneena käsityksenä. Marxin aikana Demo-
kritoksen etiikkaa ei vielä pidetty yksityiskohtaisen filosofisen keskustelun arvoisena, ja 
Hegelkin sivuutti Filosofian historian luennoissaan sen kokonaan. Jos Marx kuitenkin 
olisi jaksanut paneutua Demokritokseen yhtä seikkaperäisesti kuin epikurokseen, hän 
olisi todennäköisesti havainnut yleisen käsityksen ongelmallisuuden, sillä Demokri-
toksen melko monitahoinen etiikka – kuten myös ihmiskuva ja yhteiskuntafilosofia 
– on siivilöitävissä esiin jo silloin tunnetuista lähteistä.123 Demokritoksen etiikassa 
keskeisiä käsitteitä olivat ”hyvä mieli” (euthymia) ja ”hyvinvointi” (euestô); ihminen 
on luonnosta peräisin mutta myös kasvatuksen keinoin muovattavissa, ja demokratia 
aristokratian valtaa ja diktatuuria parempi tila. Jatkuvaa väittelyä on käyty siitä, missä 
määrin Demokritos systematisoi käsityksiään ja pyrki kytkemään ne atomioppiin. 

Miten pitäisi arvioida Marxin näkemystä, että Demokritos olisi operoinut oleellises-
ti vain välttämättömyyden, ei sattuman käsitteellä? Tämä on osoittautunut visaiseksi 
kysymykseksi, jossa näkemysten hajonta on nykyäänkin suuri. Joka tapauksessa Marx 
näyttäisi sivuuttaneen asian liian pikaisesti. Demokritoksen aitoperäisinä pidettyihin 
fragmentteihin kuuluu toteamuksia sattuman roolista sosiaalisessa elämässä: ”ne jot-
ka iloitsevat naapuriensa epäonnesta, eivät ymmärrä, että sattumukset [ta tês tykhês] 
ovat kaikkia koskevia” (Dk 68B293). ”Typerysten ylösrakennus on sitä, että he hyö-
dyntävät onnenpotkuja [tois tês tykhês kerdesin]” (mt., 68B197). aelianuksen mukaan 
Demokritoksen kiinnostuksen kohteisiin kuului, miten siittää hevonen (tarkoittaa 
muulia) sattumaa jäljittelemällä (hippon [...] kata tykhên kyêsai) (mt., 68a151). Vielä 
merkittävämpiä kuin tämäntapaiset konkreettisia kysymyksiä koskevat huomautukset 
ovat vihjeet siitä, että Demokritos olisi operoinut erilaisilla sattuman käsitteillä filo-
sofisesti keskeisissä yhteyksissä, muun muassa ontologiassa. niinpä hänen loogiseen 
välineistöönsä näyttävät kuuluneen ”ei enempää niin kuin näin” (ou mallon toion ê 
toion) -tyyppiset sanonnat (esim. mt., 68a38; 68B156); tätä on toisinaan kutsuttu iso-
nomian periaatteeksi. sanonnat muistuttavat aristoteleen muotoiluja eräälle ilmaisun 
”olla mahdollista” (to endekhesthai) merkitykselle: mahdollista on se, mikä ”tapahtuu 
sekä näin että ei näin” (kai houtôs kai mê houtôs dynaton) (an. pr. i,13,32b10–11; suo-
mennosta muutettu) tai mikä ”ei ole pikemmin niin kuin näin” (mêden mallon outôs 
ê ekeinôs) (mt., i,13,32b17–18). Demokritos vetosi isonomiaperiaatteeseen lukuisissa 
konteksteissa, esimerkiksi olioiden muodostumista, maailmojen ääretöntä lukumää-
rää ja havaintojen subjektiivisen aineksen merkitystä selittäessään (vrt. Goran 1984, 
erit. 81). 

näiden seikkojen perusteella voisi arvella – ainakin hypoteesina – että vaikka De-
mokritos epäilemättä torjui sattumat ilman mitään syytä ilmaantuvien tapahtumien 
mielessä, hän saattoi kuitenkin hyväksyä ne tapahtumina, jotka olisivat voineet jäädä 
tapahtumatta tai tapahtua toisin. aristoteles sanookin suoraan, että mainittu mah-
dollisen merkitys tarkoittaa sattumalta tapahtuvaa (to apo tykhês gignomenon) (an. pr. 
i,13,32b12–13). sattuma ei tällöin ole syyperäisyyden vaan välttämättömyyden, eten-
kin ehdottoman sellaisen, vastakohta. kyseessä on sama, myöhemmin kontingenssin 
käsitteeseen liitetty sattuman käsite, josta oli puhe deklinaation yhteydessä (jaksossa 
5.2.). Myös Demokritoksen konkreettiset lausunnot ovat helposti sovitettavissa tämän 
sattumakonseption yhteyteen. ihmisiä kohtaavat onnekkaat ja ikävät tapahtumat joh-
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tuvat usein seikoista, jotka eivät ole ihmiselämän yleisessä kulussa välttämättömiä ja 
olisivat niin ollen saattaneet jäädä tapahtumattakin, vaikka jokainen ymmärtää niiden 
juontuneen jostakin. Muuleja siitettäessä taas käytetään hyväksi luonnon anomalioi-
ta, tiettyihin tunnettuihin säännönmukaisuuksiin nähden poikkeuksellisia ilmiöitä: 
erilajisten eläinten pariutumista ja niiden kykyä tuottaa jälkeläisiä, mille näkymättö-
mien hiukkasten liikkeistä kiinnostunut Demokritos saattoi hyvinkin kuvitella jonkin 
syyn. Jos tämä tulkinta pitää paikkansa, ei Demokritos kiistänyt maailman satunnaisia 
puolia, vaan vain selvitti problematiikkaa toiselta kannalta kuin sattuman ei-syyperäi-
syyteen samaistaneet ajattelijat. 

Jossain määrin tätä tulkintaa onkin lähestytty kirjallisuudessa. Guthrie on tiivis-
tänyt Demokritoksen näkemyksen sattumasta seuraavasti: ”(1) Jokainen tapahtuma 
on determinoitu. Mitään sattumaa ei ole, jos termiä käytetään absoluuttisessa tai ob-
jektiivisessa mielessä. / (2) sattuman käsite voidaan varata käytettäväksi ehdollisessa 
[qualified] mielessä tarkoittamaan syytä, joka on ja pysyy meille epäselvänä. / (3) 
sellaisen syyn selittämättömyys [incomprehensibility] on siinä, että se on aina, sikäli 
kuin kyse on meistä, yksi mahdollisuus äärettömän monista”. (Guthrie 1965, 419.)(x) 
ensimmäiseen teesiin sisältyy absoluuttisen sattuman kiistäminen, mihin on helppo 
yhtyä. kolmas sisältää kontingenssin ajatuksen, vieläpä mahdollisuuksien äärettömäksi 
paljoudeksi ymmärrettynä. kuitenkin toinen osoittaa – kuten myös ensimmäiseen si-
sältyvä absoluuttisen rinnastaminen objektiiviseen sekä kolmanteen sisältyvä viittaus 
”meihin” – että puhe on vain subjektiivisesta, ihmisen tietämättömyyden aiheutta-
masta sattumasta, jolloin sattumaa ei perimmiltään sittenkään ole olemassa. sellainen 
mahdollisuus, että Demokritoksen mukaan jotkin asiat todellakin olisivat huomatta-
vasti vähemmän välttämättömiä kuin toiset, jolloin niitä voitaisiin kutsua sattumiksi, 
ei ole juolahtanut Guthrien mieleen. Tästä Guthrieta on arvostellut ulrike Hirsch, 
jonka oman kannan mukaan Demokritoksella ”fysis [luonto] on normaalius, järjesty-
neisyys; tykhê [sattuma] on kertaluonteisuutta, yleisiin puitteisiin sopimattomuutta, 
jolla tosin on vähäisempi merkitys, mutta jota missään tapauksessa ei kielletä” (Hirsch 
1990, 229). Hirsch ei kylläkään erityisesti korosta tai selitä näin ymmärretyn sattu-
man kontingenssiluonnetta, mutta ei siltä osin arvostelekaan Guthrieta. Mainittuja 
selkeämmin Demokritoksen liittymisen kontingenssin perinteeseen on tuonut esiin 
V.P. Goran, joka tähdentää isonomiaperiaatteen merkitystä ja toteaa Demokritoksen 
selittäneen sen avulla muun muassa sitä, miksi maailmojen synty atomien valtavasta 
joukosta saattaa tapahtua useilla tavoilla (Goran 1984, 82). Lisäksi Goran katsoo, että 
eräissä lähteissä mainittu atomien värisevä liike tarkoittaisi niiden itseliikuntaa (mt., 
182–192), jolloin se olisi nähtävästi ennakoinut epikuroksen satunnaista deklinaatio-
ta. Tässä tämä yllättävä joskin kiinnostava hypoteesi on pakko sivuuttaa. 

Vaikka siis kuva Demokritoksesta tiukan determinismin kannattajana näyttäisi 
olevan jossain määrin murenemassa, ei keskustelu ole johtanut mihinkään yksiselit-
teiseen tulokseen. Vielä nykyäänkin voi sanoa, että kun aristoteleen, epikuroksen ja 
Lucretiuksen tasoiset ajattelijat katsoivat Demokritoksen tavalla tai toisella liioitelleen 
välttämättömyyden merkitystä, niin se on seikka, jota on vaikea sivuuttaa. kun Marx 
asettuu heidän kanssaan samaan rintamaan, hän osuu Demokritoksen akilleen kan-
tapäähän vähintäänkin sikäli, että vanhempi atomisti ei ulottanut sattuman proble-
matiikkaa atomin sisäiseen konstruktioon asti. 

entä Demokritoksen tietoteoria? Myös Marxin esitys siitä sisältää jotakin ongel-
mallista. Vaikka Bailey katsoo Marxin luonnehtivan atomistien tietoteoriaa pääpiir-
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teissään oikeansuuntaisesti, hän huomauttaa myös, ettei Demokritoksen näkemystä 
kuitenkaan voida pitää yksioikoisen antinomisena (Bailey 1928b, 205). kun Marx 
tekee niin, hän päätyy siltä pohjalta jo antiikissa toisinaan esitettyyn arvioon, että De-
mokritos olisi ollut skeptikko. Tämä on perin kyseenalainen kanta. Myös nykytiedon 
valossa voi sanoa, että Demokritokselta löytyy skeptinen tendenssi, joka juontui siitä, 
että atomeja ei millään keinoin voitu havaita, ja havaittava maailma taas oli muut-
tuvainen ja epävakaa. nykyään on kuitenkin tapana huomioida Marxia paremmin 
myös Demokritoksen ajattelun päinvastaiset juonteet ja hänen ponnistelunsa ongel-
man voittamiseksi. 

atomioppi syntyi yrityksenä ratkaista filosofinen kriisi, jonka Parmenides, Zenon 
ja muut elealaiset olivat saaneet aikaan todistellessaan liikkeen ja moneuden mah-
dottomuutta. Tämä tausta ei viittaa skeptisismiin. Pikemminkin on niin, että kun 
Leukippos ja Demokritos yrittävät kumota elealaiset, heidän ajatteluunsa muodostuu 
vahva realistinen motiivi, pyrkimys muotoilla – aristoteleen sanoin – lähtökohta (ark-
hê) ”suhteessa luontoon sellaisena kuin se on” (kata fysin hêper estin) (De gen. et corr. 
i,8,325a2), toisin sanoen esittää prinsiipit siten, että ilmiöiden maailma pystyttäisiin 
niistä ainakin pääpiirteissään johtelemaan. ”Leukippos kuitenkin ajatteli, että hänen 
argumenttinsa olisivat sopusoinnussa havainnon kanssa eivätkä kieltäisi syntymistä 
ja häviämistä ja liikettä ja olevien moneutta” (mt., i,8,325a23–25). Demokritoksen 
fragmenteista saa kauttaaltaan kuvan, että atomien objektiivinen sijainti vastaa ha-
vaittavien kappaleiden sijaintia. niiden määrä, koko ja sijainti tuottavat tavalla tai 
toisella (vaikka mitään laskukaavoja ei tietenkään anneta) havaittavien kappaleiden 
määrän, ja niiden liikkeet ja sijainti tuottavat havaittavien kappaleiden liikkeet. Myös 
kappaleiden kovuus tai pehmeys juontuu paljolti atomien sijainnista, nimittäin siitä, 
paljonko tyhjyyttä niiden väliin on jäänyt. Toisaalta Demokritos näyttää kiinnittä-
neen erityistä huomiota värien ja makujen epäobjektiivisuuteen (esim. Dk 68a124; 
68a125; 68B125). kaiken tämän valossa hän tuntuisi pikemminkin pohtineen ongel-
maa, jota John Locke uudella ajalla kutsui ensi- ja toissijaisten ominaisuuksien eroksi, 
kuin erottaneen aisti-ilmiöt ja prinsiipit antinomisesti toisistaan. 

esimerkiksi kurt von Fritz katsoo, että Demokritoksen mukaan aisti-ilmiöt välit-
tävät meille ”tosin sotkuisen ja hämärän kuvan, mutta kuitenkin välittömän kuvan 
itsensä olioiden rakenteesta” (Jürssin, Müllerin & schmidtin 1977, 35 mukaan). eräät 
Demokritoksen lausunnot ”ymmärrettiin usein jo antiikissa virheellisesti täydellisen 
skeptisiksi. Jos tämä tulkinta olisi oikea, olisi Demokritoksen täytynyt myöhemmin 
luopua atomiopistaan, joka toki perustuu vakaumukseen, että olioiden yleisestä raken-
teesta voidaan tietää jotakin. sellaista täysin epätodennäköistä oletusta ei kuitenkaan 
ole tarpeen tehdä”. (Von Fritz 1971, 86.) On myös mahdollista, että Demokritoksen 
epäilykset koskivat toissijaisten ominaisuuksien ohella kaikkien yksittäisten kohtei-
den nopeaa, kertaluonteista tiedostamista; sen sijaan mahdollisuutta oppia tuntemaan 
maailman luonnetta pidemmällä tähtäimellä hän tuskin epäili. Hän saattoi ajatella 
aistihavaintojen pystyvän korjaamaan toisiaan, ja sitä paitsi tiedostaminen kykeni il-
meisesti etenemään järjen ja aistien vuorovaikutuksena, yhteispelinä.124 

niinpä Demokritokselta säilyneisiin fragmentteihin sisältyy kuuluisa järjen ja ais-
tien minimuotoinen dialogi, jossa järki ensin sanoo, että makeus ja karvaus, kylmyys 
ja kuumuus ja niin edelleen perustuvat sopimukseen, mutta todellisuudessa olemassa 
ovat vain atomit ja tyhjyys. aistit eivät kuitenkaan jää sanattomiksi vaan vastaavat: 
”kurja mieli [frên], olet ottanut todisteesi meiltä [par’ hêmeôn labousa tas pisteis], 
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kumoatko siis meidät? se kumoaminen on oma tuhosi.” (Dk 68B125.)(x) kun siis 
järki ensin arvostelee aisteja ja sen jälkeen aistit järkeä, eikö se johda skeptisismiin? 
koska kuitenkin on historiallisesti varmaa, ettei Demokritos epäillyt järkitiedon ole-
massaoloa, on dialogin merkityksen pakko olla toinen: kun järki välttämättä ottaa 
aineistoaan ja käsitteitään aisteilta, ei se pystykään kiistämään niitä totaalisesti, vaan 
molemmilla on suhteellinen oikeutuksensa. 

kuten sanottu, epikurosta Marx pystyi tarkastelemaan Demokritosta huolellisem-
min ja saavutti todella merkittäviä tuloksia. Onko tätä mahdollista nykytiedon valos-
sa täsmentää, ja onko Marxin epikuros-kuvassa kuitenkin myös pulmallisia puolia? 
Baileyn ohella Marxin aikaansaannosta on kommentoinut, kylläkin äärimmäisen ly-
hyesti, myös toinen antiikkispesialisti, muun muassa epikurolaisuuteen perehtynyt 
Benjamin Farrington. Hän antaa seuraavan arvion: epikuroksen luonnonfilosofiassa 
oli melkoisesti ongelmiakin, mutta ”sen mitä moderni aika on pystynyt sanomaan 
sen puolustukseksi sanoi ensimmäisenä karl Marx. epikurosta askarrutti enemmän 
mikrokosmos, ihminen, kuin makrokosmos, luonto. Hän oli päättänyt puolustaa tah-
donvapautta. siksi hän ankkuroi sen jo kosmoksen perustaan varustamalla atomin 
spontaanin liikkeen kyvyllä ja tekemällä näistä spontaaneista liikkeistä kosmoksen 
muodostumisen kannalta välttämättömiä. kuten mikrokosmoksessa yhteiskunnan 
kaikkien pysyvien muotojen täytyy perustua vapaiden ihmisten mielihaluun liittyä 
yhteen, siten täytyi olla myös makrokosmoksessa. kunkin atomin varustaminen sisä-
syntyisellä painolla takasi sen erillisen olemassaolon, ja ‘poikkeamisen’ [so. deklinoin-
nin] kyky vapautti ne fyysisen välttämättömyyden ylivallasta. niinpä atomismi, jonka 
Demokritos oli kehitellyt fysiikan perustaksi, alkoi epikuroksen omaksumana palvella 
etiikan perustana.” (Farrington 1967, 113–14.) 

Farringtonin kommentti käy pitkälle yksiin Baileyn yleisarvion kanssa. erona kui-
tenkin on, että Farrington muutamaa kymmentä vuotta myöhempänä kirjoittajana 
korostaa voimakkaasti myös deklinaatiota seikkana, jonka merkittävyyden Marx en-
simmäisenä oivalsi. sikäli Farrington on epätarkka, että Marxin mukaan myös atomien 
erillisyyden turvasi perimmiltään deklinaatio, joskin Marx olettaa painollekin saman 
funktion (ks. De 97/eB 1, 289). Joka tapauksessa Marx oli siis myös deklinaatio-
kysymyksessä yleisesti ottaen uranuurtaja, minkä nykyistä kirjallisuutta silmäillessä 
voi nopeasti huomata. Jos kuitenkin halutaan antaa tarkempi arvio Marxin tulkinnan 
historiallisesta paikkansapitävyydestä, törmätään jälleen melkoisiin ongelmiin. koska 
deklinaatiosta ei ole säilynyt lainkaan epikuroksen omia lausuntoja, ei ole yllättävää, 
ettei sen luonteesta ole Marxin väitöskirjan hyväksymisestä kuluneiden yli 160 vuoden 
aikana saavutettu yksityiskohtiin ulottuvaa yksimielisyyttä. kuten nähtiin, Marxin 
tulkinnassa deklinaation katsotaan toimineen (1) tiukan determinismin murtavana ob-
jektiivisena sattumana, (2) ihmisen vapaan tietoisuuden ja toiminnan sekä (3) luonnon 
produktiivisuuden edellytyksenä, ja vielä (4) individuaatioperiaatteena, toisin sanoen 
olioiden erillisyyden ehtona. 

näistä deklinaation tehtävistä (1) ja (2) eivät ole 1900-luvun keskustelussa herät-
täneet juurikaan epäilyksiä,125 mikä käy ilmi myös Farringtonin kommentista: kyse 
on materian ”spontaanisuudesta”, sen satunnaisuutta sisältävästä aineksesta, joka antaa 
jollain tavoin taustatukea ihmisen (ja nähtävästi eläintenkin) vapaudelle. kuitenkin 
se, millä konkreettisella tavalla (2) juontuu (1):stä, on osoittautunut visaiseksi kysy-
mykseksi, josta on virinnyt laajahko ja joiltain osin hienosyinen väittely. siihen syven-
tyminen ei ole tässä tarpeen, koska asia ei ole Marxin kannalta oleellinen; hän tyytyy 
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totemaan lyhyesti, ilman mitään täsmennystä, deklinaation ja tietoisuuden vapauden 
yhteyden (mt., 87/281). keskustelun yleisenä tuloksena näyttää joka tapauksessa ole-
van, ettei deklinaatioita voida samaistaa ihmisen tahdonalaisiin valintoihin. epikuros 
pyrki rationalisoimaan etiikkaa ja elämäntapaa, eikä sen kanssa sovi yhteen, että mer-
kittäviä valintoja säätelisi jokin ennalta-arvaamaton tekijä. esimerkkinä toisenlaisesta 
ratkaisusta mainittakoon englertin kanta, että deklinaatio ei synnytä tietynlaista va-
lintaa tai halua, vaan muodostaa alkupisteen sen toteuttamiselle. itse valinnat syntyvät 
determinoidusti; niitä määräävät sekä ulkoa tulevat vaikutteet että sieluatomien oma 
aiempi liike. Deklinaatio saa sitten aikaan, että sieluatomit alkavat liikkua valinnan 
vaatimalla tavalla. Tietyn valinnan myötä sieluatomien joukko järjestyy tiettyyn muo-
dostelmaan, jossa vain oikean kaltainen deklinaatio voi panna liikkeelle toimintaan 
tähtäävän syyketjun. Deklinaatioita tapahtuu kaiken aikaa joukoittain, ja niinpä myös 
vaaditun kaltainen usein ilmaantuu. (englert 1987, 119–151.) Tässä ei ole tarkoitus 
kommentoida englertin ratkaisua tarkemmin, mutta valintojen jättäminen determi-
nismin piiriin vaikuttaa kyllä ongelmalliselta. 

Myös deklinaation funktio (3), siis Marxin sanontaa käyttäen se, että deklinaatio 
murtaa ”valmiin” atomin puitteet ja liittyy siten luonnon kykyyn tuottaa uusia ja 
korkeampia muotoja, tuntuu sopivan yhteen epikuroksen ajattelutavan kanssa. kuten 
nähtiin, deklinaatiolla on Lucretiuksen esityksen valossa tietty rooli ikään kuin ole-
vaisen pohjakerroksessa, kun atomit synnyttävät yksinkertaisimmat havaittavat oliot, 
ja toisaalta sen ylimmillä tasoilla, missä se turvaa ihmisen vapauden. niinpä tuntuisi 
oudolta, ettei sillä olisi mitään tehtävää näiden väliin jäävällä alueella. Ja kun epikuros 
näyttää olleen kekseliäs luonnon (kuten ihmiskunnankin) kehityskulkujen hahmotte-
lija, saattaisi deklinaatio hyvinkin liittyä siihen. erikoista kylläkin on, että Lucretius ei 
sellaisesta mitään kerro. Hän puhuu siemenistä (semina) (erit. DRn ii, 159–214), jot-
ka ilmeisesti ovat atomeja (sedley 1998, 195) ja biologisperäisen nimensä mukaisesti 
erittäin luovia, mutta ei näillä kohdin viittaa deklinaatioon. syynä saattaisi kuitenkin 
olla, että hän katsoi yleisen selityksen deklinaatiosta olioiden synnyn ehtona riittävän 
tai että hän ei vilpittömästä yrityksestään huolimatta sittenkään ymmärtänyt mestarin-
sa opin kaikkein hienoimpia vivahteita. Vaikka Lucretius ja epikuros jakoivat yhteisen 
maailmankatsomuksen, ei heitä kuitenkaan ole syytä identifioida keskenään. Voita-
neen esimerkiksi pitää yleisesti tunnettuna, ettei Lucretius ollut yhtä tietoteoreettinen 
ajattelija kuin epikuros, vaan puhtaammin luonnonfilosofi (esim. strozier 1985). 

Vaikka asiaa ei voida pitää sataprosenttisesti varmistettuna, deklinaation kytkeyty-
minen luonnon luovuuteen on joka tapauksessa tutkimuskirjallisuudesta löytyvä kä-
sitys, jota ei ainakaan ole syytä sulkea pois ilman tarkempia selvityksiä. Ranskalainen 
J.M. Guyau kirjoitti jo 1800-luvun lopulla, että deklinaatioon liittyvä ”spontaanisuus 
edeltää, seurailee ja täydentää luontoa ja estää sitä olemasta pelkkä heltymätömälle fata-
lismille alistettu, edistymään kykenemätön mekanismi” (Baileyn 1928a, 325 mukaan). 
englert taas katsoo mainitussa, melko tuoreessa tutkimuksessaan, että deklinaatio olisi 
epikuroksen vastine aristoteleen Fysiikkansa kirjassa Viii esittämille ajatuksille itseään 
liikuttavista asioista. Tällöin: ”Poikkeamisliike näyttää olleen epikuroksen yritys löy-
tää atomeista aktiivisen luonnollisen liikkeen lähde [...] kyky synnyttää eikä vain ottaa 
vastaan liikettä” (englert 1987, 54). ”epikuros argumentoi aristoteleen viitoittamalla 
linjalla, että maailmassamme on joitakin piirteitä (etenkin elävien olentojen itsesyntyi-
set liikkeet), jotka vaativat selityksekseen aktiivisen liikeprinsiipin, ja sijoitti atomiin 
satunnaisen liikkeen, poikkeamisen” (mt., 70). asian merkitys korostuu vielä lisää, kun 
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huomioidaan, ettei aristoteles tarkoittanut liikkeellä (kinêsis) pelkkää paikanvaihdosta, 
vaan se oli hänelle yleisempi, muutoksen eri lajeja yhdistävä käsite. 

entä sitten Marxin olettama ja vieläpä erityisesti tähdentämä deklinaation funktio 
(4), olioiden erillisen olemassaolon turvaaminen? Tämä on kaikkea muuta kuin selkeä 
kysymys, ja voi olla ettei kukaan ole tutkinut – ei ennen Marxia eikä myöskään hänen 
jälkeensä – epikurolaista kirjallisuutta tältä kannalta. Tässäkin on mahdollista esittää 
vain muutamia alustavia huomioita. 

koska epikuros kehitteli oppiaan paljolti vastauksena aristoteleen aiempaan ato-
mismiin kohdistamaan arvosteluun, on kiinnostavaa, että aristoteles koskettelee kri-
tiikissään jonkin verran myös olevan ykseyden ja moneuden problematiikkaa. stagei-
ralaiselle oli selviö, ettei kaikkeus voi olla ”yksi” Parmenideen tai häntä mukaelleen 
Melissoksen esittämällä tavalla (esim. Phys. i,2), mutta aineen (hylê) käsitettä kehit-
telemällä nähdään, että sen tietystä ykseydestä kuitenkin voidaan puhua. Oleva on 
lajiltaan yksi suhteessa siihen, mistä se on muodostunut (mt., i,3,186a19–21), toisin 
sanoen juuri aineena, potentiaalisuutena. aineet syntyvät toisista aineista, jolloin niillä 
kaikilla on pakko olla jotain yhteistä: ”Jotkut ajattelevat, että elementeillä, joista kappa-
leet koostuvat, on jotakin yhteistä tai että ne muuttuvat toisikseen. Jos he hyväksyvät 
toisen näistä, täytyy heidän hyväksyä myös toinen.” (De gen. et corr. ii,7,334a16–18.) 
aristoteleen oman fysiikan kulmakiviin kuului juuri se, että elementit muuttuvat 
toisikseen. Toisessa kohdassa aristoteles selittää, että ”kaikki aistein havaittavat asiat 
häviävät ja ovat liikkeessä [...] sen, joka syntyy, ja sen, josta jokin syntyy, on välttämättä 
oltava jotakin, ja näistä viimeisen täytyy olla syntymätön, jos kerran tässäkin on jokin 
päätepiste ja ei-olevasta ei voi syntyä mitään [...] aine on olemassa syntymättömyytensä 
vuoksi” (Met. iii,4,999b4–5&6–8&12–13). näin aineilla on yhteinen lähtökohta tai 
ikuinen yhteinen perusta. Tähän taas liittyy se, että aristoteles näkee tietyn järkevän 
ytimen anaksagoraan väitteessä kaiken alkuperäisestä ykseydestä, joskin katsoo hänen 
muotoilleen ideansa huonosti: ”kaikki syntyy myös olevasta, nimittäin siitä, mikä on 
potentiaalisesti olevaa, mutta ei aktuaalisesti olevaa. Ja tämä on anaksagoraan Yksi 
[hen], sillä on parempi sanoa, että kaikki oli yhdessä potentiaalisesti olevana, mutta ei 
aktuaalisesti olevana, kuin sanoa hänen tavallaan: ’kaikki oli yhdessä’, tai puhua em-
pedokleen ja anaksimandroksen tavoin sekoituksesta tai seurata sitä, mitä Demokri-
tos väitti.” (Mt., Xii,2,1069b19–23.) kuten viimeisistä lauseista näkyy, sama järkevä 
ydin, monistisen näkemyksen tavoittelu, löytyy myös anaksagoraan sukulaisajatte-
lijoilta, joihin Demokritoskin kuuluu. aristoteles ei kerro tällä kohdin tarkemmin, 
mitä Demokritos väitti, mutta hänenkin osaltaan kyse on selvästi olevan perimmäisen 
ykseyden luonteesta. 

Havaittavassa maailmassa aine ei luonnollisestikaan ole ”yksi”. aineita on paljon ja 
niiden luonne on sidoksissa niihin monilukuisiin muotoihin, joiden aineita ne ovat: 
”aine kuuluu niihin, jotka ovat suhteessa johonkin. erilaiset muodot vaativat erilai-
sen aineen” (Phys. ii,2,194b8–9). Ja kuten muodot, myös aineet sijaitsevat tavallaan 
sisäkkäin: esineen muotona voi olla pallo ja aineena pronssi, mutta pronssi puolestaan 
koostuu jälleen muodosta ja materiasta, joista jälkimmäinen koostuu kuparista ja ti-
nasta, joiden materiana taas ovat neljä tunnettua elementtiä. Jos nyt aineiden ketjua 
jäljitetään niin pitkälle, että kaikki aine näyttää yhdeltä ainoalta substraatilta, muut-
tuu aine täysin hahmottomaksi, joksikin missä ei erotu kerrassaan mitään. Tämä on 
välttämätön johtopäätös, sillä kun aine kyseisessä tilassa on pelkkää potentiaalisuutta, 
ei siihen voi kuulua mitään aktuaalista, joka liittäisi siihen muotoja. aristoteles ko-
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rostaa mahdottomuutta määrittää puhdasta ainetta mitenkään: ”aineella tarkoitan 
sitä, mikä itsessään ei ole jokin eikä kvantiteetti eikä millään sellaisilla luonnehditta-
va, joilla määritetään olevaa [...] Täten äärimmäinen substraatti ei itsessään ole jokin 
eikä kvantiteetti eikä mitään muutakaan, ei edes mikään näiden negaatioista”. (Met. 
Vii,3,1029a20–21&24–25.) 

anaksagoraalta jäi huomaamatta, että puhtaalla ykseydellä, pelkällä muodottomalla 
massalla, ei voi olla ominaisuuksia eikä siihen voi kuulua mitään oliomaista: ”On sel-
vää, että niin kauan kuin mikään ei ollut erotettua, tuolle substanssille ei totuudenmu-
kaisesti voinut omistaa mitään sellaista kuten valkoista, mustaa, harmaata tai jotakin 
muuta väriä [...] eikä sillä olisi ollut mitään muitakaan ominaisuuksia. sillähän ei olisi 
ollut mitään kvaliteettia eikä kvantiteettia, eikä se olisi ollut mikään määrätty olio.” 
(Mt., i,8,989b6–9&11–12.)(x) samantapaisen virheen teki Demokritos, joka oletti 
atomeilleen yhden ja saman luonnon, mutta piti niitä silti erillisinä olioina: ”entä 
onko kaikkien näiden kiinteiden kappaleiden [so. atomien] luonto [fysis] yksi, vai ero-
avatko toiset toisista, esimerkiksi siten, että toiset ovat massaltaan tulisia ja toiset maa-
maisia? Jos näet kaikilla on yksi luonto, mikä ne on erottanut? Ja miksi ne eivät toisiaan 
koskettaessaan tule yhdeksi kuten vesi, kun se koskettaa vettä? nämä tapaukset eivät 
näet eroa lainkaan toisistaan.” (De gen. et corr. i,8,326a29–34; korost. JH.)(x) kuten 
näkyy, tässä puhutaan kappaleiden ja elementtien yleisistä suhteista; kyse on siis enem-
män filosofisesta aineen ja sen ykseyden problematiikasta kuin havaittavan maailman 
fysiikasta. eräässä toisessa kohdassa aristoteles muotoilee Demokritos-kritiikkinsä 
päinvastaisella tavalla ja toteaa, ettei atomisti erillisiä olevan osasia postuloituaan pys-
tynyt selittämään, mistä maailman ykseys oli peräisin: ”Demokritos puolestaan sanoo, 
ettei mikään primaarisista asioista synny toisesta. Mutta kuitenkin hänen mielestään 
yhteinen kappale, joka eroaa osiltaan koon ja muodon mukaan, on kaikkien asioiden 
prinsiippi.” (Phys. iii,4,203a33–203b2.)(x) Jos perusosaset pystyisivät muuttumaan 
toisikseen, ei olevan ykseys kaipaisi enempiä perusteluja, mutta kun niin ei ole, sen 
luonne jää arvoitukseksi. 

aristoteleen mielestä sekä anaksagoraan että Demokritoksen ongelmana oli, että 
he postuloivat olevalle yhtenäisen perustilan – se oli jotakin kaaoksen kaltaista, anak-
sagoraalla siemenien tai aineiden sekoitusta ja Demokritoksella atomien sekamelskaa 
– mutta väittivät samalla, että siinä kuitenkin erottui erillisiä olioita. Demokritoksella 
ongelma yhä kärjistyi, kun hän korosti perustilan yhtenäisyyttä olettamalla atomit 
”luonnoltaan” samanlaisiksi. saatetaan kysyä, olivatko anaksagoras ja Demokritos to-
dellakin väärässä; eikö oleva ole myös nykykokemuksen ja -tieteen valossa sekä ykseyttä 
että moneutta, näiden kahden ”dialektista yhdistymistä” tms.? niin epäilemättä on, 
mutta silti aristoteleen kritiikillä on myös oikeutuksensa, koska se johtaa pohtimaan 
kysymystä, millä nimenomaisella tavalla filosofian tulee, jos se mielii olla sortumatta 
ristiriitoihin, ymmärtää olevan ykseyden ja moneuden suhde. ilmeisesti kumpikaan 
niistä ei voi olla absoluuttista, ja juuri tähän liittyi atomistisen ratkaisulinjan ongel-
mallisuus. atomistit mielsivät elealaisten tavoin substanssin ykseyden absoluuttiseksi 
– siksi se edellytti aineen osasilta absoluuttista muuttumattomuutta – mutta hajottivat 
samalla substanssin useaan osaan, jolloin tuloksena oli suorastaan absurdi ristiriita. 
kuten historiallisessa katsauksessa nähtiin, atomismi oli kehittynyt paitsi elealaisuuden 
vaikutuksen alaisena myös aiempien hiukkas- ja aineteorioiden jatkeena, jolloin siihen 
oli jäänyt sekä monismin että pluralismin piirteitä. Tähän ristiriitaisuuteen aristoteles 
osasi kritiikissään tarrata taitavasti kiinni. 
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Voitaisiinko nyt ajatella, että epikuroksen deklinaatiolla oli muiden funktioidensa 
ohella tarkoituksena vastata aristoteleen kritiikkiin? atomien oli määrä turvata olevan 
pysyvyys ja jatkuvuus, jolloin ne ymmärrettiin muuttumattomiksi, ja se taas pakotti 
olettamaan ne perimmiltään samanlaisiksi, jolloin heräsi kysymys, miten niitä saattoi 
olla useita. Jos atomit kuitenkin deklinoivat, ei niiden luonto tai olemus olekaan yksi 
ja sama, kun näet satunnaisesti tapahtuvat poikkeamisliikkeet antavat kullekin niistä 
ainutkertaisuuden eli yksilöllisyyden. Tämä sitten ilmeisesti myös oikeuttaisi niiden 
erillisyyden. epikuroksen atomit olivat tosin erilaisia myös muodoltaan ja painoltaan, 
mutta nämä seikat saattoivat täyttää individuaation tehtävän vain osittain. Herodotos-
kirjeen mukaan atomeilla on kylläkin käsittämättömän paljon erilaisia muotoja, mutta 
muodoltaan samanlaisia atomeja on kutakin lajia äärettömästi (DL X,42), jolloin aris-
toteles olisi voinut kysyä myös epikurokselta, eivätkö ne itse asiassa olleet yksi ja sama 
entiteetti. Painosta epikuros ei nähtävästi sano mitään tässä yhteydessä relevanttia, 
mutta juuri siksi voi olettaa hänen ajatelleen, että myös painoltaan identtisiä atomeja 
oli runsaasti, ehkä äärettömästi. 

On myönnettävä, että on vaikea saada vedenpitävää näyttöä siitä, että epikuros olisi 
ajatellut tällä tavoin. ainoaksi todisteeksi näyttäisi jäävän – muuta ei myöskään Marx 
ole epikurolaisesta kirjallisuudesta löytänyt 126 – Lucretiuksen sanonta maailman ja 
sen erillisten olioiden syntymisestä deklinaation tuloksena; tämä pitäisi siis nyt tulkita 
moneuden syntymiseksi ykseydestä. kohta on merkittävä jo erikoisuutensa takia – sel-
laista ei kukaan keksisi ilman painavia filosofisia syitä – eikä ole mahdotonta tulkita 
se Marxin tavoin, mutta jossain määrin Lucretiuksen vertaus silloin ontuu, koska hän 
näyttää mieltävän myös yhdensuuntaisesti liikkuvat atomit erillisiksi olioiksi. saattaa 
tietysti olla, ettei Lucretius ollut ymmärtänyt kyseistä, varmastikin opin vaikeimpiin 
kuulunutta piirrettä, mutta mahdollista on sekin, että Marx on tulkinnut kohdan vir-
heellisesti ja siis itse asiassa hionut epikuroksen oppiin terävämmän loogisen kärjen 
kuin sen luoja itse. 

Jos katsotaan aivan yleisesti epikuroksen ajattelijanlaatua, sen kanssa kyllä sopisi 
yhteen, että hän olisi päätynyt etsimään olioiden erillisyyden ehtoja. Hänellä oli yleis-
tä tieteellistä maailmankuvaa kehittävän valistajan ja luonnon lainalaisuuksia etsivän 
rationalistin kasvot, mutta Hegel ja Marx eivät kuitenkaan olleet väärässä luonnehties-
saan epikurolaisuutta perimmiltään yksittäisyyden filosofiaksi. Tässä suhteessa epiku-
ros ei ollut kaukana aristoteleesta. stageiralaista johdatti konkreettisten olioiden pariin 
luonnon rikkauden ja monimuotoisuuden ihmettely; epikuroksella kyse oli jossain 
määrin tästä samasta, sekä lisäksi – ja nähtävästi vahvemmin – ihmisten yksilöllisyyden 
kunnioittamisesta ja pyrkimyksestä huomioida heidän elämäntilanteidensa ainutlaa-
tuisuus. seurauksena oli tarve saada yleinen ja yksittäinen yhdistetyksi keskenään. 
Luontoa tutkittaessa on kiinnitettävä huomiota sekä yleisiin että yksittäisiin tapauksiin 
(DL X,82); on tavoiteltava sekä kokonaiskuvaa että yksityiskohtien tuntemusta (mt., 
X,116). Myös etiikan alalla epikuros vastustaa abstraktia kaavaoppineisuutta ja etsii 
keinoja sovittaa yksittäinen mukaan näkemykseensä: ”Yleisesti oikeudenmukaisuus on 
kaikille sama, sillä se on jotakin edullista keskinäisessä kanssakäymisessä. Mutta kun 
otetaan huomioon seudun erityispiirteet ja muut syyt, seuraa, ettei sama ole kaikille 
oikeudenmukaista.” (Mt., X,151.) nautintoja on tavoiteltava järjen sääntöjen mu-
kaan, mutta silti nautinnot ovat moninaiset kuin elämä itse. ”Mikään nautinto ei ole 
itsessään paha” (mt., X,142). ”Jos nautinnon kokonaisuus voisi vahvistua niin paljon, 
että se kestäisi ja koskisi meitä kokonaan tai luontomme tärkeimpiä osia, nautinnot 
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eivät koskaan eroaisi toisistaan” (mt.; suomennosta muutettu)(x). näin ei ilmeisesti 
koskaan tapahdu; sen sijaan virke on selkeä indiisi siitä, että epikuros todellakin pohti 
yksittäisyyden edellytyksiä. Hänen laajaan Luonnosta-teokseensa sisältyi todennäköi-
sesti lukuja, joissa käsiteltiin Thaleen opin tapaista monismia sekä empedokleen ja 
anaksagoraan kaltaisia pluralisteja (sedley 1998, 125–126). 

seuraavaksi on syytä todeta, että deklinaatiolla saattaa nykyään kertyneen aineiston 
valossa olla myös yksi sellainen funktio, jota Marx ei tuo esiin. kyse on deklinaatiosta 
(5) fysikaalisena ilmiönä, joka mahdollistaa painon käsitteen ja sen kautta liikkeen 
synnyn. kuten nähtiin (jaksossa 5.3.), Marx kiinnittää kyllä huomiota painoon sekä 
painopisteen ideaan ja toteaa, että painopisteessä materialla on ”ideaalinen yksittäisyys, 
joka muodostaa yhden atomin perusmääreistä” (De 97/eB 1, 289). koska yksittäi-
syyden sai aikaan deklinaatio, painolla on tältä osin sama funktio kuin sillä. Marx ke-
hittää kuitenkin teemaa siten, että katsoo painopisteen edellyttävän ideaalisen pisteen 
käsitettä, jonka suhde materian käsitteeseen on ongelmallinen (jo Hegel oli katsonut 
pisteen olevan ristiriitainen käsite, ulottuvaisuuden negaatio mutta itsekin ulottuvai-
nen; ks. HW 9, 42–43 Z). On vaikea sanoa, törmäsikö historiallinen epikuros tähän 
ongelmaan lainkaan; tässä kysymys on pakko sivuuttaa. Joka tapauksessa, kun Marx 
selvittää painon merkitystä painopisteen käsitteestä käsin, niin kysymys painosta yleen-
sä, sen suhteesta deklinaatioon, jää hänellä vaille konkreettisempaa tarkastelua. Juuri 
tähän kysymykseen on myöhempi tutkimus tuonut kiinnostavan lisän.127 

kuten nähtiin (jaksossa 5.2.), aristoteles arvosteli Demokritosta siitä, että tämän 
opista puuttui ”luonnollinen” tai ”ensimmäinen” liike. kyse ei ole ajallisesta lähtökoh-
dasta, sillä myös aristoteleelle on selvää, että liike on ikuista (esim. Phys. Viii,1, erit. 
252a3–5). kyse on teoreettisesta tai filosofisesta ensisijaisuudesta, siitä että Demokri-
tos ei ollut osoittanut, miten liike syntyy arkhê-periaatteiden – atomien ja tyhjyyden 
– pohjalta. Demokritos kaiketi vain totesi atomien liikkuvan ikuisesti: ”Demokritos 
palauttaa tällä tavoin luontoa selittävät syyt siihen, että asiat ovat tapahtuneet samoin 
myös aikaisemmin, mutta hän ei pidä tarpeellisena etsiä prinsiippiä, joka selittäisi 
tämän ’aina’” (mt., Viii,1,252a33–252b2). ei voitane pitää lopullisesti todistettuna, 
että Demokritoksen oppia todellakin vaivasi tämä ongelma, mutta tietyt seikat kyllä 
viittaavat siihen. Demokritoksen atomeista tiedetään varmuudella, että ne olivat ja-
kamattomia ja kovia, sijaitsivat tyhjiössä ja erosivat toisistaan muotonsa, kokonsa ja 
järjestyksensä puolesta. On vaikea nähdä, miten liike voitaisiin näistä seikoista johtaa. 
Tyhjyyden ja toisistaan erillisten atomien olemassaolo tekevät liikkeen mahdolliseksi, 
mutta eivät vielä synnytä sitä. 

aristoteleen omassa katsannossa liikkeen selitti perimmiltään ”ensimmäinen liikut-
taja”, joka kuitenkin oli aineesta erillinen substanssi, ”ensimmäinen” myös teleologises-
ti ja jopa jotenkin jumalallinen. näistä syistä se ei voinut kelvata epikurokselle hänen 
ryhtyessään miettimään, millä tavoin aiemman atomismin ongelma voitaisiin korja-
ta. avuksi näyttäisi tarjoutuneen idea atomien painosta. kun epikuros lisäsi painon 
atomien perustaviin ominaisuuksiin – tai ainakin korosti enemmän sen merkitystä, 
mikäli katsotaan sen kuuluneen jo Demokritoksen atomeille 128 – niin on hyvinkin 
mahdollista, että hän teki sen, ehkä joidenkin muiden syiden ohessa, selittääkseen 
millaista ”ensimmäinen” liike oli. Jos paino on jotakin atomeihin olemuksellisesti 
kuuluvaa ja antaa samalla mahdollisuuden ymmärtää, miten liike ylipäätään syntyy, 
on aristoteleen osoittama teorian aukko täytetty. Oli luontevaa ajatella, että paino 
pistäisi tyhjiössä oleilevat atomit liikkeelle. Pseudo-Plutarkhoksen mukaan ”epikuros 
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[...] sanoo kappaleiden [so. atomien] välttämättä liikkuvan painonsa sysäyksen kautta; 
muutoin ne eivät liikkuisi” (DGR i,3,18 = s. 285–286)(x).

Millä tavalla atomit sitten painonsa ansiosta liikkuvat? epikuroksen mukaan ky-
seessä on liike alaspäin (katô) (DL X,61). Tämä saa vahvistusta Lucretiukselta (DRn 
ii, 217–218), ja jo aristoteles oli katsonut, että painava liikkuu alaspäin (ja kevyt 
ylöspäin), nimittäin kohti Maan keskusta, joka oli myös koko kaikkeuden keskus (De 
caelo i,4). epikuroksen kaikkeus oli kuitenkin kaikkiin suuntiin ääretön, jolloin sillä 
ei voinut olla keskipistettä. Mitä ”alaspäin” voisi silloin tarkoittaa? Tämän selittäminen 
lienee tuottanut epikurokselle vaikeuksia; ainakaan käsitettä koskevasta, kielellisen 
ja sisällöllisen vaikeutensa takia kuuluisaksi tulleesta Herodotos-kirjeen kohdasta ei 
pystyttäne puristamaan esiin mitään selkeää vastausta: ”Äärettömyydestä puhuttaessa 
ei tule käyttää sanoja ’ylös’ tai ’alas’ ikään kuin ne viittaisivat ylimpään tai alimpaan 
kohtaan. Tiedämme, että vaikka päämme yläpuolinen alue jatkuu äärettömyyteen asti 
mistä tahansa paikasta, missä seisomme, tämä alue – tai vastaavasti jonkin ajateltavan 
kohdan alapuolelle jatkuva alue – ei koskaan näytä meistä olevan samaan aikaan sekä 
’ylhäällä’ että ’alhaalla’ suhteessa samaan kohtaan, sillä on mahdotonta ajatella sellais-
ta. Liike, jonka ajatellaan jatkuvan äärettömästi ylöspäin, voidaan siis käsittää yhdeksi 
[mian labein foran [...] anô], ja samoin liike alaspäin [kai mian [...] katô], vaikka meistä 
ylöspäin lähtevä saapuukin lukemattomia kertoja meidän päämme yläpuolella ole-
vien seutujen olentojen jalkoihin ja meistä alaspäin lähtevä saapuu alempana olevien 
päähän. kokonaisuudessaan liikkeiden ajatellaan yhtä kaikki olevan toistensa vasta-
kohtia [hekatera hekatera antikeimenê] aina äärettömyyteen asti.” (DL X,60.) Vaikka 
ylös ja alas suuntautuvien tahojen kriteereitä ei tässä esitetä kunnolla, voisi arvella 
sensualistishenkisen epikuroksen ratkaisseen asian muitta mutkitta havaitsemiemme 
kappaleiden liikkeiden perusteella (vrt. O’keefe 1996, 316). Hänhän tuntuu puhuvan 
asiasta itsestäänselvyytenä kaikille tutun maailmankuvan, päämme ylä- ja alapuolisen 
alueen, kontekstissa. 

Joka tapauksessa tekstikohta osoittaa, että liikkeet ylöspäin ja alaspäin ovat epiku-
roksen mukaan määriteltävissä; ne eivät ole mielipidettä vaan ilmiselvyyksiin kytkey-
tyvää totta tietoa. Lisäksi ne pysyvät toistensa vastakohtina, vaikka niitä jatkettaisiin 
äärettömyyteen asti, mikä taas ilmeisesti merkitsee, että molemmat tapahtuvat suora-
viivaisesti. atomien liike oli ylipäätäänkin suoraviivaista aina silloin, milloin ne eivät 
törmänneet toisiinsa; vain törmäily pisti ne muuttamaan suuntaansa (DL X,42). Jos 
ja kun atomit siis kiitävät ”alaspäin” viivasuorilla radoilla, niin tästä eteenpäin epiku-
roksen päättelyn voi olettaa edenneen juuri siten kuin Lucretius esittää: koska yhden-
suuntaisesti liikkuvat atomit eivät koskaan lähestyisi toisiaan eivätkä törmäilisi yhteen, 
ei niiden yhteenkokoutumia eli olioita voisi syntyä (DRn ii, 221–224). niinpä on 
postuloitava uudenlainen liike, deklinaatio, joka toimii painon aiheuttaman liikkeen 
vastavoimana. nämä kaksi yhdessä sitten synnyttävät vielä kolmannen liikelajin, re-
pulsion. näin siis deklinaatio sallii painon olettamisen, mikä taas ratkaisee liikkeen 
synnyn ongelman. 

Vaikka on mahdollista olettaa epikuroksen ajatelleen tällä tavoin, ei sitä voitane 
vielä keskustelun nykyvaiheessa pitää varmana. Toistaiseksi tätä kiinnostavaa näkemys-
tä lienee kehitellyt kunnolla vain Tim O’keefe. Mikäli kuitenkin katsotaan konsep-
tion pitävän paikkansa, seuraako siitä, ettei Lucretiuksen esitys deklinaatiosta olekaan 
teoriaa havainnollistava malli siinä mielessä kuin edellä esitettiin? niin tosiaan kävisi 
eräältä osin, kun Lucretiuksen kuvailema atomien suoraviivainen liike olisi tulosta 
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atomien yleisen suoraviivaisen liikkeen ymmärtämisestä ”alaspäin” suuntautuvaksi. 
epikuros näet epäilemättä kuvitteli atomiensa liikkeet reaalisiksi. Mallin luonteensa 
kuvaus kuitenkin säilyttäisi sikäli, ettei epikuroksen tässäkään tapauksessa voida olet-
taa tarkoittaneen repulsion ja näkyviä olioita sisältävän maailmankaikkeuden ”synty-
mistä”; hänen katsannossaan, jossa tyhjyys oli ääretön ja maailmoja ääretön määrä, se 
oli varmasti ikuinen. Mahdollista on sekin, ettei epikuroksen ajattelu ollut tässäkään 
kysymyksessä malli-reaalisuus-akselilla selkeää. kuten nähtiin, Marx arvosteli häntä 
terävästi epäjohdonmukaisuudesta, kun hän usein teki filosofis-teoreettisista määri-
tyksistä ”välittömiä”. 

Tiivistäen, Marx oli nähtävästi ensimmäinen, joka katsoi deklinaatiolla olleen kes-
keinen merkitys epikurokselle, ja hänen esityksessään viitataan sen neljään funktioon. 
niistä kahta voi nykyään sanoa kiistatta hyväksytyiksi, kolmas on hiukkasen epävarma, 
joskin epikuroksen ajattelutapaan hyvin sopiva, ja myös neljäs, Marxin etualalle ko-
hottama, on mahdollinen joskin muita epävarmempi. Lisäksi myöhemmin on oletettu 
yksi funktio, jota Marx ei mainitse ja joka on siinä määrin kiinnostava, että keskus-
telua siitä olisi syytä jatkaa. kun vielä ajatellaan, kuinka mutkikkaasta aihepiiristä on 
kysymys, voi vain sanoa, ettei Marxin saavutus ollut lainkaan huono!

Palataanpa vielä kerran Baileyhyn. Hän huomauttaa edellä mainittujen lisäksi vielä 
eräistä muistakin Marxin ongelmallisista näkemyksistä ja väitteistä ja toteaa, että sellai-
siin on ollut mahdollista päätyä vain ”lukemalla auktoriteeteilta runsaasti rivien välistä” 
(Bailey 1928b, 206). Tässä ei ole tarkoitus ottaa kantaa kaikkiin Baileyn mainitsemiin 
seikkoihin, mutta koska niistä kuitenkin saattaa olla hyötyä yleiskuvaa hahmotettaessa, 
siteerattakoon häntä vielä tältäkin osin: ”Meille kerrotaan, että epikuros oli aina tie-
toinen teoriaansa sisältyvästä ristiriidasta abstraktin, atomia ’alkuperiaatteena’ pitävän 
atomin käsitteen ja sen välillä, miten se konkreettisesti toimii ilmiöiden perustana, 
arkhên ja stoikheionin välillä [...] että vaikka hänen oli postuloitava atomeille ominai-
suuksia pystyäkseen huomioimaan olioiden eroavuudet, niin hänen oli rajoitettava 
niitä – ’ei kaikkia kokoja eikä kaikkia muotoja’, ei ’absoluuttista painoa’ vaan vain ’eri 
painoja’. Ja että hänen järjestelmänsä kruunasivat ta meteôra, taivaankappaleet, joissa 
muoto ja materia lopultakin yhdistyivät ’todellisiksi muuttuneiksi atomeiksi’ ja saavut-
tivat täyden riippumattomuuden, mikä teki mahdottomaksi selittää niiden liikkeitä 
vain yhdellä tavalla [...] näille kullekin epikuroksen innovaatiolle voidaan osoittaa 
paljon yksinkertaisempia syitä, kuten antiikintutkimuksessa on osoitettukin, ja on 
myös selvää, että taivaankappaleiden selittäminen muodostaa hänen järjestelmässään 
osan, joka kiinnosti häntä vain vähän, ja että [kuten myös Marx korostaa] sen kohdalla 
jos missä häntä kiinnosti vain ataraksian säilyttäminen”. (Mt.)129

Pysähdytäänpä Baileyn viimeisenä mainitsemaan aihepiiriin, siis taivaanilmiöihin. 
Bailey ei kylläkään kuvaa Marxin esitystä oikein antaessaan ymmärtää, että Marx väitti 
epikuroksen pitäneen taivaankappaleita atomeina. niin karkeaan virheeseen Marx ei 
syyllisty. Hän haluaa sanoa, että epikuros tosin oivalsi taivaankappaleiden ja atomi-
en samankaltaisuuden, mutta kieltäytyi samaistamasta niitä, koska koki sen uhaksi 
atomismille. ikuiset taivaankappaleet olisivat muistuttaneet taikauskon ja uskonnon 
palvomia kohteita ja häirinneet uskonnon muiden muotojen ja myyttien tavoin ata-
raksian tavoittelua. siksi epikuros ei myönnä niitä ikuisiksi, vaan päinvastoin kääntyy 
kiivaasti siten ajattelevia vastaan (De 114–115/eB 1, 301, 303). kuitenkin myös 
tällaiselle näkemykselle on vaikea löytää riittävästi perusteluja. Marxin kysymyksen-
asettelu saattaa kyllä vielä sisältää jotakin kiinnostavaa. Tosiaankin, miksi epikuros ei 
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pitänyt taivaankappaleita yksittäisinä atomeina? Olivathan ne jopa aristoteleen kal-
taiselle rationalistille ikuisia ja muuttumattomia, ja juuri tähän olisi päädytty, jos ne 
olisi katsottu atomeiksi. edellä jo mainittiin (jaksossa 5.6.) muitakin perusteluja sille, 
että taivaankappaleet olisivat saattaneet olla atomeja. ne esimerkiksi sijaitsivat niin 
kaukana, ettei ollut vaaraa, että joku olisi murskannut ne ja siten kumonnut opin.

ei ole mahdotonta olettaa, että epikuros olisi joskus vakavissaan pohtinut kysymys-
tä taivaankappaleiden atomiluonteesta, mutta mitään positiivista näyttöä siitä tuskin 
on. Ja vaikka niin oletettaisiinkin tapahtuneen, on Marxin tarjoama vastaus kysymyk-
seen, miksi epikuros hylkäsi sellaisen hypoteesin, siltikin ongelmallinen, koska siinä 
ei tuoda esiin kaikkein ilmeisimpiä syitä. Marxilla yhä erottuva idealismi, jota sisältyi 
hänen taipumukseensa tarkastella epikurokselta löytyvää atomin käsitteen kehittelyä 
tiiviissä yhteydessä ”itsetietoisuuden” kehitykseen, näyttäisi saaneen aikaan, että hän 
painottaa liiaksi epikuroksen ”abstraktis-yksittäisen itsetietoisuuden” ja siihen kyt-
keytyneen melko kontemplatiivisen ataraksia-ihanteen merkitystä. uskottavammalta 
vaikuttaa, että kun taivaankappaleiden väittäminen atomeiksi olisi tehnyt eräistä ato-
meista näkyviä, niin se olisi romuttanut epikuroksen havaintoteorian, jonka mukaan 
havainnot perustuvat olioista irtautuvien ja aistinelimiin kulkevaan kuvien virtaan. 
Miten taivaankappaleista voisi pulputa pois atomeja, jos ne koostuivat yhdestä ainoasta 
atomista? On myös helppo huomata, että eidola-oppi koskettaa epikuroksen koko fi-
losofiaa niin syvältä, että sen korjaaminen tai johonkin toiseen vaihtaminen olisi ollut 
kaikkea muuta kuin yksinkertainen tehtävä. Toiseksi, aristotelesta sekulaarimpana 
ajattelijana epikuros saattoi olettaa, että tiede tulisi ennemmin tai myöhemmin havait-
semaan taivaankappaleissa muutoksia, kukaties osoittamaan ne syntyviksi ja katoaviksi 
ja maallisista tai niitä muistuttavista aineksista koostuviksi. Jo 150 vuotta aiemmin elä-
nyt anaksagoras oli kuvannut niitä kivi- ja tulimassoiksi (Dk 59a42, 59a71, DL ii, 
8), ja samalla kannalla oli ilmeisesti Demokritos (Dk 68a39). Tämä tietysti merkitsi, 
että ne olivat suuria atomien yhteenkokoutumia, eivät missään tapauksessa yksittäisiä 
atomeja. Mikäli epikuros uskoi tähän mahdollisuuteen riittävän lujasti, ei hänen ehkä 
tarvinnut paljonkaan pohtia taivaankappaleiden ja atomien samaistamisen psykologi-
sia, uskontoon ja muuhun vastaavaan liittyviä seurauksia. 

Marxin käsityksen epikuroksen relativistisen juonteen syistä Bailey esittää virheelli-
sesti sanoessaan Marxin ajattelevan, että se oli seurausta taivaankappaleille postuloidus-
ta atomiluonteesta ja siihen liittyvästä riippumattomuudesta. Marxin mukaan epi-
kuros nimenomaan ei pitänyt taivaankappaleita atomeina, ja relativismin hän katsoi 
juontuneen ensinnäkin yrityksestä poistaa taivaankappaleilta ihmisten mielenrauhaa 
häiritsevä pyhyyden ja kohtalonomaisuuden tuntu ja toiseksi tarpeesta kiistää niiden 
”absoluuttinen laki” eli niissä itsessään piilevä olemuksellinen ja yleinen. kuitenkin 
myös tämä selitys vaikuttaa ongelmalliselta. se saattaa tuoda esiin osatotuuksia, mutta 
tuntuu kuin siinä olisi hukattu kaikkein selkein ja yksinkertaisin syy, nimittäin se, että 
taivaanilmiöiden tutkiminen oli huomattavan vaikeaa. 

epikuroksen sensualistishenkisen metodologian mukaan tieteellisiä selityksiä laa-
dittaessa oli luotettava havaintoihin, mutta silloin kun havainnot eivät suoraan tu-
keneet jotain tiettyä selitystä, oli tarpeen konstruoida useampia. elizabeth asmis se-
littää: ”epikuros näkee erityistä vaivaa osoittaakseen, etteivät monet selitykset petä 
tieteellisen tutkimuksen tavoitetta. Hänellä on kaksi puolustautumislinjaa. Yksi on, 
että monilla selityksillä tavoitettava täsmällisyys on ihmisten onnen kannalta riittävä. 
Toinen on, että olisi epätieteellistä asettaa yksi selitys toisen edelle, milloin molemmat 
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käyvät yhtäläisesti yksiin ilmiöiden kanssa [...] Myöhemmin Lucretius esittää monet 
selitykset yhtenä vaiheena tieteen prosessissa”. (asmis 1984, 322.) Tässä mainittu en-
simmäinen ”puolustautumislinja” muistuttaa jossain määrin Marxin selitystä, mutta 
erona on, että asmiksen katsannossa epikuros olisi kuitenkin pitänyt yksiselitteisyyttä 
periaatteessa parempana tavoitteena, kun taas Marx löytää antiikin valistajalta suoras-
taan hyökkäyshenkistä relativismia, tosin vain yhtenä juonteena hänen ristiriitaisessa 
filosofiassaan. Toista ”puolustautumislinjaa” Marx ei tuo esiin. näiden syiden ohessa 
kirjallisuudessa on mainittu muitakin; epikuros saattoi esimerkiksi ajatella, että koska 
oleva oli ääretön ja maailmoja ääretön määrä, niin jokainen selitys toteutuisi jossakin 
(mt., 319–320; Bailey 1928a, 260–261, 462–463). saattaa olla, etteivät kaikki nämä 
seikat yhdessäkään selitä kaikkea, ja epikuroksen metodologia tiettyine relativismin 
juonteineen onkin ollut jatkuvan keskustelun ja kiistelyn kohteena. siitä huolimatta 
tuntuu kuin Marx kohottaisi etualalle vähemmän tärkeän seikan ja yleensäkin epiku-
roksen relativismia kovasti korostaessaan tekisi kärpäsestä härkäsen. 

Vaikka Marx siis kuului modernin epikuros-tutkimuksen uranuurtajiin, hänellä 
erottuu tälläkin alalla myös jonkinlaista kömpelyyttä, ehkä liiallista mielikuvituksen 
lentoa, pyrkimystä ajaa omaa näkökantaa läpi puoliväkisin. Tästä syntyviä ongelmia 
voi paljolti kuvata ylilyönneiksi tai ylitulkinnoiksi. Lange ja muut tiivistävät hyvin, että 
vaikka Marxin itsetietoisuuden käsitteelle antama keskeinen sija saa epikurolaisuuden 
näyttäytymään erikoisella tavalla ”vieraantuneena”, niin yleisesti ottaen Marx kuiten-
kin on ”avannut näkymän epikuroksen atomin käsitteen ja muiden opinkappaleiden 
mutkikkaaseen luonteeseen [...] Toistaessaan kreikkalaisen filosofin opin hän on myös 
osannut asettaa painotukset siten, että ne [so. opinkappaleet] piirtyvät esiin selkeäm-
pinä kuin aiemmassa (ja osittain myöhemmässäkin) tutkimuksessa. Juuri tässä on yksi 
perusta sille, ettei epikurolaisuus mainitusta vieraantumisesta huolimatta suinkaan 
vääristy tunnistamattomaksi, vaan päinvastoin näyttäytyy erityisen ytimekkäästi käsi-
tettynä.” (Lange ym., 1983, 27–28.)

6.2. Ylilyöntien syy: metodin skemaattisuus

Mistä johtuu, että Marx lankeaa ylilyönteihin ja ilmeisesti siellä täällä aika kummal-
lisiinkin kömmähdyksiin? On selvää, ettei kukaan uraauurtavaa työtä tekevä ole sel-
laisista vapaa, ja nokkelilla, rohkeilla ajattelijoilla myös virheet saattavat olla erikoisia. 
Toisaalta tuntuu kuin Marxin työn historialliseen puoleen liittyvillä ongelmilla olisi 
jokin yhteinen lähde. Jo väitöskirjan tyyli ja dispositio viittaavat siihen, ettei se ole 
vahvimmillaan filosofian historian lähilukuna. Marx käyttää runsaasti sitaatteja, mutta 
valtaosan hän on jättänyt kääntämättä, mikä jättää tilaa lukuisille tulkinnoille. samaan 
johtaa se, että monet sitaatit ovat tavattoman pitkiä, jolloin usein on vaikea sanoa, 
mikä niissä on erityisesti kiinnittänyt Marxin huomiota. sitä paitsi sitaatit on enim-
mäkseen sijoitettu loppuun omaksi osastokseen, siis ikään kuin syrjemmälle, jolloin 
itse tekstissä selitysperusteina käytetyt, Marxin oman ajan filosofiasta ammennetut 
käsitteet saavat hyvin suuren painon; sitaatit sitten vain kuvittavat niitä. selittävät 
käsitteet ovat luonnollisesti lähinnä hegeliläisiä. esimerkiksi taivaanilmiöitä koske-



Nuoren Marxin luonnonfilosofia ja sen ekologiset seuraukset  189

vassa luvussa niitä ovat abstraktinen ja konkreettinen yksittäisyys, abstrakti muoto ja 
materia, yleisyys ja abstrakti yleisyys, verbit kumota (aufheben) ja esineellistää (verge-
genständlichen) ym. 

Vaikka Marx siis on suorittanut merkittävän työn myös konkreettisen, etenkin 
epikurosta koskevan aineiston kerääjänä, ei tuloksena kuitenkaan ollut historiallisen 
todistelun puitteissa pysyttelevä esitys. On kuitenkin varottava, ettei Marxia syytetä 
sellaisen tekemättä jättämisestä, mitä hän ei edes tavoitellut. Hän ei selvästikään täh-
dännyt puhtaan historialliseen esitykseen. Lange ja muut selittävät hyvin: ”Hänen ai-
kanaan ei vielä ollut yhtäkään epikuroksen fragmenttien kokoelmaa [...] niinpä voisi 
ajatella, että hänen lausuntokokoelmansa olisi eräänlaista fragmenttien myöhemmän 
kokonaisedition ennakointia. Tämä kuitenkin pätee vain osittain. Hänen pyrkimyk-
senään ei ole mahdollisimman pitkälle viety täydellisyys vaan – kieltämättömän moni-
puolisesti toteutettu – sellaisten todistusten valikoima, jotka tuovat esiin epikuroksen 
tyypillisiä puolia. Hän etsii epikuroksen filosofian, eritoten hänen atomistiikkansa 
prinsiippiä.” (Lange ym. 1983, 20.) Tästä syystä Marxin väitöskirja ”ei sijoitu epiku-
ros-tutkimuksen tieteenhistorialliselle päälinjalle. siinä siteerattujen Jakob Bruckerin 
ja Heinrich Ritterin filosofian historian esitysten kanssa siitä ei voida puhua samassa 
hengenvedossa. Liioin se ei oikeastaan ole tienraivausta eduard Zellerin suurelle ja 
maineikkaalle Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung [Kreik-
kalaisten filosofia historiallisessa kehityksessään] -teokselle, jonka ensimmäinen versio 
ilmestyi 1844–1852 ja jolla siis on juurensa suunnilleen siinä samassa ajassa, jolloin 
myös Marx työskenteli intensiivisimmin tämän aihepiirin parissa.” (Mt., 26.)130

sen sijaan Marxin työ painii samassa sarjassa kuin esimerkiksi Hegelin ja Feuer-
bachin filosofianhistorialliset esitykset; se ei ole puhdasta filosofian historiaa vaan si-
sältää myös historianfilosofista ainesta (sekä tietysti ne yleiset filosofiset kannanotot ja 
luonnonfilosofisen konseption, joita edellä on tutkittu). Jonkun filosofin ”prinsiipin” 
kysyminen pistää keskittymään hänen ajattelunsa oleellisimpiin puoliin ja kytkemään 
ne laajempiin asiayhteyksiin. ”Tosin käsittelytapa eroaa Hegelistä sikäli, että Marx pyr-
kii näyttämään prinsiipin toteen opin yksityiskohtien paljoutta vasten ja tekemään siitä 
analyyttisesti hedelmällisen” (mt.). kuten nähtiin, Marx kokeekin tutkivansa kohdet-
taan sekä yleisemmällä tasolla että ”mikroskoopilla” ja pyrkivänsä molempien tarkaste-
lutapojen yhteispeliin. ei kylläkään ole selvää, voidaanko Marxin työn sanoa sisältävän 
enemmän ”yksityiskohtien paljoutta” kuin hänen oppi-isänsä tarkastelut sellaisista 
ajattelijoista, jotka kiinnostivat tätä eniten – esimerkiksi Platonista tai aristoteleesta – 
mutta se on ilman muuta seikkaperäisempi kuin Hegelin esitys epikuroksesta. 

Marx siis tähtää myös teoreettis-filosofiseen, hänen oman aikansa korkealentoi-
simpiin keskusteluihin kantaa ottavaan työhön. koska hän kuitenkin antaa ymmär-
tää analysoivansa huolellisesti myös kreikkalaisen filosofian historian kysymyksiä, ei 
kaikkia ongelmia ole mahdollista katsoa läpi sormien. Tällöin herää jälleen kysymys, 
missä määrin Marx oli hegeliläinen. Bailey toteaa kirja-arvostelussaan, että ”[a]itona 
hegeliläisenä hän yrittää perusperiaatteensa muodostettuaan soveltaa sitä kummankin 
filosofin teorioihin läpikotaisin, ja tässä on, modernisti arvioiden, väitöskirjan heik-
kous. apriorisena, oman aikansa termeillä ilmaistuna filosofiana se painetaan väki-
näisesti antiikin ajattelijoiden päälle, jotka kuitenkin lähestyivät ongelmiaan paljon 
yksinkertaisemman tietoisuuden puitteissa.” (Bailey 1928b, 206.) Jos Bailey tarkoittaa, 
että nuori Marx olisi myös luonnonfilosofiansa sisällön puolesta ”aito hegeliläinen”, 
niin se ei missään tapauksessa pidä paikkaansa. kuitenkin kyseessä on terävä huomio 
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sikäli, että on tosiaan syytä kysyä, missä määrin Marxin perustava filosofinen metodi 
näinä vuosina vielä noudattelee Hegelin näkemystä. Onko niin, että Marxin erilaisten 
kömmähdysten yhteinen alkujuuri löytyy hänen metodinsa ongelmallisuudesta? Tä-
hän ei ole helppo vastata, sillä Marxin työ ei sisällä metodologisia jaksoja, eikä hän siis 
reflektoi hegeliläistä käsitearsenaaliaan. Mutta juuri reflektoimattomuus viittaa siihen, 
että ongelmien syy todellakin löytyy tältä taholta. Marx tuntuu luottavan siihen, että 
Hegelin käsitteistöllä operointi tuottaa melko oikean käsityksen antiikin filosofioiden 
sisällöstä, että se siis toimii myös metodisesti riittävän hyvin. kuten edellä jo nähtiin, 
Marx sanoo Hegelin määrittäneen aristoteleen jälkeen ilmaantuneisiin järjestelmiin 
sisältyvän yleisen suurin piirtein oikein (De 63/eB 1, 261). 

Todellisuudessa asia ei tietenkään ole niin yksinkertainen. Vaikka Hegeliä varmasti 
voidaan kutsua ”dialektiikan mestariksi” tms., hänen lähestymistavassaan oli myös 
ongelmansa. Palautetaanpa mieleen Hegelin käsitys antiikin filosofiasta. aiempana 
kiinnitettiin jo huomiota siihen (jaksossa 2.2.), että filosofian historiallinen etenemi-
nen oli Hegelille perimmiltään ”objektiivisen hengen” tai ”maailmanhengen” kulkua, 
joka noudatteli hänen loogisissa teoksissaan esittämäänsä idean kehitystä. Hegel yhdis-
tää filosofit ja heidän koulukuntansa loogisen systeeminsä tiettyihin avainkäsitteisiin; 
näin filosofioiden historiallinen suksessio lankeaa pääpiirteissään yhteen kategorioiden 
suksession kanssa. edelleen, Hegel tarkastelee näitä molempia pitkälti abstraktin ja 
konkreettisen sekä yleisen ja yksittäisen suhteina (Hegelin pohdinnoissa nämä käsite-
parit ovat lähellä toisiaan) eli näkee kehityksen abstraktin ja yleisen konkretisoitumi-
sena ja eriytymisenä. Hegelin loogisissa teoksissa abstraktin konkretisoituminen on 
yksi koko rakennelman halki kulkevista periaatteista. se syntyy siitä, että idea ei uusiin 
muotoihin kohotessaan tuhoa aiempia ilmentymiään, vaan vain ”ylittäen kumoaa” 
niitä niiden kunkin sisällöstä jotakin säilyttäen, jolloin se pakostakin rikastuu, konk-
retisoituu. koska tämä periaate ilmenee likimain kaikkialla, sen läpiviemisestä tulee 
myös merkittävä metodologinen tai operatiivinen vaatimus. Tällainen ”korkeammalle” 
kohoavien kehitysprosessien hahmottamiseen tähtäävä ja kaikkinaista reduktionismia 
vastaan suuntautuva orientaatio sisältää paljon arvokasta, ja kun Hegel sitten katsoo 
sen pätevän myös filosofian historiassa, sekään tuskin on vailla kaikkea todellisuus-
pohjaa. On luontevaa ajatella filosofian erittäin pitkällä tähtäimellä etenevän kohti 
yhä mutkikkaampia ja jäsentyneempiä systeemeitä. Vaikka esimerkiksi Platonin ja 
aristoteleen monijäseniset ”totaliteetit” olivat häikäiseviä saavutuksia, eivät ne siltikään 
vedä vertoja kompleksisuudelle, jota moderni filosofia on pystynyt instituutioidensa 
huomassa tuottamaan. Tästä huolimatta loogis-käsiteopillisen näkemyksen siirtämi-
nen filosofian historiaan on huima abstraktio, joka saattaa kuvata onnistuneesti vain 
sen joitakin kaikkein yleisimpiä piirteitä. Heti kun siirrytään konkreettisempaan ai-
neistoon, erehdysten vaara kasvaa suureksi. 

Hegelillä sekä logiikan että filosofian historian kehitys alkaa siis abstraktista ja ylei-
sestä, joka on yhtä kuin oleminen (Sein). ensimmäiset luonnonfilosofit kylläkin vasta 
valmistelivat tätä logiikan alkupistettä. Thaleen vesi oli vielä nimetty tietyn konk-
reettisen elementin mukaan, joskin siltä jo puuttui muoto (HW 18, 199–200, 205). 
kyseessä oli ”abstrakti ajatus luonnollisessa muodossa” (HW 19, 487). ”ensimmäiset 
aivan abstraktit määreet löytyvät Thaleelta ja muilta joonialaisilta; he ovat käsittäneet 
yleisen luonnonmäärityksen muodossa: vetenä, ilmana” (HW 18, 193). Myöhemmin 
elealaiset riuhtaisivat ajatuksen kokonaan irti aistimellisuudesta (mt., 194) ja pää-
tyivät varsinaiseen olemiseen, jonka tunnusmerkkinä on, että siinä ei erotu mitään: 
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”Absoluutti on oleminen. Tämä on (ajattelussa) ylipäätään alkuperäistä, abstrakteinta ja 
niukinta. se on elealaisten määritelmä” (HW 8, 183). kyseessä oli samalla ”abstrakti 
yleinen” (mt., 356). Herakleitos puolestaan katsoi, että kaikki virtaa, mikä vastasi tu-
lemisen (Werden) käsitettä (mt., 192–193 Z). 

Hieman myöhemmin ilmaantuneiden vanhempien atomistien ansiona oli etenkin 
yhden (das Eins) käsitteen kehittäminen (HW 18, 356). kyseessä oli itselleen olemi-
sen (Fürsichsein), tietyn rajallisen, itsensä ja kaiken itsensä ulkopuolelle jäävän välisen 
rajan huomioivan ja siksi jo laadullisesti määrittyneen olemisen keskeisin momentti. 
Ongelmaksi atomisteille kuitenkin muodostui, että yhtä ei pystytty määrittämään 
konkreettisemmin ristiriitoihin ajautumatta. kun atomistit siitä huolimatta halusivat 
tarkastella konkreettista luontoa, he joutuivat tekemään sen vailla filosofista syvyyttä, 
ja lisäksi Herakleitoksenkin anti valui heiltä hankalan atomin käsitteen takia hukkaan. 
niinpä he yleisesti ottaen ottivat taka-askeleen filosofian kulussa; he ”päätyvät jälleen 
toiseen äärimmäisyyteen, yksinkertaiseen, materiaaliseen, levossa olevaan prinsiippiin” 
(mt., 194). näin heidän filosofiansa oli jälleen liian abstraktia. 

Vaikka Marx arvostaa myös Demokritosta, se koskee enimmäkseen vanhemman 
atomistin empiiristä tiedettä. Tosin huomautukset Demokritoksen ”ymmärrykselli-
sesti määrittävästä” selitystavasta ja ”reaalisella mahdollisuudella” operoinnista (ks. 
jaksot 4.2. ja 5.1.) tarkoittavat jossain määrin myös filosofiaa, mutta yleisesti ottaen 
Demokritos ei filosofina ole Marxin silmissä paljon arvoinen, ja itse asiassa hänestä 
hahmottuva kuva noudattaa pääpiirteissään Hegelin skeemaa. Tämä käy ilmi, kun 
katsotaan vielä uudelleen eräitä Marxin sanontoja, joita on enimmiltään siteerattu 
jo edellä, ja kiinnitetään huomiota niiden tiettyihin puoliin: ”Demokritoksella, jolla 
periaate ei etene ilmiöksi, vaan jää vaille todellisuutta ja olemassaoloa, on sen sijasta 
edessään aistihavainnon maailma reaalisena ja sisällyksekkäänä maailmana”. (De 75/
eB 1, 272; korost. JH; Marxin korost. poistettu.) Demokritoksella ”atomi [...] pysyy 
puhtaana ja abstraktina kategoriana [...] joka siten jää realisoitumatta” (mt., 118/305; 
korost. JH). ”Hän siis näkee repulsiossa vain sen materiaalisen puolen, muutoksen ja 
atomien hajaantumisen, ei ideaalista, joka on siinä, että kaikki suhteet toisen kanssa 
negeerataan ja liike esitetään itsemääräytyneenä [...] Hän siis tuskin tavoittaa ajatus-
ta yhdestä [das Eins] atomin käsitteenä.” (Mt., 91/284; korost. JH.)(x) Demokritos 
lähtee elealaisten tavoin abstraktista yleisestä eikä onnistu konkretisoimaan sitä, kun 
arkhê-periaatteet eivät yhdisty ilmiöihin. siksi hän pikemminkin vajoaa pelkän ”ma-
teriaalisen”, kokemuksellisen, pariin. kuten nähtiin, tähän kritiikkiin sisältyy paljon 
järkevää, mutta kun se kohotetaan Demokritoksen filosofian likimain kattavaksi luon-
nehdinnaksi, tulee koko joukko mutkia vedettyä suoriksi, jolloin siitä saa kuvan, aivan 
kuten Hegelinkin kritiikistä, ettei Demokritos olisi onnistunut edistämään aikansa 
filosofiaa vaan pikemminkin otti taka-askeleen. eräässä suhteessa Marx antaa hänestä 
vielä Hegeliäkin ynseämmän lausunnon, nimittäin sanoessaan, että hän tuskin edes 
pystyi kehittämään ”yhden” käsitettä. näin siis Marxin ylen ankara Demokritos-arvio 
juontuu paitsi siitä, että hän käyttää huonommin tuntemaansa vanhempaa atomistia 
epikuroksen kontrastina, myös liiallisesta Hegelin arvioon luottamisesta. 

Miten sitten filosofian kehitys Hegelin mukaan sujui vanhempien atomistien (ja 
anaksagoraan) jälkeen? Platonin myötä on jo päädytty olemuksen (Wesen) käsitteeseen 
(HW 8, 279, 281 Z), johon liittyvät muun muassa kysymykset olemuksen suhteesta 
ilmiöön (Erscheinung), näennäisyyteen (Schein) ja olemassaoloon (Existenz). Platon 
otti askeleita eteenpäin abstraktin ja konkreettisen yhdistämisessä, niiden tarkastelussa 
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komplementaarisina, toisiaan täydentävinä näkökantoina, mutta hänen yleisestään eli 
ideoista jäi puuttumaan kehitys ja elämä (HW 19, 153). sen niihin pyrki tuomaan 
aristoteles opillaan todellisuudesta mahdollisuuksien, potentioiden, aktualisoitumi-
sena (mt., 153–154). aristoteles asetti kuitenkin ensisijaisiksi, substansseiksi, konk-
reettiset oliot, ja lisäksi hänen filosofiansa oli liian hajanaista, ristiriitaisia lähtökohtia 
sallivaa. siksi yleinen, jonka aristoteles kylläkin muotoili nerokkaasti ajattelun ajat-
teluksi, ”seisoo vain erityisenä paikallaan, se ei ole hänen koko filosofiansa prinsiippi” 
(mt., 248). kun abstrakti ei siis hänelläkään konkretisoidu luontevasti eikä systemaat-
tisesti, jää konkreettinenkin puutteelliseksi: ”erityinen täytyisi kehitellä ideasta käsin, 
siten se olisi konkreettista; aristoteleella se on konkreettista sinänsä” (mt.). Platonin 
ja aristoteleen jälkeen seurasi jälleen taka-askel, kun filosofia menetti spekulatiivisen 
suuruutensa ja muuttui miltei pelkäksi ymmärryksen filosofoinniksi (Philosophieren 
des Verstandes) (mt., 250). Hegel ehkä ajattelee, ettei tämän kauden kehnonpuoleista 
filosofiaa maksa vaivaa suhteuttaa logiikan kategorioihin, ainakin häneltä on vaikea 
sellaisia luonnehdintoja löytää. kuitenkin hän tutkii myös postaristoteelista filosofiaa 
operatiivisen periaatteensa, abstraktin konkretisoitumisen kannalta. 

niinpä aristoteleen jälkeen alettiin tuntea tarvetta konkreettisen systematisointiin 
sekä abstraktin täyttämiseen myös aistimellisilla määreillä: ”konkreettinen on mo-
ninaista konkreettista, se pitää palauttaa ykseydeksi [...] Tai päinvastoin abstraktin, 
prinsiipin, pitää saada sisältöä”. (Mt., 488.) Tämä pyrkimys synnytti Hegelin dogmaat-
tisiksi kutsumat koulukunnat, stoalaisuuden ja epikurolaisuuden; stoalaisuus kehitteli 
asiaa abstraktisen, esimerkiksi logoksen, ja epikurolaisuus konkreettisen, esimerkiksi 
aistihavainnon, näkökannalta. Jo aristoteleen filosofiassa nämä näkökannat olivat jää-
neet irrallisiksi, toistensa rinnalle ja siksi myös sisäisesti puutteellisiksi; nyt ne sitten 
ajautuivat kahdelle eri koulukunnalle. skeptisismi puolestaan yritti negeerata mo-
lemmat yksipuolisuudet ja päätyi tällöin kuin vaivihkaa oivallukseen, että abstraktia, 
yleistä, olemuksellista, oli kyseistä kumoamistyötä suorittava itsetietoisuus itse. kaikki 
kolme koulukuntaa täydensivät toisiaan ja muodostivat siten syklin, ja jokainen niistä 
tuotti yksittäisiä huomioita myös abstraktisen ja konkreettisen yhdistämisestä, mutta 
pidemmälle tähän suuntaan pystyi etenemään vasta hiukan myöhemmin ilmaantunut 
uusplatonismi. se oli tunnetusti vahvan uskonnollis-mystisesti värittynyt suuntaus, 
mutta tämä ei häiritse Hegeliä, joka koulukuntien edistyksellisyyttä arvioidessaan hy-
väksyy uskonnolliset näkökohdat tasaveroisiksi sekulaarien rinnalle. uusplatonismin 
korostaman ”[e]manaation kulkuna on, että yleinen eriytyessään, Jumala maailman 
luodessaan, huononee erityisen kautta, asettaa itselleen rajan, tekee itsensä äärelliseksi 
[...] Objektiivisuuden määräytymisen, eriytymisen, realisoitumisen täytyy nyt olla sen 
kaltaista, että se vastaa adekvaatisti itsessään ja itselleen olevaa yleistä”. (Mt., 412.) 
näin emanaatio-opilla on ollut kyseisessä historian vaiheessa myönteinen rooli länsi-
maisessa filosofiassa, vaikka se muutoin olikin Hegelin mielestä itämaille ominainen 
näkemys. 

kuten jo nähtiin, Marxin arvio aristoteleen jälkeisistä koulukunnista poikkeaa  
eräissä suhteissa Hegelin arviosta, mutta monissa suhteissa se myös yhtyy siihen. Marx 
toistaa melko paljon Hegelin itsetietoisuuden paatosta, ja myös Marxille stoalaisuus, 
epikurolaisuus ja skeptisismi muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden ja sel-
laisena ”itsetietoisuuden täydellisen konstruktion” (De 69/eB 1, 267). Myös Marxille 
stoalaisuus edustaa abstraktia yleisyyttä (mt., 117/304) ja epikurolaisuus tietysti abst-
raktia yksittäisyyttä; skeptisismiä hän ei suostu pitämään Hegelin mukaisesti epikuro-
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laisuutta edistyneempänä, mutta halunnee hieman kohentaa senkin mainetta, koska 
hyväksyy sen mukaan itsetietoisuuden filosofioiden kolmiyhteyteen. Mitä uusplato-
nismiin tulee, sitä Marx ei ryhdy Hegelin perässä ylistämään, mutta katsoo kuitenkin 
aiheelliseksi todeta, ettei sitä pitäisi tarkastella ”pelkkänä haaveiluna ja epäjärjestykse-
nä, sekasotkuna jossa on mahdollista arvostaa korkeintaan sen tarkoitusten universaalia 
luonnetta” (mt., 68/266). Monet Marxin arvioista voisivat olla yhtä hyvin Hegelin 
kirjoittamia – sellaisia voitaisiin luetella enemmänkin – ja osoittavat siis Marxin mu-
kailevan hänen lähestymistapaansa. 

Hegelin panloogisen filosofian yksi oleellinen aspekti on myös siinä, että logiikan 
kategorioiden kulku lankeaa yhteen myös subjektiivisen hengen eli ihmisen tietoi-
suuden (tai itsetietoisuuden) kehityksen kanssa. ne molemmathan ovat ”hengen” il-
mentymiä. kun Hegel tarkastelee ja siteeraa antiikissa muodostuneita yleisfilosofisia 
kategorioita ja väittämiä, hän pitää jatkuvasti silmällä sitä, mitä niiden esittäminen ker-
too filosofien tietoisuuden siitä puolesta, joka kääntyy ikään kuin sisäänpäin, itseään 
kohti. Tämäkin on jälleen näkemys, jonka tiettyä todellisuuspohjaa ei käy kiistäminen. 
Hegelin idealismia hyväksymättäkin on helppo ymmärtää, että filosofian yleinen his-
toriallinen kehitys on ollut jossain yhteydessä ihmisen ja hänen psyykensä luonnetta 
ja filosofian harjoittajien omaa persoonallisuutta koskevien käsitysten syvenemiseen. 
asia kuitenkin paisuu Hegelillä melkoisiin mittoihin, kun hän tekee itsetietoisuuden 
– ja siihen liittyvän vapauden – kehityksestä kaiken a:n ja O:n filosofian edistymistä 
arvioitaessa. Tämä ylenpalttinen itsetietoisuuden paatos selittää paitsi hänen kantaansa 
skeptisismiin myös esimerkiksi sitä, miksi hän ihaili uusplatonismia ja myöhäisan-
tiikissa alkanutta filosofian kristillistämistä. Ja yleensäkin: ”kaikki mitä taivaassa ja 
maan päällä tapahtuu [...] pyrkii pelkästään siihen, että henki tiedostaisi itsensä [...] 
Vain tämä on vapautta; vapaata on se, mikä ei ole suhteessa toiseen, siitä riippuvaista. 
itseensä päätyvä henki saavuttaa tämän, vapaana olemisen [...] Vain ajattelussa kaikki 
vieras on läpinäkyvää, kadonnutta. Tällöin on samalla tullut ilmaistuksi idean, filoso-
fian, intressi.” (HW 18, 42.) 

Vielä tätäkin suurempia ongelmia Hegelille syntyy siitä, että logiikan kehitys lanke-
aa yhteen paitsi filosofian historian ja ihmisen tietoisuuden myös luonnossa tavattavan 
liikkeen ja kehityskulkujen tai – mikäli katsotaan, ettei hänellä ainakaan Ensyklopedi-
aan sisältyvässä luonnonfilosofiassa ollut aitoa evoluution käsitettä 131 – luonnon mo-
ninaisten muotojen hierarkkisen järjestyksen kanssa. Jälkimmäisessä tapauksessa Hegel 
ilmeisesti olisi mieltänyt luonnon aristoteleen tapaan korkeammalle kohoavien muo-
tojen, lajien, sarjoiksi, mutta kiistänyt lajien muuttumisen toisiksi. Vastaavuus ei tosin 
ole yhtä selkeää kuin edellisillä aloilla. sitä rajoittaa ”luonnon voimattomuus” (Ohn-
macht der Natur), jolla Hegel tarkoittaa, että luonnon lukuisat satunnaiset piirteet ja 
epäjohdonmukaisuudet ovat ristiriidassa ”sen [so. luonnon] muodostumien käsitteen 
kautta tuotetun välttämättömyyden ja niiden orgaanisessa totaliteetissa saaman ymmär-
ryksellisen määrittymisen” (HW 9, 34) kanssa. Mutta periaatteessa tämäkin vastaavuus 
on olemassa; se kuuluu osana Hegelin monistiseen mutta idealistiseen lähtökohtaan, 
jonka mukaan myös luonto on henkeä, nimittäin sen ”toisinolemista”. Mutta miksi 
Hegel kytkee logiikan ja luonnon yhteen hyvin mutkikkaalla ja konkreettisella tavalla, 
monilukuisien kategorioiden kautta? Miksi täydelliseksi järjestelmäksi todistellun lo-
giikan lopussa idea äkkiä päättää ”määrittää itsensä ulkoisena ideana” (HW 6, 573) ja 
lähtee selaamaan läpi luonnonilmiöitä ja -tieteitä? Tähän voitaisiin vastata moneltakin 
kannalta; yksi keskeinen on logiikan objektiivisuuden turvaaminen.



194  

Hegelin mukaan kategoriat konkretisoituessaan samalla subjektivoituvat; ”rikkain 
on siksi konkreettisinta ja subjektiivisinta” (HW 6, 570). kun kategorioiden sisäinen 
rakenne monimutkaistuu, hengen mahdollisuus operoida niillä lukuisilla erilaisilla 
tavoilla kasvaa. näin logiikan tiede muuttuu yhä enemmän teoriasta välineeksi, me-
todiksi. Tietyssä vaiheessa, ”absoluuttisen idean” kohdalla, hengen vapaus kasvaa niin 
suureksi, että kategorioiden käytölle ei enää löydy mitään ohjetta: ”Puhdas idea, jossa 
käsitteen määrittyneisyys tai reaalisuus on itse kohotettu käsitteeksi, on pikemminkin 
absoluuttista vapautumista, jolle ei enää löydy mitään välitöntä määritystä, joka olisi 
yhtä lailla asetettu ja käsite; siksi tässä vapaudessa ei tapahdu mitään siirtymistä [kate-
goriasta toiseen]” (mt., 573)(x). näin logiikka ja koko filosofia ovat vaarassa muuttua 
liian subjektiivisiksi; siksi ne alkavat etsiä tukea jostakin ulkopuolisesta, itseään jähme-
ämmästä. absoluuttisen idean vaiheessa ”tämä idea on vielä looginen, se on sulkeutu-
nut puhtaiden ajatusten piiriin, se on tiedettä pelkästään jumalallisesta käsitteestä [...] 
kun siis tiedostuksen idea on suljettu subjektiivisuuden piiriin, se on viettymystä ylittää 
tämä, ja puhtaasta totuudesta tulee viimeisenä tuloksena myös toisen sfäärin ja tieteen 
alku.” (Mt., 572–573.)(x) Tämä uusi sfääri on luonto. kuten Charles Taylor sanoo: 
”Taustalla oleva käsitys on, että subjektiivisuus voi [...] säilyttää välttämättömän jär-
jestyksensä vain ajattelemalla maailmaa itseään. sen täytyy jatkuvasti pitää sitä silmäl-
lä, pitää se ajattelunsa holhouksessa niin, ettei se vajoa puhtaaksi satunnaisuudeksi.” 
(Taylor 1986, 442.) kyseessä on tulkinta, jolle on vaikea saada täydellistä vahvistusta 
Hegelin omista sanoista – kuten näkyy, ne eivät ole kaikkein selkeimpiä – mutta hänen 
monistisen perusnäkemyksensä ja melko realistisen ajattelutapansa kanssa sopii kyllä 
yhteen, että jumalaista vapautta kohti kipuavan subjektiivisuuden on jossain vaiheessa 
tehtävä myönnytyksiä olevaisen ”alemmille” muodoille. Hegelin lähtökohdat huomi-
oiden luonnonfilosofian innokas harjoittaminen on siis täysin ymmärrettävää ja myös 
omiaan vahvistamaan materialistista ainesta hänen yleisen idealisminsa sisällä. samalla 
mielivaltaisten tulkintojen riski kuitenkin kasvaa, sillä luonnon suhde käsitteiden ke-
hitykseen on vieläkin etäisempi kuin esimerkiksi subjektiivisen hengen. 

Luonnon kokonaisuus jakautuu Logiikan tieteen mukaan kolmeen perustavaan ta-
soon: mekanistiseen, ”kemistiseen” sekä teleologian tasoon. Ensyklopediassa sfäärien 
nimet ovat mekaniikka, fysiikka ja ”organiikka” (Organik) eli orgaaninen fysiikka. 
Jaottelun luonne on molemmissa teoksissa pitkälle sama, mutta Logiikan tieteessä 
kustakin tasosta puhutaan lähes yksinomaan filosofian kannalta, kun taas Ensyklope-
diassa tarkastellaan myös niitä tutkivia luonnontieteitä. Ensyklopedian mukaan luonto 
ilmenee mekanistisella tasolla hajanaisena, yksittäisten olioiden kokoelmana, lähin-
nä kvantitatiivisissa suhteissaan. Fysiikan tasolla yksittäisestä on edetty erityisyyteen, 
”luonnolliseen yksilöllisyyteen” (HW 9, 37) ja kvalitatiivisiin määreisiin. kyse on 
muun muassa lämpö- ja valo-opin sekä kemian ilmiöistä. Organiikan tasolla päädytään 
subjektiivisuuden ja ideaalisen ykseyden alueelle; kyse on tietysti elollisesta luonnosta. 
koska korkeammat tasot eivät nytkään hävitä alempia, vaan kumoten ylittävät ne, 
tapahtuu luonnon piirissä samanlainen abstraktisen rikastuminen tai konkretisoitu-
minen kuin logiikassakin: ”Jokainen taso on omalaatuisensa luonnon valtakunta, ja 
kaikki näyttävät muodostuvan itseään varten; kuitenkin viimeinen on kaikkien aiem-
pien konkreettinen ykseys, kuten ylipäätään kullakin on alemmat itsessään” (mt., 39 
Z). ”Jako lähtee totaliteetissaan käsitetyn käsitteen kannalta [...] Juuri käsite on se, joka 
sekä esittää momenttinsa että jäsentää itsensä eroikseen, kun se palauttaa nämä niin 
itsenäisiltä näyttävät tasot itseensä ja itse asiassa vasta siten tekee itsensä konkreettisek-
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si käsitteeksi, totuuden ideaksi.” (Mt., 37–38 Z.) Tarkkaan ottaen olisi huomioitava 
myös päinvastainen muutoslinja, nimittäin emanaatio, jolla Hegel tässä yhteydessä 
tarkoittaa ”huonontumisen vaihekulkua”, siirtymistä absoluuttisesta totaliteetista eli 
jumalasta kohti pahuutta, materiaa ja ”kaiken muodon puuttumista” (HW 9, 33 
Z). Mutta kuten sanottu, luonnon tarkastelu emanaationa on Hegelin mukaan ollut 
ominaista itämaille, ja vaikka tuolla tavoin ymmärretyn emanaation merkitys näyttää 
askarruttavan häntä, ei hän sitä luonnon- eikä muussakaan filosofiassaan juurikaan 
käsittele.132

kun siis Hegelillä logiikan vastineita ovat filosofian historia, ihmisen subjektiivisen 
tietoisuuden kehitys ja vielä luonnon muodotkin, niin tästä seuraa, että myös kaikki 
jälkimmäiset vastaavat toisiaan. niinpä toistensa vastineita ovat myös filosofian his-
toria ja luonto, ja molemmat ilmentävät samalla ”hengen” kehitystä. Tämä johtaa 
luonnonfilosofian historiassa melko usein erikoisiin, idealismin sävyttämiin väitteisiin, 
jotka on jälkikäteisessä katsannossa helppo havaita silkoiksi virhearvioiksi. esimerkiksi 
Thaleen kohdalla Hegel katsoo, että olettaessaan veden arkhê-periaatteeksi kuuluisa 
joonialainen ei ainoastaan ylittänyt aistimellisuutta ja muodostanut filosofista yleis-
käsitettä, vaan myös asetti luonnon olemukseksi ajattelun: ”Luonnon olemus pitäisi 
määritettämän, so. luonto ilmaistaman ajatuksen yksinkertaisena olemuksena” (HW 
18, 201)(x). ”Thaleen yksinkertainen lause on [...] sen tähden filosofiaa, että siinä ei 
aseteta aistimellista vettä luonnon muita elementtejä ja olioita vastaan sen erityisyy-
dessä, vaan ajatuksena, johon kaikki todelliset oliot hajoavat ja sisältyvät; se on siis 
käsitetty yleiseksi olemukseksi” (mt., 202; korost. JH)(x). Hegel tosin myöntää, että 
Thaleella yleinen on myös ”määritetty reaalisena” (mt.), mutta siitä huolimatta He-
gelin kanta vaikuttaa joonialaisilla mahdollisesti esiintyneiden idealististen piirteiden 
tavattomalta liioittelulta. Vaikka Thales ehkä saattoikin nähdä vedessä jotakin henkistä 
tai jumalallista, paljon oleellisempaa hänellä on varmasti ollut pyrkimys löytää aineel-
lisesta luonnosta itsestään jotakin pysyvää ja yleistä. aristoteleen mukaan useimmat 
ensimmäisistä filosofeista uskoivat prinsiippien olevan aineellisia, sillä he nimittivät 
prinsiipiksi sitä, mistä oliot syntyvät ja mihin ne häviävät (Met. i,3,983b). Jos prin-
siippi ymmärrettiin tällä tavoin, ei se voinut olla ajatus, sillä joonialaiset eivät missään 
tapauksessa väittäneet olioiden syntyvän ajatuksesta ja katoavan siihen. 

Toinen esimerkki. Vanhempien atomistien kohdalta löytyy jakso, jossa Hegel ensin 
selostaa, miten yhden käsite oli hyvä saavutus, vaikka jäikin vielä abstraktiksi. sitten 
äkkiä: ”Myös henki on atomi, yksi [Eins]” (HW 18, 358). ”Yhden periaate on aivan 
ideaalinen, kuuluu kokonaan ajattelun piiriin jopa siinä tapauksessa, että atomien 
haluttaisiin sanoa myös olevan olemassa [...] Yhtä ei voida nähdä, se on ajattelun 
abstraktio. Linssien ja veitsien avulla ei atomia voida näyttää [...] se mitä löytyy, on 
aina jostakin kokoonpantua materiaa [...] Yhden periaate on siis aivan ideaalinen, 
mutta ei niin että se olisi olemassa vain ajatuksissa, päässä, vaan niin että ajatus on 
olioiden tosi olemus. siten Leukippos sen ymmärsikin, eikä hänen filosofiansa ole 
niin ollen lainkaan empiiristä.” (Mt., 358–359.)(x) Tässä on huomattu oikein, että 
atomismiin sisältyi ongelma sikäli, että atomien hiukkasluonne oli ristiriidassa niiden 
jakamattomuuden kanssa. Voimme kuvitella ajan, jolloin riittävän vahva linssi toisi 
nuo hiukkaset näkyviimme, mutta silloin syntyisi ristiriitoja ja ylikäymättömiä ongel-
mia, joista edellä on ollut puhe. Hegel kuitenkin tekee tästä selvän virheellisen johto-
päätöksen, ettei atomistien oppi ollut perimmiltään tekemisissä materian ja empirian 
kanssa, vaan atomi oli heille muka oleellisesti ajattelua, siis käsite. Laaja historiallinen 
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todistusaineisto viittaa toki siihen, että vaikka atomit liittyivät elealaisten abstraktis-
käsitteelliseen problematiikkaan, ne silti muodostivat empiirisen maailman pysyvän 
puolen. Tähän sisältyi ristiriitaisuutta, mutta se oli atomistien todellinen ongelma, jota 
ei voida noin vain manata olemattomaksi. 

kolmanneksi esimerkiksi kelpaa se, miten Hegel epikurosta ja hänen koulukun-
taansa koskevassa jaksossa toistaa saman näkemyksen atomien ideaalisuudesta. atomit 
olivat muka epikurolaisille ”vain ajatusolioita” (nur Gedankendinge) (HW 19, 335). 
Hegel kiinnittää huomiota erityisesti eidola-oppiin ja katsoo, että koska atomit ovat 
ideaalisia, niin sitä on myös niiden virtaaminen pois olioista: ”Tämä siis tapahtuu 
ideaalisella tavalla (pinnan kautta) meihin [...] sillä itse asiassa atomien, irtautumisen, 
pintojen ja muun vastaavan kaltaisia ajatusolioita ei voida nähdä.” (Mt., 308.) Tässä on 
sama vika kuin vanhemman atomismin arviossa. Hegel korostaa liikaa epikurolaisten 
kykyä ja halua erottaa käsitteellinen ajattelu omaksi, aistimelliseen nähden suhteelli-
sen itsenäiseksi sfäärikseen. Vaikka oppi eidoloista oli luonnollisesti tarkoitettu selit-
tämään ihmisen aistimusten, havaintojen, esikäsitteiden ja tiedon syntyä, ei mikään 
viittaa siihen, etteikö epikuros olisi ymmärtänyt eidolat oleellisesti tai ensisijaisesti 
aineellisiksi entiteeteiksi. 

Hegelin suuruudesta huolimatta hänen ajattelutapaansa sisältyy jotakin dogmaattis-
ta. Mistä tämä hänen vähemmän miellyttävä puolensa juontuu? Tähän on itse asiassa 
jo vastattu: syynä on Hegelin panlogismi. kirjallisuudessa asiaa on käsitelty runsaasti 
ja seikkaperäisesti, mutta mainittakoon tässäkin yksi terävä todistaja: evald iljenkov, 
joka pyrkii esittämään kritiikin siten, ettei Hegelin myönteinen anti logiikan erityis-
luonteen ja suhteellisen itsenäisyyden osoittajana menisi hukkaan. iljenkov korostaa, 
ettei virheellistä ole vielä se, että logiikkaa sovellettaessa ihmisen elämänkäytäntö ja 
ulkoinen maailma – joiden piiristä logiikan kategoriat ja säännöt on monimutkaisen 
abstraktioprosessin kautta uutettu esiin – huomioidaan vain sikäli kuin ajattelu on nii-
tä jo työstänyt (iljenkov 1984 [1974]b, 201). Juuri se näet on loogikon tehtävä. koska 
Hegel tarkastelee ihmisen elämäntoimintaa ”loogikon silmällä, hän tuo sen esille vain 
sikäli, mikäli se on jo muuttunut ajatuskaavaksi, loogiseksi kaavaksi tai säännöiksi” 
(mt., 200). Tämä ei ole sen virheellisempää kuin se, että kemisti ajaa ”kemian asiaa” 
todellisuuden muista puolista abstrahoituen. kuitenkin Hegelin näkemykseen ”tarvit-
see lisätä vain aivan vähän, nimittäin väite, että logiikan erityistieteelliset abstraktiot 
ilmaisevat niiden itsessään olevien ilmiöiden olemuksen, joista nämä abstraktiot on otet-
tu erilleen, kun totuus muuttuu heti valheeksi” (mt., 203).133 Juuri tämän väitteen 
Hegel valitettavasti filosofiaansa lisäsi. Logiikaksi itsenäistynyt ajatus ei voi tyytyä sei-
somaan tieteiden keräämän moninaisen aineiston rinnalla ”vaan ulottuu tämän kaiken 
ylle ja on sen olemus, absoluuttisesti tosi” (HW 5, 56). ”niinpä looginen [...] asettuu 
[...] yleiseksi totuudeksi, ei erityiseksi tiedoksi muiden aiheiden ja realiteettien rinnalle, 
vaan kaiken tämän muun hengensisällön olemukseksi” (mt., 55).

Hegelin katsannossa perustavin tiede on siis logiikka. kaikki muut tieteet noudat-
tavat yleisimmällä tasolla sen kulkua ja kaavioita, ja tätä kautta logiikka paljastuu pian 
myös ontologisesti ensisijaiseksi: ”siten logiikka on käsitettävä puhtaan järjen systee-
miksi, puhtaan ajatuksen valtakunnaksi. Tämä valtakunta on totuus verhoamattomana 
[ohne Hülle], itsessään ja itseään varten. siksi voidaan sanoa, että tämä [so. logiikan] 
sisältö on Jumalan esittämistä sellaisena kuin hän on ikuisessa olemuksessaan ennen luon-
non ja äärellisen hengen luomista.” (Mt., 44.)(x) Tämä merkitsee, että filosofian historia, 
ihmisen tiedostuksen kehitys, luonnon kulku ja järjestys ovat kaikki logiikan estimaa-
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tioita. kategorioitaan rakennellessaan logiikka kokoaa ensin aineistoa muiden tiedon-
alojen piiristä ja keskittyy tällöin käsitteelliseen aineistoon, mikä on luonnollista ja 
oikeutettua. kun logiikka kuitenkin sen jälkeen selitetään todellisuuden tiedostamisen 
ylivoimaisesti tärkeimmäksi metodiksi, voi tuloksena olla vain idealismin sävyttämää 
ajattelun skemaattisuutta. Jos logiikka osoittaa asioiden olemuksen, on niiden tutkimi-
nen muilta kannoilta epäoleellista, ja heikoimmillaan Hegel saattaa kutsua yksittäisiä 
olioita näennäisyydeksi ja kaikkea ei-käsitteellistä todellisuutta ohimenevyydeksi ja 
olemuksettomaksi ilmiöksi: ”Filosofinen tosi idealismi ei muodostu mistään muusta 
kuin määrityksestä, että olioiden totuutena on, että sellaisina välittömän yksittäisinä, 
so. aistimellisina, ne ovat vain näennäisyyttä [Schein], ilmiötä [Erscheinung]” (HW 9, 
18–19 Z)(x). ”kaikki, mikä ei ole tätä käsitteen itsensä asettamaa todellisuutta, on 
ohimenevää läsnäoloa, ulkoista satunnaisuutta, mielipidettä, olemuksetonta ilmiötä, 
epätotuutta, harhakuvitelmaa jne.” (Hegel 1994 [1820], 66 /HW 7, 29)(x).

Marxin suuhun ei voitaisi enää 1830- ja 40-lukujen vaihteessa – jos aiemminkaan 
– kuvitella tämänkaltaisia lausuntoja. kuten nähtiin, etenkin valmiissa väitöskirjas-
sa Marxin näkemys ontologisesta ja luonnonfilosofisesta problematiikasta poikkeaa 
vahvasti ja monilukuisilla tavoilla Hegelin näkemyksestä. Myös yksittäisten olioiden 
maailmaa hän ilmeisesti arvostaa Hegeliä enemmän. sen sijaan tästä juontuvan var-
sinaisen metodologian osalta asia ei enää ole yhtä selvä. Vaikka Marxin vähittäinen 
kääntyminen idealismia ja teleologista maailmankuvaa vastaan pisti hänet korosta-
maan empiirisen ja konkreettisen metodista merkitystä eli sitä, että pitää ”vaivihkaa 
kuunnella itse objektia sen omassa kehityksessä” – hänhän sanoi tämän jo kirjeessä 
isälle – niin hänen kommenttinsa asiasta jäävät hajanaisiksi. Hän lähinnä asettuu 
vastahankaan liian abstraktia ja/tai teleologista lähestymistapaa kohtaan, ei niinkään 
kehittele jäsentyneellä ja systemaattisella tavalla tilalle uutta. Mainittakoon tässä vielä 
eräitä seikkoja, jotka eivät tulleet aiempana esiin.134 

Viidennestä epikuros-vihkosta, joka todennäköisesti on kirjoitettu kesällä 1839, 
löytyy kohta jossa Marx kommentoi lyhyesti dialektiikkaa. edellä (jaksossa 5.4.) siitä 
jo siteerattiinkin osa. kohta sisältyy jaksoon, jossa käsitellään Platonia, hiukan myös 
Plotinosta ja aristotelesta: ”Platon koki antaa filosofian kautta tiedostetulle positiivi-
sen, aluksi myyttisen perustelun” (eB 1, 226). ”kuolema ja rakkaus ovat negatiivisen 
dialektiikan myyttejä, sillä dialektiikka on sisäinen yksinkertainen valo, rakkauden 
läpitunkeva silmä, sisäinen sielu, jota materialistisen jakautumisen ruumis ei tukah-
duta, hengen sisäinen olinpaikka. niinpä myytti siitä on rakkaus; mutta dialektiikka 
on myös raastava virta, joka rikkoo moneuden [die Vielen] ja niiden rajat, suistaa 
itsenäiset hahmot kumoon, antaa kaiken vajota yhteen ikuisuuden mereen. niinpä 
myytti siitä on kuolema. / se [so. dialektiikka] on siis kuolema, mutta samalla elä-
vyyden, kukoistuksen väline hengen puutarhassa, kuohuntaa pistemäisten siementen 
pulppuavassa maljassa, josta hengen tulen kukka versoo esiin. siksi Plotinos kutsuu sitä 
välineeksi sielun haplôsisille [yksinkertaistamiselle], jossa ilmauksessa nuo molemmat, 
kuten myös aristoteleen theôria ja Platonin dialektiikka yhtyvät. Mutta siten kuin 
nämä määritykset ovat Platonilla ja aristoteleella ikään kuin ennaltamäärättyjä, eivät 
immanentista välttämättömyydestä kehiteltyjä, siten Plotinoksella niiden laskeutumi-
nen empiirisesti yksittäiseksi tietoisuudeksi näyttää tilalta [Zustand], ekstaasin tilalta.” 
(Mt., 228, 230.)(x)135 

kohdan arviointia vaikeuttaa epäselvyys siitä, missä määrin se vain kuvaa historial-
lisia Platonia ja Plotinosta. Joka tapauksessa vahvan tunnepitoiset metaforat viittaavat 
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siihen, että Marx tässä paljastaa jotakin paitsi antiikin filosofian sisäisestä sielusta myös 
omastaan. siinä tapauksessa Marx ensinnäkin ilmeisesti arvostaa Platonin myyttejä 
Hegeliä enemmän.136 Hegelkin tosin ymmärsi, että filosofia tietyssä kehitysvaihees-
saan helposti pukeutuu myytteihin, mutta näki silti Platonin myyteissä vain käsit-
teellisen ajattelun huonomman vastineen, sen korvikkeen (erit. HW 18, 108–109; 
19, 27–31). Marx taas katsoo niidenkin osaltaan ilmentävän dialektiikkaa ja jopa 
intoutuu itse puhumaan niiden kuvakielellä. Tämä sopii yhteen sen kanssa, että Marx 
arvostaa käytäntöä Hegeliä enemmän. Myytit ovat sisältäneet ajatuksellista, filosofiaa 
ennakoivaa ainesta, ja samalla ne ovat etenkin muinaisella syntykaudellaan edistäneet 
merkittävästi käytäntöä, joka usein motivoituu ja orientoituu symbolien ja kuvakielen 
avulla. Marx huomauttaakin myös, että Platon turvautuu usein myytteihin siveellisiä – 
siis varsin käytännönläheisiä – käsityksiä kehitellessään (eB 1, 226) ja että ne liittyvät 
”kreikkalaisen filosofian subjektiiviseen luonteeseen, viisaan määrittelyyn” (mt., 228). 
käytäntö ja mytologia eivät sinänsä ole filosofiaa, mutta jos filosofiaa ei ymmärretä pel-
kän ajattelun ja itsetiedostuksen kautta eteneväksi, ne saattavat vaikuttaa elävöittävästi 
sen kulkuun. käytännön suurempi arvostaminen puolestaan kytkeytyy konkretian 
arvostamiseen ja metodiseen merkitykseen; käytäntö nostaa jatkuvasti esiin uusia asia-
yhteyksiä ja empiiristä aineistoa enemmän kuin on ammennettavissa laajimmankaan 
filosofisen systeemin lokerikosta. 

Toiseksi, Marx kääntyy myös tässä tekstikohdassa teleologista ennaltamääräytymis-
oppia vastaan. Tähän liittyvä kommentti ekstaasista tarkoittaa todennäköisesti, että 
kun ekstaasia tavoiteltaessa tarvittava käsitteistö tällöin ilmestyy ajattelijalle ulkoapäin, 
niin ekstaasi ilmenee oleellisesti valmiina ja annettuna, ”tilana”. Tällaisen vastakohtana 
myös dialektiikkaa pitäisi kehitellä ”immanentista välttämättömyydestä” käsin, mitä 
Marx ei tarkemmin selitä. kolmanneksi, kaikkein kiinnostavinta on, että Marx näkee 
dialektiikan ”raastavan”, kaikki itsenäiset hahmot murskaavan puolen samanarvoisena 
sen rakentavan, ”rakastavan” puolen kanssa. Tämä sopii yhteen sen kanssa, miten Marx 
väitöskirjassaan antaa suuren merkityksen atomistien ”kuolemattomalle kuolemalle”, 
ja erottaa hänet selkeästi emanaatiota vain varovaisesti kehitelleestä Hegelistä. Ja nyt 
puhe siis on dialektiikasta, siis ilmeisesti asian metodisesta puolesta, mitä se sitten 
tarkemmin ottaen olisikin. Tämä viittaa siihen, että Marx halusi sisällyttää myös dia-
lektiikkaan hegeliläisyydestä eroavia aineksia. kuitenkin pohdinta on perin yleisellä, 
hahmottomalla tasolla. sitä paitsi Marxin luonnehdinta Platonin dialektiikasta saattaa 
osoittaa – jos sen katsotaan edes jossain määrin ilmaisevan hänen omaakin näkemys-
tään – hänen tuntevan yhä tiettyä vetoa myös idealismiin. korkeammalle kohoavia 
muotoja etsivä dialektiikka näyttäytyy henkisenä tai sielullisena toimintana, jonka 
kanssa materian maailma on jotenkin vastahangassa. 

Marxin metodologiset pohdinnat eivät ilmeisesti pysähtyneet aivan näin yleiselle ta-
solle, sillä hänen tiedetään hiukan myöhemmin tutkineen Hegelin metodia ja tehneen 
siitä muistiinpanoja; niin tapahtui ainakin vuoden 1839 lopulla sekä syksyllä 1841, 
mahdollisesti myös näiden ajankohtien välisenä aikana (esim. Taubert 1978, 208). 
kuitenkin on vaikea arvioida, miten pitkälle työ eteni ja millaisia tuloksia se tuotti, 
sillä nämä Marxin niin sanotut loogiset muistiinpanot eivät ole säilyneet. Vaikka asiaa 
koskevista vähäisistä todisteista ei jää paljonkaan käteen, käytäköön ne kuitenkin läpi. 
ensinnäkin, Moses Hess sanoo kirjeessään Berthold auerbachille 2.9.1841, jossa hän 
kovasti ylistää Marxia, että haluaisi olla paikalla, jos tämä ”luennoi logiikasta” (Logik 
liest) (VMeGa i/1.2, 261). kyseessä on vain ohimenevä maininta. Hiukan pidempi 
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kommentti löytyy Bruno Bauerilta, jolta Marx näyttää tiedustelleen loppuvuodesta 
1839 hänen mielipidettään joistakin Hegelin logiikan ongelmista. Marxin kirje ei ole 
säilynyt, mutta Bauer vastaa hänelle 11.12.1839: ”kun puhut vastakkain asettumisen 
loogisista energioista jne., niin minusta näyttää, että Hegel on kuitenkin kehitellyt nii-
tä tietyllä tavalla niille kuuluvalla paikalla metodia koskevassa jaksossa. Olemuksessaan 
niillä on refleksion muoto, ja sellaisina niitä on kehitelty, ja olemisesta [Sein] Hegel 
itse sanoo jossakin, että tässä määrittyneisyyden muodon ja liikkeen dialektiikka voi 
vain ’rönsyttyä läpi’ [nur ’durchwuchert’ werden kann], ei siis vielä korostua refleksiota 
silmälläpitäen; se on mahdollista vasta olemuksessa.” (Bauer 1985 [1839], 794.)(x) 

Metodia koskeva jakso tarkoittanee Logiikan tieteen olemusta (Wesen) koskevaan 
tarkasteluun kuuluvaa lukua (luku 2.) refleksiomääreistä. Marxhan kiinnitti Hegelin 
olemus-oppiin muutenkin runsaasti huomiota. Refleksio on Hegelillä monitarkoituk-
sinen käsite, joka liittyy etenkin siihen, että kun kategoriat olemisen (Sein) tasolla vain 
etenevät toisiksi, niin olemuksen tasolta alkaen ne myös heijastavat toisiaan. esimer-
kiksi juuri olemusta ei pelkästään tiedosteta olemisen ja sen ilmiöiden valossa, vaan se 
heijastaa itseään aktiivisesti takaisin, tuo epämääräiseen olemiseen välttämättömyyden 
aineksia. samalla käsitejohtelu saa vahvemmin metodisen luonteen. käsitteiden reflek-
sioluonteeseen sisältyy niiden tietty vastakkaisuus, ristiriitaisuus, mikä näkyy selkeim-
min siinä, että käsitteitä on usein hyödyllistä määritellä niiden vastakohtien avulla. 
Ristiriitojen jatkuvan työstämisen Hegel taas ymmärtää tiedostuksen kehittymisen läh-
teeksi. Ristiriitoja ei siis pidä hyväksyä,137 vaikka niistä ei koskaan päästäkään eroon ja 
vaikka niiden alituinen muokkaaminen on hedelmällistä. näyttää siltä kuin Marx olisi 
ollut ymmällään joko Hegelin ristiriitaopin loogisten lähtökohtien tai sitten jonkin 
Hegelillä jo olemisen tasolla ilmenevän ongelman suhteen. ei ole mahdotonta ajatella, 
että Marx toivoi jo olemisen tasolle selkeämpää ”muodon ja liikkeen dialektiikkaa”, 
mikä sopisi yhteen hänen suuremman konkreettisen arvostuksensa kanssa. kukaties 
hän pyrki Feuerbachin tavoin irti logiikan mahdollisimman yksinkertaisesta alkupis-
teestä. Tämä on kuitenkin arvailua; ”loogiset energiat” on ilmeisesti Marxin keksimä, 
ei Hegelin ilmaus, ja kun tiedossa ei ole, mitä hän sillä tarkoitti ja missä siis oli hänen 
Bauerille esittämänsä kysymyksensä kärki, asiasta on vaikea sanoa enempää. 

kolmen neljän seuraavan vuoden aikana Marx alkoi arvostella Hegelin metodia yhä 
enemmän ja kiinnitti huomiota erityisesti panlogismista juontuvaan skemaattisuuteen, 
konkretian riittämättömään huomiointiin. Tämä kritiikki on yleisesti tunnettua, mikä 
epäilemättä johtuu paljolti sen selkeydestä. itse asiassa Marx yltää parhaimmillaan niin 
selkeään esitykseen, ettei hänen perusideoidensa ymmärtämiseksi vielä nykyäänkään 
oikeastaan tarvitse tehdä muuta kuin toistaa hänen omia sanojaan. Tässä kannattaa 
palauttaa mieleen pari kuvaavaa kohtaa. Tarkoitus ei ole analysoida niistä esiin mi-
tään tutkijoille tuntematonta, vaan vain demonstroida, miten jäsentyneitä ja selvästi 
oman itsenäisen konseption rakentamiseen tähtääviä ne ovat verrattuna siihen, mitä 
Marx sai aikaan – ainakin säilyneen aineiston valossa – väitöskirjavaiheessaan ja sitä 
edeltäneenä aikana. 

Marx kiinnittää huomiota siihen, miten logiikka Hegelillä on kohotettu kaiken 
tiedostuksen perustaksi. Hegelin käsissä logiikka on kuin rahaa, mikä ei ole lainkaan 
kohtelias vertaus, sillä Marxin silmissä rahasta on hänen aikansa yhteiskunnassa tullut 
vieras mahti, esineiden spesifiset käyttötarkoitukset alleen hukuttava kaikkien asioiden 
olemus. ”Hegelin ’enzyklopädie’ alkaa logiikasta, puhtaasta spekulatiivisesta ajattelus-
ta, ja loppuu absoluuttiseen tietoon [...] Logiikka – hengen raha, ihmisen ja luonnon 
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spekulatiivinen arvo, ajatusarvo – näiden olemus, joka on tullut täysin piittaamat-
tomaksi kaikesta todellisesta määreellisyydestä”. (VT 1, 291/eB 1, 571.) Logiikalla 
on taipumusta korvata muut tiedonalat, esimerkiksi valtion ja oikeuden tarkastelu: 
”Mielenkiinnon todellisena kohteena ei ole oikeusfilosofia vaan logiikka [...] ei asian 
logiikka, vaan logiikan asia muodostaa filosofisen tekijän. Logiikka ei palvele valtion, 
vaan valtio logiikan todistelua.” (HOFk 114/MeW 1, 216.) ”Valtion ei tule eriyttää ja 
määrittää toimintaansa spesifin luonteensa mukaan, vaan käsitteen luonteen mukaan, 
ja käsite on abstraktin ajatuksen mystifioitu liikevoima” (mt., 115/217). Marxin jyr-
kimmät kannanotot Hegelin valtiofilosofiaan eivät olleet tarkoitetut sen kirjaimellisesti 
otettaviksi yleisluonnehdinnoiksi, vaan joko  koskivat vain sen tiettyjä ajatusjuonteita 
tai olivat tyylillisiä kärjistyksiä (ks. Heiskanen 2009, 35–36), mutta nekin täsmentävät 
osaltaan hyvin sitä, mistä hän Hegelin ongelmien alkujuurta etsii.

Hegelillä siis esiintyy liian abstraktia ajattelua, jolla ei ole silmää konkretian rik-
kaudelle. Marx selittää huolellisesti, miten sellaiseen päädytään. kyse on paljolti He-
gelin ontologisesta idealismista: ”kun muodostan todellisista omenoista, päärynöistä, 
mansikoista ja manteleista yleisen mietteen: ’hedelmän’, kun jatkan tästä ja kuvittelen, 
että todellisista hedelmistä saamani abstrakti mielle, ’hedelmä yleensä’, on ulkopuo-
lellani olemassaoleva olemus, jopa päärynän, omenan jne. tosi olemus, silloin seli-
tän – spekulatiivisesti ilmaisten – ’hedelmän yleensä’ päärynän, omenan, mantelin 
jne. substanssiksi. sanon siis, että päärynälle on epäolennaista olla päärynä, omenalle 
epäolennaista olla omena. Olennainen näissä olioissa ei olisikaan niiden todellinen, 
aistimellisesti havaittava olemassaolo [...] Tällä tavoin ei päästä mihinkään erityiseen 
määreiden rikkauteen. Mineralogi, jonka koko tiede rajoittuisi siihen, että kaikki mi-
neraalit ovat todellisuudessa mineraali yleensä, olisi mineralogi mielikuvituksessaan.” 
(VT 1, 409/MeW 2, 60.) 

Hegel kyllä huomaa ongelman; hänen mukaansahan kaiken ajattelun nimenomaan 
pitäisi kehittyä yhä konkreettisemmaksi. Marx taas huomaa, että Hegel huomaa on-
gelman, mutta ei pääse siitä eroon: ”Tehtyään erilaisista todellisista hedelmistä yhden 
abstraktion ’hedelmän’ – ’hedelmän yleensä’, täytyy spekulaation, saadakseen todelli-
sen sisällön näennäisyyttä, yrittää jollain tapaa palata [...] takaisin todellisiin erilajisiin 
profaaneihin hedelmiin [...] / spekulatiivinen filosofi luopuu siis taas abstraktiosta 
’hedelmä yleensä’, mutta hän luopuu siitä spekulatiivisella, mystisellä tavalla, nimit-
täin sillä näennäisyydellä ettei hän luopuisi siitä [...] [hänen mukaansa] eri profaanit 
hedelmät ovat ’hedelmän yleensä’ eri elämänilmauksia, ne ovat kiteytymiä, joita ’he-
delmä yleensä’ muodostaa”. (Mt., 410/60–61.) kun siis yritys palata konkreettiseen 
tapahtuu pääasiassa filosofin ajatusten, ei konkretian itsensä tutkimisen kautta, se ei 
voi onnistua, sillä konkretian monimuotoisuus ei vieläkään piirry riittävän rikkaa-
na esiin: ”Pääintressinämme [so. Hegelin spekulatiivisen filosofian pääintressinä] on 
juuri osoittaa ’hedelmän yleensä’ ykseys sen kaikissa elämänilmauksissa, omenassa, 
päärynässä, mantelissa, todistaa näiden hedelmien mystinen keskinäisyhteys” (mt., 
412/62). ”spekulaatio yhtäältä luo näennäisen vapaasti itsestään käsin kohteensa a 
priori, toisaalta taas [...] haluaa sofistisoida pois järkevän ja luonnollisen riippuvuuden 
kohteesta” (mt., 413/63). Puhe järkevästä ja luonnollisesta ”kohteesta riippuvuudes-
ta” osoittaa Marxin vakaumuksena olevan, että ei ainoastaan abstraktis-käsitteellinen 
vaan myös empiiris-konkreettinen tiedostus sisältää varmaa, luotettavaa ainesta, ehkä 
jopa edellistä enemmän. siksi tiedostuksen ei varmuutta tavoitellessaan pidä missään 
tapauksessa pyrkiä minimoimaan sen roolia. Tämä muistuttaa suuresti Feuerbachin 
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filosofiaa ja Hegel-kritiikkiä.
kiinnostavaa kyllä, Marx sisällyttää Hegelin metodiseen kritiikkiinsä runsaasti myös 

luontoa koskevia näkökohtia. kuten valtion, myös luonnon tiedostaminen jää Hege-
lillä abstraktiksi. Luonto on hänelle ”ajatuksen toisinolemista”. ”Tai puhuaksemme 
inhimillistä kieltä, abstraktinen ajattelija kokee luonnon havaitsemisessaan, että ne 
olennot, jotka hän tarkoitti jumalallisessa dialektiikassa luoda ei mistään, puhtaasta 
abstraktiosta itsessään edestakaisin liikkuvan ja mihinkään ulos todellisuuteen kat-
somattoman ajattelun työn puhtaiksi tuotteiksi, eivät ole mitään muuta kuin luon-
non määritysten abstraktioita. siis koko luonto vain toistaa hänelle loogiset abstraktiot 
aistimellisessa, ulkonaisessa muodossa. Hän analysoi luonnon näissä abstraktioissa 
uudelleen. Hänen luonnon havaitsemisensa on siis vain vahvistustapahtuma hänen 
abstrahoinnilleen luonnon havaitsemisesta”. (VT 1, 310/eB 1, 587; suomennosta 
muutettu.)(x)138 

seurauksena on luonnollisesti dogmatismia. Marx listaa esimerkkejä siitä, miten 
Hegelin panlogismi johtaa mitäänsanomattomiin tai harhaanjohtaviin luonnonil-
miöiden luonnehdintoihin: ”näin on esimerkiksi aika = negatiivisuus joka suhteutuu 
omaan itseensä [...] Valo on luonnollinen muoto heijastuksesta itsessään. kappale on 
kuuna ja pyrstötähtenä vastakohdan luonnollinen muoto, joka ’Logiikan’ mukaan on 
toisaalta oman itsensä päällä lepäävä positiivinen, toisaalta oman itsensä päällä lepäävä 
negatiivinen. Maa on loogisen perusteen luonnollinen muoto vastakohdan negatiivisena 
ykseytenä jne.” (Mt.) näin Marx arvostelee vuonna 1844 Hegeliä siitä samasta, mistä 
Bailey saattoi arvostella hänen väitöskirjaansa: liiallisesta spekulatiivisuudesta, taipu-
muksesta ”selittää” konkreettista todellisuutta lätkäisemällä puhtaan ajattelun luomia 
kaavoja sen päälle. 

nyt voidaan nähdä selkeästi, mitä on tapahtunut. Vaikka Marx on väitöskirjaansa 
suunnitellessaan ja kirjoittaessaan jo kehitellyt ontologis-luonnonfilosofista näkemys-
tään pitkälle materialismin suuntaan ja luonnostellut myös filosofianhistorian alalla 
Hegelistä eroavaa, materialistisempaa, filosofian käytännönläheiset kaudet huomioivaa 
konseptiota, ei työ ole vielä edennyt niin pitkälle, että hän olisi pystynyt täydessä mää-
rin soveltamaan uusia ajatuksiaan atomistiikan historian kaltaiseen konkreettiseen ja 
vähän tutkittuun kohteeseen. niinpä hän on paremman puutteessa turvautunut yhä 
varsin paljon myös Hegelin skeemoihin antiikin filosofian kehityksestä. Tuloksena on 
joukko sen kaltaisia kömmähdyksiä, joita Hegelillä esiintyy sekä luonnonfilosofiassa 
että filosofian historiassa ja jotka ovat olleet omiaan saattamaan etenkin edellistä huo-
noon maineeseen. erona on vain, että koska Marx ei tarkastele luonnontieteiden yksi-
tyiskohtia, kömmähdykset eivät koske niitä vaan ilmenevät hänen arvioissaan antiikin 
luonnonfilosofian historiasta, ennen muuta Demokritoksesta mutta jossain määrin 
myös epikuroksesta. Marxin ongelmiin näyttää vaikuttaneen myös se, etteivät hänen 
metodologiset etsintänsä olleet vielä edenneet kovin pitkälle. engels huomauttikin pal-
jon myöhemmin, venäläisen lehtimiehen a.M. Vodenin haastatellessa häntä vuonna 
1893, että väitöskirjaansa kirjoittaessaan Marx ”oli täydellisesti hallinnut Hegelin dia-
lektisen metodin”, mutta hänen ”tutkimustensa kulku ei ollut vielä pakottanut [hän-
tä] korvaamaan sitä materialistisella dialektisella metodilla” (Voden, ei pv., 332).139 
Tämä saattaa olla erittäin merkittävä lausunto; tosin myös sen arvioinnissa on oltava 
varovainen, koska Marxin muistiinpanot eivät ole säilyneet eikä ole selvää, miten 
tarkoin engelskään hänen varhaisinta kehitystään tunsi, vaikka näyttääkin tunteneen 
Marxin väitöskirjan. kuitenkin myös siinä tapauksessa, että oletettaisiin Marxilla ol-
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leen periaatteessa valmiuksia ylittää hegeliläisyys myös filosofisen metodologian alalla, 
on ilmeistä, ettei hän ole – ehkä aikapulan takia – soveltanut niitä riittävästi. näin siis 
ongelmien alkujuuri löytyy väitöskirjan metodologisesta puolesta, aivan kuten Bailey 
tarkkanäköisesti havaitsi. 

Tämä merkitsee myös, että Marxin väitöskirjan idealistinen aines ilmenee vahvim-
pana siinä sovelletussa metodologiassa. Marx ei siirtynyt idealismista materialismiin 
hetkessä, vaan kyseessä oli pitkällinen prosessi, jonka kuluessa hänen ajattelunsa eri 
puolet muuttuivat jossain määrin eri tahdissa. koska Marxin luonnonfilosofia kui-
tenkin jo taipuu vahvasti materialismiin, ei ole yllättävää, että hänen sillä alalla kehit-
telemänsä ideat jättivät vahvan jäljen hänen myöhempään ajatteluunsa. seuraavassa, 
viimeisessä luvussa tarkastellaan Marxin väitöskirjaa hänen myöhemmän ajattelunsa 
pohjustajana, ensin sattuman problematiikan ja sitten luontokäsityksen osalta.
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7. Marxin väitöskirja hänen ekologiansa 
pohjustajana

7.1. Mitä Marx myöhemmin sanoi atomisteista?

edellisiin lukuihin on sisältynyt yksittäisiä kohtia, joissa on osoitettu vastaavuuksia 
Marxin väitöskirjan – toisinaan myös Epikuros-vihkojen ja muiden tekstien – ja hä-
nen myöhemmästä tuotannostaan löytyvien ideoiden ja aihelmien välillä. kun asiaa 
nyt on määrä tarkastella yleisemmin, niin aluksi kannattaa vielä varmuuden vuoksi 
kysyä, onko se tutkimisen arvoinen. Onko Marxin väitöskirja todellakin jossain mer-
kittävässä yhteydessä hänen myöhempään ajatteluunsa? se poikkeaa aiheensa puolesta 
niin paljon hänen kaikista muista teoksistaan, että päällisin puolin katsoen sitä voisi 
luulla vain hänen monenkirjavien nuoruudenetsintöjensä yhdeksi kukkaseksi, pelkäksi 
erikoiseksi poikkeamaksi, anomaliaksi, hänen tuotannossaan. Tämä vaikutelma on 
kuitenkin pettävä.

edellä nähtiin (jaksossa 2.1.), miten Marx otti väitöskirjansa esiin Ferdinand Las-
sallelle 1850-luvun loppupuolella lähettämissään kirjeissä, joista yhdessä hän näyttää 
hyväksyvän sen oleellisen sisällön, Demokritoksen ja epikuroksen oppien selkeän eron 
luonnonfilosofian alalla. Miksi Marx ei kuitenkaan puhunut tutkielmastaan useammin 
eikä tiettävästi yrittänyt julkaista sitä enää vuodenvaihteen 1841–1842 jälkeen? eikö 
tämä osoita, ettei se juurikaan vaikuttanut hänen ajatteluunsa? Tällaiselle päätelmälle 
ei ole perusteita. Marxin nuoruudentöihin sisältyy yhtä ja toista muutakin, esimer-
kiksi Hegelin metodin arviointia ja uskonnon kritiikkiä, mihin hän ei enää koskaan 
laajemmin palannut, vaikka ei ole vähintäkään epäilystä, etteikö kyseisillä asioilla ollut 
hänelle suuri merkitys. Yleensäkin Marxin intellektuaalinen elämäntyö on tunnettui-
ne murroksineen ja lukuisine haarautumineen ja haarautumien haarautumineenkin 
kohtalaisen yhtenäinen kokonaisuus; hänen ei voi sanoa poukkoilleen sokeasti aiheesta 
toiseen. Marxin työtyyli oli sellainen, että hän innostui nopeasti uusista näkökulmista 
ja kehitteli sitten tärkeimmiksi arvioimiaan erittäin perusteellisesti, niin perusteelli-
sesti, ettei aiempien teemojen huolitellulle työstämiselle enää riittänyt aikaa vaan ne 
jäivät vaikuttamaan hänen ajatusmaailmassaan implisiittisinä. Väitöskirjan kohdalla 
sen ”unohtamiseen” on epäilemättä vaikuttanut sekin, että se oli tietyissä suhteissa epä-
kypsä työ, jonka mahdollinen julkaiseminen olisi vaatinut vähintäänkin siinä käytetyn 
kielen, jossain määrin myös sisällön takia sen kirjoittamista kokonaan uudelleen. sitä 
paitsi luonnonfilosofiaa ryhtyi kehittelemään engels, jonka pyrkimyksille Marx antoi 
tukensa odottaen niiden täydentävän omia rakennelmiaan – mistä tosin ei voida pää-
tellä, että engelsin laajan ja pahasti keskeneräiseksi jääneen projektin kaikki juonteet 
vastaisivat Marxin näkemystä. 

Lassalle-kirjeiden ja engelsin tukemisen lisäksi eräät muutkin seikat viittaavat sii-
hen, että Marx oli myöhemminkin taipuvainen hyväksymään merkittävän osan väitös-
kirjansa sisällöstä. Pyhässä perheessä hän luonnehtii atomia seuraavasti: ”atomin erityi-
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nen ominaisuus on se, että sillä ei ole mitään ominaisuuksia eikä siten mitään sen oman 
luonnonvälttämättömyyden määräämää suhdetta toisiin olioihin itsensä ulkopuolella. 
atomilla ei ole tarpeita, se on itseriittoinen; sen ulkopuolella on absoluuttinen tyhjiö, 
ts. se on sisällyksetön, merkityksetön, mitään sanomaton, koska sillä on kaikki täy-
teys omassa itsessään.” (VT 1, 487/MeW 2, 127.)(x) Luonnehdinta on jaksossa, jossa 
arvostellaan porvarillisen yhteiskunnan egoismia. Marx kokee osoittaa, että sellaisen 
yhteiskunnan jäsenet uskovat olevansa atomeja. Mutta kuvauksesta näkyy myös, mi-
ten Marx a-tomoksen ylipäätään ymmärtää: kaikkea sisäistä, ”omaa” määräytyneisyyttä 
ja aktiivisuutta – ominaisuuksia ja tarpeita – vailla olevaksi entiteetiksi, joka siksi on 
todellisia olioita ja niistä koostuvaa maailmaa selitettäessä hyödytön. näkemys on 
täsmälleen sama kuin jo väitöskirjassa. Marx huomauttaa myös, ettei atomeja tieten-
kään ole oikeasti olemassa, vaan ne ovat mielikuvituksen tai virheellisen filosofoinnin 
tuotetta: ”kansalaisyhteiskunnan egoistinen yksilö saattaa aineettomissa mielteissään 
ja elottomassa abstraktiossa paisua atomiksi, ts. vailla suhteita ja tarpeita olevaksi, itse-
riittoiseksi, absoluuttisen täydeksi, autuaaksi olennoksi” (mt.)(x).

Pyhään perheeseen sisältyy myös kommentteja Demokritoksen ja epikuroksen roo-
lista uuden ajan historiassa: ”Materialismi henkilöityi Gassendin, epikurolaisen mate-
rialismin elvyttäjän, hahmossa. Ranskalainen ja englantilainen materialismi pysytteli 
aina läheisissä suhteissa Demokritokseen ja Epikurokseen.” (VT 1, 494/MeW 2, 133.) 
”Bacon on englantilaisen materialismin ja kaiken nykyisen kokeellisen tieteen todellinen 
kantaisä [...] kirjoittajia, joihin hän usein viittaa, ovat Anaksagoras homoiomerioineen ja 
Demokritos atomeineen.” (Mt., 496–497/135.) näin Marx yhdistää antiikin atomistit 
valistusmaterialismin kehitykseen. saman hengen täyttämä on jo väitöskirja, kun siinä 
viittaillaan valistusfilosofeihin ja puhutaan epikuroksesta suurena valistajana.

Hiukan myöhemmässä Saksalaisessa ideologiassa atomisteja ja heidän suhdettaan 
muihin antiikin filosofeihin kommentoidaan Max stirnerin kritiikin yhteydessä. sii-
näkin esitetään Demokritoksesta väitöskirjan eräitä lähtökohtia muistuttava luon-
nehdinta: Demokritos oli ”pikemminkin empiirinen luonnontutkija ja ensimmäinen 
ensyklopedinen pää kreikkalaisten joukossa [...] hänen luonnontieteellisiä asioitaan 
[Sachen] voidaan kutsua filosofiaksi vain per abusum [sanaa väärinkäyttäen], koska 
atomi on hänellä, erotukseksi epikuroksesta, pelkkä fysikaalinen hypoteesi, tosiasi-
oiden selittämisen hätäkeino, aivan kuten uudemman kemian (Dalton jne.) sekoi-
tussuhteissakin” (MeW 3, 124)(x). kuten väitöskirjassa, Marx arvostaa nytkin De-
mokritosta luonnontutkijana, mutta torjuu hänet jyrkästi filosofina. Lisäksi hänestä 
vedetään linja 1700-luvun kemialliseen atomitutkimukseen, jota atomismi todellakin 
oli innoittanut. Millainen puolestaan oli epikuroksen atomikäsitys, sitä Marx ei käy 
nyt selittämään tarkemmin, mutta toteaa muutamalla sanalla, että kun stoalaisilla 
ilmeni ”herakliittinen, dynaaminen, kehittyvä, elävä” näkemys luonnosta, niin epiku-
rolaisilla ”kuten Lucretius sanoo, mors immortalis [kuolematon kuolema], atomi, on 
luontonäkemyksen perusta” (mt., 122)(x). näin korostuu epikuroksen atomiopin se 
puoli, että siihen yhä sisältynyt atomin käsite vaikeutti luonnon kehityksen hahmot-
tamista. Ja kuten aiemmin, Marx nähtävästi ajattelee edelleenkin, että koulukuntien 
yhdistäminen tuottaisi parhaan tuloksen. Hiukan edempänä hän näet päinvastoin 
kehuu epikurosta suhteessa stoalaisiin ja korostaa hänen selväjärkisyyttään. stoalaisilla 
”alkaa jopa henkiennäkeminen, mistä syystä epikuros esiintyy heitä vastaan valistajana 
ja pilkkaa heitä ’vanhoiksi akoiksi’; uusplatonistit taas ovat ottaneet osan henkijutuis-
taan stoalaisilta” (mt., 123).140
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On ilmeistä, että Marxin väitöskirja jäi elämään hänen ajattelussaan. Mutta sen 
suhdetta hänen myöhempiin näkemyksiinsä ja teorioihinsa ei tietenkään pidä tutkia 
vain sen valossa, mitä hän myöhemmin sanoi atomin käsitteestä, Demokritoksesta, 
epikuroksesta tai antiikin filosofiasta yleensä. Väitöskirja ei ollut pelkkä historialli-
nen työ, vaan myös teoreettis-filosofisesti argumentoiva tekijänsä oman ontologian ja 
luonnonfilosofian julistus. siksi sen yhteys hänen myöhempään tuotantoonsa saattaa 
ilmetä myös laajoissa asiayhteyksissä ja varsin perustavissa filosofisissa konseptioissa. 
keskeisimpiin laajoihin teemoihin kuuluvat (1) Marxin käsitykset sattuman luonteesta 
ja merkityksestä sekä (2) hänen yleinen luontokäsityksensä. ne liittyvät tietysti toisiin-
sa, mutta koska Marxin näkemys sattumista on vaikuttanut myös hänen ajattelunsa 
sellaisiin puoliin, jotka eivät liity luontoproblematiikkaan, ja sen esiin työstäminenkin 
on helpompaa niiden yhteydessä, päästään kumpaankin teemaan paremmin käsiksi, 
jos niitä aluksi tarkastellaan erikseen.

7.2. Sattuman problematiikka myöhemmällä Marxilla

Marx ei enää väitöskirjavaiheensa jälkeen tutkinut sattuman käsitettä eikä sattumien 
merkitystä eksplisiittisesti, mitä on syytä pitää aukkona tai puutteena hänen tuotan-
nossaan. Tästä ei kuitenkaan voida päätellä, että hän olisi päätynyt kiistämään sattu-
mien objektiivisuuden ja alkanut kannattaa mekanistiselle maailmankuvalle ominaista 
kaiken yhtäläisen välttämättömyyden ajatusta. Tähän viittaa se, että Marx ei selvästi-
kään ole reduktionisti. Pääomassa hän sympatisoi Hegelin määrän ja laadun dialektiik-
kaa (ks. PO 1, 282/MeW 23, 327), johon tunnetusti sisältyy laadullisen muutoksen, 
”hyppäyksen”, ajatus. Grundrissen johdannossa hän taas selittää virheelliseksi metodin, 
jossa pelkästään edetään reaalisesta todellisuudesta ”kaikkein yksinkertaisimpiin mää-
reisiin” (GR 1, 50/GRD 21) sen sijaan, että maailmaa hahmotettaisiin monitasoisen, 
sekä abstraktisemmista että konkreettisemmista kategorioista koostuvan käsitejärjestel-
män avulla ja käsitteiden ja niiden empiiristen kytkentöjen jatkuvaan rikastumiseen eli 
konkreettiseen totuuteen tähdäten. samalla Marx tuo julki, että kategoriat kuvastelevat 
objektiivista todellisuutta. esimerkiksi suhteellisen yksinkertainen kategoria ilmaisee 
usein ”kehittymättömämmän kokonaisuuden hallitsevia suhteita tai kehittyneemmän 
kokonaisuuden alistettuja suhteita”, jotka ovat olleet ”historiallisesti olemassa” (mt., 
52/23). näin Marxin antireduktionismilla on heijastusteoreettis-ontologinen perusta, 
mikä sopii yhteen sattumien objektiivisuuden tunnustamisen kanssa: jos todellisuus 
koostuu aidosti erilaisista osista tai tasoista, niin siihen kuuluu ominaisuuksia ja lii-
keprinsiippejä, jotka ovat osa- tai tasospesifejä eivätkä niin ollen määräydy pelkästään 
ulkoa päin, vaan sisältävät myös jotakin ympäristöönsä nähden satunnaista. edelleen, 
sattumien objektiivisuuden tunnustaminen sopii yhteen niiden merkittävyyden tun-
nustamisen kanssa, sillä se auttaa tarkastelemaan laajemmin ja syvemmin niitä lukuisia 
syitä, joiden takia ihmisten tiedot erilaisista asioista ovat niin vajavaiset, että ne ilme-
nevät heille sattumina. kun maailma itse on välttämättömyydeltään monentasoinen 
tai -asteinen, ei ole odotettavissa, että ihmisen ponnistelut ilmiöiden syiden selvittä-
miseksi tuottaisivat joka taholla yhtä selkeitä ja helppoja tuloksia.
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itse asiassa Marx asettaakin Grundrissessa tutkimustehtäväksi selvittää, miten vält-
tämättömyyksien puitteisiin sijoittuu ”sattuman oikeutus” (mt., 59/30). Vaikka tämä 
ei näytä johtaneen minkään systematiikan kehittelyyn tai edes yleisluonnehdinnan 
kirjoittamiseen, on silti perusteltua väittää, että sattumat ovat Marxin myöhemmässä 
tuotannossa yhä monin tavoin mukana. ennen tämän tarkempaa katsastamista on 
kuitenkin syytä miettiä, miksi asia on usein unohdettu ja Marx tulkittu päinvastoin 
erittäin deterministiseksi ajattelijaksi. Vikaa on jonkin verran Marxissa itsessäänkin, 
sillä hän ei ollut täysin johdonmukainen.

Marxin laaja-alaisista historiallisista katsauksista ja teoretisoinneista löytyy todella-
kin myös yltiöpäisen deterministisiä lausuntoja, nähtävästi eniten hänen keskituotan-
nostaan eli vaiheesta, jolloin hän oli vastikään saanut muotoilluksi uuden, materia-
listisen historiankäsityksensä perustan ja oli innokas esittelemään sitä ja kokeilemaan 
sen kantavuutta: ”käsimylly tuottaa feodaaliherrojen yhteiskunnan, höyrymylly taas 
teollisuuskapitalistien yhteiskunnan” (VT 2, 222/MeW 4, 130). ”elämänsä yhteis-
kunnallisessa tuotannossa ihmiset tulevat tiettyjen väistämättömien heidän tahdostaan 
riippumattomien suhteiden, tuotantosuhteiden alaisiksi, jotka vastaavat heidän ma-
teriaalisten tuotantovoimiensa määrättyä kehitysastetta [...] Taloudellisen perustan 
muuttumisen myötä koko valtava päällysrakenne mullistuu hitaammin tai nopeam-
min. Tarkasteltaessa tällaisia mullistuksia on aina tehtävä ero taloudellisissa tuotanto-
ehdoissa tapahtuvan aineellisen, luonnontieteellisen tarkasti todettavissa olevan mullis-
tuksen sekä niiden juridisten, poliittisten, uskonnollisten, taiteellisten tai filosofisten, 
lyhyesti sanottuna ideologisten muotojen välillä, joissa ihmiset tulevat tietoisiksi tästä 
ristiriidasta ja joissa he sen taistelemalla ratkaisevat [...] ihmiskunta asettaa itselleen 
aina vain sellaisia tehtäviä, jotka se kykenee ratkaisemaan. Lähemmin tarkasteltaessa 
havaitaan näet aina, että itse tehtävä nousee esiin vain silloin kun sen ratkaisemisen 
materiaaliset edellytykset ovat jo olemassa tai ainakin muodostumisensa prosessissa.” 
(VT 4, 9–10/MeW 13, 8–9; korost. JH.)(x)

Tässä pitkähkössä sitaatissa on korostettu sanontoja, joista voi helposti nähdä, ettei-
vät ne tuo esiin koko totuutta, vaikka sisältävätkin tietyllä tavalla tulkittuina myös 
totuuden aineksia. useat sellaiset sanonnat yhdessä synnyttävät vaikutelman, että his-
torian perustava kulku olisi tuotantovoimien ja -suhteiden täydellisellä varmuudel-
la ennaltamääräämää. Tosin koko tätä tekstikohtaa, kuuluisaa Poliittisen taloustieteen 
arvostelun alkulausetta, on mahdollista lukea myös jossain määrin toisin. Marx näet 
sanoo, että kyseessä on ”lyhyt esitys [Skizze] opintojeni kulusta poliittisen taloustie-
teen alalla” (mt., 11/11), niiden ”yleinen tulos” (allgemeine Resultat) (mt., 8/8). kyse 
näyttäisi siis olevan paitsi suppeasta tiivistelmästä, toisin sanoen erittäin korkean tason 
abstraktiosta, myös – ja tämä on vielä merkittävämpää – tarkoituksellisesti rajatusta nä-
kökulmasta, pelkästään Marxin politekonomisten tutkimusten tulosten esittelystä,141 
jossa on jätetty huomiotta esimerkiksi hänen konkreettisemmat politiikkaa ja luok-
kataisteluita tai vaikkapa ihmisen luontosuhdetta koskevat näkemyksensä. (se, että 
Marx todella piti myös luontoa historian kulkuun vaikuttavana tekijänä, tulee esiin 
esimerkiksi Saksalaisessa ideologiassa, jossa muun muassa luetaan tietyt luonnonehdot 
ihmiskunnan historian lähtökohtiin (ks. VT 2, 72/MeW 3, 20–21), sekä Pääomassa, 
jossa muun muassa pohditaan luonnon vaikutusta kapitalismin syntyyn (ks. PO 1, 
459–462/MeW 23, 535–538).) kuitenkaan tämä ”armeliaampi” lukutapakaan ei 
pelasta kaikkea. Ongelmaksi jää eritoten se, että Marx tuntuu esittävän myös luok-
kataistelun kulun ja ihmisten tietoisuuden kehityksen prosesseina, joista tiedetään 
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varmuudella, että ne vain mukailevat yhteiskunnan taloudellisen perustan muutosta. 
Jos ihmiskunta ei koskaan edes asettaisi tehtäviä, joita se ei pysty ratkaisemaan, se olisi 
turvassa kaikkinaisilta niin käytännöllisiltä kuin ideologisiltakin harhapoluilta.

Voidaanko siis päätellä, että Marxin historiankäsitykseen kuuluisi ”herpaantuma-
ton, palautumaton, vaihe vaiheelta maanpäällistä kulta-aikaa kohti etenevä edistys” 
(nisbet 1980, 258), joka perustuisi siihen, että on olemassa ”historian dialektinen 
kehityslaki”, joka toimii ”periaatteessa autonomisena mekanismina” (Tamminen 1994, 
108). ei nyt sentään! Tuollaisiin arvioihin voidaan päätyä vain, jos huomiota kiin-
nitetään pelkästään äärimmäisiin tekstikohtiin ja kaikki toiseen suuntaan viittaava 
aineisto – jota on todella paljon ja monenlaista – sivuutetaan. esimerkkinä lievem-
mästä ja asiantuntevammasta kritiikistä mainittakoon Gottfried stiehlerin kanta. sen 
mukaan Marxin teoriarakennelmassa erottuu kaksi toisiinsa sidoksissa olevaa konsep-
tiota: subjektin objektiivisen determinoitumisen konseptio, jonka lähtökohtana on, 
että oleminen määrää tietoisuutta, että siis tietoisuus on tietoista olemista (vrt. VT 2, 
78/MeW 3, 26), sekä subjektin luovan yhteiskunnallisen toiminnan konseptio, jonka 
mukaan ihmiset tekevät historiansa itse (vrt. esim. VT 3, 148/MeW 8, 115). ”näiden 
teoreettisten lähtökohtien ykseys ja ristiriita tuli todetuksi Feuerbach-teeseissä, joissa 
subjektin itsemuutos esitetään subjektin itsensä suorittamana omien objektiivisten olo-
suhteidensa muuttamisena. Jatkossa Marx ja engels kuitenkin asettivat painopisteen 
liian yksioikoisesti objektiiviselle, ensisijaisesti taloudelliselle taholle, ja pyrkivät todis-
telemaan historiallisen edistyksen, yhteiskuntamuodostumien seuraannon ja erityisesti 
kapitalismista sosialismiin siirtymisen luonnonlainomaista luonnetta [...] subjektin 
kytkeminen objektiivisiin suhteisiin, näiden suhteiden analysointi yhteiskunnallisten 
subjektien toiminnan lähtökohtana ja determinanttina, oli suuri teoreettinen saavutus. 
Myös yhteiskunnallisten voimien kamppailu, luokkien taistelu yhteiskuntasuhteiden 
edistykselliseksi muuttamiseksi, oli marxismin perustajien huomion keskipisteessä 
oikeutetusti. kuitenkaan näiden kahden puolen yhdistäminen [...] ei onnistunut va-
kuuttavasti.” (stiehler 1997, 250.)

Tähän voi yhtyä paremmin kuin nisbetin kaltaisten kritiikkiin, mutta muutamia 
varauksia ja vastakommentteja on yhä tarpeen tehdä. ensinnäkin, suppeiden Feuer-
bach-teesien (kirj. 1845) ohella on syytä korostaa myös sille ajallisesti läheisten mut-
ta paljon laajempien ja seikkaperäisempien Pyhän perheen (kirj. 1844) ja Saksalaisen 
ideologian (kirj. 1845–1846) merkitystä teksteinä, joissa Marx pyrki yhdistämään 
subjektin objektiivisen määräytyneisyyden ja luovan toiminnallisuuden konseptiot. 
edellisessä asiaa pohditaan muun muassa ranskalaisen materialismin ja sosialismin 
yhteydessä (VT 1, erit. 500–506/MeW 2, 138–144), jälkimmäisessä muun muassa 
ihmisen luontosuhteen kannalta (VT 2, erit. 81–84/MeW 3, 42–45). Toiseksi, ta-
louden liiallinen korostaminen historian kulun determinoijana – siitähän engels teki 
vanhalla iällään itsekriittisiä, myös Marxiin kohdistuneita huomautuksia (ks. erit. VT 
6, 606/MeW 37, 465) – kampeaa kyllä historian kulkua koskevaa näkemystä liiallisen 
deterministiseksi, mutta ei välttämättä niin pitkälle, että tuo kulku näyttäisi luon-
nonlain kaltaiselta. kolmanneksi, konseptioiden yhdistämisessä Marxilla on aukkoja 
lähinnä yleisen historianäkemyksen kohdalla, kun taas poliittisemmissa analyyseissaan 
hän usein yhdistelee niitä kekseliäästi. neljänneksi, selvää ei ole sekään, muodostaako 
objektivismi Marxin 1845 jälkeisessä tuotannossa todellakin selkeän painopisteen, vai 
onko kyse pikemminkin erilaisten korostusten tasapäisestä kamppailusta hänen tuo-
tannossaan tai ehkä jopa siitä, että objektivismi keskeisissä teoreettisissa topoksissa ja/
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tai Marxin tuotannon merkittävissä vaiheissa katoaa. erityisesti kannattaisi selvittää, 
löytyykö objektivistisia äänenpainoja myös Marxin myöhäisestä tuotannosta, jossa 
hän ryhtyy jälleen muokkaamaan materialistista historiankäsitystään ja paneutuu eri 
kansojen erilaisiin kehitysteihin: Etnologisissa muistikirjoissaan (kirj. 1880–1882) hän 
tutkii ihmiskunnan varhaisia vaiheita maapallon eri osissa, ja eräissä muissa yhteyksis-
sä, muun muassa kirjeessään venäläisen Otetšestvennyje Zapiski -lehden toimitukselle 
(1877) sekä esipuheessa Kommunistisen puolueen manifestin toiseen venäjänkieliseen 
painokseen (1882),142 hän pohtii Venäjän mahdollista erityiskehitystä. Tämän laajan 
kysymysryhmän kattava tarkastelu vaatisi huolellista paneutumista Marxin koko tuo-
tantoon; tässä on kuitenkin tyydyttävä muutamien keskeisten seikkojen selvittelyyn.

ilmeisesti se, että Marxilta on usein kohonnut keskusteluun erittäin deterministi-
siä lausuntoja, on ollut jossain määrin myöhempien tulkitsijoiden aikaansaannosta. 
Häneltä ei nimittäin ole vaikea löytää myös sellaisia materialistisen historiankäsityk-
sen muotoiluja, joista puuttuu Poliittisen taloustieteen arvostelun alkusanoille omi-
nainen tiukan välttämättömyyden tuntu: ”Yhteiskunnalliset suhteet, joiden vallitessa 
yksilöt tuottavat, yhteiskunnalliset tuotantosuhteet, siis muuttuvat aineellisten tuo-
tantovälineiden, tuotantovoimien, muutoksen ja kehityksen myötä. Tuotantosuhteet 
kokonaisuudessaan muodostavat sen, mitä sanotaan yhteiskunnallisiksi suhteiksi, yh-
teiskunnaksi, ja nimenomaan yhteiskunnan sen tietyllä historiallisella kehitystasolla, 
yhteiskunnan erityislaatuisine ominaisluonteineen. antiikin yhteiskunta, feodaalinen 
yhteiskunta, porvarillinen yhteiskunta ovat sellaisia tuotantosuhteiden kokonaisuuk-
sia, joista jokainen samalla merkitsee erikoista kehitysastetta ihmiskunnan historiassa.” 
(VT 2, 398–399/MeW 6, 408; Marxin korost. poistettu; suomennosta muutettu.)
(x) Ja toisessa yhteydessä näin: ”kaikki aikaisemmat yhteiskuntamuodot ovat tuhou-
tuneet rikkauden tai mikä on samaa, yhteiskunnallisten tuotantovoimien kehityksen 
myötä. Tästä syystä asian tajunneet antiikin kirjoittajat paljastivat suoraan, että rikkaus 
merkitsi yhteisön hajoamista. Feodaalinen yhteiskuntajärjestys puolestaan tuhoutui 
kaupunkien teollisuuden, kaupankäynnin ja nykyaikaisen maanviljelyksen vaikutuk-
sesta”. (GR 2, 30/GRD 438.)(x) kapitalismin osalta pätee, että ”[v]aikka pääoma 
onkin luonteeltaan rajoittunut, se pyrkii siitä huolimatta tuotantovoimien universaa-
liseen kehitykseen ja näin ollen siitä tulee edellytys uudelle tuotantotavalle” (mt.)(x). 
”Pääomalla on tämä [tuotantovoimien universaalisen kehittämisen] tendenssi, mutta 
samalla se on ristiriidassa pääoman kanssa rajoittuneena tuotantomuotona ja ajaa sitä 
niin ollen kohti hajoamistaan” (mt.)(x). näissä muotoiluissa tuotantovoimien ja -suh-
teiden kehitys ja keskinäinen ristiriita todetaan euroopan historiassa esiintyneiden, 
eräillä keskeisillä kriteereillä yhä kehittyneempien yhteiskuntamuodostumien synnyn 
ja perikadon syyksi, mutta tietyn muodostuman ei väitetä seuranneen edellistä väis-
tämättömästi, automaattisesti.

entä miten on sen kuuluisan, Pääoman ensimmäisen osan lopusta löytyvän ”pro-
fetian” laita, jossa Marx näyttäisi edustavan väistämättömän edistyksen konseptiota 
ja myös sotkevan dialektiikan siihen mukaan: ”kapitalistinen yksityisomaisuus on en-
simmäinen yksilöllisen, omaan työhön perustuvan yksityisomaisuuden kieltäminen 
[Negation]. Mutta kapitalistinen tuotanto tuottaa luonnollisen prosessin välttämät-
tömyydellä oman kieltämisensä. se on kieltämisen kieltämistä [Negation der Negati-
on].” (PO 1, 682/MeW 23, 791.)(x) kapitalismin pitäisi vieläpä tulla negeeratuksi 
kohtalaisen läheisessä tulevaisuudessa, sillä Marx huomauttaa, että aikoinaan tapah-
tunut hajallisen yksityisomistuksen muuttaminen kapitalistiseksi oli huomattavasti 
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pitkäaikaisempi prosessi kuin tuo nyt edessä oleva yhteiskunnallisen (ja sille pohjau-
tuvan uudenlaisen yksilöllisen) omistuksen vallalle pääsy (mt., 682–683/791). Onko 
tässä nyt kuitenkin jokin dialektiikan raudanluja laki tuottamassa edistysautomatis-
mia? Tuskin. siinä tapauksessa Marxin olisi täytynyt luopua jo nuorena esittämästään 
Hegelin skemaattisia puolia sisältävän metodin kritiikistä, mitä on vaikea kuvitella. 
sen sijaan lauseista henkivä ennaltamääräytyneisyyden tuntu on ilmeisesti seurausta 
kahdesta tekijästä. ensinnäkin kyse on persuasiivisesta, deklamoivasta ja yleensäkin 
politiikalle ominaisesta kielenkäytöstä. Marxin tyyliä tuntevat pystynevät tämän varsin 
hyvin aavistamaan, ja se näkyy siitäkin, että hän siteeraa alaviitteessä (mt., 683/791) 
tunnetuimpaan strategis-poliittiseen tekstiinsä, siis Manifestiin, sisältynyttä sanontaa, 
jonka mukaan porvariston häviö ja proletariaatin voitto ovat yhtä väistämättömiä (ks. 
VT 2, 348/MeW 4, 474). Toiseksi, Marx katsoi kapitalismin jo edenneen vaiheeseen, 
jossa sen erilaiset tendenssit olivat synnyttäneet varsin vahvan yleistrendin kohti sen 
kumoutumista. näitä tendenssejä Marx oli tarkastellut seikkaperäisesti Pääoman eri 
kohdissa, ja muutamalla edeltävällä sivulla hän tekee niistä yhteenvetoa (ks. PO 1, 
680–683/MeW 23, 789–791). nykyään voi nähdä, että kaikki niistä, kuten esimer-
kiksi se, että kapitalismi tekisi mahdottomaksi ”yhteiskunnallisten tuotantovoimien 
vapaan kehityksen” (mt., 681/789), eivät pitäneet paikkaansa tai jos pitivätkin joiltain 
osin, niin vaikuttivat vain yhteispelissä Marxilta huomaamatta jääneiden vastavoimien 
kanssa. kyse on siis kyllä virheistä, mutta ei välttämättä filosofiaan tai dialektiikkaan 
liittyvistä, vaan Marxin konkreettisissa yhteiskunta- ja historia-analyyseissa piilleistä.

Jälkimmäisen syyn Marx totesi itsekin – tekstikohta näet herätti huomiota jo hänen 
elinaikanaan ja hän joutui selittämään sitä: ”Tällä kohtaa en esitä mitään todistetta 
siitä hyvästä syystä, ettei tämä väite ole mitään muuta kuin yhteenveto pitkistä ke-
hittelyistä, jotka on aikaisemmin esitetty kapitalistista tuotantoa koskevissa luvuissa” 
(ki 322/MeW 19, 111). samalla tavoin sanoi ystäväänsä puolustanut engels: ”Marx 
yksinkertaisesti todistaa historiallisesti ja tekee tästä lyhyesti yhteenvedon: aivan kuten 
pienyritys omassa kehityksessään välttämättömästi loi oman häviönsä, ts. pienomista-
jan pakkoluovuttamisen edellytykset, samoin on nyt kapitalistinen tuotantotapa niin 
ikään itse luonut ne aineelliset edellytykset, joihin sen täytyy tuhoutua” (VT 5, 318/
MeW 20, 124). ”kun Marx siis nimittää tätä tapahtumakulkua kieltämisen kieltämi-
seksi, ei hän luule sen avulla todistaneensa prosessin historiallista välttämättömyyttä. 
Päinvastoin: vasta sen jälkeen, kun hän on historiallisesti todistanut, että tämä prosessi 
on todella jo osittain toteutunut ja sen täytyy vielä osittain toteutua, vasta sen jälkeen 
luonnehtii hän sitä tämän lisäksi tapahtumakuluksi, joka toteutuu määrätyn dialekti-
sen lain mukaan.” (Mt., 319/125.) 

selitys on sinänsä uskottava, mutta ei vastaa siihen, miksi Marx sitten yleensä mai-
nitsee negaation ja negaation negaation. Yhtenä syynä on saattanut olla halu mainostaa 
Hegelin filosofiaa. Marx tunnustaa itse, että hän toisinaan keikaili (kokettierte) (PO 
1, 26/MeW 23, 27) Hegelin sanonnoilla, jotta suuren filosofin perintö ei vaipuisi 
unohduksiin. Merkittävämpää ilmeisesti kuitenkin on, että vaikka Marx ei pyrkinyt 
todistamaan tulevaa kehitystä dialektiikan laeilla, hän oletti niihin sisältyvien skeemo-
jen selkiyttävän oletetun monimutkaisen prosessin kaikkein yleisimmän tason rakennetta 
ja antavan siten orientoivaa apua sen tarkemmalle tutkimiselle. Dialektinen negaatio 
perustui kumoavaan ylittämiseen (Aufhebung) eli hahmotti sitä, miten johonkin ke-
hitysprosessiin sisältyvässä laadullisessa muutoksessa aiemman olotilan jotkin omi-
naisuudet säilyvät, jotkin katoavat ja jotkin syntetisoituvat korkeammalle tasolle. ne-
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gaation negaation taas oli määrä osoittaa, miten vielä sitä seuraavakin muutos saattaa 
säilyttää jotakin oleellista tuosta alkuperäisestä tilasta; muutoin ei kyse enää ole saman 
kokonaisuuden kehitysvaiheista. samalla myös negaation negaatio tietenkin jälleen 
poistaa jotakin sekä sisältää myös kahden aiemman vaiheen synteesin aineksia, jotakin 
niihin nähden uutta.143 ennen kapitalismia oli vallalla yksilöllinen, omaan työhön 
perustuva yksityisomistus. kapitalistinen yksityisomistus (Privateigentum) negeerasi 
sen siten, että yksilöllisen omistuksen (individuelles Eigentum) merkitys väheni omai-
suuden keskittyessä harvojen käsiin, vaikka kyse yhä oli yksityisomistuksesta. samal-
la tuotantovälineiden omistuksen keskittyminen kuitenkin myös kohotti yhteistyön 
muodot uudelle tasolle. Tuleva yhteiskunta palauttaisi jälleen yksilöllisen omaisuuden 
aseman, mutta ei yksityisomaisuutta; sen sijaan mukaan tulisi uutena, syntetisoivana 
aineksena yhteisomistus. Marx ilmeisesti koki asian siinä määrin monimutkaiseksi, että 
jo erittäin yleisen tasoisista dialektis-filosofisista käsitteistä olisi metodista hyötyä paitsi 
hänen lukijoilleen myös hänelle itselleen. Myöhemmin hän palasikin muun muassa 
Pääoman kolmannessa osassa useita kertoja omistuskysymyksen eri aspekteihin.

entä miten pitäisi arvioida tunnettua seikkaa, että Marx toisinaan kutsuu yhteis-
kunnallis-historiallisia lakeja luonnonlaeiksi? esimerkiksi Pääoman ensimmäisen pai-
noksen alkulauseessa hän selittää tutkimuksensa luonnetta: ”kysymys ei ole niiden 
yhteiskunnallisten vastakohtaisuuksien ylemmästä tahi alemmasta kehitysasteesta, jot-
ka johtuvat kapitalistisen tuotannon luonnonlaeista. kysymys on itse näistä laeista, 
näistä rautaisen välttämättömästi vaikuttavista ja toteutuvista tendensseistä.” (PO 1, 
16/MeW 23, 12.)(x) samankaltaisia sanontoja on helppo löytää enemmänkin. ne 
eivät selvästikään ole satunnaisia, mutta ilmeisesti niissä on kyse useimmiten jostakin 
muusta kuin päältä katsoen näyttää. Miten Marx ymmärtää yhteiskunnallis-historial-
lisen lainalaisuuden, siihen erään avaimen antaa juuri se, että hän sanoo laeissa olevan 
kyse ”välttämättömästi vaikuttavista ja toteutuvista tendensseistä”. Tämä on ristirii-
taista; tendenssihän tarkoittaa ”käsitteensä mukaan” pyrkimystä tai taipumusta (lat. 
tendere = pyrkiä), siis jotakin ehdottomasta välttämättömyydestä poikkeavaa, jotakin 
jonka kulkua vastaan vaikuttavat jotkin muut voimat tai tendenssit. Marx ei useinkaan 
puhu tendenssistä näin, vaan on taipuvainen samaistamaan tendenssin ja lain. Äskei-
sessä kohdassa samaistus johtaa siihen, että myös tendenssi näyttää välttämättömältä; 
tällaisissa tapauksissa kyse on  ilmeisesti yksittäisistä laeista. useissa muissa kohdissa 
samaistus taas ilmenee siten, että Marx puhuu laeista ja välttämättömyyksistä, vaikka 
kyse on itse asiassa tendensseistä. näissä kohdissa puhe ei ole yksittäisistä laeista vaan 
useiden lakien yhteisvaikutuksesta, toisin sanoen siitä mitä nykyään usein kutsutaan 
trendiksi, yleiskehitykseksi.

Marxin katsannossa lait ovat kyllä sinänsä välttämättömästi toteutuvia, mutta yh-
teiskuntien reaaliseen muutokseen vaikuttaa aina koko joukko lakeja, jolloin kukin 
niistä on vain tendenssi (sanan nykyisessä merkityksessä). Laki sinänsä tarkoittaa il-
miöiden ”sisäistä ja välttämätöntä yhteyttä” (PO 3, 227/MeW 25, 235). Lait sinänsä 
ovat ehdottomia; esimerkiksi kapitalistiseen pääomien kasautumiseen liittyy seikko-
ja, joista muodostuu ”kapitalistisen kasautumisen ehdoton, yleinen laki” (PO 1, 579/
MeW 23, 674). Mutta: ”sen toteutuessa sitä samoin kuin kaikkia muitakin lakeja 
muuntelevat monenlaiset seikat” (mt.; suomennosta muutettu)(x). Toinen esimerkki. 
Milloin työläiset havaitsevat, että heidän työnsä tuottaa kapitalisteille rikkautta, mutta 
heikentää työläisten asemaa, he ryhtyvät järjestämään ”suunnitelmallista yhteistoimin-
taa [...] murtaakseen [zu brechen] tai heikontaakseen tuon kapitalistisen tuotannon 
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luonnonlain heidän luokalleen tuhoisia seurauksia [...] kaikkinainen työssä olevien ja 
työttömien välinen yhteistoiminta häiritsee nimittäin tuon lain ’puhdasta’ vaikutus-
ta.” (Mt., 575/669–670.)(x) Vaikka siis Marx nimeää tietyn lainmukaisuuden luon-
nonlaiksi, ei se hänen kielenkäytössään tarkoita, etteikö se saattaisi vaikuttaa useilla, 
ihmisten toiminnasta ja ratkaisuista riippuvaisilla tavoilla, tai etteikö sen vaikutus – 
siis itse laki aktuaalisena – saattaisi tulla ”murretuksi”, siis nähtävästi jopa kokonaan 
kadota! kolmanneksi voidaan vielä katsoa kohtaa, jossa Marx onnistuu käyttämään 
tarkoituksiaan paremmin vastaavaa kieltä. Vaikka kuuluisa voiton suhdeluvun alene-
minen on todellinen ilmiö, voidaan myös kysyä, ”miksi tämä lasku ei ole suurempaa 
ja nopeampaa”. ”Pelissä täytyy olla päinvastaiseen suuntaan kohdistuvia vaikutuksia, 
jotka asettuvat yleisen lain vaikutuksen tielle ja lamauttavat sitä sekä antavat sille vain 
tendenssin luonteen, minkä vuoksi olemmekin nimittäneet voiton yleisen suhdeluvun 
alenemista tendenssimäiseksi alenemiseksi.” (PO 3, 235/MeW 25, 242; suomennosta 
muutettu.)(x) Tässä kohdassa Marx siis ymmärtää lain ja tendenssin käsitteiden eron 
siten kuin se nykyäänkin esitetään. Tosin koska voiton suhdeluvun alenemisen ten-
denssi on hänen katsannossaan vastatendenssejään vahvempi, sitä kutsuttaisiin nyky-
ään vielä mieluummin trendiksi.

Mistä Marxin erikoiset sanonnat johtuvat? Osaksi kyse on nähtävästi jälleen po-
liittisesta kielenkäytöstä, jota Marx on hieman epäonnistuneesti sirotellut myös teo-
reettisiin asiayhteyksiin, osaksi taas materialistisen historiankäsityksen yli-innokkaasta 
korostamisesta, mikä sitten on jättänyt jälkensä hänen kieleensä muissakin konteks-
teissa ja etenkin kapitalismiteoriassa. Jälkimmäinen seikka kytkeytyy Marxin aika-
na yhä varsin vaikutusvaltaiseen mekanistis-materialistiseen maailmankatsomukseen. 
kuten edellä nähtiin (jaksossa 3.3.), mekanistinen maailmankuva alkoi rakoilla jo 
1700-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. se ei kuitenkaan kadonnut ja virkistyi jälleen 
teollisuuden rynnistäessä eteenpäin 1800-luvulla, jolloin myös syntyi yhteiskuntatie-
teellinen positivismi. kuten sven-eric Liedman huomauttaa, vielä 1800-luvunkin yllä 
leijui Laplacen henki. se yllytti yhteiskunnan tutkijoita ja filosofeja etsimään koko 
maailmankaikkeuden kehityksen osoittavaa universaaliteoriaa ja vaikutti esimerkiksi 
auguste Comten ja H.T. Bucklen historiakonseptioihin. (Liedman 1977, 183.) sama 
henki vaikutti myös metoditieteissä, ja todennäköisyysmatematiikka saatettiin nähdä 
vain aputieteenä tutkimukselle, joka osoittaisi tilapäisten poikkeusilmiöiden takana 
piilevät säännönmukaisuudet ja pysyvät syyt (mt., 259). seurauksena oli, että luon-
nonlakeja koskevassa filosofoinnissa lakien välttämättömyys korostui liikaa monien 
lakien tendenssiluonteeseen tai tendenssimäiseen toteutumiseen verrattuna, mikä jätti 
jälkensä myös Marxiin ja engelsiin (vrt. stiehler 1997, 250). On kuitenkin tärkeää 
huomata, että marxismin klassikoiden kohdalla kyse on enemmän kielenkäytöstä ja 
vain vähemmässä määrin sisällöstä. Tämä näkyy erityisen selvänä Pääomassa, kuten 
äskeiset esimerkit osoittivat.

sitä paitsi, kun Marx rinnastaa luonnonlait ja yhteiskunnallis-historialliset lait, se ei 
aina ole harhaanjohtavaa. On ainakin yksi asiayhteys, jossa vertaus on pikemminkin 
osuva. kyse on siitä, että eräät yhteiskunnalliset lait ovat ”ikiaikaisia”, ylihistoriallisia, 
mihin syynä on se, että ne koskevat ihmisen ja yhteiskunnan juurtuneisuutta suhteel-
lisen vakaaseen luonnonympäristöönsä. Marxin näkemys jää helposti havaitsematta, 
koska hän usein arvostelee monilla taloustieteilijöillä havaitsemaansa epähistoriallista 
teoretisointia, jossa päädytään ikuistamaan tietyissä historiallisissa oloissa, esimerkiksi 
kapitalismissa, vallitsevat taloudelliset suhteet  sillä tavoin, että niitä väitetään luon-
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nonlaeiksi: ”sanoessaan, että nykyiset suhteet – porvarilliset tuotantosuhteet – ovat 
luonnollisia, taloustieteilijät antavat siten ymmärtää, että ne ovat juuri niitä suhteita, 
joiden vallitessa rikkauden tuottaminen ja tuotantovoimien kehitys tapahtuu luon-
nonlakien mukaan. niinpä nämä suhteet ovat jopa ajan vaikutuksesta riippumattomia 
luonnonlakeja. ne ovat ikuisia lakeja, jotka tulevat aina säätelemään yhteiskuntaa.” 
(VT 2, 232/MeW 4, 139.)(x) esimerkiksi tuotanto on saatettu esittää ”historiasta 
riippumattomien ikuisien luonnonlakien puitteisiin sisältyvänä, ja sitten tämän tilai-
suuden tullen porvarilliset suhteet sujutetaan aivan vaivihkaa yhteiskuntaa in abstracto 
[yleensä] koskeviksi kumoamattomiksi luonnonlaeiksi” (GR 1, 38/GRD 8–9)(x).

Marx ei kuitenkaan puhu talouden laeista ylihistoriallisina ja luonnonlakien kaltai-
sina pelkästään kriittisissä yhteyksissä, vaan myös omana näkemyksenään, sillä hän-
kään ei kiistä conditio humanan ja sen taloudellisen puolen ylihistoriallisia piirteitä. 
erityisesti tuotantoon sisältyy jotakin, mikä ”kuuluu kaikkiin aikakausiin” (GR 1, 37/
GRD 7). ”[O]n aivan varmaa, että inhimillisessä tuotannossa on sen kaikissa muodois-
sa tiettyjä samana pysyviä lakeja tai suhteita” (MeGa ii/3.6, 2269)(x). Tämä vakiona 
pysyvä aines ei juuri vakioisuutensa takia kykene selittämään muutosta, kehitystä (vrt. 
GR 1, 37/GRD 7), mutta kun se kuitenkin on olemassa, se on otettava teoretisoin-
neissa huomioon. sen perusta on siinä, että ihminen on luonnonolento ja sellaisena 
hänellä on tiettyjen luonnonlakien välityksellä tyydytettäviä tarpeita: ”Lapsikin tietää, 
että jokainen kansakunta kuolisi nälkään, jos se keskeyttäisi työnteon vaikkapa vain 
muutamaksi viikoksi, vuodesta puhumattakaan. Yhtä tunnettua on, että erilaisten 
tarpeiden paljoutta vastaavaa tuotteiden määrää varten tarvitaan moninainen ja paljo-
udeltaan tietty määrä yhteiskunnallista kokonaistyötä. On itsestään selvää, ettei tietty 
yhteiskunnallisen tuotannon muoto voi missään tapauksessa lakkauttaa tätä yhteiskun-
nallisen työn määräsuhtaisen jakautumisen välttämättömyyttä; muuttua voi vain sen 
ilmenemismuoto. Luonnon lakeja ei yleensä voida lakkauttaa. Muuttua voi, erilaisista 
historiallisista ehdoista riippuen, vain muoto jossa nuo lait toteutuvat.” (VT 4, 564/
MeW 32, 552–553; suomennosta muutettu.)(x)

Vaikka Marx siis on jossain määrin kiinni sen ajan positivismilta haiskahtavassa 
liiallisessa determinismissä, ei asian merkitystä ole aihetta paljonkaan korostaa. kes-
keisesti hänen maailmankuvansa on antireduktionistinen ja myös sattumien roolin 
huomioiva. Miten tämä tarkemmin ottaen ilmenee? eniten Marxia epäilemättä kiin-
nostivat sattumat, jotka ovat alkuperältään yhteiskunnallisia ja erityisesti kapitalis-
min synnyttämiä. sellaisia liittyy niin sanottuun tuotannon anarkiaan, markkinoiden 
hallitsevaan asemaan ja näiden erilaisiin seurauksiin. Porvarillisessa yhteiskunnassa 
”[j]ärkevä ja luonnollisesti välttämätön ilmenee vain sokeasti toimivana keskiarvona” 
(VT 4, 565/MeW 32, 553). esimerkiksi pääoman kiertokulkuprosessi on ”kilpailun 
alue, jota [...] hallitsee sattuma” (PO 3, 815/MeW 25, 836). Tosin silloin, milloin 
näitä sattumia kerääntyy yhteen suuri määrä, tulee ilmi myös ”niitä sääntävä sisäinen 
laki” (mt.). Tämänkaltaiset sattumat tuovat ihmisten ja kansojen elämään ennustamat-
tomuutta, johtavat vaikeasti ennakoitaviin ja arvioitaviin kriiseihin ja monenlaiseen 
tuhoon. Maailmankauppa ”liitelee antiikin kohtalon [Schicksal] tavoin maapallon 
yllä ja näkymättömällä kädellä jakelee ihmisille onnea ja onnettomuutta pystyttäen ja 
kukistaen valtakuntia” (VT 2, 92/MeW 3, 35).  (kannattaa muistaa, että kohtaloa, 
onnea ja sattumaa hallitsivat samat jumalattaret, Tykhe ja Fortuna.)

kaikki sattumat eivät johda kielteisiin seurauksiin. eräät niistä ovat hyödyllisiä, 
sillä ne lisäävät ihmisten valinnan mahdollisuuksia, sysäävät heidät enemmän tai vä-
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hemmän erilaisille kehitysteille ja vaikuttavat sitä kautta heidän yksilöllistymiseensä. 
Filosofian kurjuudessa Marx toteaa, että nyky-yhteiskunnassa, joka liittyy ”yksilölliseen 
vaihtoon”, ”tuotannon anarkia, joka on niin monien onnettomuuksien lähde, on sa-
manaikaisesti edistyksen syy” (VT 2, 186/MeW 4, 97). Saksalaisessa ideologiassa taas 
selitetään, miten historiassa edenneeseen ihmisten yksilöllistymisprosessiin on sisälty-
nyt myös satunnaisuuden merkityksen lisääntyminen: ”Yksilöiden lähtökohtana ovat 
aina olleet he itse – tietenkin vallitsevien historiallisten ehtojen ja suhteiden puitteissa 
[...] Mutta historiallisen kehityksen mukana – ja nimenomaan työnjaon sisällä ta-
pahtuvan yhteiskunnallisten suhteiden kiertämättömän itsenäistymisen tuloksena – 
ilmestyy eroavuus jokaisen yksilön elämän välillä, sikäli kuin se on persoonallista [...] 
Persoonallisen yksilön eroavuus luokkayksilöstä, yksilön elämänehtojen satunnaisuus 
tulee ilmi vasta sen luokan ilmaannuttua, joka itse on porvariston tuote. Vasta yksi-
löiden keskinäinen kilpailu ja taistelu kehittää tätä satunnaisuutta sinänsä.” (VT 2, 
129/MeW 3, 75–76.)(x) satunnaisuuteen kytkeytyvä ihmisten persoonallistuminen 
näyttäytyy tässä  sekä hyvänä että huonona asiana. sen jälkeen teksti kylläkin jatkuu 
siten, että etualalle kohoaa satunnaisuuden kielteinen puoli, vaikeus säännellä sen 
hallitsemia ilmiöitä: proletaarien kohdalla ”työ ja sen mukana kaikki nyky-yhteiskun-
nan olemassaolon ehdot ovat muodostuneet eräänlaiseksi satunnaisuudeksi, johon 
nähden yksityisillä proletaareilla ei ole mitään valvontamahdollisuutta” (mt., 130/77)
(x). Tämän vastakohtana kommunismi ”kääntää ylösalaisin” (mt., 132/70) sellaiset 
edellytykset, ”riistää niiltä spontaanisuuden [Naturwüchsigkeit] luonteen ja alistaa ne 
yhdistyneiden yksilöiden valtaan” (mt.)(x).

kuten jo mainittiin, poliittisissa analyyseissään Marx onnistuu usein yhdistämään 
materialistisen, talouden roolia painottavan historiankäsityksen ja subjektin luovan 
toiminnan konseptiot keskenään. näissä teksteissä tiettyä historian katkelmaa tai 
poliittista konjunktuuria tarkastellaan monimääräytyneenä, yhteiskunnan monen-
tasoisista rakenteista juontuvien paineiden sekä samalla monentasoisten ja -laajuisten 
inhimillisten subjektien toiminnan ja kamppailun tuloksena. Tämä johtaa Marxin 
toteamaan esimerkiksi, että proletaariset vallankumoukset ”arvostelevat alati itseään, 
keskeyttävät tuon tuostakin kulkunsa, palaavat uudelleen siihen, mikä näytti jo lop-
puun suoritetulta, alkaakseen sen jälleen alusta [...] ne näyttävät iskevän vastustajansa 
kumoon vain siksi, että tämä imisi maasta uusia voimia ja nousisi jälleen pitkin pi-
tuuttaan entistä jättimäisempänä” (VT 3, 152/MeW 8, 118). On itsestäänselvää, ettei 
tuollainen prosessi etene ennaltamäärätysti, vaan siinä erottuu välttämättömyydeltään 
erilaisia aineksia, jaksoja ja hetkiä, lukemattomia sellaisia tapahtumia, jotka ovat sattu-
mia suhteessa historian yleiseen trendiin, monet myös suhteessa yhteiskunnan sisällä 
muodostuneiden suppeampien rakenteellis-toiminnallisten kokonaisuuksien, siis ins-
tituutioiden, laajojen ihmisjoukkojen jne. vakiintuneeseen toimintaan. usein Marx 
kylläkin pyrkii myös valamaan luottamusta proletariaatin viimekätiseen menestykseen 
ja häneltä voidaan osoittaa ”uskonvarmoja” sanontoja, mutta niissä ei ole kysymys 
historianfilosofisista postulaateista vaan jälleen kerran poliittisesta kielenkäytöstä, joka 
tietysti sopiikin poliittisiin teksteihin paremmin kuin teoreettisiin. kuten aiempana 
mainittiin (jakson 2.3. viitteessä 17), Manifestissa pannaan merkille mahdollisuus, että 
luokkataistelu päättyisi luokkien yhteiseen perikatoon (VT 2, 336/MeW 4, 462), ja 
Pääomassa varoitetaan valtavasta katastrofista, joka vähentäisi oleellisesti ihmiskunnan 
lukumäärää (PO 1, 247/MeW 23, 285).144 koska Marx piti työväenluokan voit-
toa porvaristosta yleisenä trendinä ja todennäköisimpänä lopputuloksena, ovat nämä 
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mahdollisuudet siihen nähden satunnaisia.
Hyväksi esimerkiksi historian monimääräytyneisyyden huomioinnista sopivat Mar-

xin kuuluisat, Pariisin kommuunin traagista kohtaloa koskevat tekstit. Marxin ana-
lyysissa ”syvimmän” tason muodostavat tuotantovoimien ja -suhteiden kehitys sekä 
siihen läheisesti liittyvä valtion perusluonne: ”sitä mukaa kuin nykyaikaisen teolli-
suuden edistys kehitti, laajensi ja syvensi pääoman ja työn välistä luokkavastakohtai-
suutta, valtiovalta muuttui luonteeltaan [...] sosiaalista orjuutusta varten järjestetyksi 
yhteiskunnalliseksi voimaksi [...] luokkaherruuden koneistoksi” (VT 3, 467/MeW 17, 
336). Jonkin verran ”ylemmällä” tasolla Marx huomioi yhteiskunnan rakenteiden ja 
instituutioiden, erityisesti valtion, muovautumisen lähihistorian tapahtumien, muun 
muassa luokkataistelun kulussa: ”kunkin luokkataistelun edistystä merkitsevän val-
lankumouksen jälkeen valtiovallan puhtaasti sortava luonne esiintyy yhä ilmeisempä-
nä” (mt.). seuraavaksi mukaan tulevat poliittisten ja muiden ryhmäsubjektien toimet 
tietyssä konjunktuurissa: ”Jouduttuaan valitsemaan joko kansallisvelvollisuuden tai 
luokkaedun kansallisen puolustuksen hallitus ei viivytellyt hetkeäkään – se [valitsi 
jälkimmäisen ja] muuttui kansallisen kavalluksen hallitukseksi” (mt., 446–447/319). 
Myös konkreettisilla tilanteilla on suuri merkitys; työväenluokan vaikea asema joh-
tui paljolti siitä, että ”vihollinen [so. Preussin armeija] jo miltei kolkuttaa Pariisin 
portilla” (mt., 444/277). samoin suuri merkitys on yksilösubjektien ominaisuuksilla 
ja toimilla. Monilla hallituksen jäsenillä oli ”aivan erikoisia henkilökohtaisia syitä” 
(mt., 448/321) muuttaa Pariisi veriseksi rauniokasaksi. kumouksen kukistajana kun-
nostautunut adolph Thiers osoitti kyllä kykyjen joustavuutta (mt., 453/325), mutta 
oli silti ”kääpiöepäsikiö”, joka oli ”jo historioitsijana osoittanut valehtelijan kykynsä” 
(mt., 450/322). Hän on ”mestari halpojen valtiollisten konnankoukkujen alalla, tai-
turi vääränvalanteossa ja petturuudessa, harjaantunut parlamentaarisen puoluetais-
telun kaikkiin halpamaisiin sotajuoniin [...] aina valmis lietsomaan vallankumousta 
jouduttuaan pois virasta ja tukahduttamaan sen veriin heti kun on päässyt valtion 
peräsimeen” (mt., 454/326). ulkoministeri Jules Favre taas oli ”eläessään aviotonta 
yhdyselämää erään algeriassa asuvan juopporatin vaimon kanssa [...] monien vuosien 
kuluessa suorittamiensa erittäin häikäilemättömien väärennysten avulla keinotellut 
itselleen aviottomien lastensa nimissä suuren perinnön ja tullut siten rikkaaksi mie-
heksi” (mt., 448/321), mutta välttänyt ilmitulon bonapartelaisten tuomioistuinten 
erikoisen suosion ansiosta (mt.), mistä syystä hän nyt pelkäsi joutuvansa rötöksistään 
tilille, mikäli vallankumous voittaisi.

Millainen oli sattumien rooli kommuunin tappiossa ja millainen se on historias-
sa yleisemminkin, siitä Marx tekee eksplisiittistä yhteenvetoa kuuluisassa kirjeessään 
Ludwig kugelmannille 17.4.1871: ”Maailmanhistoriaa olisi tietysti hyvin helppo luo-
da, jos taisteluun ryhdyttäisiin vain ehdolla, että on olemassa ehdottoman otolliset 
mahdollisuudet. Toisaalta historia olisi luonteeltaan hyvin mystillistä, jos ’satunnai-
suuksilla’ ei olisi mitään osuutta. nämä satunnaisuudet itse sijoittuvat luonnollises-
ti kehityksen yleiseen kulkuun ja kompensoituvat muiden satunnaisuuksien kautta. 
Mutta nopeutuminen ja hidastuminen riippuvat suuresti sellaisista ’satunnaisuuksista’, 
joiden joukossa esiintyy myös niiden henkilöiden luonteen ’sattuma’, jotka ovat alusta 
liikkeen johdossa. / Ratkaisevaa epäotolliosta ’sattumaa’ ei tällä kertaa [diesmal] pidä 
missään tapauksessa etsiä Ranskan yhteiskunnan yleisistä oloista [in den allgemeinen 
Bedingungen], vaan siitä, että preussilaiset ovat Ranskassa, aivan Pariisin edustalla [...] 
Päättyköönpä asia tällä kertaa välittömästi miten hyvänsä, uusi maailmanhistoriallisen 
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merkityksen omaava sillanpääasema on kuitenkin valloitettu.” (VT 3, 578/MeW 33, 
209; suomennosta muutettu.)(x) Tästä näkyy, että Marx lukee merkittävään, peräti 
maailmanhistoriallista kantavuutta omaavaan tapahtumaan vaikuttaneiden tekijöiden 
joukkoon tiettyjen yksilöiden luonteen sekä Preussin sotajoukkojen senhetkisen sijain-
nin. Myös Ranskan yhteiskunnan ”yleiset olot” olisivat periaatteessa saattaneet olla 
satunnaisen epäedullisessa tilassa – ilmeisesti maailmanhistorialliseen kehitystrendiin 
nähden – vaikka eivät ”tällä kertaa” olleetkaan. näin sattumia on monentasoisia, ja 
niille lankeaa varsin suuri rooli. samanaikaisesti Marx kuitenkin on tässä lausunnos-
saan sittenkin kiinni melko deterministisessä historiankäsityksessä, koska hän sanoo 
sattumien voivan vain hidastaa tai nopeuttaa historian kulkua. Lieventävänä asianhaa-
rana tosin on, että kyseessä ovat lohdutuksen sanat, jotka esitettiin taistelun meneillään 
ollessa siinä ilmenneiden vaikeuksien masentamalle ystävälle. sellainen tilanne ei var-
maankaan ollut otollinen sattumien koko merkityksen selvittämiselle, siis esimerkiksi 
luokkien yhteisen perikadon mahdollisuuden pohtimiselle.

kun siis Marx lukee poliittisten prosessien kulkuun vaikuttaviin tekijöihin myös 
ratkaisuja suorittavien yksilöiden luonteen biografisine taustatekijöineen, siitä on mah-
dollista päätellä, että tietty satunnaisuus suhteessa politiikkaa määräävien instituu-
tioiden kulloiseenkin tilaan sekä erilaisten ryhmien ja luokkien senhetkiseen toimin-
taan kuuluu hänen mielestään politiikan luonteeseen käytännöllisesti katsoen aina. 
Yksilöiden luonteenpiirteet, kyvyt, halut ja elämänhistoriat ovat niin moninaiset, että 
yksien henkilöiden korvaaminen toisilla saattaisi melkein aina muuttaa jotakin, el-
lei muuta niin ratkaisujen ajankohtaa tai yksityiskohtia, jotka puolestaan saattaisivat 
muihin satunnaisiin tekijöihin kietoutuessaan saada suuremman painoarvon. asian 
kääntöpuolena on, että poliittiset subjektit eivät voi perustella ratkaisujaan pelkästään 
varmalla tiedolla. Mikko Lahtinen, joka on tehnyt suomessa pioneerityötä marxismin 
vapauttamisessa yltiödeterministisestä painolastista, selittää – tulkitessaan Louis alt-
husserin näkemystä, jonka tämä katsoi kuvaavan myös Marxin orientaatiota – että ”po-
liittisen toiminnan ja toiminnan ihmisen kohdalla aleatorisuuden [so. satunnaisuuden] 
problematiikka on keskeisessä asemassa [...] Toiminnan ihminen on tilanteessa, jossa 
hän ei välttämättä ole tarkasti selvillä siitä, mitä on tekemässä tai mitä hänen tekonsa 
’ilmentävät’. Hän ei nykyisyydessä voi tarkasti nähdä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan 
ja miten hänen omat toimensa tähän vaikuttavat. Hän ei voi myöskään menneen pe-
rusteella ennakoida tulevaa varmasti. Tulevaisuus on hänelle moneen suuntaan avoin 
konjunktuurien pelikenttä, jolla käytävien pelien tai pelaavien joukkueiden nimiä tai 
kentän alaa tai laillisen ja laittoman rajoja ei ole valmiiksi määritelty ja ehdottomasti 
lukkoonlyöty ”. (Lahtinen 1997, 80.) 

Poliittisiin prosesseihin verrattuna materialistisen historiankäsityksen tarkastelema 
historian ”syvempi” taso on epäilemättä liikkeiltään jähmeämpi, vakaampi. sitäkin 
kiinnostavampaa on, että Marxin katsannossa ei tälläkään tasolla vallitse tiukka de-
terminismi, vaan se sisältää myös aivan toisensuuntaisia aineksia, joihin ei etenkään 
stalin-vaikutteisessa – eikä esimerkiksi kautsky-vaikutteisessakaan – perinteessä ole 
osattu tarttua. Marx tuntee historian umpiperät ja taantumuskaudet. Saksalaisessa ideo-
logiassa mainitaan, miten ”pelkät sattumat, kuten raakalaiskansojen päällekarkaukset, 
jopa tavalliset sodat, riittävät saattamaan tuotantovoimiltaan ja tarpeiltaan kehittyneen 
maan sellaiseen tilaan, että sen on aloitettava kaikki jälleen alusta” (VT 2, 116/MeW 
3, 54)(x). Foinikialaisten keksinnöt joutuivat pitkäksi aikaa unohduksiin, mikä johtui 
aleksanteri suuren valloituksia seuranneesta rappeutumisesta ja siitä, että he syrjäy-
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tyivät kaupankäynnistä (mt.). edelleen, Marxilla on tapana huomioida tutkimiensa 
ilmiöiden ja muodostumien alku- tai syntyehdot, ja ne osoittautuvat usein joidenkin 
suhteellisen itsenäisten, esimerkiksi yhtäältä luonnossa ja toisaalta yhteiskunnan his-
toriassa etenevien kehityskulkujen leikkauspisteeksi. Juuri tämä on ollut klassinen 
sattuman tunnusmerkki; kuten nähtiin, jo Lucretiuksella sattumat liittyivät siihen, 
miten jostakin kaukaa ilmaantuvat atomien joukot sekaantuivat muiden, sillä het-
kellä suhteellisen vakaiden joukkojen kehitykseen. esimerkiksi Grundrissen jaksossa, 
jossa tarkastellaan, miksi maapallon eri alueilla on syntynyt erilaisia omistusmuotoja 
ja tuotantotapoja, Marx toteaa: ”Jos ihmiset lopulta asettuvat asumaan kiinteästi, niin 
riippuu erilaisista ulkoisista (ilmastollisista, maantieteellisistä, fyysisistä jne.) ehdoista 
sekä heidän erityisistä luonnollisista taipumuksistaan (heidän heimoluonteestaan) mi-
ten ja missä määrin tämä alkuperäinen yhteisö muuttuu” (GR 1, 407–408/GRD 376)
(x). Pääomassa tullaan hyvin lähelle samaa ajatusta: ”eri yhteisöt tapaavat ympäröivässä 
luonnossa erilaisia tuotantovälineitä ja erilaisia elinhyödykkeitä. niiden tuotantotavat, 
elintavat ja tuotteet ovat siis erilaisia.” (PO 1, 322/MeW 23, 372.)(x) Mitä erityisesti 
kapitalismiin tulee, Pääomassa esitetään, että työn tuottavuuden kasvuun ja sen kautta 
toteutuvaan kapitalistisen tuotantotavan syntyyn vaikuttavat tekijät ovat tiivistettävissä 
ensinnäkin tuotannon aiempaan historiaan, toiseksi ”ihmisen omaan luontoon” ja kol-
manneksi ”häntä ympäröivään luontoon” (mt., 459/535). kaikissa näissä tapauksissa 
on kyse tutkittavan uuden muodostuman ilmaantumisesta eri tahoilla kehittyneiden 
determinanttien yhteisvaikutuksena.

kun tuotantotavan vaihdos sitten lähtee käyntiin, se on kuitenkin aluksi epävarma, 
jopa kaoottinen prosessi: ”Yhteiskunnallisen tuotantotavan mullistus, tämä välttämä-
tön tulos tuotantovälineen muuttumisesta, esintyy eri siirtymismuotojen kirjavana 
sekamelskana” (PO 1, 426/MeW 23, 496)(x). epäjärjestys johtuu muun muassa siitä, 
että uusi tuotantotapa joutuu aluksi turvautumaan aiemman apuun, ja epävarmuus 
siitä, että se joutuu myös kamppailemaan sitä vastaan. kapitalismin syntyessä pääoma 
tukeutuu aluksi ”häviävien tuotantotapojen kainalosauvoihin”. Vasta myöhemmin, 
kun pääoma ”tuntee itsensä vahvaksi”, se ”heittää kainalosauvat pois ja liikkuu omien 
lakiensa mukaan” (GR 2, 132/GRD 544). Ja kaiken aikaa ”[o]n pidettävä mielessä, 
että uudet tuotantovoimat ja tuotantosuhteet eivät kehity tyhjästä [...] ne kehittyvät 
tuotannon olemassa olevan kehityksen sisällä ja taistelussa sitä sekä säilyneitä, perin-
teisiä omistussuhteita vastaan” (GR 1, 213/GRD 189)(x).145

Onnekkaassa tapauksessa uusi tuotantotapa vakiintuu ja ryhtyy valloittamaan maa-
ilmaa. Marx näyttää ajattelevan, että satunnaiset ainekset sen perustavassa kehitysku-
lussa tällöin vähenevät, mutta kadota ne eivät voi. sattumasta voidaan parhaimmillaan-
kin vapautua vain ”suhteellisesti”: ”olemassaolevan tilan perusta, sen pohjana olevan 
suhteen jatkuva uusintaminen saa ajan kuluessa säännöllisen ja järjestetyn muodon; ja 
nämä säännöllisyys ja järjestys ovat itse välttämätön momentti siinä tuotantotavassa, 
jonka pitää saavuttaa yhteiskunnallinen vakavuus ja riippumattomuus pelkästä sattu-
masta tai mielivallasta. säännöllisyys ja järjestys nimenomaan ovat annetun tuotan-
totavan yhteiskunnallisen lujittumisen ja näin ollen sen pelkästä mielivallasta ja pel-
kästä sattumasta suhteellisesti tapahtuvan vapautumisen muoto.” (PO 3, 782/MeW 
25, 801.)(x) kun siis satunnaisia aineksia aina on mukana, niin ”sama taloudellinen 
perusta – sama pääehdoiltaan – voi lukemattomien erilaisten empiiristen seikkojen, 
luonnonehtojen, rotusuhteiden, ulkoapäin tulevien historiallisten vaikutusten jne. 
johdosta tuoda kehityksessä ilmi loputtomia muunnelmia ja vivahteita, jotka ovat kä-
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sitettävissä ainoastaan näiden empiirisesti annettujen seikkojen erittelyn avulla”. (PO 
3, 780/MeW 25, 800.)(x). se, että sattumien valta ei kuitenkaan ole enää niin suuri 
kuin tuotantotavan synnyn aikana, liittyy siihen, että tuotantotapa on nyt muotoutu-
nut tiiviimmäksi, keskittyneemmäksi kokonaisuudeksi, jonka osien yhteispeli sujuu 
jossain määrin paremmin: ”itse tällä orgaanisella järjestelmällä [so. esim. porvarillisella 
talousjärjestelmällä] totaliteettina on omat edellytyksensä ja sen kehitys totaliteetiksi 
muodostuu juuri siitä että se alistaa kaikki yhteiskunnan elementit tai luo yhteiskun-
nasta ne elimet, jotka siitä vielä puuttuvat” (GR 1, 214/GRD 189)(x).

sattumista puhuttaessa on syytä ottaa esiin myös engels. Vaikka ei olisi järkevää pää-
tellä engelsin ajatuksista suoraan Marxin ajatuksiin, voidaan hänen kannanottojaan 
kuitenkin käyttää selventämään Marxin näkemystä kysymyksissä, joissa ne tuntuvat 
käyvän suurin piirtein yksiin;146 tästä pidättyminen merkitsisi tarpeetonta laajojen 
aineistojen hukkaan heittämistä. sattuman filosofiasta engels kirjoitti huomattavasti 
enemmän kuin Marx väitöskirjakautensa jälkeen; suuri osa siitä on kylläkin vain puo-
livalmista, Luonnon dialektiikan katkelmiin sisältyvää tekstiä. engels korostaa voimak-
kaasti, että sattuma ja välttämättömyys ovat ajatusmääreitä, jotka voidaan ymmärtää 
vain toistensa yhteydessä. Tästä seuraa muun muassa, että kaikki välttämättömyys ei 
ole ”yksinkertaisen välitöntä” (einfache direkte Notwendigkeit) (LD 268/MeW 20, 
487).147 esimerkiksi sitä, että kirppu puri jotakuta yöllä kello neljältä eikä kolmelta 
tai viideltä, ei voida välttämättömyytensä puolesta rinnastaa vaikkapa aurinkokunnan 
liikettä tai energiamuotojen toisiksi muuttumista säätelevien lakien tuottamiin ilmi-
öihin (mt., 269–270/487–488). Tämä käy hyvin yhteen sen kanssa, miten Hegel ja 
väitöskirjavaiheen Marx ymmärtävät satunnaisuuden objektiiviseksi ja aina suhteel-
liseksi, ikään kuin joihinkin välttämättömyyksiin sekoittuneeksi sekä erilaisia asteita 
sisältäväksi. engels kuitenkin jättää mainitsematta sattuman varsinaisen ontologisen 
perustan, joka on siinä, että materiaan sisältyy sekä enemmän että vähemmän pysyviä 
tai vakaita aineksia. Tämä aukko voisi antaa aiheen tulkita hänen kantansa siten, et-
tä sattuman filosofiaa voitaisiin selvittää vain ihmisen tiedostuskyvyn vajavaisuuteen 
keskittymällä.

engels on kuitenkin ollut ainakin jossain määrin tietoinen myös sattuman ontolo-
giasta. Tämä käy ilmi hänen sanoessaan toisessa yhteydessä, että vaikka taloudelliset 
olosuhteet muodostavat historian perustan, niin historiaan vaikuttavat myös lukuisat 
päällysrakenteen tekijät, jotka ”ovat vuorovaikutuksessa, jossa väistämätön taloudelli-
nen edistys raivaa loppujen lopuksi tiensä lukemattomien sattumien kautta (ts. olioi-
den ja tapahtumien kautta, joiden keskinäinen sisäinen yhteys on niin kaukainen tai 
niin vaikeasti todistettavissa, että voimme unohtaa sen, katsoa sen olemattomaksi)” 
(ki 429–430/MeW 37, 463)(x). Tästä näkyy, että Hegelin ja Marxin tavoin myös 
engels ymmärtää sattumat suhteellisen itsenäisten – toisiinsa vain ”kaukaisessa” yhtey-
dessä olevien – entiteettien tai prosessien vuorovaikutukseksi. esimerkiksi suhteellisen 
vakaiden olioiden liikettä säätelevien suhteellisen vakaiden kausaaliketjujen yllättävät 
yhteen osumiset ovat juuri sellaista.

koska engels kirjoitti runsaasti myös vapauden problematiikasta, voidaan vielä ky-
syä, missä suhteessa hänen sattuman filosofiansa on hänen vapauskäsitykseensä. Mar-
xin tavoin engels korosti tarvetta saattaa tuotannon anarkian – sattumille liian suu-
ren vallan antavan tuotantotavan – hallitsema yhteiskuntakehitys ihmisen kontrolliin 
(esim. VT 5, 474/MeW 20, 261). samantapainen on hänen vapauden määritelmänsä, 
joka tähdentää ”sokean” välttämättömyyden voittamista (ks. mt., 296/106) ja jossa 
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vapauden todetaan olevan ”luonnon välttämättömyyksien tiedostamiselle perustuvaa 
valtaa itsemme ja ulkoisen luonnon yli” (mt., 297/106). kun siis sattumien kuriin pis-
täminen tapahtuu tiedostusprosessin kautta, seuraako siitä väistämättä, että sattumat 
liittyvät vain ihmisen tiedostuskyvyn puutteellisuuteen eli ovat vain subjektiivisia? ei, 
sillä sattumien objektiivisuus ei sulje pois niiden syyperäisyyttä eikä niin ollen yrityksiä 
tiedostaa niiden syitä ja niihin liittyviä välttämättömyyksiä. kontingenssin perinteessä 
sattuma tarkoittaa jotakin, mikä olisi saattanut olla tai tapahtua myös toisin tiettyjen 
yleisten puitteiden pysyessä samoina. Tämä ei sulje pois sitä, että sen syntyyn vaikut-
tivat jotkin yleisten puitteiden ulkopuoliset tekijät. Päinvastoin, juuri niin on täyty-
nytkin tapahtua, kun kerran sattumat eivät ole absoluuttisia, vaan aina suhteellisia, 
tavalla tai toisella maailman determinaatioon osallistuvia. eri asia on, miten huolelli-
sesti engels oli tätä problematiikkaa pohtinut; hänen useimmat muotoilunsa sopivat 
yhteen sekä sattumien objektiivisen että subjektiivisen tulkinnan kanssa.

eräässä kiinnostavassa kohdassa engels pukee sanoiksi asian, jonka voi päätellä 
Marxinkin teoksista: että yhteiskunnan taloudellisen perustan piirissä sattumilla on 
vähemmän valtaa kuin sen ulkopuolella: ”Mitä pitemmälle kulloinkin tutkimamme 
ala loittonee taloudellisesta ja lähenee puhtaasti abstraktia ideologista, sitä enemmän 
havaitsemme, että se ilmentää satunnaisuuksia kehityksessään, ja sitä mutkittelevam-
maksi muuttuu sen kulkukäyrä” (VT 6, 627/MeW 39, 207; suomennosta muutettu)
(x). Tiivistäen voi sanoa, että engelsin käsitys sattuman luonteesta käy pääpiirteissään 
yhteen Marxin käsityksen kanssa; hänen ajatustensa yksityiskohtaisempi tarkastelu ei 
ole tässä välttämätöntä.

7.3. Louis Althusser sattumien merkityksestä

ennen myöhemmän Marxin luontokäsitykseen siirtymistä kannattaa vielä sanoa muu-
tama sana Louis althusserista (1918–1990), jota koskeva väittely näyttää eriytyneen 
omaksi Marx-keskustelun sivuhaarakseen ja taiteenlajikseen. althusser esitti kesken-
eräiseksi jääneessä, postuumisti 1990-luvun puolivälissä julkaistussa tekstissään La 
courant souterrain du matérialisme de la rencontre (Yhteensattumien materialismin maan-
alainen virtaus; kirj. 1982), että Marx kuuluu samaan sattumien merkitystä korosta-
neeseen filosofiseen perinteeseen kuin epikuros, Lucretius, Machiavelli, Heidegger ja 
eräät muut. Voiko Marxin intellektuaalisesta elämäkerrasta nähdä, miten hän päätyi 
tällaiseen perinteeseen? Tähän althusser vastaa tekstinsä erääseen versioon liittyvässä 
käsinkirjoitetussa lisäyksessä mainitsemalla Marxin väitöskirjan (ks. notes 2006, 206). 
Julkaistussa versiossa väitöskirjaa ei mainita, mutta on ilmeistä, että althusserin käsitys 
Marx-sattuma-problematiikasta on muotoutunut siihen tutustumisen pohjalta. itse 
asiassa voi kysyä, onko Marxin väitöskirja ehkä vaikuttanut merkittävällä tavalla siihen, 
miten althusser yleensäkin kehitteli – siis muitakin kuin Marxia koskevia kysymyksiä 
käsitellessään – ”yhteensattumien materialismia” (vrt. Lahtinen 1997, 246). Marxin 
osalta hänen konseptioonsa joka tapauksessa sisältyy äsken mainittu teema eri tahoilla 
suhteellisen itsenäisinä edenneiden kehityskulkujen yhteen osumisesta, mutta myös 
runsaasti muuta ainesta.



Nuoren Marxin luonnonfilosofia ja sen ekologiset seuraukset  219

althusser tulkitsee aluksi epikurosta: ”epikuros selittää meille, että ennen maail-
man muodostumista ääretön määrä atomeja putosi yhdensuuntaisesti tyhjyydessä. ne 
putoavat kaiken aikaa. Tämä implikoi sen, että ennen maailmaa ei ollut mitään, ja 
samanaikaisesti sen, että maailman kaikki elementit ovat olleet olemassa ikuisuudesta 
asti, jo ennenkuin mitään maailmaa oli.” (althusser 1994 [1982], 541.)(x) atomit 
olivat ”abstrakteja elementtejä, joilta puuttui kaikki konsistenssi ja olemassaolo”; ne 
viettivät ”aavemaista olemassaoloa” (existence fantomatique) (mt., 542). Tässä tapaillaan 
kohtalaisen hyvin ajatusta, että yhdensuuntaisesti liikkuvat atomit eivät erotu toisis-
taan, mikä synnyttää ristiriidan, kun niitä ei silloin ole yksittäisinä olemassa; tämänhän 
Marx pani terävästi merkille. Deklinaation ilmaantuminen sitten muuttaa tilanteen: 
deklinaatio-opin mukaan ”koko maailman ja niin ollen kaiken todellisuuden ja kaiken 
merkityksen [sens] alkuperä juontuu poikkeamisesta [...] Poikkeaminen, ei Järki [la 
Raison] tai syy [la Cause], on maailman alkuperä.” (Mt., 541.)(x) Tässä ”merkitys” ja 
”Järki” viitannevat teleologiseen maailmankuvaan ja siihen liittyviin logos-oppeihin. 
Jos niin on, althusser on tältä osin luonnollisesti edelleen oikeilla jäljillä. Toisaalta 
hän antaa kuvan, kuin materiaalinen kausaatio tulisi tässä konseptiossa suljetuksi pois 
tuntemamme kaltaisen maailman ”syntyprosessista” yhtä jyrkästi kuin teleologiakin. 
Tämä ei vastaa Lucretiuksen esitystä, jonka mukaan kyseisessä prosessissa tapahtuu 
pikemminkin välttämättömyyden ja kausaation muodonmuutos. alkutilaa hallitsevat 
ehdoton, mekaaninen välttämättömyys ja determinismi; sitähän atomien säntillisen 
yhdensuuntainen liike merkitsee. Tämä sitten muuntuu sillä tavoin, ”ettei äärettö-
mästä asti syy toista seuraa” (ex infinito ne causa causam sequatur) (DRn ii,255), niin 
kuin Lucretius sanoo. syyperäisyys siis kuuluu sekä alku- että myöhempään tilaan, 
mutta edelliseen äkkijyrkässä muodossa, joka teki sellaiseen perustuvaa luonnonkuvaa 
kannattaneiden opista mielettömän, kun yksittäisten atomien olemassaoloa ei silloin 
pystytty perustelemaan.148

althusser siis sulkee materiaalisen välttämättömyyden ja kausaation sympatisoi-
mastaan maailmankuvasta pois jyrkemmin kuin tekivät epikurolaiset ja heille tukea 
antava Marx. Tämä näkyy hänen eräistä muistakin korostuksistaan ja sanonnoistaan. 
Yhteensattumien materialismissa on kyse näkemyksestä, johon sisältyy:

– ”poikkeamisen ensisijaisuus suoran radan suoraviivaisuuteen nähden” (primat de 
la déviation sur la rectitude du trajet droit) (althusser 1994 [1982], 562).

nythän kuitenkin (ks. jakso 5.2.) epikurolaisten atomit poikkeavat suoralta linjal-
ta vain erittäin vähän, vain pikkuriikkisen, mikä antaa aiheen ajatella pikemminkin 
päinvastoin. Ja kun siis atomit eivät poukkoile mielivaltaisiin suuntiin, ne pystyvät 
synnyttämään omia lakejaan noudattavan repulsion kautta näkyvän maailman. Mitä 
Marxiin tulee, hän on deklinaation vähäisyyden suhteen samoilla linjoilla. Hän kat-
soo deklinaation saavan aikaan, että atomit liikkuvat, ei enää suoraviivaisia vaan tai-
vaankappaleiden tavoin kaareutuvia tai vinoja ratoja pitkin (in schrägen Linien) (De 
87/eB 1, 281). Väite on filosofianhistorialliselta kannalta virheellinen, mutta viittaa 
pikemminkin deklinaation tois- kuin ensisijaisuuteen.

– ”välttämättömyyden alistaminen kontingenssille” (soumission de la nécessité à la 
contingence) (althusser 1994 [1982], 542).

koska suoran radan ja poikkeamisen suhteessa on kyse juuri välttämättömyyden 
ja kontingenssiksi ymmärretyn sattuman suhteesta, niin deklinaation vähäisyys tekee 
myös tämän näkemyksen kyseenalaiseksi. Toisaalta deklinaatiot kylläkin tapahtuvat 
ennalta arvaamattomina hetkinä ja sen tähden ennalta arvaamattomissa paikoissa, 
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jolloin ne voitaisiin tulkita absoluuttisiksi sattumiksi, jotka ikään kuin koko olevaisen 
ulkopuolelta puuttuvat sen kulkuun. epikurolaisuus oli siis tässä suhteessa ristiriitaista. 
Marx kuitenkin välttää ristiriidan, koska hän hylkää deklinaation erillisenä liikkeen la-
jina, jolloin siitä tulee pelkästään muun liikkeen yhteydessä ilmenevä asia. Lisäksi Marx 
arvostelee epikuroksen relativistista tendenssiä, mikä viittaa siihen, ettei hänen kantan-
sa ole althusserin kannan mukainen vaan ehkä pikemminkin sille vastakkainen.

– ” ’ei-minkään’ ensisijaisuus kaikkeen ’muotoon’ nähden” (le primat du ’rien’ sur 
tout ’forme’) (mt., 564).

Jos ei-mikään tarkoittaa tässä tyhjyyttä, niin se oli kaikilla atomisteilla olevaisen 
passiivinen alkuperuste, jota on vaikea väittää ensisijaiseksi aktiivisiin ja muodolla 
varustettuihin atomeihin nähden. Jos se taas tarkoittaa deklinaatiota, se on sille har-
haanjohtava nimitys, joka houkuttelee ymmärtämään sattumat absoluuttisiksi, vaikka 
ne olivat epikurokselle suhteellisia (joskin hänellä siis esiintyy ristiriitaisuutta). Ja vielä, 
jos tarkoitetaan sen tyyppisiä sattumia, jotka liittyvät eri tahoilta saapuvien atomien 
yhteen osumiseen, niin niiden kutsuminen ei-miksikään on yhtäläisen harhaanjoh-
tavaa, ja sitä paitsi ne muodostavat vain yhden aineksen näkyvien olioiden muotojen 
synnyssä. Toisena aineksena ovat atomien muodot ja kolmantena repulsion lainalai-
suudet. kuinka suuri rooli suhteellisille sattumille tässä kokonaisuudessa lankeaa, on 
vaikeasti määritettävissä. Marx puolestaan hylkää tyhjyyden kokonaan, eikä myöskään 
absoluuttisista sattumista voi hänen Hegeliin pohjautuvassa, joskin jo pitkälle mate-
rialistisessa konseptiossaan olla puhettakaan. epikurosta hän pitää Demokritosta tai-
tavampana, kun tämä atomin käsitteen kanssa painiskellessaan olettaa atomeille omi-
naisuuksia, mutta jättää ne tarkemmin määrittelemättä. esimerkiksi muotoja atomeilla 
siis on, joskin vain suhteellisina. koska muotojen suhteellisuus ei kuitenkaan juonnu 
ei-mistään – vaan vahvimmin atomin jakamattomuuden ja näkyvien olioiden muoto-
rikkauden ristiriidasta, jonka epikuros yrittää tällä tavoin ratkaista – ei tätäkään kautta 
voida perustella väitettä, että muodot olisivat olleet Marxille toissijaisia ei-mihinkään 
nähden. edelleen, näkyvän maailman tasolla Marx arvostaa sekä Demokritoksen että 
epikuroksen luonnontiedettä, joihin luonnollisesti sisältyi olioiden ominaisuuksilla 
ja muodoilla operointia.

– ”epäjärjestyksen ensisijaisuus järjestykseen nähden” (primat du désordre sur l’ordre) 
(mt., 562).

ei ole aivan selvää, mitä tämä tarkoittaa. Minkä asteisesta järjestyksestä ja epäjärjes-
tyksestä on kyse? Joka tapauksessa epikurolainen alkutila on tiukan välttämättömyyden 
ja järjestyksen, ei suinkaan epäjärjestyksen maailma, ja sattumien suhteellisuus pitää 
huolen siitä, ettei myöskään näkyvä maailma muutu kaaokseksi. Marx puolestaan hy-
väksyy alkutilan vain filosofisena apukonstruktiona, ikään kuin mallina – jollainen se 
luultavasti paljolti epikurolaisillekin oli – mutta pitää kiinni sattumien suhteellisuudes-
ta, ja on aivan ilmeistä, ettei todellisuus hänellekään ole perimmiltään kaaosmainen. 
kun hän ihastelee ”kuolematonta kuolemaa”, se tarkoittaa maailman rakenteiden ja 
olioiden syvältä käyvää hajoamista, mutta asian kääntöpuolena on luonnon kyky syn-
nyttää uusia tilalle, ja on selvää, ettei puhtaasta kaaoksesta voisi syntyä mitään. niinpä 
ikuisen myllerryksen ja kiertokulun alla häämöttääkin ”olemuksen maailma” tai ”sub-
stanssi” (ks. jakso 5.5.), joka on tekemisissä materian, ajan, ikuisuuden ja muutoksen 
käsitteiden kanssa.

althusserin ongelmista huolimatta häntä voi kiittää siitä, että hän yritti tutkia Mar-
xin sattumakäsityksen filosofisia lähtökohtia jo aikana, jolloin se oli kaikkea muuta 
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kuin muodikasta, ja siis suoritti uraauurtavaa työtä. enemmänkin: hän esittää myös 
konkreettisia huomioita siitä, miten Marxin väitöskirjavaiheen näkemys tämänkaltai-
sista asioista välittyi hänen myöhempään tuotantoonsa. kiinnostava on esimerkiksi 
althusserin huomautus, että Marxin suosima sanonta ”edestä löydetystä” (das Vorge-
fundene) – kun esimerkiksi ihmiset tietyssä historian vaiheessa ”löytävät edestään” sitä 
tai tätä – sisältää viittauksen yhteensattumiin (ks. mt., 571). kyseessä on hypoteesi, 
jota kannattaisi tutkia tarkemmin. edelleen, yltiödeterministisiä tulkintoja vastaan 
althusser korostaa, että Marxin mukaan lait saattavat muuttua ja että jokaisella histo-
riallisella kaudella on omat lakinsa (mt., 568). Hän viittaa Pääoman toisen painoksen 
loppusanoihin, joissa Marx siteeraa myönteisen tuntuisesti teoksestaan Pietarissa il-
mestynyttä arvostelua: ”saatetaan sanoa, että taloudellisen elämän yleiset lait ovat aina 
samat [...] Marx kiistää juuri sen. Hänen mielestään ei ole sellaisia abstraktisia lakeja 
[...] Päinvastoin hänen käsityksensä mukaan kullakin historiallisella aikakaudella on 
omat lakinsa”. (PO 1, 25/MeW 23, 26.) koska Marxin mukaan on olemassa myös 
ylihistoriallisia lainalaisuuksia, ei arvostelija kuvannut hänen kantaansa täsmällisesti, 
mutta koska vakiona pysyvän avulla ei voida selittää muutosta ja kehitystä, mikä taas 
oli Marxille kaiken a ja O, rajoittunutkin näkemys toi esiin jotakin hyvin oleellista, 
missä nähtävästi oli syy siihen, ettei Marx ryhtynyt sitä täydentämään.

althusser kiinnittää huomiota myös Marxin esitykseen kapitalistisen tuotantotavan 
syntyprosessista ja niin sanotusta alkuperäisestä kasautumisesta. se nimittäin näyt-
tää sisältävän idean tietyn, vaurastumisen alkuun päässeen ihmisjoukon sekä kaikesta 
muusta paitsi työvoimastaan putsatun köyhälistön yhteensattumisesta:149 ”Raha ja 
tavara eivät alun pitäen ole pääomaa [...] niiden täytyy muuttua pääomaksi. Mutta 
itse tämä muutos voi tapahtua vain määrätyissä oloissa, jotka ovat seuraavat: kahden 
hyvin erilaisen tavaranomistajan tulee joutua toistensa kanssa tekemisiin, toisaalta rahan, 
tuotantovälineiden ja elinhyödykkyiden omistajien [...] toisaalta vapaiden työmiesten, 
oman työvoimansa ja sen kautta työn myyjien.” (PO 1, 641/MeW 23, 742; korost. 
JH.)(x) Tietyllä abstraktiotasolla kyse todellakin on sattuman aineksia sisältävästä ta-
pahtumasta. nuo kaksi väestönosaa eivät synny yhdessä yhtenäisessä prosessissa vaan 
osittain eri reittejä. köyhälistön synnyssä keskeistä on etenkin talonpoikien maaomai-
suuden pakkoluovutuksen historia, tuotantovälineiden omistajien synnyssä taas muun 
muassa käsityöpajojen, manufaktuurien ja teollisuuden alkumuotojen historia. sitä 
paitsi prosessit etenevät eri maissa eri tavoin. Marx itse toteaa maaomaisuuden ryövää-
misestä, että se ”näyttää eri maissa erilaiselta ja sen kehityskaudet ovat eri järjestyksessä 
sekä sattuvat yhteen eri historiankausien kanssa” (mt., 642–643/744)(x).

kuitenkin Marx tuntuu puhuvan kapitalistisen tuotantotavan synnystä kyseisten 
sekä eräiden muidenkin prosessien – kuten edellä mainittiin, hän kytkee kapitalismin 
synnyn myös muun muassa työn tuottavuuden kohoamiseen ja jopa ulkoisen luonnon 
laatuun – jokseenkin ilmeisenä lopputuloksena. ainakaan hän ei esitä Pääoman rele-
vanteissa jaksoissa esimerkkejä siitä, että kehityskulku olisi jossain läntisen kulttuuri-
piirin keskeisessä maassa ehkä voinut katketakin. althusser päättelee nyt, että Marxilla 
olisi sattumia korostavan, aleatorisen 150 tuotantotavan konseptionsa lisäksi myös 
toinen, ”totalitaarinen, teleologinen ja filosofinen” (althusser 1994 [1982], 573) tuo-
tantotavan konseptio. Marx siis olisi vakavalla tavalla ristiriitainen. niin ei kuitenkaan 
tarvitse olla. Marx on saattanut myös ajatella, että kyseessä on tapaus, jossa lukuisten 
sattumien takana vaikuttaa – tätä sanontaa äsken jo siteerattiin – ”niitä sääntävä si-
säinen laki” (PO 3, 815/MeW 25, 836). käytännössä: mikäli puheena olevat kaksi 
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väestönosaa eivät heti löydä toisiaan, niin tietyn yleisemmän lain tai lakien joukon 
vaikutuksesta niiden alaosastoja syntyy yhä lisää ja yhä useammille tahoille, kunnes 
kohtaaminen lopulta tapahtuu ja uuden tuotantotavan kehitys vauhdittuu. Tällöin se, 
korostuuko kehityskulussa satunnaisuus vai lainalaisuus, riippuu siitä, miten pitkällä 
ajanjaksolla kehitystä tarkastellaan. kyse ei siis ole kahdesta konseptiosta, vaan yhden 
ja saman konseption eri puolista. Marx ajatteli todennäköisesti näin, ja ne lait, jotka 
pitkällä tähtäimellä tekevät kehityksen yhä välttämättömämmäksi, liittyvät nähtäväs-
ti perimmiltään tekniikan ja työvälineiden kehitykseen (esim. PO 1, 332/MeW 23, 
385) sekä paljolti siitä juontuvaan, feodalismin loppuaikoina edenneeseen elinkeino-
rakenteen muutokseen, joka tuotti erilaisilla tavoilla ihmisjoukkoja, jotka ”äkkiä ja 
väkivaltaisesti kiskaistaan irti elinkeinoistaan” (mt., 642/744). (Tapahtumien väki-
valtaisuus johtui siitä, että ne etenivät jyrkän luokkaherruuden oloissa.) Onnistuuko 
Marx todistamaan tämän riittävän seikkaperäisesti, olisi tutkimisen arvoinen kysymys. 
Joka tapauksessa lopputulos, kapitalismin voimallinen läpimurto ja levittäytyminen 
yhä useampiin maihin, puhuu sen puolesta, ettei ilmiö ollut pitkälle determinoitu 
pelkästään Marxin mielikuvituksessa vaan myös objektiivisesti.151

kuten näkyy, myös althusserin konkreettisemmista kehitelmistä – eikä pelkästään 
epikurolaisuuteen liittyvistä filosofisista lähtökohdista – voi aavistaa, että hän paisuttaa 
satunnaisuuden merkityksen suurempiin mittoihin kuin Marx. Tämän kanssa sopii 
yhteen, että hän esittää artikkelissaan ajatuksia, joita oli tullut esiin jo hänen aiem-
massa Hegel-vaikutteisen marxismin kritiikissään.152 kyse on etenkin epäluuloisuu-
desta totaliteetin ja olemuksen käsitteitä kohtaan. althusser totesi jo 1970-luvulla, 
että puhe totaliteetista houkutteli pitämään jotakin kokonaisuutta ”aktuaalisena ole-
muksena, joka kattaa tyhjentävästi kaikki ilmentymänsä” tai erottamaan siinä ”ole-
musta edustava keskus” (althusser 1984 [1975], 162). 1980-luvulla hän kirjoittaa 
vieläkin jyrkemmin, että yhteensattumien materialismin tarkoituksena on ”kaiken 
olemusta (Ousia, essentia, Wesen), toisin sanoen Järkeä (Logos, Ratio, Vernunft) ja 
siis alkuperää ja Päämäärää koskevan filosofian radikaali hylkääminen” (althusser 
1994 [1982], 561)(x). Tällaista näkemystä on vaikea eritellä yksityiskohtaisesti siksi, 
että siinä itse asiassa heitetään pois oleellisia osia koko filosofian perinteestä. Vaikka 
ousia vakiintui keskeiseksi filosofiseksi termiksi vasta Platonin ja aristoteleen myötä, 
se liittyi asiasisältönsä puolesta jo ensimmäisten tunnettujen filosofien pyrkimykseen 
löytää tiuhaan vaihtuvien ilmiöiden takaa jotakin pysyvämpää ja lainalaisempaa, ja 
niin tieteiden kuin muunkin inhimillisen tiedostuksen historia viittaa toki siihen, 
että kysymyksenasettelussa oli vahva mielekkyys. Myöskään Marx ei missään kehi-
tysvaiheessaan hylännyt olemuksen käsitettä. Väitöskirjassaan hän kutsuu atomien 
maailmaa olemuksen maailmaksi  (esim. De 104/eB 294), ja teoksen keskeisimpiin 
pyrkimyksiin kuuluu sen osoittaminen, miten atomin käsite hankaloittaa siirtymistä 
olemuksen piiristä ilmiöiden maailmaan (erit. mt., 103/293). Myöhemmin Marx to-
tesi, että ”jos olioiden ilmenemismuoto ja olemus yhtenisivät välittömästi, kaikki tiede 
olisi turhaa” (PO 3, 805/MeW 25, 805), ja esimerkiksi pohti Feuerbach-teeseissä ja 
Pääomassa (ks. esim. PO 1, 168/MeW 23, 192) ihmisen olemuksen tai hänen ”luon-
tonsa” määrittelyä. Luonnollisesti olemuksen merkitystä, kuten mitä tahansa asiaa, 
on mahdollista korostaa liikaa, ja on aivan oikein arvostella olemusoppeja, joiden 
mukaan jonkin asian olemuksellinen puoli olisi ikiaikaisesti hajoamaton, välttämättä 
muuttumaton, välttämättä sisäisesti monoliittinen (esimerkiksi yhdestä ainoasta laista 
koostuva), välttämättä taivaankannen päällä häikäisevässä kirkkaudessa kylpevä, tai 



Nuoren Marxin luonnonfilosofia ja sen ekologiset seuraukset  223

säätelisi ja hallitsisi täydellisesti sitä kokonaisuutta, jonka olemus se on. althusserilla 
on kuitenkin taipumusta muotoilla kritiikkinsä tavalla, joka on vaarassa sulkea hänet 
koko filosofian rationaalisen tradition ulkopuolelle.

althusserin filosofiassa ja maailmankuvassa oli tunnetusti myös deterministisemmät 
pisteensä. Tämä näkyi esimerkiksi taipumuksena redusoida yhteiskunnallisia ilmiöitä 
luokkataisteluksi ja ilmeni selkeänä myös hänen ihmiskuvassaan, joka liittyi hänen 
niin sanottuun teoreettiseen antihumanismiinsa. Historiallisesti katsoen teoreettinen 
antihumanismi syntyi reaktiona eksistentialistis-sävyisiin marxismitulkintoihin ja si-
sälsi myös kiinnostavaa ja pätevää ainesta, mutta ihminen ymmärrettiin siinä ranska-
laisen strukturalismin hengessä 153 oleellisesti ulkoapäin, yhteiskunnan ja kulttuurin 
rakenteista käsin määräytyväksi entiteetiksi, jolloin hänellä ei voinut olla aidon sub-
jektin luonnetta. niinpä ”[h]istorian ’subjekteja’ ovat annetut ihmisyhteiskunnat. ne 
ilmenevät kokonaisuuksina, joiden ykseyden konstituoi kompleksisuuden tietty spesifi 
tyyppi”. (althusser 1969 [1964], 231.) Myös tämä juonne tulee esiin yhteensattumien 
materialismia koskevassa artikkelissa. Tämä materialismi ”ei ole subjektin sellaista [so. 
materialismia] (olkoon se Jumala tai proletariaatti), vaan prosessin sellaista, prosessin 
joka ilman subjektia pakottaa hallitsemansa subjektit (yksilöt tai muut) kehityksensä 
järjestykseen, jolla ei ole määritettävissä olevaa loppua” (althusser 1994 [1982], 563)
(x). althusser ei siis pääse aleatorisen materialismin kehitelmässään eroon aiemmista, 
runsaasti kritiikkiä herättäneistä opeistaan.154 siitä huolimatta kannattaa vielä ker-
ran korostaa, että idea Marxin tekstien tutkimisesta siltä kannalta, missä määrin niissä 
operoidaan suhteellisen itsenäisten tapahtumakulkujen yhteen osumisella, oli suuren 
luokan innovaatio. althusserin huomiot vahvistavat kuvaa, että Marxin jo väitöskir-
jassaan esittämät ajatukset sattumien merkityksestä muodostavat hänen myöhemmän 
ajattelunsa erään keskeisen puolen.

7.4. Myöhemmän Marxin luontokäsitys ja ekologia

7.4.1. Luonnon luonto?

Marxin väitöskirjan ja hänen myöhempien teorioidensa yhteyksiä on syytä tarkastella 
paitsi sattuma-teeman myös hänen yleisen luontokäsityksensä valossa, jolloin samalla 
päädytään ekologisiin tai niille perspektiiviä luoviin, nykyisellä termillä ympäristö-
filosofisiin kysymyksiin. aluksi kannattaa torjua eräs virheellinen, itse asiassa aivan 
nurinkurinen näkemys, jonka tausta on siinä, että vaikka Marxin panos ekologialle on 
alettu 1990-luvulta alkaen melko yleisesti tunnustaa, liikkeellä on yhä myös aiemmin 
syntyneitä ajattelukaavoja, eikä asiaa sitä paitsi ole vielä uudemmassakaan tutkimuk-
sessa myönnetty mitenkään yksimielisesti. niinpä yhä voi törmätä jopa käsitykseen 
Marxista suorastaan antiekologisena ajattelijana. Yhden haaran tässä katsomuksessa 
muodostaa eräiden ympäristöfilosofien väite, että Marx olisi pitänyt luontoa pelkkänä 
ihmisen välineenä, mikä olisi hänen filosofiassaan näkynyt siinä, ettei hän edes vaivau-
tunut tematisoimaan positiivisella tavalla niin sanottua luonnon luontoa eli luontoa 
sinänsä, ihmisestä riippumattomana. 
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John Passmore kirjoittaa tässä hengessä, että ”Hegelillä ja myöhemmin Marxilla 
luonto itsessään on ’negatiivisuus’. Tämä ei tietenkään tarkoita, ettei luontoa ole ole-
massa, vaan että se on olemassa ainoastaan tullakseen voitetuksi, humanisoiduksi.” 
(Passmore 1997 [1974], 39–40.) Clive Ponting taas tietää, että Marx omaksui jopa 
nuoruudentöissään ”yleisen eurooppalaisen näkemyksen, että luonnolla on merkitystä 
vain ihmisen vaatimusten kannalta”, ja julisti muun muassa, että luonto ”itseään var-
ten” on ”ihmiselle ei mitään” (Ponting 1991, 157). alfred schmidt, lähelle Frankfurtin 
koulukuntaa sijoittuva filosofi, joka tuntee Marxia edellisiä paremmin ja myös arvostaa 
häntä, tulee silti antaneeksi tämänkaltaisille tulkinnoille taustatukea katsoessaan Mar-
xin tarkastelleen luontoa perimmiltään vain suhteessa ihmiseen: ”Marxin lähtökohtana 
on, että luonto on ’kaikkien työvälineiden ja työn kohteiden alkulähde’, so. hän näkee 
sen alusta asti ihmisen toimintaan suhteessa olevana. kaikki muut lausumat luonnosta, 
niin spekulatiiviset, tietoteoreettiset kuin luonnontieteellisetkin, edellyttävät jo enna-
kolta ihmiselle ominaisia teknologis-taloudellisia omaksumistapoja, yhteiskunnallista 
käytäntöä.” (schmidt 1993 [1962], 8.)(x)155 schmidtin mukaan Marxin materialismi 
on ”ei-ontologista” (mt., 10). Luonto tosin tarkoittaa siinä myös ”kokonaistodellisuut-
ta” (Gesamtwirklichkeit) (mt., 22), mutta tämä näkemys jäisi liian abstraktiksi, mikä 
voidaan ylittää vain siten, että ”luonto [...] suhteutetaan yhteiskunnan elämänproses-
siin” (mt., 21). Ja kuten Ponting myös schmidt tähdentää, että Marxin katsannossa 
ihmisestä erillinen luonto on ihmiselle ”ei mitään” (mt., 22).156 

Tämän lajin tulkitsijoille Marxin väitöskirja on epäilemättä hankala pala, eivätkä 
useimmat heistä sitä mainitsekaan. schmidt mainitsee ohimennen (mt., 140–141), 
mutta valikoi esiin pelkästään yhden kohdan, sen jossa Marx puhuu ihmisen asemasta 
luonnossa tähdentäen, että ihmisen on murrettava ”halun ja paljaan luonnon voima 
itsensä sisällä” (De 90/eB 284). Todellisuudessahan luonto sinänsä tulee tarkastelluksi 
Marxin traktaatissa filosofisella – erityisesti ontologisella – tasolla erittäin monipuoli-
sesti ja sekä antiikin atomismia että myös uuden ajan luonnonfilosofiaa, vahvimmin 
Hegeliä, hyödyntäen. Voitaisiinko kuitenkin ajatella, että Marx myöhemmin hylkäsi 
kaikkinaisen objektiivista luontoa koskevan filosofoinnin? niin ei suinkaan ole. edellä 
tähän on jo viittailtu, mutta katsotaanpa asiaa vielä kerran.

aluksi kannattaa silmäistä Pontingin ja schmidtin korostamaa detaljia, heidän Mar-
xin vuoden 1844 Käsikirjoituksista siteeraamaansa sanontaa. Marxin lause kuuluu ko-
konaisuudessaan seuraavasti: ”Mutta myös luonto, abstraktisti otettuna, itseään varten, 
ihmisestä erilleen fikseerattuna, on ihmiselle ei mitään.” (VT 1, 309/eB 1, 587; suo-
mennosta muutettu.)(x) sanat kuitenkin kuuluvat puheena olleeseen (jaksossa 6.2.) 
kohtaan, jossa Marx arvostelee Hegelin luonnonhavainnoinnin liiallista abstraktiutta 
ja skemaattisuutta. niinpä niiden tarkoitus on erittäin todennäköisesti aivan päinvas-
tainen kuin arvostelijat olettavat: ne tarkoittanevat, että sellaiselle ajattelijalle luonto 
on ”ei mitään”.157 Hiukan edempänä Marx toistaakin lähes saman lauseessa, jonka 
tekstiyhteydestä näkyy selvästi, että se viittaa Hegeliin: ”Luonto luontona [...] luonto 
näistä [so. Hegelin] abstraktioista irrotettuna, erotettuna on ei-mikään, itsensä ei mik-
sikään todistava ei-mikään, [se siis] on mieletön tai sen mieli on vain ulkoisuutta, joka 
täytyy kumota” (mt., 310/587)(x). Jos luonto ensin ”fikseerataan” ihmisestä erilleen, 
mikä tendenssi Hegelin ristiriitaiseen näkemykseen sisältyi sikäli kuin hän korvasi 
luonnon oman yleisyyden käsitteiden yleisyydellä ja korosti liikaa ihmisen henkisyyttä, 
niin sen jälkeen on truismi, ettei luonnolla ole ihmiselle merkitystä. Mutta jos ja kun 
tämä ei ole Marxin oma, vaan päinvastoin hänen ankarasti arvostelemansa näkemys, 
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niin tekstikohta viittaa itse asiassa siihen, että Marx pitää positiivista luonnonfilosofiaa 
tarpeellisena. 

se, että luonnon luontoa tarkastelevalla luonnonfilosofialla oli Marxille merkitystä 
vielä väitöskirjavaiheen jälkeenkin, näkyy useista muistakin seikoista. niihin kuuluvat 
vuoden 1844 Käsikirjoitusten eräät muut jaksot, joissa muun muassa puhutaan luon-
nosta ”olemusvoimilla” (Wesenskräfte) varustettujen olioiden verkostona (ks. VT 1, 
299–300/eB 1, 578), pohditaan eläimen olemusta, sen ”lajinelämää” (Gattungsleben) 
tai ”lajinluonnetta” (Gattungscharakter) (ks. mt., 223–225/515–517) ja mainitaan 
luonnon kyvystä kehittyä ihmiseksi. samoin niihin kuuluvat Pyhän perheen ranska-
laista materialismia koskeva jakso Descartes- ja Bacon-kommentteineen, Saksalaisen 
ideologian antiikkijakso atomismikommentteineen, Lassalle-kirjeet vuosilta 1857 ja 
1858, Pääoman luonnonfilosofiset kommentit, jotka koskevat muun muassa mää-
rällisten muutosten laadullisiksi muuttumisen pätevyyttä luonnontieteessä (PO 1, 
282/MeW 23, 327), ristiriidan esiintymistä luonnonilmiöissä (mt., 105/118–119) ja 
”koiran luontoa” (mt., 547/637), sekä Marxin innostunut suhtautuminen Darwiniin, 
jonka hän katsoi romuttaneen teleologisen luonnonkuvan. useita näistä mainittiin jo 
edellä, eräisiin palataan pian. Lisäksi on syytä muistaa Marxin engelsin luonnonfi-
losofiselle tutkimushankkeelle antama tuki. Vaikka tämä on epäsuora todiste, se on 
erittäin vahva. Marxin ja engelsin yhteistyö oli niin tiivistä, että jos Marx olisi epäil-
lyt koko laajan hankkeen mielekkyyttä, siitä olisi täytynyt jäädä selkeitä jälkiä hänen 
tai engelsin teksteihin tai muihin dokumentteihin. kaikki tämä osoittaa, ettei Marx 
olisi voinut hyväksyä schmidtin näkemystä, joka onkin perin erikoinen. esimerkiksi 
olemuksen ja siihen läheisesti liittyneen atomin käsitteiden historiasta näkyy selväs-
ti, että luontoa jäsentävät filosofiset kategoriat eivät synny pelkästään luonnon suh-
teuttamisesta yhteiskuntaan, vaan myös ja ennen muuta luonnon itsensä eri puolien 
– pysyvän ja vaihtuvaisen, näkyvän ja näkymättömän jne. – keskinäisten suhteiden 
hahmottamisesta. 

On toki tunnettua, ettei Marx enää väitöskirjavaiheensa jälkeen kirjoittanut luon-
nosta sinänsä laajasti. sitä mukaa kuin hänen kaiken ajattelunsa painopiste siirtyi 
filosofiasta historian kulkuun ja poliittiseen taloustieteeseen, hänen luontoajattelunsa 
painopiste siirtyi luonnosta sinänsä ihmisen ja luonnon suhteeseen. Jälkimmäisen aihe-
piirin kunnollinen, johdonmukainen käsittely edellyttää kuitenkin tiettyä näkemystä 
edellisestä. esimerkiksi luonnon roolia ihmisen olemuksen rakentumisessa on vaikea 
tutkia ilman, että tiedetään jotakin siitä, millainen ihmistä ympäröivä luonto oli ennen 
ihmisen ilmaantumista. niinpä on hyvinkin mahdollista, että Marxin väitöskirjalla 
on ollut huomattava vaikutus hänen myöhempään luontoajatteluunsa myös siltä osin 
kuin se koskee ihmisen luontosuhdetta. Minkä luonteista tuo vaikutus saattaisi olla? 
Jo alustava pohdinta osoittaa, että olisi todella erikoista, jos se olisi  ekologian kannalta 
kielteistä. epikuroksen deklinaatioiden myötä Marxin luonnonkuvasta tulee terävän 
antimekanistinen. Luonto näyttäytyy hänelle sattumia sisältävänä ja viime kädessä 
ihmiskuntaa väkevämpänä ”kuolemattomana kuolemana”, mutta samalla kyvyiltään 
produktiivisena, erilaisten ”korkeampien” muotojen, myös ihmisen synnyttäjänä, joka 
saattaa tietyn rajoittuneen joskin ehkä hyvinkin pitkän ajan antaa tukea hänen pyrki-
myksilleen. näin Marxin väitöskirjan ydinsisältö käy itse asiassa hienosti yhteen sen 
kanssa, mitä nykyinen ympäristöfilosofia pyrkii osoittamaan. Passmoren ja muiden 
pelkäämästä luonnon yksioikoisesta välineellistämisestä ja filosofisesta nujertamisesta 
se on mahdollisimman kaukana. 
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seuraavaksi on mahdollista yksilöidä joukko Marxin väitöskirjassa ja/tai Epiku-
ros-vihkoissa esiintyviä luontoajattelun aspekteja tai teemoja, jotka tulevat esiin myös 
hänen myöhemmissä ekologisissa kehitelmissään. niistä on ollut puhe jo aiemmissa 
luvuissa; tarkoitus on nyt tehdä niistä yhteenveto sekä antaa lisää valaisua niiden 
myöhemmistä ilmentymistä. Osittain teemat menevät päällekkäin, koska kysymys on 
usein joidenkin perusasioiden aspekteista, jotka kuitenkin saavat Marxin monimut-
kaisessa ja moneen suuntaan haarautuvassa teoriakompleksissa myös itsenäisempää 
merkitystä. Luettelo on myös siinä mielessä heterogeeninen, että siinä esiintyy sekä 
”suurempia” että ”pienempiä”, enemmän ja vähemmän keskeisiä kysymyksiä. Yleisku-
vaa niiden roolista Marxin ajattelun kokonaisuudessa pyritään hahmottamaan vasta 
luvun lopussa. 

7.4.2 Marxin luontokäsityksen aspekteja

7.4.2.1. Sattumien ekologinen merkitys

kuten nähtiin, Marx ei enää väitöskirjavaiheensa jälkeen tutkinut eksplisiittisesti sattu-
mien luonnetta ja merkitystä; vain joukko lyhyitä kommentteja löytyy. niinpä hän ei 
kehitellyt mitään erityistä sattumakonseptiota myöskään luonnonfilosofisissa tai eko-
logisissa yhteyksissä. kuitenkin myös tällä alalla sattumat ovat Marxilla jollain tavoin 
mukana, aivan kuten kapitalismiteoriassa ja historianfilosofiassakin. Hän ymmärtää 
hyvin, että ekologisten ongelmien yksi alkuperä on luonnon satunnaisina näyttäyty-
vissä piirteissä, esimerkiksi sääilmiöiden vaikeasti ennakoitavassa vaihtelevuudessa, 
mikä kietoutuu usein yhteen erilaisten yhteiskunnallisten syiden kanssa: ”Maaperä jota 
köyhdytetään alati ja joka ei saa tarvitsemiaan aineita – keino-, kasvis- ja eläinlannoi-
tuksella – tulee edelleen sään vaihtelevan suosion perusteella, siis ihmisen vaikutuksesta 
riippumattomien olosuhteiden vallitessa, tuottamaan hyvin erisuuruisia satoja [...] 
Tällaisten ehtojen vallitessa suotuisat ilmastolliset edellytykset [vain] raivaavat tietä 
nälkävuodelle”. (ki, 345/MeW 35, 155.) ”Voimakkaat hinnan heilahtelut aiheuttavat 
uusintamisprosessissa keskeytyksiä, suuria ristiriitoja ja jopa katastrofejakin. etenkin 
varsinaiset maanviljelystuotteet ja orgaanisesta luonnosta saatavat raaka-aineet ovat 
vaihtelevien satojen jne. seurauksena [...] tällaisten arvonheilahdusten alaisia. sama 
työnpaljous voi tässä saada hallitsemattomien luonnonolojen, sääolojen suotuisuuden 
tai epäsuotuisuuden jne. johdosta ilmauksensa hyvin erilaisina käyttöarvojen määrinä”. 
(PO 3, 124/MeW 25, 127–128.) 

Tämäntapaiset huomiot niin sanotusta luonnon oikukkuudesta ovat ekologisesti 
tärkeitä mutta myös arkisia; niitä saattoi ja saattaa kuka tahansa tehdä ilman erityistä 
teoretisointiakin. Marx näyttää kuitenkin antavan niille niin paljon painoa, että se 
vaikuttaa hänen edistyskäsitykseensä, mikä lisää suuresti asian mielenkiintoa ja tuo 
siihen filosofista sävyä. Marx kirjoittaa: ”kuten villi-ihmisen täytyy tyydyttääkseen 
tarpeensa, säilyttääkseen ja uusintaakseen elämänsä kamppailla luonnon kanssa, siten 
täytyy sivistyneenkin ihmisen tehdä, ja hänen täytyy tehdä se kaikissa yhteiskunta-
muodoissa ja kaikkien mahdollisten tuotantotapojen kohdalla. ihmisen kehityksen 
myötä laajenee tämä luonnonvälttämättömyyden valtakunta, koska ihmisen tarpeet 
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laajenevat; mutta samalla laajenevat tarpeita tyydyttävät tuotantovoimat. Vapaus tällä 
alueella saattaa muodostua ainoastaan siitä, että yhteiskunnallistunut ihminen, yhteen 
liittyneet tuottajat sääntävät rationaalisesti tätä aineenvaihtoaan luonnon kanssa, saat-
tavat sen yhteiseen valvontaansa sen sijaan että se hallitsisi heitä sokeana mahtina”. (PO 
3, 808/MeW 25, 828.)(x) Tästä näkyy, että Marxin mukaan historian edistykselliseen 
kulkuun on yhtenä aineksena kuulunut ihmisen vapauden kasvu 158 ja että suhteessa 
luontoon historiallinen edistys on ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen – ja sitä kaut-
ta tietysti myös joidenkin itsensä luonnon alueiden – ”sokean”, siis ilmeisesti muun 
muassa satunnaisena ilmenevän puolen enenevää hallintaa. Ja Marx siis katsoo, ettei 
tämä prosessi voi koskaan johtaa ihmisen kannalta täysin tyydyttävään tulokseen. On 
selvää, että tällainen näkemys on omiaan hillitsemään yltiöoptimistista, ekologisesti 
haitallista edistysuskoa. 

Jos ajatellaan asiaa metodologisesti, niin myös luontoproblematiikan piirissä Mar-
xin käsitystä sattumista on mahdollista tutkia sitä kautta, miten hän erottaa toisiinsa 
nähden suhteellisen itsenäisiä tapahtumakulkuja, jotka sitten leikkaavat toisensa. Tässä 
on tyydyttävä vain viittaamaan yhteen edellä mainituista esimerkeistä, Grundrissen 
jaksoon jossa maapallon eri alueilla tavattavien erilaisten tuotantotapojen ja omistus-
muotojen syntyä etsitään sekä ulkoisen luonnon laadusta että ihmisen heimoluonteesta 
ja vastaavasta. euroopan historiassa kehitys sai suunnan, jossa tuloksena oli ihmisen 
erottautuminen maasta tai elämänsä luonnonehdoista (ks. esim. GR 1, 419–420/GRD 
389). kyse on siis tässä tapauksessa siitä, että luonto on yhtenä osallisena yhteensat-
tumassa, jolla puolestaan on ekologisesti haitallisia seurauksia. Myös engelsiltä löytyy 
samalla tavoin tulkittavissa olevia kuvauksia, joista eräät ovat erittäin kuuluisia. esi-
merkiksi: ”näimme, miten vuohet ovat estäneet kreikan metsien jälkikasvun; vuohet 
ja siat, joita ensimmäiset merenkulkijat toivat st. Helenan saarelle, ovat miltei koko-
naan hävittäneet saaren entisen kasvillisuuden” (LD 221/MeW 20, 451). saarelle oli 
muodostunut tietty ekosysteemi tiettyine lakeineen, ja kun tietty ihmisen teko sattui 
yhteen niiden kanssa, olivat seuraukset arvaamattomia ja ikävä kyllä vahingollisia. 

7.4.2.2. Luonnonkatastrofit

Tämä lankeaa osittain yhteen edellisen kohdan kanssa, sillä luonnonkatastrofit il-
maantuvat toisinaan yllättäen, jolloin niissä on kyse vähintäänkin ihmisen tietoon ja 
usein myös johonkin objektiiviseen kokonaisuuteen, totaliteettiin, nähden satunnai-
sista ilmiöistä. koska katastrofit kuitenkin ovat vaikutuksiltaan erittäin merkittäviä, 
ne on syytä mainita myös erikseen, ja osittain ne sitä paitsi muodostavat sattuman 
problematiikasta riippumattoman teeman, sillä ne saattavat olla seurausta myös jonkin 
totaliteetin sisäisistä ja hyvin tunnetuista lainalaisuuksista, joiden toimintaa ei kuiten-
kaan pystytä muuttamaan. Luonnonkatastrofit ovat myötävaikuttaneet ihmiskunnan 
ekologisen tietoisuuden kehittymiseen, sillä ne ovat olleet omiaan horjuttamaan uskoa, 
että ihminen voisi yksipuolisesti hallita luontoa. katastrofit voidaan nähdä ikään kuin 
luonnon tavanomaista painokkaampina puheenvuoroina ihmisen ja luonnon välisessä 
ikuisessa dialogissa, jossa luonto on, niin kuin kari Väyrynen toteaa, ihmisen eräänlai-
nen keskustelukumppani – ei tietenkään käsitteen täydessä merkityksessä – avoimuu-
tensa, ehtymättömyytensä ja yllätyksellisyytensä kautta (ks. Väyrynen 2006, 32). 

Marxin väitöskirjassa kysymystä suurista luonnonkatastrofeista sivutaan luonnon 
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alituisen kiertokulun eli ”kuolemattoman kuoleman” yhteydessä. kysehän on kaiken 
atomeja suuremman ennemmin tai myöhemmin koittavasta tuhoutumisesta. Tämä 
luonnon hajoavuus kytkeytyy osittain sattumiin, kun äärettömässä kosmoksessa kaik-
kien tiettyjen lainalaisuuksien säätelemien kokonaisuuksien toimintaa tärvelemään 
lopulta ilmaantuu ulkoisia ja yllättäviä tekijöitä. Marxin myöhemmästä tuotannosta 
löytyy ainakin kaksi mainintaa ”kuolemattomasta kuolemasta”. Varhaisempaa, Sak-
salaisessa ideologiassa olevaa (MeW 3, 122) siteerattiin edellä; siinä sanonta korostaa 
epikuroksen atomiopin jäykkää, epädynaamista puolta. Myöhempi on Filosofian kur-
juudessa (VT 2, 222/MeW 4, 130) ja sen tarkoituksena on terävöittää ajatusta, että 
tuotantovoimissa ja yhteiskunnallisissa suhteissa tapahtuu historian kulussa jatkuvaa 
myllerrystä. kumpikaan kohta ei siis liity spesifisti ekologiseen problematiikkaan eikä 
luonnonkatastrofeihin, vaikka Lucretiuksen sanonnan käyttö osaltaan vahvistaakin 
kuvaa, että Marx yhä hyväksyy väitöskirjansa keskeisiä ideoita. 

kuten nähtiin, katastrofit yleensä ovat Marxille tuttu teema. Hän tuntee sotien 
ja valloitusten tuhoavuuden ja luokkataistelun toisinaan katastrofaaliset seuraukset; 
niiden ja muiden kamaluuksien tarkasteluun häntä orientoi hänen yhteiskunnallis-
ta kamppailua ja yhteiskuntien toisikseen vaihtumista korostava maailmankuvansa. 
Vähintäänkin muutamia pohdintoja Marxilla on myös katastrofeista, joissa luonto 
on mukana joko niiden yhtenä aiheuttajana tai siten, että pääasiassa ihmisen aiheut-
tamasta ongelmasta joutuvat kärsimään luonnon tietyt, ihmisen kannalta elintärkeät 
osat. Lähinnä edellisestä on kyse äsken siteeratussa kohdassa, jossa Marx käyttää katast-
rofi-sanaa todetessaan vaihtelevien satojen ja hinnanmuodostuksen lainalaisuuksien 
saattavan johtaa häiriöihin uusintamisprosessissa, siis muun muassa ihmisten työky-
kyisyyden uudistumisessa. Myös Marxin tutkimia nälkävuosia voidaan pitää katastro-
feina. enemmän jälkimmäisestä taas on kyse Marxin todetessa kasvitieteilijä Carl Fraa-
sin (1810–1875) osoittaneen, miten tuhoisia maanviljelyksen pidemmän tähtäimen 
seuraukset saattavat olla: ”Viljelyksen ensimmäinen vaikutus on hyödyllinen, mutta 
loppujen lopuksi autioittava metsänhävityksen ym. ansiosta [...] viljelys – mikäli se 
etenee luonnonvoimaisesti eikä tietoisesti hallittuna [...] jättää jälkeensä autiomaita, 
Persian, Mesopotamian ym., kreikan” (ki, 202/MeW 32, 53)(x).159 Periaatteessa 
samanlainen ekologinen komponentti näyttää sisältyvän Pääoman huomautukseen 
ihmiskunnan turmeltumisen ja vähenemisen mahdollisuudesta. uhkaavan tuhon vas-
tatendenssinä toimii nimittäin Marxin mukaan se, että maatyömiehet työskentelevät 
raikkaassa ilmassa ja teollisuusväestöönkin sulautuu jatkuvasti uusia, ”maalta siirtynei-
tä, luonnollisissa oloissa eläneitä henkilöitä” (PO 1, 247/MeW 23, 285). 

Tällä kohdin on syytä viivähtää myös engelsissä, sillä hän kirjoitti luonnonkatastro-
feista Marxia enemmän. Tarkoitus ei ole sanoa, että Marx olisi välttämättä mieltänyt 
kaiken täsmälleen samoin. Hyppäys engelsiin ei kuitenkaan vie liian kauas Marxis-
ta, sillä osittain kyse on jokseenkin itsestäänselvistä asioista, joita tuskin myöskään 
Marx olisi kiistänyt, ja osittain taas engelsin seikkaperäisemmät esitykset ovat selvästi 
samoilla linjoilla Marxin lyhyempien kommenttien kanssa. kiinnostavaa on myös, 
että engelsin keskeisiin lähteisiin kuuluneeseen Carl Fraasiin kiinnitti ensimmäisenä 
huomiota Marx. Äskeinen sitaatti oli Marxin asiaa koskevasta kirjeestä (25.3.1868) 
ystävälleen, ja samana vuonna hän myös ekserptoi Fraasia.160 Tämä osoittaa Marxin 
ja engelsin tehneen niin tiivistä yhteistyötä, että usein on vaikea sanoa, kumpi heistä 
on jonkin idean ensimmäisenä keksinyt. 

engels tosiaankin otti luonnonkatastrofit laajahkon pohdinnan kohteeksi, ja hänen 
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huomioissaan voi erottaa ellei nyt harkittua systematiikkaa niin kuitenkin muutamia 
alateemoja. Yksi alateema muodostuu luonnon itsensä aiheuttamista kosmisista ka-
tastrofeista. engels vetoaa paljolti luonnontieteeseen mutta myös filosofiaan. aivan 
kuten antiikin atomistit perustelivat maailmojen ja niiden osien katoavuutta niiden 
perusosien alituisella ja ikiaikaisella liikkuvuudella ja äärettömällä määrällä, joiden 
takia ne häiritsevät toisiaan ja lopulta hävittävät toisensa, aivan samoin engels puhuu 
kosmoksen dynaamisuudesta ja äärettömyydestä ja tekee saman johtopäätöksen. koko 
meidän ”maailmansaaremme” (Weltinsel) ”liikkuu maailman avaruudessa väliaikai-
sessa, suhteellisessa tasapainossa muiden maailmansaarten kanssa” (LD 45/MeW 20, 
326). ”sitä paitsi on maailmojen ikuisesti toistuva vaihtuminen vain looginen täyden-
nys lukemattomien maailmojen rinnakkainoloon äärettömässä avaruudessa [...] / se on 
sitä materian ikuista kiertokulkua [...] jossa korkeimman kehityksen aika, orgaanisen 
elämän aika ja varsinkin itsestään ja luonnosta tietoisten olentojen elinaika on yhtä 
niukkaa kuin tilakin, jossa elämää ja tietoisuutta itsestään esiintyy”. (Mt., 46–47/327.)
(x) ”Maan elinajan loppu on jo nähtävissä” (mt., 292/504). Maan ja koko aurinko-
kunnan ennemmin tai myöhemmin tapahtuva tuhoutuminen oli Marxin ja engelsin 
ajan tähtitieteen valossa jo selviö, joten tämänkaltaisissa lausunnoissa ei ollut mitään 
luonnontieteellisesti mullistavaa. silti asian tähdentäminen on ollut ekologisesti hyö-
dyllistä; maailmankuvan ja ideologian tasolla se on ollut omiaan luomaan vastapainoa 
mielikuville luonnon lopullisen hallinnan mahdollisuudesta. 

engelsin toinen alateema syntyykin juuri sen pohdinnasta, miten kaiken tuhoutu-
vuus tulee lopulta vaikuttamaan historian kulkuun, ja tällöin myös käsitys edistyksestä 
suhteellistuu: ”Luonnontiede ennustaa itsensä maapallon olemassaolon mahdollista, 
sen asuttavuuden jokseenkin varmaa loppua ja selittää siis ihmiskunnan historialla 
olevan paitsi ylenevän, myös alenevan linjan. Me olemme kuitenkin vielä melko kau-
kana siitä käännekohdasta, josta yhteiskunnan historia alkaa kulkea laskusuuntaan”. 
(VT 6, 401/MeW 21, 268.) engels kehaisee asian oivaltamisesta Charles Fourieria: 
”dialektisesti hän korostaa, vastoin silloista käsitystä rajattomasta inhimillisestä täydel-
listymiskyvystä, että jokaisella historiallisella asteella on nouseva, mutta myös laskeva 
vaiheensa, ja hän soveltaa tämän käsityksensä myöskin koko ihmiskunnan tulevaisuu-
teen. kuten kant toi maapallon tulevan perikadon luonnontieteeseen, samoin Fou-
rier toi ihmiskunnan tulevan perikadon historiankäsitykseen.” (VT 5, 453/MeW 20, 
243.) engels esittää myös kriittisiä kommentteja Hegelin edistyskäsityksestä, ja yksi 
niistä on, ettei edistys voi olla ääretöntä, koska Maan elinajan loppu on jo nähtävissä 
(ks. LD 292/MeW 20, 504). engelsin huomiot käyvät yhteen sen kanssa, miten Marx 
pitää ihmisen ja luonnon jatkuvaa kamppailua kaikkiin mahdollisiin yhteiskuntiin 
kuuluvana välttämättömyytenä, mutta ajatus historian laskevasta kaudesta menee pi-
demmälle; sitä ei Marxilta eksplisiittisenä löytyne. 

kolmantena alateemana on, miten ihminen itse saa aikaan katastrofeja vaikut-
taessaan luontoon sellaisella tavalla, että luonto ”kostaa” sen hänelle. engelsin puhe 
luonnon kostosta on erittäin tunnettua, ja marxismin historiassa se on auttanut oi-
valtamaan – sellaisinakin aikoina, jolloin kaikki muu luontoon liittyvä, esimerkiksi 
Marxin omat käsitykset, on ollut unohduksissa – että marxismin klassikoiden opeissa 
piilee myös jotakin ekologisesti kiinnostavaa. Paljolti Fraasia hyödyntäen161 engels 
kirjoittaa: ”Älkäämme sentään liiaksi mairitelko itseämme niillä voitoilla, jotka ihmi-
sinä olemme saaneet luonnosta. Tämä kostaa meille jokaisen sellaisen voiton. Jokainen 
voitto tuo tosin alkuvaiheessa mukanaan seurauksia, joita olemme toivoneet, mutta 
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toisessa ja kolmannessa vaiheessa sen vaikutukset ovat kokonaan toisenlaisia, odot-
tamattomia, jotka hyvin usein tekevät tyhjäksi aikaisemmat tulokset. ihmiset, jotka 
Mesopotamiassa, kreikassa, Vähässä aasiassa ja muualla hävittivät metsät saadakseen 
viljelysmaata, eivät aavistaneetkaan, että he samalla panivat alun noiden maiden ny-
kyiselle autiudelle”. (LD 223/MeW 20, 452–453.) engelsin näkemyksen ekologista 
iskuvoimaa kylläkin heikentää jonkin verran se, että hän tuntuu uskovan ihmisen 
kykyyn oppia hallitsemaan myös toimintansa kaikkein etäisimpiä vaikutuksia: me 
opimme ”vähitellen pitkäaikaisten, usein kovien kokemusten tietä sekä vertailemalla ja 
tutkimalla historiallista aineistoa saamaan selville tuotannollisen toimintamme välilli-
set ja etäisimmät yhteiskunnalliset vaikutukset, ja siten meille käy mahdolliseksi hallita 
ja säädellä myös näitä vaikutuksia” (mt., 225/454). On vaikea sanoa, ajatteliko engels 
tämän pätevän kaikkiin oleellisiin etäisvaikutuksiin vai pikemminkin yhä useampiin; 
hänen sanavalintansa ovat varovaisia ja ehkä hiukan ristiriitaisia.162 Luultavammin 
kyse on jälkimmäisestä, kun kerran engels oivalsi selkeästi luonnon viimekätisen yli-
voimaisuuden. siitä huolimatta hänen näkemyksessään erottuu myös yltiöoptimistista 
ainesta, jonka juuret ovat Marxin vastaavan juonteen tavoin lähinnä silloisessa positi-
vismissa163 ja joka pisti hänet toisinaan yliarvioimaan aikansa tieteen tasoa: ”Tänään 
levittäytyy koko luonto eteemme ainakin peruspiirteissään selitettynä ja käsitettynä 
yhteyksien ja tapahtumien järjestelmänä” (mt., 245/469).

 
7.4.2.3. Edistyksen ristiriitaisuus ja sen ekologinen merkitys

Marxin edistyskäsitys on tullut edellä esiin usealtakin kannalta, mutta asian merkit-
tävyyden tähden se on syytä erottaa myös omaksi teemakseen. kuten nähtiin, Marx 
esittää Epikuros-vihkoissa konseption, jonka mukaan filosofian historia koostuu su-
vantokausien ja käytännönläheisten kausien vuorottelusta, jolloin sen kulku komp-
lisoituu ja itsensä maailman ristiriidat tunkeutuvat sen sisälle. koska Marx on yhä 
siinä mielessä idealisti, että hän tarkastelee kaikkea historiaa merkittävässä määrin 
filosofian historian valossa, niin kyseessä on itse asiassa koko historian ymmärtäminen 
ristiriitaiseksi eli disharmoniseksi, vastakkaisia aineksia sisältäväksi prosessiksi. Myös 
ihmisen luontosuhde on kehittynyt kaikkea muuta kuin sopusointuisesti. Tässä on 
taas kerran syytä muistaa ”kuolematon kuolema”, ja sitä paitsi ristiriidat olivat jo an-
tiikissa myös ihmisen omaa syytä. Vaikka epikuros ei yleisesti ottaen kokenut luontoa 
vihollisekseen, hänen individualistinen ”yksittäinen itsetietoisuutensa” aiheutti hänelle 
sellaisenkin taipumuksen.

Marxin myöhemmässä ajattelussa historiallinen edistys, toisin sanoen historian kul-
ku silloin kun se etenee kohti parempaa,164 tulee hahmotetuksi monilukuisten proses-
sien yhteistulokseksi, jonka keskeisimpinä synnyttäjinä toimivat ensinnäkin ihmisten 
tuotannollinen toiminta ja sen myötä tapahtuva tuotantovoimien kehitys sekä toiseksi 
tuotantosuhteisiin kytkeytyvä ihmisten kanssakäyminen – luokkayhteiskunnissa se 
saa paljolti luokkataistelun muodon. edistyksen perimmäisenä kriteerinä on ihmi-
sen kykyjen ja tarpeiden monipuolistuminen ja hänen vapautensa lisääntyminen.165 
Vapauden kasvulla oli tunnetusti suuri merkitys jo Hegelin edistyksen konseptiossa; 
Marx sitten yhdistää asian tekniikassa ja aineellisessa tuotannossa tapahtuviin kehitys-
kulkuihin ja metamorfooseihin, työnjaon muotoihin ja niin edelleen. kuten nuorena, 
myös myöhemmin Marx ymmärtää edistyksen monin tavoin ristiriitaiseksi ilmiöksi. 
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selkeimmin edistyksen ristiriitaisuus näkyy epäilemättä silloin, kun edistys toteutuu 
luokkataistelun kautta. Tässä taistelussa on Marxin katsannossa enimmiltään kyse his-
torian enemmän ja vähemmän edistynyttä tilaa edustavien luokkien, edistyksen ja 
taantumuksen, aidosta kamppailusta, jonka tulokset eivät ole taattuja. siksi edistys 
ei ole suoraviivaista ja saattaa jopa muuttua katastrofaaliseksi epäkehitykseksi. Mutta 
edistyksen ristiriitaisuus on laajempikin ilmiö, jonka syyt liittyvät tuotantovoimien 
ja tuotantosuhteiden sekä yhteiskunnan perustan ja päällysrakenteen suhteeseen. Yh-
teiskunnallisten muutosten ja mullistusten ainekset kehittyvät perimmiltään edellisten 
piirissä, ja näiden täytyy pakottaa jälkimmäiset mukautumaan muutoksiinsa, mikä 
aiheuttaa ristiriitoja. edelleen, Marxin dynaamisessa maailmankuvassa tuotantovoi-
mat kehittyvät myös omien osatekijöidensä välisten ristiriitojen kautta. esimerkiksi 
tehokkaampi, mutta pakkotahtisesti toimiva kone saattaa aiheuttaa tuotantovoimiin 
niin ikään kuuluvan koneenkäyttäjän työn näivettymisen. 

kaiken tämän lisäksi edistyksen ristiriitaisuus koskee myös myöhemmällä Marxilla 
myös ihmisen luontosuhdetta. asialla on suuri merkitys, sillä jos ihmisen ja luonnon 
ristiriitaisuutta ei pystytä käsitteellistämään, jäävät myös ekologiset ongelmat vaille teo-
reettista haltuunottoa – nehän ovat sen räikeitä, ihmiselle vahingollisia muotoja. Mar-
xille niin ei käy. Juuri äsken siteerattiin hänen selkeää lausuntoaan siitä, että ihminen 
joutuu kamppailemaan luonnon kanssa kaikissa mahdollisissa yhteiskuntamuodoissa 
ja tuotantotavoissa. Tämä ei tietenkään tarkoita, että ihminen pelkästään taistelisi 
luonnon kanssa. nämä kaksi tekevät myös yhteistyötä, minkä Marx tuo esiin todetes-
saan, että ”paljon puhuttu ihmisen ja luonnon ykseys on ollut alusta pitäen olemassa 
teollisuudessa ja ollut jokaisella aikakaudella erilainen – teollisuuden vähäisemmän tai 
suuremman kehitysasteen mukaan – samoin kuin ihmisen luontoa vastaan käymä ’tais-
telu’, joka johtaa hänen tuotantovoimiensa kehittymiseen tietyllä perustalla” (VT 2, 
82/MeW 3, 43)(x). Tästä näkyy myös, että ihmisen ristiriitaisen luontosuhteen mer-
kittävimpiin ilmentymiin kuuluu ulkoisen luonnon ja aineellisten tuotantovoimien 
ristiriitainen suhde, jolla on suuri merkitys historian kululle. Mistä tässä puolestaan on 
konkreettisemmin kysymys, sen eräs keskeinen aspekti tulee esiin Marxin käsityksessä 
työstä. Työ on Marxin katsannossa prosessi, jossa luonto paitsi tukee myös vastustaa 
ihmisen pyrkimyksiä. ihmisen ruumis ja työkyky ovat vahingoittuvia ja tuhoutuvia, 
ja myös ”[k]one [...] joutuu luonnollisen ainesten vaihdon hävittävään valtaan. Rauta 
ruostuu, puu mätänee” (PO 1, 173/MeW 23, 198). kyse ei ole itsestäänselvyyksien 
luetteloinnista, sillä asiayhteytenä on työn yleinen, filosofisluonteinen määrittely, jo-
hon mainitut seikat kytkeytyvät osatekijöinä. Marxin katsannossa työ ei ole ihmisen 
yksipuolista luontoon vaikuttamista vaan ihmisen ja ulkoisen luonnon vuorovaiku-
tusta, ”ihmisen ja luonnon välinen prosessi”, jossa ihminen ”astuu luonnonvoimana 
luonnonainetta vastaan” (mt., 168/192).

näin ihmisen luontosuhteen ristiriitaisuus on juurtunut syvälle Marxin ihmistä, 
yhteiskunnan toimintaa ja historian etenemistä kuvaavaan käsitteistöön. Hän kehit-
telee tematiikkaa useilta kannoilta ja toteaa esimerkiksi työn tuottavuuden kehityksen 
riippuvan osaksi luonnonehdoista ja osaksi ihmisen toiminnasta, joka saattaa enene-
vässä määrin heikentää näitä ehtoja ja johtaa raaka-aineiden ehtymiseen ja muuhun 
tuhoon: ”Työn tuottavuus on sidottu myös luonnonehtoihin, jotka tulevat usein vä-
hemmän hedelmällisiksi sitä mukaa kuin tuottavuus kohoaa, sikäli kuin se riippuu 
yhteiskunnallisista edellytyksistä. Tämän vuoksi on liike näillä eri aloilla vastakkainen: 
edistystä täällä, taantumista tuolla. ajateltakoon esimerkiksi pelkkää vuodenaikojen 
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vaikutusta raaka-aineiden suurimman osan tuotantomäärään, metsän hävittämisen 
mittasuhteisiin, kivihiili- ja rautakaivosten ehtymiseen jne.”. (PO 3, 262/MeW 25, 
270.)(x) Tämänkaltaisilla ristiriidoilla on Marxin katsannossa niin suuri merkitys, että 
hän tuntuu toisinaan tympääntyneen koko edistyksen käsitteeseen ja saattaa toistella 
sitä ironisessa ja sarkastisessa sävyssä: ”jokainen edistysaskel [Fortschritt] kapitalisti-
sessa maanviljelyksessä on sekä edistysaskel [Fortschritt] taidossa riistää työmiestä että 
taidossa riistää maata, jokainen edistysaskel [Fortschritt] sen hedelmällisyyden lisäämi-
sessä tiettynä aikana on samalla edistysaskel [Fortschritt] tämän hedelmällisyyden va-
kinaisten lähteiden hävittämisessä” (PO 1, 454/MeW 23, 529)(x). Tässä vasaroidaan 
lukijan päähän edistykseksi väitettyjen ilmiöiden ambivalenssia ja taipumusta kääntyä 
vastakohdakseen. Moisen ”edistyksen” vastakohdaksi Marx asettaa oman, toisinaan 
hänen ekologiseksi imperatiivikseen kutsutun vaatimuksensa, jonka mukaan ihmis-
kunnan ”on jätettävä maa parannettuna jälkeentuleville sukupolville” (PO 3, 765/
MeW 25, 784). 

Marx siis korosti monipuolisesti ja terävästi sekä edistyksen yleistä että myös ihmi-
sen luontosuhteen historiassa ilmenevää ristiriitaisuutta, missä on yksi syy siihen, että 
hänen voi sanoa kohonneen myös merkittäväksi ekologiseksi ajattelijaksi. Jos tämä 
nykyään kuulostaa yllättävältä, se johtuu vain siitä, että myöhemmässä marxismissa ky-
seinen teoreettinen perintö alkoi valua hukkaan. W.F. Haug ja Tilman Reitz tiivistävät: 
”Työväenliikkeessä, kuten muidenkin laajojen politiikasta ja filosofiasta kiinnostunei-
den ryhmien parissa lujittui 1800-luvun loppua kohti usko herpaantumattomaan edis-
tykseen niin luonnon kuin yhteiskunnankin lakina, usko jota Gramsci myöhemmin 
analysoi determinisminä ja Benjamin arvosteli historismin täydennyksenä” (Haug & 
Reitz 1999, 729). näin taas Jouko Jokisalo: ”Työväenliikkeen eri haarautumat omak-
suivat Marxin ja engelsin ajattelun edistysuskoisuuden ja sivuuttivat siihen sisältyvän 
kriittisen näkökulman ihmisen luontosuhteeseen [...] / Työväenliikkeen ja marxismin 
piirissä kehittyi vallitsevaksi näkemys, että tuotantovoimien yhteiskunnallinen omistus 
ja työväenluokan valta takaisivat lähes automaattisesti – yhdessä luonnonlakien hallin-
nan kanssa – ihmiselle harmonisen luontosuhteen. unohdettiin lähes täysin Marxin 
näkemys, että ihmisen ja luonnon suhde on yhteiskuntamuodosta ja tuotantotavasta 
riippumatta ongelmallinen.” (Jokisalo 1997, 132.)166

7.4.2.4. Luonnon pirstoutuminen ihmisen toiminnan seurauksena

Marx siis panee Epikuros-vihkoissa merkille, miten kreikkalaisten vanhan luonnonlä-
heisen elämäntavan hajoamiseen liittyi luonnon itsensä pirstoutumista. Muinaisten 
ihmisten toiminta johti ajan oloon siihen, että ”näkyvä taivas” tuli ”hakatuksi halki”, 
murskatuksi niin kreikkalaisen Hefaistos-jumalan taidokkaalla vasaralla kuin rooma-
laisten miekallakin. Tämä näkyi atomistien luonnonkuvassa; atomit olivat kuin toi-
siaan vastaan kamppailevia sotureita, mikä oli ”kahtia murretun, mekaanisen”, ”sisäi-
sesti pirstoutuneen” maailman ilmentymää. Valmiissa väitöskirjassa atomismia arvioi-
daan samassa hengessä. epikuroksen ajattelutapa on liian individualistista ”yksittäistä 
itsetietoisuutta”, jolla on vastineensa atomistisessa  luonnonkuvassa. seurauksena on 
muun muassa, että atomien yhteenkokoutumia, olioita, on vaikea hahmottaa ja tie-
dostaa. koko yhteenkokoutuman käsite sisältää ristiriidan, kun ”itsenäiset, itseensä 
sulkeutuneet, toisistaan piittaamattomat atomit yhtä lailla pysyvät mihinkään keski-
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näiseen suhteeseen asettumattomina” (mt., 106/295). Vaihtoehdon muodostaisi luon-
nonkuva, jossa objektiivinen luonto koostuisi sekä yleisestä että yksittäisestä puolesta, 
mutta sellaista epikuros ei ole valmis hyväksymään. sen sijaan hän alkaa etsiä pelas-
tusta totuusrelativismista, mutta se merkitsee pyrkimystä negeerata taivaankappaleiden 
”ykseys” (mt., 113/301), mikä vain pahentaa ongelmia entisestään.

Myös vuoden 1844 Käsikirjoituksissa Marx puhuu – tästä jo ohimennen mainittiin-
kin (viitteessä 19) – maailman tietynlaisesta pirstoutumisesta, sen aineksien sekaisin 
menemisestä, katsoo tämän koskevan myös luontoa ja osoittaa syyttävällä sormella 
rahaa. Raha on ”side, joka kiinnittää [...] yhteiskunnan minuun, minut luontoon ja 
ihmisiin” (VT 1, 283/eB 1, 565), mutta samalla ”yleinen erotteluväline” (das allge-
meine Scheidungsmittel) (mt., 284/565). se on ”näkyvä jumala, kaikkien inhimillisten 
ja luonnollisten [so. luontoon kuuluvien] ominaisuuksien muuttumista vastakohdik-
seen, olioiden yleistä sotkeutumista ja kääntymistä ylösalaisin; se juottaa mahdottomat 
yhteen” (mt.)(x). ”koska raha olemassaolevana ja toimivana arvokäsitteenä sotkee, 
sekoittaa toisikseen kaikki oliot, niin se on kaikkien olioiden yleinen sotkeutuminen 
ja sekoittuminen toisikseen. siis se on nurin kääntynyt maailma, kaikkien luonnollis-
ten ja inhimillisten laatuominaisuuksien sotkeutuminen ja sekoittuminen toisikseen.” 
(Mt., 285–286/566.)(x) Käsikirjoitusten toisessa kohdassa Marx ottaa esiin konkreet-
tisemman asian, joka siitä pitäen askarrutti häntä suuresti, nimittäin kapitalismissa 
tapahtuvan maaomaisuuden pirstoutumisen kielteisine seurauksineen. Teollisuuden 
kohottua hallitsevaksi elinkeinoksi, siis  kapitalismin kehityttyä tiettyyn pisteeseen 
asti, maaomaisuus ”noudattaa kilpailun lakeja kuten jokainen näiden lakien alaiseksi 
joutunut tavara. se alkaa samalla tavalla heilahdella, lennähdellä kädestä toiseen [...] 
Välittömänä seurauksena on pirstoutuminen moniin käsiin”. (Mt., 215/509.) Omis-
tuksen muodonmuutos merkitsee ihminen-maa-suhteen vääristymistä: ”kunniallinen 
avioliitto maan kanssa korvautuu edun avioliitolla ja [...] maa laskeutuu arvoltaan 
samalle kauppaamisen tasolle kuin ihminenkin” (mt., 212/506–507)(x). 

Myöhemmin Marxin kapitalismikritiikin painopiste siirtyi rahasta sinänsä tuotan-
to- ja luokkasuhteisiin, mutta samalla hän palasi toistuvasti maanomistuksen ja itsensä 
maan pirstoutumisen teemaan ja keskittyi etenkin siihen liittyvään, hänen aikanaan 
runsaasti keskusteltuun maan hedelmällisyyden hupenemisen ongelmaan. Luokka-
taisteluissa Ranskassa hän toteaa sikäläisen parsellijärjestelmän muodostumista tarkas-
tellessaan, että ”samassa määrässä kuin lisääntyvät väestö ja maan pirstoutuminen, 
samassa määrin kallistuu tuotantoväline – maa – ja vähenee sen hedelmällisyys, samassa 
määrin rappeutuu maanviljelys ja talonpoika velkaantuu” (VT 2, 544/MeW 7, 83). 
”Mutta samassa määrässä kuin maata lohkotaan, vähenee sen hedelmällisyys” (mt., 
543/83). Myös Pääomassa sanotaan yleistävästi, että kapitalistinen tuotantotapa ”edel-
lyttää maan lohkomista ja muiden tuotantovälineiden jakautumista [...] se tekee mah-
dottomaksi luonnon yhteiskunnallisen vallitsemisen ja sääntelyn” (PO 1, 681/MeW 
23, 789). kapitalismin myötä kehittyy tosin myös uudenlainen suurmaanomistus, 
mutta se ei korjaa ongelmaa vaan pikemminkin pahentaa sitä, sillä suuromistus toimii 
omistajien nopeaan rikastumiseen tähdäten (ks. PO 3, 800/MeW 25, 820–821) ja 
käyttää tehokkaasti hyväkseen kapitalistisia tavaramarkkinoita, mistä juontuu vahva 
tendenssi ihmisen ja maan suhteen häiriintymiseen ja maaperässä vaikuttavien syysuh-
dekokonaisuuksien murtumiseen, kun maan tärkeät ainesosat siroutuvat ja kulkeu-
tuvat tavaroiden osina ties minne: ”[s]uurmaanomistus supistaa maanviljelysväestön 
jatkuvasti alenevaan minimiin ja asettaa sitä vastaan jatkuvasti kasvavan, suurkaupun-
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keihin sullotun teollisuusväestön; siten se luo olosuhteet, jotka aiheuttavat parantu-
mattoman repeämän [Riss] yhteiskunnallisen ja elämän luonnonlakien määräämän 
ainesten vaihdunnan kokonaisuuteen, minkä vuoksi maan voima joutuu hukkaan ja 
kaupankäynnin välityksellä tämä haaskautuminen kantautuu pitkälle yli oman maan 
rajojen.” (Mt., 801/821; suomennosta muutettu.)(x) 

Marxin näitä ajatuksia oli inspiroinut maatalouskemisti Justus von Liebig (1803–
1873), joka oli tutkinut uraauurtavalla tavalla siihen aikaan yllättäviltä vaikuttaneita 
luonnon syy-yhteyksiä, esimerkiksi kasvien ja eläinten keskinäistä vuorovaikutusta ja 
metsien vaikutusta ilmastoon, kirjoittanut maatalouden kriisistä ja arvostellut voimak-
kaasti taloudellis-yhteiskunnallisiin tekijöihin kytkeytyvää maaperän laihduttamis-
ta.167 Marx omaksui Liebigin huomioita omiin, nimenomaisesti kapitalismia koske-
viin teorioihinsa. Marxin repeämän (Riss) käsitteelle on suuren merkityksen antanut 
Foster, joka näkee siinä hänen ekologiansa tiivistymän ja huipentuman: ”ainesten 
vaihdunnan konseptiossa oleellisena aspektina on käsitys, että se muodostaa perus-
tan, jonka varassa elämä voi jatkua ja kasvu ja uusintaminen käyvät mahdollisiksi. 
Päinvastoin kuin luulevat ne, joiden mukaan Marxin ekologiset silmälaput estivät 
häntä havaitsemasta tuotannon luonnollisia rajoja, Marx käytti ainesten vaihdunnan 
repeämän käsitettä saadakseen otteen siitä, miten ihmiset kapitalistisessa yhteiskun-
nassa vieraantuvat aineellisesti olemassaolonsa luonnonehdoista. sen väittäminen, et-
tä suurimittainen kapitalistinen maatalous synnytti aineenvaihdunnallisen repeämän 
ihmisolentojen ja maaperän välille, merkitsi väitettä, että kestävän kehityksen perus-
edellytyksiä oli vaurioitettu.” (Foster 1999, 383.) Voi myös sanoa, että Liebig ja Marx 
tulivat ennakoineeksi nykyistä käsitystä ekosysteemien haavoittuvuudesta ja niiden 
pirstomisen turmiollisuudesta. 

 
7.4.2.5. Ihmisen ja luonnon välinen ainesten vaihdunta (Stoffwechsel)

näin on päädytty myös Marxin ainesten vaihdunnan konseptioon, jonka senkin juu-
ria voidaan jossain määrin etsiä jo hänen väitöskirjastaan. antiikin atomistien maail-
mankuvassa maailma näyttäytyi valtavana vuorovaikutusten verkostona, jossa mikään 
olio ei ole täysin passiivinen ja jossa myös ihminen koostuu pääosiltaan ympäristönsä 
aineksista, vaikka sisältääkin myös jotakin spesifiä (etenkin joukon pyöreitä ja erittäin 
vikkeläliikkeisiä sieluatomeja). Vaikka Marxin väitöskirjan idealistiset piirteet aiheut-
tavat hänelle epäjohdonmukaisuutta, hän on melko selvästi samoilla linjoilla. atomien 
pysähtymättömyyttä hän ei arvostele, ja kun hän suhtautuu myönteisesti deklinaa-
tioon, olevainen muuttuu aktiiviseksi niiltäkin osin kuin se vanhemmilla atomisteilla 
ei sitä ollut. ihminen on luonnontuote; kaikkialla vellovassa vuorovaikutuksessa hän 
on mukana tietoisuuttaan myöten, niin että jopa epikuroksen havaintoteoriassa, johon 
modernin ajan katsannossa sisältyy runsaasti lapsellista ainesta, Marx näkee sen hyvän 
puolen, että sen mukaan perimmiltään luonto aistii itse itseään. 

kun Marx myöhemmin täsmentää ja kehittelee ajatuksiaan, hän etsii yhä konsep-
tiota, jossa tulisi huomioiduksi, että ne lukemattomat entiteetit ja prosessit, joista 
maailma muodostuu, ovat aktiivisia ja siten toinen toisiinsa vaikuttavia, ja jossa sa-
malla osoitettaisiin, missä piilee tähän verkostoon kuuluvan ihmisen spesifiys. Vuon-
na 1844 hän kirjoittaa, että ”[e]sineellinen olemus vaikuttaa esineellisesti [...] se luo, 
muodostaa ainoastaan esineitä, koska se on esineiden luoma, koska se alun alkuaan 
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on luontoa.” (VT 1, 298/eB 1, 577.)(x) ”aurinko on kasvin kohde, sille välttämätön, 
sen elämän vahvistava kohde, samoin kuin kasvi on auringon kohde, auringon elämää 
herättävän voiman, sen esineellisen olemusvoiman ilmauksena” (mt., 299/578; suo-
mennosta muutettu)(x).168 Tähän luomiskykyisten, ”olemusvoimilla” varustettujen 
olioiden verkostoon ihminenkin on kietoutunut: ”Luonto on ihmisen epäorgaaninen 
ruumis, nimittäin se osa luontoa, joka ei itse ole ihmisruumista. se että ihminen elää 
luonnosta, merkitsee että luonto on hänen ruumiinsa, jonka kanssa hänen on pysyttävä 
jatkuvassa prosessissa, jotta hän ei kuolisi. se että ihmisen ruumiillinen ja henkinen 
elämä on erottamattomassa yhteydessä luontoon, merkitsee ainoastaan sitä, että luonto 
on yhteydessä itseensä, sillä ihminen on osa luontoa.” (Mt., 224/516.)(x)169 Käsikir-
joitusten toisessa kohdassa Marx kertoo, mistä ihmisen erityisluonne löytyy: Hegelin 
”suursaavutuksena on [...] että hän [...] käsittää työn olemuksen sekä ymmärtää esi-
neellisen ihmisen, ihmisen joka on tosi siksi että hän on todellinen, hänen oman työnsä 
tulokseksi” (mt., 294/574)(x). Käsikirjoituksissa nämä kaksi asiaa, ihminen luonnon 
yleisen vuorovaikutuksen osana ja työtä tekevänä olentona, eivät vielä yhdisty kovin-
kaan selkeäksi konseptioksi; se tapahtuu vasta Marxin sen jälkeisessä tuotannossa.

Myöhemmin Marx hahmottaa luonnon yleistä vuorovaikutusta paljolti aikansa 
luonnontieteen – muun muassa von Liebigin tutkimusten – valossa ja ottaa siis käyt-
töön ainesten vaihdunnan (tai aineenvaihdunnan, Stoffwechsel) käsitteen.170 samalla 
hän kehittää työn käsitettä, tutkii työn vaikutuksia ja funktioita. Pääomassa hän kirjoit-
taa: ”käyttöarvojen muodostajana, hyödyllisenä työnä työ on siis kaikista yhteiskun-
tamuodoista riippumaton ihmisen elinehto, ikuinen luonnonvälttämättömyys, jonka 
tehtävänä on välittää ainesten vaihduntaa ihmisen ja luonnon välillä ja siten ylläpitää 
ihmiselämää” (PO 1, 52/MeW 23, 57)(x). Tähän liittyy myös Marxin varsinainen 
työn määritelmä: ”Työ on lähinnä ihmisen ja luonnon välinen prosessi, jossa ihminen 
toiminnallaan välittää, ohjaa ja valvoo ainesten vaihtoa itsensä ja luonnon välillä. Hän 
astuu luonnonvoimana [Naturmacht] luonnonainetta vastaan. Hän panee liikkeelle 
ruumiiseen kuuluvat luonnonvoimat – käsivarret ja sääret, pään ja kädet – omaksuak-
seen luonnonaineen hänen omalle elämälleen kelpaavassa muodossa. Vaikuttaessaan 
tällä liikkeellä luontoon ulkopuolella itseään ja sitä muuttaessaan hän muuttaa samalla 
omaa luontoaan”. (Mt., 168/192.)(x) näin ihmisen ja ulkoisen luonnon välillä val-
litsee aina vastavuoroinen suhde, mutta ihminen pystyy jossain määrin ohjailemaan 
tätä vuorovaikutusta, mikä tapahtuu ennen muuta työn avulla. kiinnostavaa on myös, 
että työ liittyy tiiviisti ihmisen olemukselliseen puoleen; se on prosessi, jonka kulussa 
ihmisen luonto muuttuu. Tämä osoittaa selvästi, ettei kyseessä ole pelkästään luon-
nontieteellinen ja arkinen, vaan myös filosofinen konseptio. 

näin siis luonto vaikuttaa aktiivisesti ihmiseen ensinnäkin yleisen ainesten vaihdun-
nan tasolla, mikä tietysti paljolti tarkoittaa erilaisia luonnontieteiden tutkimia ilmiöitä. 
Lisäksi luonto on aktiivisena mukana ihmisen työssä, mikä näkyy muista Pääoman 
kohdista: ”käyttöarvot takki, liinakangas jne., sanalla sanoen tavaraoliot, ovat kahden 
tekijän, luonnonaineen ja työn yhdistyksiä [...] Tuottamistoiminnassaan ihminen voi 
menetellä ainoastaan samoin kuin luontokin, toisin sanoen muuttaa vain aineiden 
muotoa. Vieläpä tässä muovaamistyössä luonnonvoimat auttavat häntä alati.” (Mt., 
52/57–58.)(x) ”On itsestään selvää, niin kuin Lucretius sanoo, että ’nil posse creari de 
nihilo’, tyhjästä ei tule mitään [...] työvoima [on] ennen kaikkea ihmisen elimistöksi 
muuttunutta luonnonainetta” (mt., 201/229)(x).171 Luonto siis osallistuu ensinnä-
kin niiden aineiden luomiseen, joihin työ käy käsiksi, toiseksi itseensä työntekoon 
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ja kolmanneksi ihmisen työvoiman luomiseen. keskimmäinen seikka, luonto työn 
suorittamisen apumiehenä, saattaa avautua länsimaisen ihminen-luonto-dikotomian 
vaivaamalle lukijalle huonosti, joten sitä on paikallaan selventää eräällä Lisäarvoteori-
oiden kohdalla. kun adam smith oli väittänyt, että manufaktuurissa luonto ei tee mi-
tään, vaan ihminen tekee kaiken, Marx läksyttää häntä David Ricardon sanoilla: ”eikö 
luonto auta ihmistä manufaktuurissa? eivätkö tuuli- ja vesivoima, jotka pyörittävät 
koneitamme ja palvelevat merenkulkua, ole mitään? ilmanpaine ja höyryvoima, jotka 
mahdollistavat hämmästyttävien koneiden käytön – eivätkö ne ole luonnon antimia? 
Puhumattakaan kuumuuden vaikutuksista metalleja sulatettaessa ja pehmitettäessä, 
ilman hajaantumisesta värjäys- ja käymisprosesseissa. ei pystytä mainitsemaan ma-
nufaktuuria, jossa luonto ei auttaisi ihmistä avokätisesti ja pyyteettömästi.” (MeW 
26.1, 31–32.)(x)172 

ainesten vaihdunnan konseptio on ekologisesti erittäin merkittävä. Tämä näkyy 
Marxin ottaessa tarkasteluun ”repeämän”, joka ainesten vaihduntaan kapitalismin 
oloissa helposti syntyy. Mutta kiinnostava on myös asian toinen puoli: koska ihminen 
ja luonto periaatteessa pystyvät yhteistyöhön, voidaan ongelmia lieventää sitä edis-
tävillä yhteiskunnallisen työprosessin uudelleenjärjestelyillä. Tähän liittyvät Marxin 
ajatukset kaupungin ja maaseudun välisen antagonismin poistamisesta sekä siitä, että 
kapitalismin mukana kehittyvät muiden sosialismin edellytysten ja ainesosien myötä 
myös edellytykset ”uudelle, korkeammalle synteesille, maanviljelyksen ja teollisuuden 
yhdistymiselle” (PO 1, 453/MeW 23, 528). samoin kehittyvät ”työn yhteiskunnal-
linen muoto” ja ”maan suunnitelmallinen käyttäminen” (mt., 682/790).173 konk-
reettisemmalla, reformiehdotusten tasolla Marx tukee voimakkaasti jätteiden synnyn 
minimointia sekä jätteiden kierrätystä ja siihen tähtäävää koneiden uudistamista ja 
tieteen kehittämistä: ”kapitalistisessa taloudessa tapahtuu niiden [so. jätteiden] käytös-
sä jättimäistä haaskausta [...] / kokonaisuutena [...] jälleenkäytön edellytyksinä ovat: 
jätteiden runsaus, mikä on tulosta vain suuressa mittakaavassa tapahtuvasta työstä; 
niiden koneiden parannus, joilla entisessä muodossaan käyttökelvottomat aineet muu-
tetaan uudelle tuotannolle käyttökelpoiseen muotoon, tieteen edistyminen, erityisesti 
kemian, joka löytää tällaisten jätteiden hyödylliset ominaisuudet.” (PO 3, 108/MeW 
25, 110–111.) Muun muassa ihmisen jätökset pitäisi palauttaa takaisin maaperään: 
”kulutuksen jätteet ovat ihmisen luonnollisia eritteitä, vaatteiden jätteitä lumppujen 
muodossa jne. kulutuksen jätteet ovat tärkeimpiä maanviljelyksen kannalta. kapita-
listisessa taloudessa tapahtuu niiden käytössä jättimäistä haaskausta” (mt., 108/110), 
kun esimerkiksi Lontoossa ulosteet johdetaan Thamesiin. 

 
7.4.2.6. Luonnon sisäinen aktiivisuus ja produktiivisuus

Tämä tuli suurelta osin selitetyksi jo edellisessä kohdassa: koska ainesten vaihdunnan 
käsitteeseen sisältyy, että vaihdon osapuolet ovat aktiivisia, on sitä myös luonto. asian 
merkittävyyden takia on luonnon aktiivisuuden ilmentymiä Marxin tuotannon eri 
vaiheissa kuitenkin paikallaan tarkastella vielä lyhyesti erikseen. kuten jo moneen 
kertaan on nähty, Marxin väitöskirjan ydinsisältöön kuuluu näkemys, että luonto on 
sisäisesti ja jokaisen osasensa osalta aktiivista sekä potentiaalisesti produktiivista, ”kor-
keammalle” suuntautuvaan kehitykseen kykenevää. Tämä on suoraa seurausta Marxin 
sympatisoimista atomien pysähtymättömyydestä ja deklinaatioista, joiden ansiosta 
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atomit luovat tuntemamme maailman. Luonto on synnyttänyt uumenistaan myös 
ihmisen, joka siis on Naturprodukt. 

Ja hiukan myöhemmin vuoden 1844 Käsikirjoituksissa luonto siis muodostaa ”ole-
musvoimilla” varustettujen olioiden verkoston. Marx ei voi kuvitellakaan, että luon-
non luomukset olisivat jonkin muun instanssin kuin luonnon itsensä työtä. esimer-
kiksi ”[maan] luominen on saanut valtaisan iskun geognosialta, toisin sanoen tieteeltä, 
joka esitti maan muodostumisen, maan kehittymisen prosessina, itsesynnytyksenä. 
Generatio aequivoca on ainoa käyttökelpoinen tapa kumota luomisteoria.” (VT 1, 
260/eB 1, 545.)(x)174 Yhtä vähän Marx epäröi ihmisen synnyn kanssa: ”itse historia 
on todellinen osa luonnonhistoriasta, luonnon kehittymisestä ihmiseksi” (mt., 258/544)
(x). Millainen on ulkoisen luonnon rooli ihmisen kehitysprosessissa, sitä nuori, asiaa 
ennen Darwinia pohtiva Marx ei pysty kuvailemaan konkreettisesti, mutta ihmisen 
oman roolin hän onnistuu Hegelin avulla täsmentämään työprosessiksi. näin Käsi-
kirjoituksissa toistuu väitöskirjan filosofinen näkemys tai maailmankuva, jonka mu-
kaan aktiivista on ylipäätään kaikki. kuten edellä jo mainittiin (jaksossa 5.5.), engels 
luonnehti tätä dynaamista maailmankuvaa niin, että sen mukaan ”maailma ei ole 
lopullisten olioiden yhdistelmä, vaan prosessien yhdistelmä” (VT 6, 429/MeW 21, 
293). näkemyksen lähteeksi engels esittää tällä kohdin Hegelin, mutta yhtä hyvin se 
juontuu epikurolaisesti korjatusta atomismista, ja toisessa yhteydessä engels kiittää-
kin antiikin kreikan filosofeja siitä, että heidän mukaansa ”koko luonto [...] on [...] 
lakkaamattomassa virtauksessa, herkeämättömässä liikkeessä ja muutoksessa” (LD 36/
MeW 20, 320).

Jos sitten katsotaan Pyhää perhettä, niin sen ranskalaista materialismia koskevassa 
jaksossa pistää silmään – tästä jo mainittiin edellä (jaksossa 4.1.) – miten innokkaasti 
Marx korostaa eräillä filosofeilla havaitsemaansa luonnon aktiivisuuden ja luovuuden 
ideoita. esimerkiksi Francis Bacon, ”englantilaisen materialismin ja kaiken nykyisen 
kokeellisen tieteen todellinen kantaisä” (VT 1, 496/MeW 2, 135), esitti, että [l]iike 
on materian sisäisistä ominaisuuksista ensimmäinen ja tärkein, ei vain mekaanisena 
ja matemaattisena, vaan näitäkin olennaisemmin viettinä, elämänhenkenä [...] Mate-
rian elementaariset muodot ovat eloisia, yksilöllistyviä, materian sisäisiä, oliolajeille 
ominaiset eroavuudet aikaan saavia olemusvoimia.” (Mt., 497/135.)(x) Thomas Hob-
besilla taas materia on kaikkien muutosten subjekti (mt., 498/136), ja ”[i]hminen 
ja luonto ovat samojen lakien alaiset. Voima ja vapaus ovat identtiset.” (Mt.) Mutta 
Hobbesilla oli myös mekanistiset kasvonsa, mitä Marx moittii: ”aistimellisuus pudot-
taa kukkansa ja siitä tulee geometrikon abstrakti aistimellisuus. Fyysinen liike uhrataan 
mekaaniselle tai matemaattiselle liikkeelle [...] Materialismi käy ihmiselle vihamieli-
seksi.” (Mt., 497/136.)(x) kaikkien näiden filosofianhistoriallisten huomioiden yhte-
nä tarkoituksena on pohjustaa ajatusta, että kun materialistisen filosofian perinteessä 
puhuttiin paljon ”ulkoisten olosuhteiden vaikutuksesta ihmiseen” (mt., 500/138), 
niin se kävi yksiin maailman edistyksellisen muuttamisen tavoitteiden kanssa. ”Jos 
olosuhteet muovaavat ihmisen, on olosuhteet muovattava inhimillisiksi” (mt.). Tästä 
näkyy, miten Marx hyödyntää tietynlaista luontokäsitystä materialistista historiankä-
sitystä konstruoidessaan. 

Luonnon aktiivisuus on siis universaalia, mutta monet sen ilmentymät Marxin tuo-
tannossa koskevat suppeampia kysymyksiä ja alateemoja. Jonkin verran Käsikirjoitusten 
jälkeen, vuonna 1845 syntyneeseen ja viimeistelemättömäksi jääneeseen arvioon aikoi-
naan varsin tunnetusta taloustieteilijä Friedrich Lististä (1789–1846) sisältyy kohta, 
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jossa luonnonvoimat esiintyvät proletariaatin rinnalla  porvaristoa vastaan kamppai-
levina subjekteina: ”ne luonnonvoimat ja sosiaaliset voimat, jotka teollisuus herättää 
(loihtii) henkiin, ovat siihen aivan samassa suhteessa kuin proletariaatti. Tänään ne 
ovat vielä porvarin orjia, joissa hän ei näe muuta kuin omahyväisen (likaisen) voi-
tonhimonsa kannattimia (työkaluja). Huomenna ne katkovat kahleensa ja osoittavat 
olevansa sellaisen inhimillisen kehityksen kannattimia, joka lennättää hänet ilmaan 
teollisuuksineen [...] Huomenna luonnonvoimat ja yhteiskunnalliset voimat, jotka 
teollisuus herätti henkiin, katkovat ne kahleet, joilla porvari erottaa ne ihmisestä ja 
muuttaa siten todellisesta yhteiskunnallisesta siteestä yhteiskunnan muodottomiksi 
kahleiksi.” (VT 1, 332/Marx 1972 [1845], 438.)(x)175 Luonnonvoimat siis kamp-
pailevat itsensä luontevaan yhteyteen humaania kehitystä edustavan proletariaatin tai 
”ihmisen” kanssa, jota ne sitten myös tukevat hänen tehdessään selvää porvaristosta. 
On helppo nähdä, että kyseessä on alustava, vielä epäkypsä muotoilu opille, jonka mu-
kaan tuotantovoimien kehitys aiheuttaa ajan oloon tuotantosuhteissa kumouksellisia 
muutoksia. Mutta onko tässä koko totuus, vai sisältyykö myös Marxin myöhemmässä 
katsannossa tuotantovoimien kehitykseen jotakin, mitä voitaisiin luonnehtia luonnon 
kapinoinniksi tuotantosuhteita vastaan? Toki sisältyy, nimittäin ”luonnon kosto” sel-
laisissa tapauksissa, joissa luonnolle aiheutetut ongelmat – esimerkiksi maan laihtumi-
nen – ovat selkeästi seurausta tuotantosuhteista, jolloin luonnon reaktiot puolestaan 
aiheuttavat painetta muuttaa niitä. niinpä List-arvion kielenkäyttö sopisi periaatteessa 
Marxin suuhun myöhemminkin. sanottavasti hän ei näytä sitä harrastaneen, mutta 
Pääomasta löytyy kohta, jossa sanotaan, että kun kapitalistisen maanomistuksen oloissa 
maa ei ”saa sille kuuluvaa osaa tuotteesta tuottavuutensa korvaukseksi ja kohottamisek-
si” (PO 3, 812/MeW 25, 833)(x), niin se ”nousee takajaloilleen ja vaatii itsenäisenä 
mahtina osuuttaan sen avulla luodusta tuotteesta” (mt., 812/832–833)(x). 

Myöhemmin luonnon produktiivisuuden merkitys ja luonne kohosivat julkiseen 
keskusteluun Darwinin Lajien synnyn (1859) myötä, ja sen Marx otti innostuneesti 
vastaan. Pääomassa hän kutsuu Darwinin kirjaa käänteentekeväksi (epochemachend) 
(PO 1, 313/MeW 23, 361). engelsille hän kirjoittaa, että ”[k]arkean englantilaisista 
kehittelyistään huolimatta se on kirja, joka sisältää luonnonhistorallisen perustan mei-
dän näkemyksellemme” (MeW 30, 131)(x). Lassallelle hän taas toteaa, että ”[v] arsin 
huomionarvoinen on Darwinin kirjoitus [so. Lajien synty], ja se sopii minulle his-
toriallisen luokkataistelun luonnontieteelliseksi perustaksi [...] kaikista puutteistaan 
huolimatta on tässä paitsi annettu kuolinisku ’teleologialle’ luonnontieteissä, myös 
empiirisesti selvitetty sen järkiperäinen mielekkyys”. (ki 124/MeW 30, 578.)(x) Marx 
ei selitä asiaa tarkemmin, mutta on jokseenkin ilmeistä, että hän hyväksyy Darwinin 
tavan korvata teleologinen maailmankuva luonnon luovuudella ja sattumilla – ne 
molemmat yhdistyvät mutaatioissa – mikä vastaa täysin Marxin väitöskirjan henkeä. 
Väärinkäsitysten välttämiseksi: maininta siitä, että Darwin tarjoaisi perustan myös 
luokkataisteluopille, ei osoita Marxin olleen sosiaalidarvinisti, mikä lienee nykyään 
ainakin asiantuntevammissa piireissä tunnettua.176 eräässä myöhemmässä kirjees-
sään Marx kutsuu historian johtamista olemassaolon taistelusta ”leventelevän, tieteel-
lisyyttä teeskentelevän, mahtipontisen tietämättömyyden ja ajattelun laiskuuden” (ki 
240–241/MeW 32, 686) osoitukseksi. engels kirjoitti, että luonnostakin löytyy sekä 
yhteistoimintaa että taistelua, joten edes sen kohdalla ei Darwinin kannattajilla ”ollut 
lupa kirjoittaa lippuunsa yksipuolista sanaa ’taistelu’. Mutta aivan lapsekasta on viedä 
historian kehittymisen ja mutkistumisen koko moninaista rikkautta ’olemassaolon 
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taistelun’ laihan ja yksipuolisen sanonnan piiriin.” (LD 376–377/MeW 20, 565.) 
kun koko maailmaan pätee, ettei se ole olioiden vaan prosessien yhdistelmä – mitä 

tietenkään ei pidä konkreettisissa yhteyksissä absolutisoida – niin se pätee myös ih-
miseen, joka tulee Marxin teoksissa tarkastelluksi työnsä ja yleensäkin käytännöllisen 
toimintansa, tuotannon ja työjaon muotojen jne. myötä kehittyvänä historiallisena 
olentona. Vähemmän tunnettua on, että myös Marxin eläinkäsitys on ”toiminnal-
linen” ja sellaisena hyvä osoitus siitä, millaisiin kehitelmiin mekanistisen materialis-
min korvaaminen ei-reduktionistisella luonnon produktiivisuudella oli omiaan häntä 
johtamaan. Marxille eläin ei ole kone. Pääomassa hän huomauttaa, että ”Descartes, 
määritellessään eläimet pelkiksi koneiksi, katsoo manufaktuuriajan silmillä vastoin 
keskiaikaa, joka piti eläintä ihmisen apulaisena” (PO 1, 353/MeW 23, 411). Marxin 
sympatia ei tässä ole Descartesin puolella. sen voi aavistaa jo siitä, että Marx arvosteli 
ankarasti manufaktuuria varhaiskapitalistisen tuotannon muotona, jonka puitteissa 
pistettiin 1500-luvulla alulle myös ihmisten muuttaminen koneiksi, niiden epäitse-
näisiksi lisäkkeiksi: ”työläinen, joka koko elinaikansa suorittaa samaa yksinkertaista 
tehtävää, muuttuu koko ruumiiltaan tämän tehtävän automaattiseksi yksipuoliseksi 
elimeksi” (mt., 310/359). Toisessa yhteydessä Marx sanookin, että vain ”saksalaiset 
aasit”, siis mitä typerimmät teoreetikot, saattavat ”selittää eläinten [...] voimien käytön 
koneistoksi” (ki 140/MeW 30, 322; suomennosta muutettu). 

Mikä eläin sitten on? Vuonna 1844 Marx kirjoittaa, että ”[e]lämäntoiminnan laa-
tuun sisältyy jonkin lajin koko luonne, sen lajinluonne [...] / eläin on välittömästi yhtä 
elämäntoimintansa kanssa. eläin ei eroa siitä. eläin on elämäntoimintansa. ihminen 
tekee itse oman elämäntoimintansa tahtonsa ja tietoisuutensa esineeksi, kohteeksi. 
Hänen elämäntoimintansa on tietoista [...] / [ihmisen tavoin] myös eläin tuottaa. se 
rakentaa itselleen pesän, asuntoja – esimerkiksi mehiläinen, majava, muurahainen jne. 
[...] se tuottaa yksipuolisesti, kun ihminen puolestaan tuottaa universaalisti [...] eläin 
tuottaa vain itsensä, kun ihminen puolestaan tuottaa uudelleen, reprodusoi koko luon-
non [...] eläin muovaa materiaa ainoastaan oman lajinsa mitan ja tarpeen mukaan, 
kun taas ihminen osaa tuottaa jokaisen lajin mitan mukaan ja osaa kaikkialla soveltaa 
esineeseen siihen kuuluvaa mittaa: täten ihminen muovaa materiaa myös kauneuden 
lakien mukaan.” (VT 1, 224–225/eB 1, 516–517.)(x)177 Tätä luonnehdintaa – jota 
tässä on hiukan lyhennetty – voidaan ehkä moittia ihmisen ja eläimen asettamisesta 
jyrkästi toisiaan vastaan, mikä kuitenkin johtuu paljolti siitä, että tekstikohdan tar-
koituksena on ihmisen erityisluonteen osoittaminen.178 Joka tapauksessa kohdasta 
näkyy, että olennaista eläimissä on niiden lajispesifi toiminta, että eläimet muovaa-
vat ympäristöään tarpeidensa ja ”lajinsa mitan” (Mass der species) mukaan, että eräät 
eläimet jopa tuottavat ja rakentavat jotakin ja että eläimet tätä kaikkea tehdessään 
samalla tuottavat itsensä. näin Marxin eläinkäsitys muistuttaa melkoisesti hänen ih-
miskäsitystään. Virikkeitä hän lienee saanut Hegeliltä, jonka mukaan eläimellä on 
muokkausvietti (Bildungstrieb), jota käyttäessään se on ”tuottanut itsensä” ja päätynyt 
samalla tajunnallisuuteen, ”tiettyyn itsetunteeseen” (HW 9, 497 Z). Hegel puhuu 
myös eläimen työstä: kun eläin työskentelee (arbeitet), sen toiminta ”ei pysy mekaa-
nisena, kemiallisena”, vaan ”tuloksena on pikemminkin eläin itse” (HW 18, 384), siis 
mainittuja tasoja pidemmälle kehittynyt totaliteetti. 

Toiminnallinen eläinkäsitys johtaa kriittiseen asenteeseen eläinten koneina käyt-
töä kohtaan. eläimet eivät sovellu mekaaniseen työhön, koska niiden oma liike on 
ei-mekaanista, vapaampaa. Tämä tulee esiin Manuskript 1861–1863:ssa, jossa Marx 
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tarkastelee tekniikan historiaa ja katsoo, että eläinten käyttäminen auran vetämiseen 
sujui vielä luontevasti, mutta niiden kytkeminen myllyn kaltaiseen koneistoon oli jo 
luonnonvastaista. koska tätä tekstikohtaa ei juurikaan tunneta, sallittakoon jälleen pit-
kähkö sitaatti: ”aura [...] sopi täydellisesti pientuotannon puitteisiin. eläimet toimivat 
tässä, kuten olivat aiemmin toimineet kuormia vedettäessä ja hinattaessa, elävinä ve-
tureina. niiden liike on, kuten ihmisenkin, vapaata [sie besitzen freiwillige Bewegung], 
ja ihminen oli jo oppinut sovittamaan niiden tahdon oman johtonsa alaisuuteen. 
Liikkuminen oli jo yksin maaperän esteiden takia epäsäännöllistä eikä ihmisen pitä-
nyt ainoastaan jatkuvasti ohjata, vaan myös tarjota elikolle auttava kätensä kärryjen 
ajauduttua kuraan [...] eläinvoiman yksinkertaisessa käytössä hallitsevana pysyy va-
paan liikkeen periaate [Princip der freiwilligen Bewegung]. Puhtaan mekaaninen liike 
jää piiloon vapaan liikkeen kuoren alle eikä siis tule näkyviin. aivan toisin on jo esim. 
myllyssä, jossa eläimiä johdetaan tai ajetaan silmät sidottuina ympyrää pitkin. Tässä 
liike jo ilmenee luonnonvastaisena [widernatürlich] ja säännönmukaiseksi mekaanisek-
si viivaksi, ympyräviivaksi, redusoituneena.” (MeGa ii/3.6, 1919.)(x) Myöhemmin 
sama ongelma toistui manufaktuureissa niin vakavana, että se pakotti luopumaan 
eläinvoiman käytöstä: ”sikäli kuin eläimiä ei käytetä puhtaan mekaanisesti, vaikkapa 
myllyä pyörittämään, perustuu niiden käyttö täysin siihen, että ne liikkuvat vapaasti 
ja ihmisen tahto vaikuttaa niiden tahtoon, jolla periaatteella ei ole mitään yhteistä 
mekaanisen tuotannon kanssa. Lisäksi niitä ei voida käyttää voimanlähteenä manu-
faktuurissa siksikään, että niiden laajamittainen käyttö vaatisi valtavasti tilaa.” (Mt., 
1973.)(x) Myös Pääomassa Marx toteaa, että ”hevosella on oma päänsä” (PO 1, 342/
MeW 23, 396), toisin sanoen tahtonsa ja liikkeensä, mikä on yhtenä syynä siihen, 
ettei sitä ole voitu juurikaan hyödyntää teollisuudessa. 

näin näkemys luonnon produktiivisuudesta johtaa Marxin hahmottelemaan eläin-
käsitystä, joka on omiaan luomaan perspektiiviä eläinystävälliselle etiikalle  ja  ekolo-
gialle (eläinten kohtelun periaatteilla on myös ekologista merkitystä). Myös engelsillä 
näkyy selvänä, että hän pitää eläimiä toiminnallisina olentoina, joiden ominaisluon-
teen tarkastelun yksi lähtökohta on siinä, etteivät materian liikemuodot redusoidu 
yksinkertaisimpiin tuntemiimme, vaan materiaan on tietyssä vaiheessa ilmaantunut 
laadullisesti uudenlainen liike. engels kutsuu sitä määräsuuntaiseksi (planmässig) toi-
minnaksi: ”On muuten itsestään selvää, ettemme suinkaan aio väittää eläinten olevan 
kyvyttömiä määräsuuntaiseen, tarkoitukselliseen toimintaan. Päinvastoin. Määräsuun-
taista toimintaa on idussaan olemassa jo kaikkialla, missä protoplasma, elävä valkuais-
aine esiintyy ja reagoi [...] se tapa, jolla hyönteissyöjäkasvit pyydystävät saaliinsa, on 
niin ikään tietyssä mielessä määräsuuntaista, vaikkakin täysin tiedotonta menettelyä. 
eläinten pystyvyys tietoiseen, määräsuuntaiseen toimintaan kehittyy hermoston kehi-
tystä vastaavasti ja on nisäkkäillä saavuttanut jo korkean tason.” (LD 221–222/MeW 
20, 452.)(x) Tästä näkyy myös, että vaikka engels luonnollisesti piti Marxin tavoin 
universaalia teleologista maailmankuvaa virheellisenä, hän ei elollisen ja erityisesti 
tietoisen tason saavuttaneen elämän kohdalla kiistänyt teleologian järkevää ainesta ja 
asetti asian selvittämisen tutkimustehtäväksi.
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7.4.3. Marxin luontoajattelun suuri linja

7.4.3.1. Ihmisen vieraantuminen luonnosta

Äsken esitetyt suhteellisen spesifit luontoteemat tuovat esiin Marxin luontokäsityksen 
eri puolia, mutta on aiheellista myös kysyä, kytkeytyvätkö ne jollain selkeällä tavalla 
toisiinsa. Löytyykö Marxin tuotannosta jokin suuri linja, joka nivoisi hänen luontokä-
sityksensä aineksia yhteen? Tähän voi vastata myönteisesti, vaikka kaiken aikaa onkin 
pidettävä mielessä myös Marxin ajattelun tunnetut murrokset, hänen rakennelmiensa 
rönsyilemisen taipumus ja kaikki ne epäjohdonmukaisuudet, joita paljon kirjoittaval-
le ja näkemystensä aineksia lukuisilta tahoilta etsivälle ajattelijalle pakostakin syntyy. 
Mistä on kysymys, se havaitaan, kun otetaan esiin vielä yksi Marxin luontoajattelun 
puoli, nimittäin ihmisen vieraantuminen luonnosta. kyseessä on suuren luokan asia. 
Marxin vieraantumisteorian, jota hän systematisoi vuonna 1844, voinee sanoa olevan 
hänen nuoruudenajattelunsa merkittävin synteesi. Myös hänen myöhemmässä tuo-
tannossaan vieraantumisteoria oli yhä mukana, tosin muuntuneessa muodossa ja vain 
joukkona – mutta massiivisen suurena joukkona – erillisiä kommentteja. 

On enemmän kuin kiinnostavaa, että vieraantumisteoria ja nimenomaan siihen 
kuuluva ihmisen vieraantuminen luonnosta häämöttää jo Epikuros-vihkoissa (ks. jak-
so 2.5.) ja sisältyy kohtalaisen selkeänä Marxin valmiiseen väitöskirjaan. edellä kä-
vi jo ilmi (jaksoissa 2.5. ja 5.6.), miten Marxin katsannossa muinaisten ihmisten 
luontosuhteeseen sisältyi jotakin eheää ja sopusuhtaista; luonto antoi heille elämän 
tarkoituksen tai merkittävän osan siitä. sen sijaan epikuroksen kohdalla hänen liian 
individualistinen ja luontoa pirstova suuntautumisensa saa aikaan, että ihmisen ja 
luonnon suhde muuttuu vihamieliseksi. Ja kuten myös nähtiin (jaksossa 5.6.), Marx 
käyttää jo väitöskirjassaan vieraantumisen käsitettä. Hän ei vielä sovella sitä eksplisiit-
tisesti ihmisen luontosuhteeseen, mutta asian sisällön kannalta voi sanoa, että Marxin 
väitöskirjan ydinainekseen kuuluu näkemys siitä, miten ihminen on vieraannuttanut 
itsensä ulkoisesta luonnosta. 

Tämän jälkeen vieraantumisteoria ja sen luontopuoli näyttävät kypsyneen jonkin 
aikaa Marxin mielessä. Vuonna 1843 hän kehittelee vieraantumisen teemaa valtiofi-
losofisessa yhteydessä (esim. HOFk 131/MeW 1, 233), mutta tässä on ehkä kiinnos-
tavampaa panna merkille, millaisen kannan hän oli jo vuonna 1842 ottanut kiistaan, 
joka koski köyhän väestön oikeutta kerätä metsistä ilmaiseksi risuja ja hukkapuuta 
(niin sanottu Raffholz-kiista). Marx kiinnittää huomiota metsänsuojeluvirkailijan työn 
ristiriitaisuuteen: työ edellyttäisi virkailijalta ”tarmokasta, tehokasta rakkaussuhdetta 
suojeltavaansa, suhdetta jossa hän ikään kuin kasvaa kiinni [verwächst mit] puuhun” 
(MeW 1, 122–123)(x), mutta tämä on ristiriidassa sen kanssa, että virkailijan on ar-
vioitava, jopa pennin tarkkuudella, puiden rahallinen arvo. Marx ei käytä tässä yhtey-
dessä sanaa vieraantuminen, mutta kyse on nytkin jonkin melko eheän ja sympatiaa 
ansaitsevan kokonaisuuden hajoamisesta. sitä paitsi verwachsen-verbistä johdettu, kiin-
ni kasvettuneisuuden tilaa kuvaava sana Verwachsensein esiintyy hänellä myöhemmin 
selkeän vieraantumisteoreettisessa yhteydessä hänen kuvatessaan feodaalitilan omista-
jan suhdetta maahan (ks. VT 1, 211/eB 1, 506). 

Vuoden 1844 vieraantumisteoriaan ihmisen luonnosta vieraantuminen kuuluu sit-
ten erittäin merkittävänä osana. koska asia kuitenkin on suuressa osassa kirjallisuutta 
sivuutettu – poikkeuksiakin tosin löytyy179 – on väitettä syytä jonkin verran perustel-
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la.180 Varsin monet tulkitsijat erottavat Marxin vieraantumisen käsitteessä kolme pe-
rustavaa puolta: taloudellisen, poliittisen ja uskonnollisen vieraantumisen (esim. israel 
1974, 41–80; khan 1992; 33, 72–73, 184; Oppolzer 1974, 17–74; 1997). Jaottelu 
johtaa luonnollisesti ajattelemaan, ettei luontoproblematiikka kuulunut vieraantumis-
teorian alaan tai ainakaan ollut siinä keskeisellä sijalla, vaikka eräät kirjoittajat saat-
tavatkin mainita sen lyhyesti esimerkiksi taloudellisen vieraantumisen erään alalajin, 
työn vieraantumisen, alalajina (esim. khan 1992, 254–256). kolmijakoa voitaisiin 
perustella sillä, että Marxin tutkimusten painopiste siirtyi heti väitöskirjan jälkeen 
jaossa mainittuihin aihepiireihin ja että hän sitten vieraantumisteoriassaan teki näis-
tä tutkimuksista yhteenvetoa. Mutta kun myös Epikuros-vihkot ja valmis väitöskirja 
kuuluvat vieraantumisteoriaa ennakoivaan aineistoon, ei perustelu oikeuta kolmijaon 
absolutisointia. 

On myös tulkitsijoita, jotka eivät käytä kolmijakoa, mutta päätyvät siitä huolimat-
ta sivuuttamaan vieraantumisteorian luontopuolen. esimerkkinä mainittakoon Lars 
andersson, joka esittää Marxin vieraantumisen käsitteestä varsin hienosyisen, useista 
osatekijöistä koostuvan määritelmän: ihminen on vieraantunut jostakin objektista, jos 
objekti tyydyttää ihmisen jonkin tarpeen mutta kehittyy hänestä riippumattomaksi, 
saa hänestä vallan, muuttuu hänen kannaltaan vahingolliseksi ym. (andersson 1995, 
erit. 31–33). Tähän asti anderssoniin voi yhtyä, mutta lisäksi hän katsoo Marxin pi-
täneen vieraantumissuhteen esiintymisen edellytyksenä sitä, että ihminen on luonut 
vieraantumisen kohteen (mt.). koska ihminen ei ole luonut luontoa, herää epäilys, 
että luontoproblematiikka jää tässä tulkinnassa käsittelemättä, niin kuin sitten jääkin. 
Todellisuudessa Marxin teksteistä tuskin löytyy sellaista ehtoa. andersson sanoo myös, 
ettei Marxin voida kuvitella pitäneen vieraantumisen kohteena, objektina, voimia 
jotka ”osittain ovat ihmisolennoista riippumattomia, osittain ihmiselle mahdottomat 
muuttaa” (mt., 84), sillä tämä olisi ristiriidassa hänen vieraantumisen voittamiseen 
tähtäävän optimistisen visionsa kanssa. Huomaamatta on jäänyt se mahdollisuus, että 
ihminen voisi pyrkiä poistamaan vieraantuneen suhteensa sellaisiin voimiin muutta-
malla itseään. kahden asian suhde saattaa muuttua, vaikka vain toinen niistä muuttuisi 
oleellisesti. sitä paitsi on epäselvää, katsoiko Marx ainakaan myöhemmässä tuotannos-
saan vieraantumisen olevan täydellisesti poistettavissa. Laadulliseen harppaukseen sen 
vallan heikentymisessä hän epäilemättä uskoi, mutta se ei ole sama asia.181 

Jos vuoden 1844 Käsikirjoituksia ei lueta putkinäköisesti, havaitaan ihmisen luon-
nosta vieraantumisen olevan niissä hyvin perustavanlaatuisella sijalla, ei niinkään si-
vumäärän mutta sitäkin selvemmin vieraantumiskonseption loogis-teoreettisen ra-
kenteen kannalta. Tätä rakennetta ei tosin pystyttäne eksplikoimaan yksityiskohtia 
myöten jo siksikään, että kyseessä on puolivalmis teksti, jossa eräät relevantit seikat 
tulevat luonnehdituiksi useilla erilaisilla tavoilla. ei liene sattuma, että Käsikirjoituk-
sia koskevasta laajahkosta kirjallisuudesta tuskin löytyy kahta samanlaista jäsennystä. 
asian pääpiirteet ovat kuitenkin hahmotettavissa. Tärkein tekstijakso koskee työtä ja 
sen vieraantumista. Marx kiinnittää huomiota siihen, että ihmisen työllään tuottama 
esinemaailma karkaa hänen hallinnastaan: ”mitä enemmän työläinen raataa kaikilla 
voimillaan, sitä mahtavammaksi tulee se vieras, esineellinen maailma, jota hän luo it-
seään vastaan” (VT 1, 219/eB 1, 512)(x). Toiseksi vieraantumista ilmenee paitsi ihmi-
sen ja artefaktien keskinäisessä suhteessa myös itsensä työn tai tuotannon prosessissa, 
”tuotantotapahtumassa, itse tuottavan toiminnan sisällä” (mt., 221/514)(x). ”kuinka 
työläinen voisi kohdata toimintansa tuotteen vieraana, ellei hän varsinaisessa tuotan-
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totapahtumassa vieraantuisi omasta itsestään?” (mt., 221–222/514)(x).
Mutta sekä työn tuotteet että itse työprosessi ovat kietoutuneet erottamattomasti 

yhteen luonnon kanssa, mistä syystä vieraantunut työ vaurioittaa myös ihmisen luonto-
suhdetta. Työn tuotteiden osalta Marx toteaa, että ”[t]yöntekijän suhde työn tuotteeseen 
esineenä, joka on hänelle vieras [...] on samalla suhde aistimelliseen ulkomaailmaan, 
luonnonesineisiin maailmana, joka on häntä vastassa vieraana, hänelle vihamielisenä” 
(mt., 223/515)(x). esineiden ja valmisteiden maailma saa muotoja, jotka häiritsevät 
ihmisen luontosuhdetta. Lähinnä tästä on kysymys ympäristön saastumisessa, mihin 
Marx kiinnittää runsaasti huomiota. ihminen ikään kuin ”palaa takaisin luola-asuntoon 
jne., mutta sen vieraantuneessa, vihollismielisessä muodossa” (mt., 271/554). ”[V]alon 
asunto [...] lakkaa olemasta [olemassa] työläiselle [...] Lika, tämä ihmisen rämettymä 
ja mädättymä, sivistyksen viemärikaivo (tämä on ymmärrettävä sananmukaisesti) tulee 
ihmiselle elämänelementiksi. Täydellinen luonnoton hoidottomuus, mädännyt luonto 
tulee hänen elämänelementikseen.” (Mt., 264/548.)(x) ”Hyvää ja puhdasta ilmaa on – 
englantilaisten kellariasuntojen löyhkäävässä ilmapiirissä!” (VT 1, 122/MeW 1, 396), 
huudahtaa Marx ironisesti. Tapahtuu ”yleinen myrkyttyminen, kuten suurkaupungeis-
sa on ilmennyt” (VT 1, 197/eB 1, 490; suomennosta muutettu)(x). 

itsensä työprosessin osalta Marx toteaa, että ”työntekijällä, joka työllä ottaa luontoa 
omakseen, omaksi ottaminen ilmenee vieraantumisena” (mt., 231/522)(x). kyseessä on 
ihmis- ja maailmankuvan lähtökohtien kannalta vielä esinemaailman vieraantumista-
kin perustavampi seikka; Marxhan oivaltaa Käsikirjoituksissa, että työ on suorastaan 
luonut ihmisen. Vieraantuneissa oloissa vallan saa työ ”ihmiselle ja luonnolle aivan 
vieraana [...] toimintana” (mt., 235/524). Lähinnä tästä vieraantumisen lajista on 
ilmeisesti kysymys esimerkiksi Marxin puhuessa siitä, miten ihmistä ulkoiseen ympä-
ristöön yhdistävät aistimukset (kokemukset, elämykset) rappeutuvat: ”Viiden aistin 
muodostuminen on koko tähänastisen maailmanhistorian tekoa” (mt., 256/541–542), 
mutta tietyissä oloissa on ”kaikkien fyysisten ja henkisten aistien tilalle tullut kaikkien 
näiden aistien yksinkertainen vieraantuminen” (mt., 254/540). aistien maailma me-
nettää rikkauttaan, kun yksi ainoa niistä, ”omistamisen aisti” (Sinn des Habens) (mt.), 
alkaa korvata muita. koska Marx käyttää aistin (Sinn) käsitettä feuerbachilaisen laajasti 
– Feuerbachilla aistimellisuus (Sinnlichkeit) oli ihmisen yleisimpiä määreitä, kaiken 
inhimillisen vuorovaikutuksen edellytys – hän pystyy kuvaamaan samassa yhteydessä 
luonnon esteettisen kokemisen häiriintymistä: ”Mineraalikauppias näkee vain mine-
raalien kaupallisen arvon, mutta ei niiden kauneutta ja omalaatuista luonnetta” (mt., 
256/542).

edelleen, ihmisen vieraantuminen tuottamastaan esinemaailmasta ja itsensä työn 
vieraantuminen eivät ole vain erillisinä käsiteltäviä asioita, vaan liittyvät myös toisiin-
sa; molemmathan kytkeytyvät ihmisluonnon problematiikkaan. Tämä antaa Marxille 
aiheen uuteen käsitejohteluun: ”Meidän on vielä kehitettävä kolmas vieraantuneen 
työn määritys molempien jo esitettyjen pohjalla” (mt., 223/515). näin tehdessään 
Marx käyttää Feuerbachin käsitettä: kyseessä on ihmisen vieraantuminen suvun- (tai 
lajin-) olemuksestaan (Gattungswesen) (mt.). suvunolemuksen kautta Marx ryhtyy 
ensinnäkin kehittämään vieraantumisen sosiaalista puolta. kun ihminen vieraantuu 
suvunolemuksestaan ja -elämästään, lajistaan, niin siihen sisältyy ”ihmisen vieraantu-
minen ihmisestä” (mt., 226/517). Toiseksi kyse on jälleen ihmisen luontosuhteesta. 
saattaa olla, että Marxin tässä yhteydessä mainitsemat seikat olisivat paljolti johdetta-
vissa vieraantuneen työn konseptiosta ilman suvunolemuksen käsitettäkin, ja toisaalta 
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taas voi kysyä, liittyvätkö ne kaikilta osin lainkaan työn problematiikkaan. antropolo-
gis-staattinen suvunolemuksen käsite johdannaisineen menee yleensäkin päällekkäin 
Marxilla jo kehitteillä olevan historiallisemman käsitteistön kanssa ja aiheut taa hänel-
le monimielisyyttä. Joka tapauksessa Marx toteaa, miten sekä ihmisen että eläimen 
yksi oleellinen puoli on siinä, että ne ovat luonnon yleisen vuorovaikutuksen osia ja 
siksi ulkopuolisesta luonnosta riippuvaisia; ”ihminen (samoin kuin eläin) elää epä-
orgaanisesta luonnosta” (mt., 223/515). Marx tähdentää, että ihminen toimii eläin-
tä laaja-alaisemmin (”universaalisti”), mikä kytkeytyy hänen toimintansa tuotteiden 
moninaisuuteen. asian kääntöpuolena on, että myös ihmisen riippuvuus ulkoisesta 
luonnosta on laaja-alaisempaa ja moninaisempaa. Tässä asiayhteydessä kannattaa lai-
nata vielä uudelleen kohtaa, josta osaa siteerattiin stoffwechsel-konseption yhteydessä: 
”Fyysisesti ihminen elää ainoastaan näistä luonnontuotteista, ilmenevätpä ne sitten ra-
vinnon, lämmityksen, vaatetuksen, asunnon tms. muodossa. ihmisen universaalisuus 
ilmenee käytännössä juuri siinä universaalisuudessa, joka tekee koko luonnon ihmisen 
epäorgaaniseksi ruumiiksi [...] se että ihminen ihminen elää luonnosta, merkitsee että 
luonto on hänen ruumiinsa, jonka kanssa hänen on pysyttävä jatkuvassa prosessissa, 
jotta hän ei kuolisi.” (Mt., 224/515–516.)(x) kun näin laaja ja monisyinen riippu-
vuussuhde häiriintyy, niin se on mitä vakavin asia. sellainen vieraantuminen ”muuttaa 
sen edun, mikä hänellä [so. ihmisellä] on ollut eläimeen nähden, varjopuoleksi: hänen 
epäorgaaninen ruumiinsa: luonto, otetaan häneltä” (mt., 226/517)(x).182

näin luontoproblematiikka on useilla tavoilla mukana vuoden 1844 vieraantu-
misteorian syvimmässä ytimessä, vaikka Marx ei käsittelekään sitä yhtä laajasti kuin 
eräitä muita kysymyksiä, etenkin työläisen asemaa ja vieraantumisen yhteiskunnallisia 
ilmentymiä ja syitä. ei myöskään ole vaikea nähdä, että vieraantumisteoriaan sisältyvät 
lähes kaikki edellä käsitellyistä suhteellisen spesifeistä luontoteemoista; se on todellakin 
laaja-alainen ja moniaspektinen, Marxin ajattelun juonteita syntetisoiva konseptio. 
niinpä on ilmeistä, että ihmisen ruumiin ja ulkoisen luonnon vuorovaikutus on suurin 
piirtein sama asia kuin mistä Marx myöhemmin puhui ainesten vaihduntana. Äsken 
esitettiin myös esimerkkejä siitä, miten luonnon pirstoutuminen tulee esiin Käsikirjoi-
tuksiin sisältyvän rahan kritiikin sekä teollisuuden maataloudesta saaman yliotteen 
kuvailun yhteydessä, ja luonnon sisäinen aktiivisuus ja produktiivisuus muun muassa 
näkemyksissä luonnon kyvystä kehittyä ihmiseksi sekä toiminnallisessa eläinkäsityk-
sessä. Työn käsitteen keskeinen rooli tekee luonnollisesti myös Marxin ihmiskäsityk-
sestä toiminnallisen. Mitä edistyksen ristiriitaisuuteen tulee, myös se piirtyy selkeänä 
esiin: koko vieraantumisteoria perustuu näkemykseen siitä, että edistys on tuonut 
mukanaan myös taantumista, ja tämä siis ilmenee monin tavoin myös ihmisen luon-
tosuhteessa. sen sijaan sattumat ovat mukana heikommin hahmotettuina. sattumista 
luontoperäisinä ilmiöinä Marx ei kaiketi puhu, mutta ne tulevat esiin ihmisen aikaan-
saannoksina: vieraantunut tilanne, työläisen viheliäinen asema, kumpuaa paljolti luok-
kataisteluun ja armottomaan kilpailuun perustuvasta yhteiskunnasta, ”kaikista mark-
kinahinnan heilahteluista, pääomien käytöstä ja rikkaiden oikusta” (mt., 180/474), 
jolloin myöskään ”mikään ei ole sen sattumanvaraisempi [...] kuin työn hinta” (mt., 
182–183/476). että ihmisen aiheuttamilla sattumilla on myös ekologista merkitystä, 
paistaa läpi edellä siteeratussa kohdassa, jossa arvostellaan maan lennähtelyä kädestä 
toiseen (mt., 215/509), ja List-arviossa Marx sanoo, että teollisuuden valta ”antaa 
viljanhinnat ulkoisten sattumien varaan ja vieraannuttaa maan kokonaan tekemällä 
sen välttämättömimmät elintarvikkeet kaupasta riippuviksi” (VT 1, 340/Marx 1972 
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[1845], 443). Katastrofeista Marx ei eksplisiittisesti puhu, ei ainakaan luonnon itsensä 
synnyttämistä, joskin ympäristön ”yleinen myrkyttyminen” ja ihmisen ajautuminen 
”mädänneen luonnon” keskelle vaikuttavat ihmisen tuottamilta ekokatastrofeilta. 

Toisin kuin väitöskirjavaiheessa, Marx ryhtyy nyt hahmottamaan myös ekologista 
tulevaisuudenperspektiiviä, mikä tapahtuu lähinnä kommunismin käsitteen kehitte-
lyn yhteydessä. ihmisen ja luonnon suhde pitäisi saattaa harmonisempaan muotoon, 
mutta koska ihminen on luonnon osa ja siitä monella tasolla riippuvainen, kyse ei ole 
pelkästään luonnon muokkaamisesta ihmisen tarpeita vastaavaksi, vaan myös ihmisen 
itsemuutoksesta, hänen sopeutumisestaan luonnon vaatimuksiin: ”Tämä kommunis-
mi on täysin kehittyneenä naturalismina = humanismia, täysin kehittyneenä humanis-
mina = naturalismia, se on ihmisen luontosuhteen ja ihmissuhteen välisen ristiriidan 
todellista ratkeamista” (VT 1, 249/eB 1, 536)(x). ihmisen ja ulkoisen luonnon pitäisi 
asettua sellaiseen keskinäiseen suhteeseen, että se sallii niiden molempien kehittymisen: 
Tulevaisuudessa ”[y]hteiskunta on siis täysin kehittynyttä ihmisen olemuksen yhteyt-
tä luonnon kanssa, luonnon tosi henkiinheräämistä [Resurrektion], ihmisen loppuun 
saatettua naturalismia ja luonnon loppuun saatettua humanismia” (mt., 251/538)
(x). kun ei-egoistinen ihminen tarkastelee omaa hyötyään laajassa conditio humanan 
perspektiivissä, hän ei voi pitää luontoa pelkästään hyödyntämisen kohteena: ”tarve 
tai nauttiminen ovat menettäneet egoistisen luonteensa ja luonto on menettänyt pelkän 
hyödyllisyytensä hyödyn tultua inhimilliseksi hyödyksi” (mt., 254/540)(x). nykyään voi 
sanoa, että Marxin visio käy yhteen koevolutiivisen, ihmiskeskeisen ja luontokeskeisen 
näkemyksen synteesiä tavoittelevan kehityskonseption kanssa.183 ihminen ja häntä 
ympäröivä luonto vaikuttavat toistensa kehitykseen, jonka suotuista kulkua ihminen 
pystyy edesauttamaan sekä aktiivisuudellaan että myös luonnon vaatimuksiin sopeu-
tumalla. 

edellä oli puhe siitä (jaksossa 2.5.), että Marxin Hegel- ja schelling-vaikutteisen 
näkemyksen mukaan ihmiskunnan ulkoisesta luonnosta irtautumista on leimannut 
tietty ristiriitaisuus: vaikka edistyksen myötä on saavutettu jotakin korvaamattoman 
arvokasta, jotakin on samalla valunut hukkaan. Muinaisessa luonnonläheisessä elä-
mäntavassa piili jonkinlaista harmoniaa – ei niin paljon, että Marx olisi yleisesti otta-
en suositellut siihen palaamista, mutta kuitenkin siinä määrin, että eräitä sen aspek-
teja olisi syytä elvyttää. Tämä asennoituminen näkyy hyvin myös Käsikirjoituksissa. 
Vertaillessaan keskenään feodaalista sekä kapitalismin synnyttämää maataloutta ja 
maalaiselämää Marx sanoo asian konkreettisesti. Vaikka feodaalinen maaomaisuus 
on jo ”ihmisestä vieraantunutta” (VT 1, 211/eB 1, 505), niin kuitenkin ”omistajan 
ja maan välillä vallitsee vielä suhde, joka näyttää sisäisemmältä kuin suhde pelkkään 
esineelliseen rikkauteen [...] Tila on ikään kuin omistajansa epäorgaaninen ruumis.” 
(Mt., 211/506.)(x) Tilan työläiset taas on kylläkin osittain alistettu tilan omaisuudeksi, 
mutta toisaalta heidän ja tilan suhteella on ”myös tunneperäinen [gemütlich] puolensa. 
Tavat, luonteenpiirteet jne. vaihtelevat tilalta toiselle ja näyttävät olevan yhtä maa-alan 
kanssa, kun taas myöhemmin ihminen kiinnittyy tilaan enää vain kukkarollaan, ei 
luonteellaan eikä yksilöllisyydellään.” (Mt., 212/506.)(x) Marx päättelee nyt, että tu-
levaisuuden yhteiskunta, jossa kumotaan suurmaanomistuksen monopoli, ”palauttaa 
ihmisten läheisen, tunneperäisen suhteen maahan ja tekee sen järkevällä tavalla, ei 
enää maaorjuuden, isännöimisen ja typerän omaisuusmystiikan välityksellä, sillä maa 
lakkaa olemasta voitonkiskonnan kohde, ja vapaa työ ja vapaa nautintaoikeus tekevät 
sen jälleen ihmisen todeksi, henkilökohtaiseksi omaisuudeksi” (mt., 214/508)(x).
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Marx löytää yleensäkin kapitalismia edeltäneistä yhteiskunnista ja niissä vallinneista 
elämäntavoista yhtä ja toista sellaista, mistä uudempi aika voisi ottaa oppia. On itses-
täänselvää, ettei ihmisen tyypillinen elinympäristö ollut historian aiemmissa vaiheissa 
yhtä saastunutta kuin jo Marxin aikana etenkin suurkaupungeissa, jolloin Marx voi 
puhua luontevasti siitä, että lika tai mädännyt luonto ”tulee” (wird) ihmisen elinele-
mentiksi – kun taas esimerkiksi työläisen valoisa asumismuoto ”lakkaa” (hört auf) (mt., 
264/548) olemasta. Ja myös näin: ”Villi-ihmisellä, eläimellä on sentään metsästämisen, 
liikunnan jne. tarve, seurallisuuden tarve” (mt.), mikä pakkotahtiseen konetyöhön 
sidotulta työläiseltä alkaa kadota. erityisen selvästi aiempien yhteiskuntien tietty pa-
remmuus käy ilmi seuraavasta tekstikohdasta: ”Yllä on sanottu, että ihminen palaa 
takaisin luola-asuntoon jne., mutta sen vieraantuneessa, vihollismielisessä muodossa. 
Villi-ihminen ei tunne itseään luolassaan – tässä esteettä käytettäväksi ja suojaksi tar-
joutuvassa luonnonelementissä – vieraaksi, tai pikemminkin hän tuntee olonsa niin 
kotoiseksi kuin kala vedessä. sen sijaan köyhän kellariasunto on vihamielinen, ’vie-
raana mahtina pysyttäytyvä asunto, joka antaa itsensä hänelle ainoastaan mikäli hän 
antaa sille työllä ja tuskalla hankkimansa’. Hän ei saata pitää sitä kotoisena maaperänä, 
missä hän voisi vihdoin sanoa olevansa kotonaan”. (Mt., 271/554.)(x)184 

Herää kysymys, postuloiko Marx ihmiskunnalle alkutilan, jossa vieraantumista ei 
vielä esiintynyt? Tähän on vaikea vastata, koska Marxin selvitys vieraantumisen syistä 
jää kesken. koko esityksensä ajan hän korostaa voimakkaasti yksityisomistuksen, sekä 
kapitalistisen että myös esimerkiksi feodaalisen, merkitystä vieraantumisen lähtee-
nä. Lähellä vieraantunutta työtä koskevan jakson loppua hän kuitenkin sanoo, että 
”vaikka yksityisomistus näyttää olevan luovutetun [so. vieraantuneen] työn perusta, 
syy, se päinvastoin onkin sen seuraus [...] Myöhemmin tämä suhde muuttuu vuoro-
vaikutukseksi.” (Mt., 229/520.)(x) Tästä syntyy tutkimustehtävä: ”nyt me kysymme, 
kuinka ihminen on joutunut luovuttamaan työnsä, vieroittumaan siitä? Olemme jo 
lähestyneet huomattavasti tehtävän ratkaisua muutettuamme kysymyksen yksityisomis-
tuksen alkuperästä kysymykseksi luovutetun työn suhteesta ihmiskunnan kehityskul-
kuun [...] kun puhutaan työstä, ollaan välittömästi tekemisissä itse ihmisen kanssa.” 
(Mt., 230–231/521–522.)(x) Tarkempaa vastausta vieraantumisen alkuperään tekstis-
tä ei löydy, ja käsikirjoitus jää selvästi keskeneräiseksi. Joka tapauksessa vieraantumisen 
alkusynty siirtyy nyt hyvin kauas historiaan: vieraantuminen on ilmaantunut vie-
raantuneen työn myötä, joka on puolestaan synnyttänyt yksityisomistuksen, jolla oli 
huomattava merkitys jo esimerkiksi tunnetuimmissa ja tutkituimmissa eurooppalaisen 
antiikin yhteiskunnissa. On hyvinkin mahdollista, että jos Marx olisi kaivautunut 
asiaan syvemmälle, hän olisi todennut jo ensimmäisten ihmisten työn olleen jossain 
suhteessa vieraantunutta. Vieraantuminen koskee hänen mukaansa myös ihmisen ja 
ulkoisen luonnon vuorovaikutusta, ja sen suotuisaa sujumista eivät ankarissa muinais-
oloissa ihmisten mitkään työ- tai muut ponnistukset taanneet.185 Mutta myös siinä 
tapauksessa, että Marx olisi päätynyt olettamaan vieraantumattoman lähtötilan, se ei 
olisi tehnyt hänen kokonaisnäkemyksestään taaksepäin tähyävää ”luontoon paluun” 
ideo logiaa. Vaikka Marx on yhtäältä kiinni suvunolemuksen käsitteessä, hän toisaalta 
kehittelee jo voimakkain vedoin omaa näkemystään siitä, miten ihmisen olemus on 
paljolti historiallisesti muuttuvainen, työn ja yhteiskunnan mukana kehittyvä. siksi 
hänen yleislinjanaan on vieraantumisen voittaminen uudenlaisten, koskaan aiemmin 
esiintymättömien yhteiskunnan muotojen kautta. eräissä suhteissa tarpeellinen taak-
sepäin palaaminen sijoittuu juonteina tämän sisälle. 
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On tunnettua, että pian vuoden 1844 jälkeen Marxin näkemys alkoi muuttua. 
Vieraantumisteoria oli maailmaasyleilevän laaja rakennelma, jonka oli määrä selit-
tää likimain kaikki ihmiskunnan kohtaamat pahuudet. Myös vieraantumisen käsite 
itse oli laaja ja abstrakti, historian kulun kaikkein yleisimmän luonnehdinnan sekä 
yhteiskuntien yleisimpien rakenne- ja toimintaperiaatteiden tasolle kuuluva. Vaikka 
vieraantuminen paljolti kumpuaa yksityisomistuksesta, se on kuitenkin sitä vanhempi 
ilmiö, ja kun Marx johtelee vieraantumisen muotoja toisistaan, vieraantuminen vai-
kuttaa lukemattomien ikävyyksien perustalta ja lähteeltä. Myöhemmin Marx havaitsi 
lähestymistapansa pulmallisuuden. Hänen voi kuvitella oivaltaneen, että vieraantu-
minen oli historian selittäjänä yhtä mitäänsanomaton käsite kuin optimistiset vasti-
neensa edistys, sallimus ja kaitselmus, jollaisten selittävänä tekijänä käyttämisestä hän 
itse piikitteli Bruno Baueria ja Proudhonia (kaksi jälkimmäistä sisältävät luonnollisesti 
myös historian teologisoinnin ja teleologisoinnin ongelman). niinpä on ymmärrettä-
vää, että Marxin konkreettisten taloudellisten ja historiallisten tutkimusten edetessä 
vieraantumisteoriasta lohkeili pois yhä uusia kimpaleita, joissa vieraantumisen käsite 
ja sen johdannaiset korvautuivat muilla käsitteillä. Marxin ajattelun kehittyminen 
tähän suuntaan oli lopullista, ja on mahdotonta kuvitella, että Pääoman nimenä olisi 
esimerkiksi ”Vieraantumisen tyypit ja muodot”. 

Toisaalta Marx kuitenkin puhui loppuun asti myös vieraantumisesta, mikä on syn-
nyttänyt laajan keskustelun siitä, mitä hän sillä ajattelunsa myöhemmissä vaiheissa 
tarkoitti. On ilmeistä, että vieraantuminen on nyt perimmiltään selitettävä, ei selittä-
vä tekijä; vain tämä tekee ymmärrettäväksi sen, että Marx saattoi tähdätä sen mahdin 
murtamiseen. Tosin historian determinanttien monitasoisessa ja kompleksisessa jär-
jestelmässä tämäkään ei päde kaikkialla, mikä näkyy selkeimmin uskonnon kohdalla: 
sitä Marx tunnetusti piti vieraantumisen seurauksena. Joka tapauksessa käsitteen ala 
supistuu huomattavasti alkuperäisestä, ja kirjallisuudessa tätä on pyritty eri tavoin 
täsmentämään. esimerkiksi Lapinin mukaan vieraantuminen viittaa myöhemmällä 
Marxilla muun muassa yhteiskunnallisen elämän nurinkurisiin muotoihin, syvemmäl-
lä olevien sosiaalisten suhteiden vääristymiseen empiirisellä tasolla (ks. Lapin 1977, 
410). Lucien sèven määritelmän mukaan vieraantumisen käsite tarkoittaa ytimeltään 
sitä, että ihmisen yhteiskunnallisen toiminnan esineellistyneet tuotteet tulevat moni-
puolisesti kehitellyiksi vain luojistaan, siis ihmisyksilöistä, erottumisen hinnalla, ja sitä 
paitsi siten, että tämä erottuminen tekee niistä sekä hämäriä, vaikeasti tiedostettavia 
että myös ihmisiä hallitsevia ja alistavia voimia (ks. sève 1978, 56–57). usein on myös 
huomautettu, että vieraantumisen käsite sisältää vahvan eettis-psykologisen värityksen 
(esim. Titarenko & Vorontsov, 1978; narski 1983, 121) ja koskee suoraan ihmisen 
yksilöllisyyden muotoja (esim. sève 1978, 62), mikä ilmeisesti tekee siitä vielä ny-
kyäänkin erityisen soveliaan näiden kysymysten selvittämiseen tähtäävässä tutkimuk-
sessa, vaikka se perimmiltään onkin filosofinen, materialistisen historiankäsityksen 
piiriin kuuluva käsite. 

7.4.3.2. Ihmisen irtautuminen maasta ja Marxin oma ihanne

Tässä ei ole välttämätöntä määritellä lopullisesti vieraantumista yleensä. Mutta mitä ta-
pahtuu vuoden 1844 jälkeen ihmisen luonnosta vieraantumiselle? kun edellä esiteltiin 
Marxilta löytyviä spesifimpejä luontoproblematiikan teemoja, joista melkein kaikki 
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sisältyvät myös vuoden 1844 konseptioon, aineistoa etsittiin ja löydettiin runsaasti 
myös sen jälkeiseltä Marxilta. näiltä osin kysymykseen on siis jo vastattu, joskin kyse 
oli melko hajanaisista asioista. nyt on syytä lisätä, että pääosiltaan ihmisen luonnosta 
vieraantuminen näyttää muuntuneen uudeksi, jälleen todella merkittäväksi ja kauas-
kantoiseksi teemaksi, jonka yhteyteen spesifimmät teemat ainakin osittain punoutu-
vat. samalla se on vaihtanut nimeä. kyse on siitä, että ihminen on pitkässä historial-
lisessa prosessissa ikään kuin irronnut luonnosta (tai maasta: Erde, Grund),186 ikään 
kuin loitonnut siitä yhä kauemmas, eriytynyt yhä itsenäisemmäksi suhteessa ulkoiseen 
luontoon, mikä Marxin katsannossa on ollut sinänsä välttämätöntä, mutta tapahtunut 
ristiriitaisella ja paljolti vahingollisella tavalla.187 kyseessä on siis asia, josta Marx ei 
enää puhu ”vieraantumisena”, vaan tyypillisiä sanoja ovat nyt ”irtautuminen” tai ”ir-
rottaminen” (Ablösung, Loslösung) ja verbi ”erottaa” (trennen). sanojen vaihtumisesta 
huolimatta asian sisältöön jää paljon samaa: jo vieraantumisteoriassa ihminen ja luonto 
tavallaan eroavat toisistaan, kun niiden väliin tunkeutuu yksityisomistuksen kaltaisia 
häiriötekijöitä, jolloin niiden muodostama kokonaisuus muuttuu vähemmän eheäksi, 
disharmonisemmaksi.

Marx selittää asiaa laajimmin Grundrissessa. ihmiset elivät kauan sitten luontaissyn-
tyisen yhteisön (naturwüchsige Gemeinde) tai heimon (Stamm) huomassa, ja sellaisella 
yhteisöllä oli erittäin intiimi suhde maahan. Maa ilmeni ihmisen ihoon ja aistimiin 
vertautuvana kaiken toiminnan edellytyksenä (GR 1, 416/GRD 385). Marx kutsuu 
sitä myös ihmisen epäorgaaniseksi, siis hänen elimistönsä ulkopuoliseksi, luonnoksi 
ja ruumiiksi, ja luettelee ihmisen maa- tai luontosuhteen eri puolia: ”Maa sinänsä – 
niin paljon kuin se saattaakin asettaa esteitä viljelemiselle, todelliselle haltuunotolle 
– ei aseta mitään estettä sille, että siihen suhtaudutaan elävän yksilön epäorgaanisena 
luontona, hänen työpajanaan, subjektin työmateriaalina, työn esineenä ja elämisen 
tarpeina” (mt., 409/378)(x). Marx toteaa myös ihmisen olevan yhtä kuin luonto sub-
jektina: ”niin kuin työtä tekevä subjekti oli luonnollinen yksilö, luonnollinen ole-
minen, niin hänen työnsä ensimmäinen objektiivinen ehto ilmeni luontona, maana, 
hänen epäorgaaninen ruumiinaan; hän itse ei ole vain orgaaninen ruumis, vaan tämä 
epäorgaaninen luonto subjektina” (mt., 419/388; suomennosta muutettu)(x).188 Tä-
män taustalla voi nähdä esimerkiksi schellingin, jonka mukaan olevaisen korkeammat 
muodot syntyvät luonnonvoimien potenssoituessa toistensa päälle. kiinnostavampaa 
on kuitenkin nyt asian historiallinen puoli, nimittäin se, että luontaissyntyinen tilanne 
ei jatkunut loputtomiin, vaan historian edetessä nämä yhteisöt katosivat. 

Miksi luontaissyntyiset yhteisöt poistuivat historian näyttämöltä? ”Tuotantovoi-
mien kehitys hajottaa ne” (mt., 426/396), sanoo Marx ja selittää, että kyseessä on 
tuottavan työn kehitys, johon liittyy muun muassa tarve vaihtaa tuotteita toisten yhtei-
söjen kanssa (ks. mt., 424–425/394). syntyy myös uusia elinkeinoja, kaupunkeja ma-
nufaktuureineen, raha otetaan käyttöön yhä laajemmin ja niin edelleen. kaiken tämän 
myötä tapahtuu ”[s]en suhteen hajoaminen, joka työläisellä on maahan luonnollisena 
tuotannonehtona, maahan, johon hän suhtautuu omana epäorgaanisena olemisenaan, 
voimiensa laboratoriona ja tahtonsa valtapiirinä” (mt., 427/396)(x). Tietyssä vaiheessa 
prosessi alkaa edetä vahvasti maan yksityisomistuksen kehittymisen myötä: ”sellaiset 
historialliset hajoamisprosessit ovat myös niiden riippuvuussuhteiden hajoamista, jot-
ka kytkevät työläisen maahan ja maan omistajaan [...] tämä on todellisuudessa hänen 
maasta irrottamisensa prosessi [Ablösungsprozess]” (mt., 431/401)(x). ”[M]aanomistaja 
puhdistaa, kuten steuart sanoo, maan ylimääräisistä, liioista suista, nostaa maan lapset 
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pois heitä ruokkineilta rinnoilta ja muuttaa näin itse maatyön, joka on luonnoltaan 
välitön toimeentulon lähde, välilliseksi ja kokonaan yhteiskunnallisista suhteista riip-
puvaiseksi toimeentulon lähteeksi” (mt., 212/187)(x).189 Marx ei tarkoita pelkästään 
vanhan ajan historiaa vaan katsoo prosessin jatkuvan koko myöhemmänkin historian 
halki kapitalismiin asti. kyseessä on niiden suhteiden hajoaminen, ”jotka konstituioi-
vat hänet [so. työläisen] yeomanina, vapaana työtä tekevänä pienenä maanomistajana 
tai vuokraajana (kolonina), vapaana talonpoikana [...] nämä historialliset hajoamis-
prosessit ovat klienteelisuhteiden hajoamista”. (Mt., 431/401.)(x) Tässä ollaankin jo 
enimmiltään kapitalismissa, ja juuri siihen Marx kiinnittää ylipätäänkin eniten huo-
miota: ”sisäiset markkinat pääoma muodostaa nopeasti siten, että se tuhoaa nopeasti 
kaikki maaseudun sivuelinkeinot, siis kehrää ja kutoo kaikille, vaatettaa kaikki jne., 
lyhyesti sanoen saattaa aikaisemmin välittöminä käyttöarvoina luodut tavarat vaihto-
arvojen muotoon, – prosessi, joka työläisen maasta ja tuotantovälineiden omistuksesta 
[...] erottamisen [Loslösung] nojalla tapahtuu itsestään” (mt., 440/411; suomennosta 
muutettu)(x).

ihmisen luonnosta irtautuminen tulee esiin Marxin muissakin teoksissa. Filoso-
fian kurjuudessa todetaan, että kapitalistinen maan vuokraus- ja korkojärjestelmä on 
”irrottanut maanomistajan niin täydellisesti maasta, luonnosta, ettei hänen tarvitse 
edes tuntea tiluksiaan, kuten englannissa olemme nähneet. Mitä tulee maanvuok-
raajaan, kapitalistiseen yrittäjään ja maatyöläiseen, niin he eivät ole kahlehditut hoi-
tamaansa maahan sen kummemmin kuin työnantaja ja työläinen teollisuudessa ovat 
kahlehditut työstämäänsä puuvillaan tai lampaanvillaan.” (VT 2, 265/MeW 4, 170.) 
Tässä korostuu ihmisen ja maan alkuperäisen tiiviin yhteyden ihmistä rajoittava ja 
kahlehtiva puoli sen tähden, että asiayhteytenä on polemisointi yltiöromanttisia, feo-
daalisia oloja takaisin haikailleita näkemyksiä vastaan. Pääomassa Marx taas selittää, 
että kapitalistinen tuotantotapa ”erottaa maan, työehdon, täysin maanomistuksesta 
ja maanomistajasta, jolle maa ei merkitse enää mitään muuta kuin tiettyä rahaveroa 
[...] kapitalistinen tuotantotapa hajottaa yhteyden siinä määrin, että maanomistaja 
voi viettää koko elämänsä konstantinopolissa, vaikka hänen maaomaisuutensa on 
skotlannissa” (PO 3, 608/MeW 25, 630–631; suomennosta muutettu)(x). sellainen 
tilanne on luonnollisesti ekologisesti vahingollinen. 

kuten Grundrissessa, myös Pääomassa tulee esiin, miten ihmisen maasta irtautumi-
nen on tapahtunut myös yhteiskunnan toisessa kohtiossa, työläisten parissa: ”kapitalis-
tinen tuotantotapa perustuu kansanjoukkojen maan ja mannun pakkoluovuttamiseen” 
(PO 1, 687/MeW 23, 795), vain ”siirtomaissa työläinen ei ole vielä joutunut erilleen 
työehdoistaan ja niiden juurista, maasta” (mt., 687/796). kapitalismin synnyttämät 
vapaat työläiset ovat paitsi vapautuneet feodaalisista henkilökohtaisista pakoista myös 
”vapaat” tuotantovälineistä, joihin kuuluu muun muassa maa; tähän on historialli-
sesti johtanut ennen muuta talonpojan maaomaisuuden pakkoluovutus (ks. mt., erit. 
642/744). seurauksena on, että työläiset kulkeutuvat työn perässä teollisuuskaupun-
kien slummeihin, joiden ekologiseen surkeuteen Marx kiinnittää useasti huomiota. 
sieltä löytyvät ”kurjimmat likajohdot, huonoimmat liikeneuvot, eniten julkista lokaa, 
vähin tai huonoin veden saanti [...] suurin valon ja ilman puute” (mt., 590/686).190 
Pitkiä työpäiviä vaativat työnantajat riistävät työläisiltä ”ajan, joka on tarpeen raittiin 
ilman ja auringonvalon nauttimiseen” (mt., 243/280). kaikissa maissa tilanne ei ole 
kunnollinen edes maaseudulla. Brumairekuun kahdeksannessatoista Marx huomauttaa, 
että Ranskassa ”[k]uusitoista miljoonaa talonpoikaa (naiset ja lapset mukaan luettuina) 
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asuu luolissa, joissa useimmiten on vain yksi, toisinaan kaksi ja vain parhaassa tapauk-
sessa kolme ikkunantapaista. ikkunat talossa taas merkitsevät samaa kuin viisi aistia 
ihmiselle” (VT 3, 252/MeW 8, 201).

kuten vuonna 1844, Marx näkee myöhemminkin kapitalismia edeltäneissä yh-
teiskunnissa ja elämäntavoissa myös kunnioitettavia puolia, joita olisi syytä elvyttää. 
Grudrissessa hän selittää asiaa ihmisyksilön yleisen kehityksen kannalta: Historian ”var-
haisemmissa vaiheissa erillinen yksilö ilmenee täydellisempänä nimenomaan siksi, että 
hän ei ole vielä saanut suhteitaan muodostetuksi täydessä määrässään eikä hän ole vielä 
asettanut niitä vastaansa hänestä riippumattomina yhteiskunnallisina mahteina ja suh-
teina. Yhtä naurettavaa kuin on katsoa taaksepäin tähän alkuperäiseen täyteyteen, yhtä 
naurettavaa on uskoa, että on pakko pysähtyä nykyiseen täydelliseen tyhjyyteen.” (GR 
1, 109/GRD 80.)(x) On siis etsittävä menneisyyden ja nykyisyyden, kehittymättömän, 
jäsentymättömän ”täyteyden” ja myöhemmän ”tyhjyyden” synteesiä. se, että myös ih-
misen varhaisessa maasuhteessa oli arvokkaat puolensa, paistaa läpi Marxin kielenkäy-
töstä hänen puhuessaan esimerkiksi maasta ihmisen ihona ja epäorgaanisena ruumiina 
ja ihmisistä maan lapsina, ja kun hän sitten visioi tulevan maailman monipuolisempaa 
(”universaalista”) yksilöä, niin yhdeksi sellaisen ihmisen ominaisuudeksi osoittautuu 
”luonnon tunnistaminen (se on myös käytännöllistä valtaa luontoon nähden) yksilön 
reaaliseksi ruumiiksi” (GR 2, 32/GRD 440)(x). Grundrissen johdannon kuuluisassa 
kohdassa Marx korostaa, että antiikin taiteella, jonka perustana oli muun muassa tietty 
luontokäsitys, tulee olemaan ikuista viehätystä (ks. GR 1, 59–60/GRD 30–31). 

esikapitalististen yhteiskuntien tiettyjen piirteiden arvostus tulee esiin myös Marxin 
todetessa Pääomassa, että ”vanhat yhteiskunnalliset tuotantoelimistöt” olivat ”paljoa 
yksinkertaisemmat ja läpikuultavammat [durchsichtiger]” (PO 1, 85/MeW 23, 93) 
kuin porvarillinen yhteiskunta, ja että tulevaisuudessa ”ihmisten jokapäiväisen elämän 
käytännölliset suhteet alkavat esiintyä ihmisten ilmeisinä ja järjellisinä [durchsichtig 
vernünftige] yhteyksinä toisiin ihmisiin ja luontoon” (mt., 85/94)(x). Jotain vanhasta 
selkeydestä siis ilmeisesti toistuisi uudelta pohjalta. Teema tuntuu myös sisältyvän vä-
hintäänkin implisiittisenä Marxin kaavailuihin maaseudun ja kaupungin välisen anta-
gonismin poistamisesta. kapitalismi on ”alistanut maaseudun kaupungin herruuteen” 
(VT 2, 340/MeW 4, 466); se on synnyttänyt ”suurkaupunkeihin sullotun teollisuus-
väestön” (PO 3, 800/MeW 25, 821), mutta tavoitteena pitäisi olla ”[m]aanviljelyksen 
ja teollisuuden harjoittamisen yhdistäminen; myötävaikutus kaupungin ja maaseudun 
välisen eroavuuden poistamiseen vähitellen” (mt., VT 2, 357/MeW 4, 481). Risti-
riitaisen suhteen toinen osapuoli on siis aiemmin ollut paremmassa asemassa, mutta 
joutunut sitten alistetuksi, jolloin sen kohottaminen tasavertaiseksi merkitsee myös 
sen joidenkin piirteiden elvytystä.191 asia on kiinnostava, sillä kuten edellä huomau-
tettiin, maaseutu-kaupunki-problematiikka liittyi ainesten vaihdunnan konseptioon 
ja siihen sisältyi vahva ekologinen ulottuvuus. 

Menneisyyden arvostus ja tietty henkiin herättäminen liittyy myös Marxin edellä 
mainittuun (jaksossa 7.2.) näkemykseen, että tulevassa yhteiskunnassa vallitsisi omis-
tusmuoto, joka yhdistäisi vanhan, omaan työhön perustuvan yksilöllisen omistuksen 
hyvät puolet kapitalismin kaudella saavutettuun edistykseen. koska tämä pätee myös 
maanomistukseen, asialla on ekologista relevanssia. kyse on samasta ihmisen luon-
tosuhteen rationaalisemmasta säätelystä, johon Marx muutenkin tähtää. Vanhaa yk-
silöllistä omistusta oli muun muassa itse talouttaan harjoittavien talonpoikien vapaa 
palstaomistus, jollaista esiintyi jo antiikissa ja sittemmin feodalismin hajoamistuottee-
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na (ks. PO 3, 794/MeW 25, 815) ja josta Marx toteaa: ”Maan omistaminen on tämän 
tuotantotavan täydelle kehitykselle yhtä välttämätön kuin työkalujen omistaminen 
käsityötuotannon vapaalle kehitykselle. se muodostaa tässä perustan henkilökohtai-
sen itsenäisyyden kehitykselle.” (Mt., 795/815.) kapitalismi hävitti suuren osan tästä 
omistusmuodosta (ks. mt.), eikä myöskään Marx näe sillä sellaisenaan tulevaisuutta, 
mutta pyrkii säilyttämään siitä jotakin: ”Historian moraalina [...] on se, että [...] jär-
kiperäinen maanviljelys ei ole sovitettavissa yhteen kapitalistisen järjestelmän kanssa 
(vaikkakin se edistää maanviljelyksen teknistä kehitystä) ja tarvitsee joko itse työtä te-
kevän pienviljelijän kättä tai yhteen liittyneiden tuottajien valvontaa” (mt., 128/131; 
korost. JH).

Marxin ja engelsin luontoajatteluun sisältyvää ”taaksepäin paluun” momenttia kan-
nattaa korostaa sen tähden, että teema on nykyisissä ympäristöfilosofisissa keskusteluis-
sa ajankohtainen, mutta marxismitulkinnoissa melkein täydellisesti unohdettu. Poik-
keuksen muodostaa Väyrynen, joka tiivistää asian – eräitä nuoren engelsin maaseu-
tukuvauksia sekä Grundrissen johdantoon sisältyvää antiikin taiteen ikuista viehätystä 
koskevaa mainintaa tarkastellessaan – erittäin selkeästi: ”Romanttista paluuta men-
neeseen ei marxismissa tietenkään kannateta, vaan projektina on yhdistää modernisaa-
tioon esimodernin luontosuhteen aineksia, säilyttää luonto terveyden, virkistyksen ja 
henkisen elämän tärkeänä lähteenä” (Väyrynen 2007, 38). kyse on siitä, että ”luonto 
elämämme aineellisena ehtona sekä kulttuurin perustana olevana elämyksellisenä, es-
teettisenä ja henkisenä inspiraation lähteenä on pysyvä osa identiteettiämme” (mt.). 
Tämä orientaatio avaa monissa suhteissa näköaloja ihmisen luontosuhteen rikastut-
tamiselle: ”Tieteellisestä ja teollisesta luonnon hallinnasta ei tarvitse luopua, kunhan 
olemassaolomme luontoperäiseen hyvinvointiin kytkeytyvät tekijät ymmärretään ja 
niiden kestävä saatavuus turvataan. Me voimme esimerkiksi antaa susilaumojen asuttaa 
kaupunkiemme ympäristöt ja kohdata teknologiamme avulla nuo ylevät eläimet tur-
vallisesti, intellektuaalista ja esteettistä luontosuhdettamme rikastuttavina tekijöinä.” 
(Mt.) Marx ja engels pohtivat näitä kysymyksiä luonnollisesti oman aikansa tilanteesta 
lähtien eivätkä olleet niin selkeitä ja johdonmukaisia kuin nykyään voisi toivoa, mutta 
koska teema kuitenkin perustaltaan sisältyy heidän ajatteluunsa, on marxismia mah-
dollista tässä suhteessa ajanmukaistaa sen ydinaineksista luopumatta. 

Yllä sanotusta on jo käynyt monin tavoin ilmi, että Marxin ajatteluun sisältyi 
yleinen ekologinen tavoitteenasettelu vielä vuoden 1844 jälkeenkin. koska ihminen 
on ”vieraantunut”, loitontunut osittain vahingollisella tavalla muusta luonnosta tai 
maasta, on asia tietenkin korjattava. Tavoitteena on, että ihmisyksilöt tunnistaisivat 
luonnon reaaliseksi ruumiikseen, mutta myös objektiiviseksi mahdiksi, jonka kanssa 
heidän on käytävä jatkuvaa kamppailua. Luontoa on vaalittava ja ”maan voima” säi-
lytettävä. Maahan on suhtauduttava ”yhteisenä ikuisena omaisuutena, toinen toisiaan 
seuraavien ihmispolvien luovuttamattomana olemassaolo- ja uusintamisehtona” (PO 
3, 800/MeW 25, 820)(x). ”ei edes kokonainen yhteiskunta, kansakunta, eivätkä kaik-
ki samanaikaiset yhteiskunnat yhdessäkään ole maan omistajia. ne ovat ainoastaan 
sen haltijoita, ja boni patres familias [hyvinä perheenisinä] niiden on jätettävä maa 
parannettuna jälkeentuleville sukupolville.” (Mt., 765/784.)(x) kun asia tarkennetaan 
filosofiseen keskipisteeseensä, etualalle kohoaa ainesten vaihdunnan konseptio. sitee-
rattakoon vielä uudelleen Marxin sanoja, joiden mukaan ihmisen yhä kasvava, joskin 
aina rajallinen vapaus suhteessa luontoon ja sen välttämättömyyksiin ”saattaa muo-
dostua ainoastaan siitä, että yhteiskunnallistunut ihminen, yhteen liittyneet tuottajat 
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sääntävät rationaalisesti tätä aineenvaihtoaan luonnon kanssa, saattavat sen yhteiseen 
valvontaansa sen sijaan että se hallitsisi heitä sokeana mahtina; tekevät sen vähimmäl-
lä voimankäytöllä sekä heidän inhimillisen luontonsa kannalta arvokkaimpien ja sitä 
eniten vastaavien ehtojen vallitessa” (mt., 808/828)(x). näissä sanoissa yhdistyvät Mar-
xin käsitys ihmisen ja luonnon perimmäisestä ykseydestä, hänen ihmisen vapauden 
paatoksensa ja kapitalismia kelvollisemman yhteiskunnan etsintänsä, ja ne vaikuttavat 
hänen luontoajattelunsa kvintessenssiltä. 

Jos vielä tiivistetään tämän jakson (7.4.) aineistoa, voidaan sanoa, että Marx ei 
väitöskirjavaiheensa jälkeenkään hylännyt filosofista objektiivisen luonnon tarkaste-
lua, toisin sanoen ontologissävyistä luonnonfilosofiaa, mutta hänen luontoajattelunsa 
painopiste siirtyi ihmisen ja luonnon keskinäiseen suhteeseen. Hänen väitöskirjavai-
heensa teksteissä erottuu joukko luontoon liittyviä teemoja, jotka tulevat esiin myös 
vuonna 1844 sekä hänen sen jälkeisessä tuotannossaan. Lisäksi teemat kytkeytyvät 
toisiinsa, sillä Marxilta löytyy myös muita merkittävämpi luontoajattelun linja, joka 
sitoo niitä yhteen. Myös tämä linja alkoi muotoutua jo väitöskirjavaiheessa Marxin 
katsoessa, että muinaisten ihmisten luontosuhteeseen sisältyi jotakin eheää ja sopu-
suhtaista, kun taas epikuroksen liian individualistinen ja luonnon pirstaleisena näkevä 
asennoituminen sai hänet kokemaan luonnon vihollisekseen. Vuonna 1844 Marx esit-
tää, miten ihmisen työ on vieraantunutta, miten hän sellaisen työn sekä sen tuotteiden 
vieraantumisen myötä vieraantuu myös ulkoisesta luonnosta ja on kaiken kukkuraksi 
vieraantunut myös oman lajinsa olemuksesta, johon kuuluu vuorovaikutus luonnon 
kanssa. kaikessa tässä on jälleen kyse sopusointuisemman kokonaisuuden muuttumi-
sesta disharmonisemmaksi, mihin syynä on paljolti yksityisomistuksen valta. Marxin 
myöhemmässä tuotannossa ihmisen luonnosta vieraantuminen saa uuden nimen, siitä 
tulee ihmisen maasta irtautumisen pitkä historiallinen prosessi, jonka kulkua Marx 
jäljittää historiallis-materialististen ja kapitalismia koskevien tutkimustensa yhtenä 
osana. Jonkin verran hän kehittelee myös myönteistä vaihtoehtoa, ihmisen uuden-
laisen luontosuhteen periaatteita, mikä yleisesti ottaen tapahtuu eteenpäin katsovan 
näkemyksen puitteissa mutta sisältää myös takaisin paluun momentin, menneiden 
aikojen luontosuhteen joidenkin puolien elvyttämisen. Tämä kaikki merkitsee, niin 
yllättävältä kuin se saattaakin kuulostaa, että eräissä suhteissa Marxin koko tuotantoa, 
koko elämäntyötä, on mahdollista tarkastella sen valossa, mitä hän nuorena sanoi epi-
kuroksen ongelmallisesta luontosuhteesta ja hiukan myöhemmin vieraantuneen työn 
luontovaikutuksista. 
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Viitteet

Luku 1

1. kielten valinta on perustunut siihen, mitä kieliä parhaiten osaan. Lähteiden sisältämien bib-
liografioiden perusteella voi kuitenkin päätellä kohtalaisella varmuudella, että kyseisten kielien 
kautta on tavoitettu varsin suuri osa länsimaisesta tutkimuksesta. 

2. Baileyn, Džhohadzen, Fosterin, Mehringin, Rubenin ja stanleyn lisäksi Marxin väitös-
kirjasta ovat kirjoittaneet muun muassa Cornu (1954, 161–183), Fenves (1986), Hillman 
(1966, 207–308, kolakowski (1987 [1978], 96–107), kuznetsov (1958), Lange ym. (1983), 
Lauermann (1978), Lifšits (1977 [1933], 77–111), Livergood (1967), Löwith (1988 [1939], 
119–127), McCarthy (1990, 19–55), McLellan (1970, 52–71; 1990 [1973], 39–45), Mende 
(1964), Mins (1990 [1948]), Murray (1988, 9–21), Oizerman (1974 [1962], 55–79), Popitz 
(1953, 48–53), sannwald (1957), schmidt (1964), schmied-kowarzik (1981, 29–43) ja Thom 
(1986, 106–163). Oizermanista on olemassa myös englanninnos (1981) ja saksannos (1965). 
suomessa aihetta lienee kosketellut vain Wilenius (1966, 18–24). Venäjästä suomennettu La-
pinin kirja (1977) on yleistajuiseksi tarkoitettu mutta varsin kekseliäs teos nuoresta Marxista; 
väitöskirjaa siinä tosin tarkastellaan vain lyhyesti. useimmissa esityksissä hyväksytään Pleha-
novin ja Leninin näkemys väitöskirjan idealistisuudesta – poikkeuksina Džhohadse, Foster, 
Ruben ja stanley – ja keskitytään siinä ilmenevään käsitykseen filosofia/käytäntö-suhteesta, 
jolloin Marxin luonnonfilosofia ei juuri lainkaan tule esiin. eräitä esityksiä kommentoidaan 
edempänä tarkemmin.

Luku 2

3. eräitä nimekkäimpiä nuorhegeliläisiä on tutkittu runsaasti, mutta koko nuorhegeliläistä 
liikettä melko vähän. Tässä on yleiskuvaa hahmotettaessa käytetty hyväksi tekstiviitteissä mai-
nittujen lähteiden lisäksi muun muassa kouvelakisin (2003), Löwithin (1988 [1939], 70–170) 
ja McLellanin (1969) esityksiä.

4. suppea mutta terävä esitys absoluutin käsitteen historiasta sekä Hegelin näkemyksestä 
on Holz (1990). Myös Mannisen ja kuschin (1987, erit. 254–267) esitys Hegelin ”absoluut-
tiseen todellisuuteen” sisältyvistä modaalikäsitteistä liittyy asiaan. Manninen ja kusch katsovat 
”absoluutin” olevan maailman erilaisten rakennekuvausten muotoa sääntelevä ylin sääntö tai 
periaate, joka ei hävitä ko. kuvausten, omien momenttiensa, moninaisuutta (mt., 260).

5. sitaatti on Bauerin teoksesta Die theologische Erklärung der Evangelien (Evankeliumien 
teologinen selitys; 1852). 

6. Yksityiskohtainen esitys Hessistä, Bauerista ja Cieszkowskista nimenomaan ”teon filo-
sofeina” on stuke (1963). 

7. Marx puhuu kirjoittamastaan Kleanthes-nimisestä dialogista, joka ei ole säilynyt. 
8. McLellan tosin huomauttaa, että Marx ”kritikoi Demokritoksen mekanistista determinis-

miä” (McLellan 1973, 43) ja vertaili sitä siinä tarkoituksessa epikuroksen vapauden merkitystä 
korostavaan fysiikkaan ja moraalioppiin. Mutta tämänkin motiiveiksi McLellan esittää vain 
uskontoon ja hegeliläisyyden tilanteeseen liittyviä syitä: Marx sympatisoi enemmän epiku-
roksen näkemystä, koska se ensinnäkin loi edellytyksiä vapauttaa ihmiset transsendentteihin 
objekteihin kohdistuvasta taikauskosta ja toiseksi osoitti, että yksilön vapaa itsetietoisuus pystyi 
myös ylittämään totaalisen filosofisen järjestelmän (mt.). 

9. eräs suomennosvirhe kannattaa korjata. suomennoksen mukaan Lifšits viittaisi tällä 
kohdin Hegelin myöhäisimpiin luentoihin ”filosofian historiasta” (Lifšits 1977 [1933], 86). 
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kuitenkin hän puhuu Hegelin historianfilosofian luennoista, lektsii po filosofii istorii (Lifšits 
1979, 93). 

10. kuten johdannossa selitettiin, uudempaa kirjallisuutta suomennoksista siteerattaessa on 
tarkistukset alkukielestä tehty niistä laitoksista, jotka mainitaan lähdeluettelossa. alkukielinen 
laitos sivunumeroineen on kuitenkin mainittu tekstiviitteessä vain silloin, kun suomennosta 
on muutettu tai selkiytetty hakasuluissa annetuilla alkukielisillä ilmauksilla. 

11. eräässä toisessa kirjoituksessaan, jossa tosin puututaan Marxin väitöskirjaan vain ohi-
mennen, Thom väittää vielä kärkevämmin, että Marx olisi tähdännyt väitöskirjassaan konsep-
tioon, jonka mukaan ”[f ]ilosofian täytyisi olla ihmisen ja hänen moninaisten (toiminnallisesti 
muutettuun ja haltuunotettuun) maailmaan kohdistuvien suhteidensa itsetiedostusta: itse-
tietoisuuden filosofiaa!” (Thom 2005 [1990]). Tämä olisi vastannut Marxin myöhemminkin 
kannattamaa antimetafyysistä filosofiankäsitystä, jota oli ilmentänyt etenkin kantin transsen-
dentalismi (mt.). 

12. Tarkoitus ei ole sanoa, että Wilenius olisi ammentanut vaikutteita itseään myöhemmin 
kirjoittaneilta. sen sijaan hänen lähteisiinsä kuuluvat muun muassa johdantoluvun toisessa 
viitteessä mainitut Cornun, Löwithin, Mehringin ja Popitzin esitykset, joissa niissäkin ko-
rostukset ovat samat, vaikka jonkin verran eroja esiintyykin siinä, puhutaanko Marxin luon-
nonfilosofiasta vähän vai ei lainkaan. Lisäksi Wilenius on hyödyntänyt muun muassa eräitä 
ranskalaisia lähteitä. 

13. Günther Hillmann olettaa, että sana olisi ollut ”käytännöllisen” (praktischem), mikä olisi 
viitannut sekä Marxin henkilökohtaisiin tavoitteisiin että myös käytännön käsitteen filosofiseen 
merkittävyyteen (Hillmann 1966, 355–360). ehdotus on kiinnostava, mutta sen todistaminen 
vaikuttaa yhtä hankalalta kuin muidenkin mahdollisuuksien. 

14. näitä asioita koskevissa huomioissa on hyödynnetty Thomin (1986, 127–133) esi-
tystä. 

15. nykyään kylläkin on arveltu, että anaksagoras itse ei käyttänyt tätä sanaa. ks. Guthrie 
(1965, 282); vrt. ahonen (2002, 454). 

16. koska Marx-kirjallisuudessa ei ikinä selitetä, mikä on amentet, tehtäköön se tässä. 
amentet, ”Länsi” tai ”Lännen maa”, oli egyptiläisten kuolleiden valtakunta, josta myös He-
gel oli puhunut Uskonnonfilosofian luennoissaan (esim. HW 16, 424). sekä Hegel että Marx 
käyttävät muotoa amenthes; kyseessä on kreikkalaistettu muoto sanasta amente, joka taas oli 
muinaisen amentetin johdannainen. ks. Bonnet (1971, 22–23). 

17. niinpä sen, ”kuinka heikosti turvassa täydeltä tuholta olivat kehittyneetkin tuotanto-
voimat jopa suhteellisen laajankin kaupankäynnin oloissa, osoittaa foinikialaisten esimerkki; 
suurin osa heidän keksinnöistään jäi pitkiksi ajoiksi unohduksiin, mikä oli tulos kyseisen kan-
san joutumisesta syrjään kaupankäynnistä ja aleksanterin valloituksesta ja sen aiheuttamasta 
pitkäaikaisesta rappiosta” (VT 2, 116/MeW 3, 54). Myös kapitalismi saattaa päätyä niin 
kehnoon tilaan, että on otettava huomioon ”ihmiskunnan myöhemmän tärveltymisen ja lo-
pulta vastustamattoman vähenemisen mahdollisuus” (PO 1, 247/MeW 23, 285; suomennosta 
muutettu). Kommunistisen puolueen manifestissa taas huomautetaan, että luokkataistelu saattaa 
johtaa myös luokkien yhteiseen perikatoon (VT 2, 336/MeW 4, 462). 

18. aiolos oli tuultenhaltija, josta kerrotaan muun muassa Odysseian kymmenennessä lau-
lussa. 

19. Vuonna 1844 Marx syyttää vieraantumiseen liittyvästä todellisuuden pirstoutumisesta 
eritoten rahaa: ”Rahan aiheuttama kaikkien inhimillisten ja luonnollisten laatuominaisuuk-
sien kääntyminen ylösalaisin ja niiden sotkeutuminen, mahdottomien juottaminen yhteen [...] 
sisältyy rahan olemukseen ihmisten vieraantuneena [...] lajinolemuksena” (VT 1, 284/eB 1, 
565). asiaan palataan jaksossa 7.4.2.4. 

20. Mahdollisuuksien rajoissa lienee myös, että Marx aikoi jo alunperin laatia tutkielman 
kaikista kolmesta koulukunnasta (vrt. entstehung… 1975, 564). Tämä vaikuttaa kuitenkin 
epätodennäköiseltä, koska Marx keräsi pitkän aikaa epikurokseen painottuvaa aineistoa, vaikka 
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hänen lähteinä käyttämänsä filosofit, etenkin Diogenes Laertios ja sekstos empeirikos, tarkaste-
livat myös stoalaisia sekä skeptikoita, joihin sekstos itsekin lukeutui. Ja vaikka jo alkuperäinen 
suunnitelma olisikin kattanut kaikki koulukunnat, ei se muuttaisi sitä, että Marx on selvästi 
tuntenut elävintä mielenkiintoa epikurosta kohtaan. 

21. Tähän viittaa vahvasti se, että Saksalaisen ideologian antiikkia koskevassa jaksossa, jossa 
Marx hyödynsi opiskeluaikanaan hankkimaansa aineistoa, hänellä näyttää olevan varsin paljon 
tietoja myös stoalaisuudesta (ks. MeW 3, 122–125; vrt. einleitung 1976, 20).

22. samoin siinä epäilemättä näkyy jälkiä Marxin saamasta uushumanistisesta koulutuk-
sesta, jossa korostettiin monitaitoisen ja harmonisen persoonallisuuden ihannetta. Tässä tämä 
teema on pakko sivuuttaa; siitä ks. sannwald (1957, 19–24). 

23. McLellan ei ilmeisesti tunne tätä mainintaa, koska hän sanoo, ettei ole syytä olettaa 
Feuerbachilla olleen paljonkaan vaikutusta Marxiin tällä varhaisella kaudella (McLellan 1969, 
72). Rosen taas yrittää torjua näkemyksen, että Marx olisi ollut aihettaan valitessaan ”tyypil-
linen feuerbachilainen”, huomauttamalla että Feuerbachin Kristinuskon olemus ilmestyi vasta 
marraskuussa 1841 (Rosen 1977, 148). koska Marx imi vaikutteita useilta tahoilta, ei hän 
varmasti ollutkaan tyypillinen feuerbachilainen. Tämä ei kuitenkaan sulje pois, etteikö myös 
Feuerbach olisi osaltaan vaikuttanut häneen, mikä tietenkin on tapahtunut jo Feuerbachin 
pääteosta edeltäneiden tekstien kautta. Myöskään Rosen ei tunne toisen epikuros-vihkon 
Feuerbach-mainintaa. 

24. sitaatti on Gassendin teoksesta Exercitationes paradoxicae adversus Aristoteleos (vapaasti: 
Epädogmaattisia harjoituksia Aristotelesta vastaan; 1624). 

25. epikuros on tosin saattanut vaikuttaa Feuerbachin omaan kehitykseen hieman enem-
män kuin päällisin puolin näyttää, sillä 1820- ja 1830-lukujen taitteessa laatimissaan ”logiikan 
historiaa” koskevissa muistiinpanoissa Feuerbach referoi epikuroksen sensualistista tietoteoriaa 
sekä nautinto-oppia (Feuerbach 1999 [1829–1832], 289–296). Muistiinpanot on kuitenkin 
julkaistu vasta postuumisti, eikä Marx ole voinut niitä tuntea. 

26. kiinnostavaa on myös, että jo Marxin isän tiedetään tutustuttaneen karl-poikaa Vol-
taireen (McLellan 1973, 24). Joachim Höppner taas huomauttaa, että Marx näyttää hyödyn-
täneen Feuerbachin Baconista Spinozaan -kirjaa paitsi väitöskirjansa parissa työskennellessään, 
jolloin häntä kiinnosti erityisesti Gassendin epikuros-arvio, myös myöhemmin kirjoittaessaan 
Pyhän perheen ranskalaista materialismia koskevaa jaksoa, jossa luonnehditaan muun muas-
sa Thomas Hobbesia (Höppner 1976, 375–376). Marx siis näyttää tunteneen Feuerbachin 
kirjaa muutoinkin kuin Gassendi-luvun osalta, jolloin on hyvinkin mahdollista, että hän oli 
tutustunut koko kirjaan, esimerkiksi siinä esitettyyn Hobbes-arvioon, jo väitöskirjaansa val-
mistellessaan. 

27. Lainausmerkeissä olevat sanat ovat norman W. DeWittin kirjasta Epicurus and his Phi-
losophy (Minneapolis, 1954). 

28. kannattaa kuitenkin mainita, että opiskelija-Marxin romanttisissa runoissa ihmisen 
tunnemaailma usein rinnastetaan luonnonilmiöihin, kuten yötaivaaseen tai veden liikkeisiin 
(esim. MeGa i/1, 483–485, 627 ym.). Myös Epikuros-vihkoista löytyy joitakin intensiivisiä 
luontometaforia yms. (ks. esim. eB 1, 154). 

29. Tiedon alkuperäinen lähde ovat Marxien luona jonkin aikaa asuneen Wilhelm Lieb-
knechtin muistelmat. 

30. schellingin vaikutusta Marxiin on tutkittu jonkin verran vaikkakin riittämättömästi. 
schmied-kowarzik on toisessa teoksessaan (1981, 247–261) tarkastellut asiaa schellingin lo-
giikka- ja dialektiikkakäsityksen osalta. siitä sekä schellingin ja Marxin historianfilosofiasta 
on kirjoittanut myös Manfred Frank (1975, 233–272). Luonnonfilosofian osalta kiinnostava, 
joskin vain suppea yleisesitys löytyy Wolfgang Försteriltä (2000). Marx itse puhui schellingis-
tä myös pari vuotta opintojensa jälkeen, nimittäin kirjeessään Feuerbachille 3.10.1843 (Marx 
1980 [1843], 167–169/MeW 27, 419–421), jossa hän korostaa vanhan schellingin taantu-
muksellisuutta, mutta mainitsee myös, miten tällä oli aikoinaan ollut ”rehellinen nuoruusaja-
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tus” (mt., 169/421; Marxin ja Feuerbachin koko kirjeenvaihto löytyy alkukielellä MeGa:sta: 
iii/1, 63–65, 58–60, 413–420). 

31. Myös schmied-kowarzik (1993, 85) katsoo, ettei nuori schelling löytänyt ajattelun ja 
olemisen keskinäissuhdetta koskevalle ongelmalle edes häntä itseään tyydyttänyttä ratkaisua. 

32. Hegelin emanaatio- ja evoluutiokäsityksistä ks. Bormann (2000, 94–104). 
33. näitä Hegelin kestäviksi osoittautuneita ajatuksia on esitellyt tarkemmin Väyrynen 

(2006, 292–293 sekä ilmestyvä artikkeli). 
34. Hegel tarkasteli luonnonuskontoja laajasti Uskonnonfilosofian luennoissaan (HW 16, 25–

442). Bauerin luonnonuskontoja koskevista käsityksistä ks. Lämmermann (1979, 174–183). 
35. Marx saattoi myös jollain tavoin osallistua Tuomiopäivän pasuunan valmisteluun, mut-

ta ei ilmeisesti lainkaan toisen kirjoittajan ominaisuudessa, kuten joskus on luultu. Cornun 
mukaan (1954, 251) hän oli ”oikeastaan vain hiljainen avustaja”. stuke (1963, 179) antaa 
ymmärtää, että kyseessä oli korkeintaan ”henkisen osakkuuden epäsuora muoto”. Myös Rosen 
(1977, 129) toteaa kategorisesti Bauerin olleen ainoa kirjoittaja. 

36. sanat ovat sitaatti positiivisiin filosofeihin kuuluneelta Christian Hermann Weisselta. 
37. Yhteenvetoa Bauerin luontoa koskevista käsityksistä, mutta lähinnä vain Paljastetun 

kristinuskon osalta, on tehnyt Lothar koch (1971, 125–137). 
38. Lause on sitaatti Goethelta, hänen kirjeenvaihdostaan schillerin kanssa. 
39. Feuerbachin suhteesta schellingiin ks. Frank (1975, 178–206). 
40. sen sijaan huomautuksissa tuskin halutaan jakaa kehuja idealismille ja teleologialle. 

Tämä näkyy siitä, että Marx mainitsee ”ekstaasiin” johtaneiden seikkojen joukossa myös spi-
nozan ”jumalan rakkauden” (eB 1, 61), toisin sanoen hänen oppinsa panteistis-uskonnollisen 
päällyskuoren ja juonteen, jota Marx varmastikaan ei halunnut ylistää. Huomautukset on tältä 
osin ymmärrettävä historiallisiksi. 

41. Lainausmerkeissä olevat sanat ovat eusebioksen teoksesta euangelik proparaskeu, lat. 
Praeparatio evangelica (Evankeliumin valmistelu; 310- ja 320-luvut). 

42. Hieman oudolta vaikuttava puhe astioista (Behälter) tarkoittaa ilmeisesti, että kyseisten 
filosofien oppien alkulähteenä eivät olleet niinkään he itse kuin ”substanssi”; filosofit vain kan-
toivat oppia mukanaan kuin astia sisältöään. siksi he muistuttivat Pythiaa, joka myöskään ei 
puhunut omiaan vaan lausui ensimmäisessä persoonassa jumalan, apollonin, viestejä. koska 
substantiivi Behalter tulee säilyttämistä tarkoittamista verbistä behalten, ei olisi mahdotonta 
suomentaa se ”säilyttäjäksi”. 

43. Tästä saa kuvan, että Lucretiuksen mukaan atomien kaikkinainen toisiinsa törmäily 
ja olioiden muodostuminen olisi äänekästä. näin ei kuitenkaan voi olla, sillä yksittäiset ato-
mit eivät päästele ääniä (DRn ii, 845), ja kun äänet koostuvat, kuten näkökuvatkin, olioista 
aistinelimiin kulkeutuvista atomivirroista (mt., iV,522–546), niin jonkin tapahtuman äänek-
kyyden edellytyksenä on, että siihen osallistuu niin paljon atomeja, että sellainen virta voi 
syntyä. Tätä Lucretius ei erittele tarkemmin. Marxin tällä kohdin siteeraamissa säkeissä (mt., 
ii,95–97, 116–122) äänistä ei puhuta lainkaan, mutta yleisesti ottaen Lucretiuksen maailma 
kyllä on alusta asti melko meluisa (esim. mt., i,276, 288, 490), joten Marxinkin näkemys on 
ehkä puolustettavissa. 

44. saatetaan kysyä, miksi Marx kutsuu epikuroksen (tai Lucretiuksen) maailmaa mekaani-
seksi, vaikka hän on tässä vaiheessa, neljännessä epikuros-vihkossa, jo oivaltanut deklinaatio-
opin suuren merkityksen (ks. eB 1, 166, 168, 170) – se suuntautui, kuten tullaan näkemään, 
mekanistista maailmankuvaa vastaan. Yksi mahdollisuus on, että Marx tarkoittaa epikuroksen 
maailmankuvaa sikäli kuin siinä yhä operoidaan atomin käsitteellä. Toinen mahdollisuus on, 
ettei Marx ollut vielä mukauttanut kaikkia sanontojaan keksintöään vastaaviksi, ei ehkä vielä 
edes tajunnut sen täyttä merkitystä. nämä selitykset eivät sulje toisiaan pois; kyse saattaa olla 
myös molemmista.

45. ensimmäisen lauseen suomennoksessa on huomioitu tekstiin MeGa:ssa tullut muutos, 
vaikka sillä tuskin on tämän tutkimuksen kannalta merkitystä. MeW:ssä puhutaan ”vanhoista 
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filosofeista” mutta MeGa:ssa ”vanhoista filosofioista” (MeGa iV/1, 38).

Luku 3

46. Runoelman nimen suomennosta pohdittaessa on hyvä tuntea David sedleyn (1998, 21–
23) selvitys, jonka mukaan Lucretiuksen kirjallinen ja tyylillinen esikuva oli empedokleen 
runoelma, jonka nimi erittäin todennäköisesti oli peri fyseôs tôn ontôn (Olevien luonnosta). 
empedokles manifestoi nimen avulla eroamistaan elealaisesta monistista Melissoksesta, joka 
oli kirjoittanut kirjan peri fyseôs ê peri tou ontos (Luonnosta tai olevasta). empedokleen filosofiaa 
Lucretius ei tietenkään sellaisenaan hyväksy vaan propagoi epikurolaisuutta. silti heillä on myös 
filosofiassa paljon yhteistä; julistaahan myös epikurolainen Lucretius ontologista pluralismia. 
Tuntuu aiheelliselta antaa tämän näkyä myös runoelman nimessä, jolloin sitä ei ole syytä kään-
tää ”monistisesti” esimerkiksi muotoon ”Luonnosta” tai ”Maailmankaikkeudesta”.

47. Farringtonin sitaattimerkkeihin pistämä lause on Lucretiukselta (DRn i,328). Tämän 
työn yleislinjan mukaisesti myös Lucretiusta on siteerattu vakiintuneesta, tässä tapauksessa 
ainoasta suomennoksesta, joka on Paavo nummiselta 1960-luvulta. nummisen suomennos 
on niin kekseliäs, että sitä kannattaakin käyttää, vaikka hänen runollinen kielensä saattaa toi-
sinaan vaatia sulattelua.

48. stückelberger (1984) on esittänyt yksityiskohtaista aineistoa atomismin reseptiosta an-
tiikin luonnon- ja lääketieteessä, ja tämän kappaleen tiedot Filon Bysanttilaisesta ja Heronista 
perustuvat hänen tutkimukseensa (ks. mt., erit. 128–129, 134). Teoksensa liitteessä stückelber-
ger antaa relevantit tekstikohdat alkukielellä (mt., 193–194). Vähemmän tunnetuista antiikin 
hiukkasteorioista ks. myös Pabst (1994, 13–20).

49. Myös erasistratosta ja asklepiadesta koskevat tiedot perustuvat stückelbergeriin (1984, 
erit. 97, 118, 120) ja hänen antamiinsa alkukielisiin tekstikohtiin (mt., 176, 187–188).

50. Lucretius-sitaatti on kohdasta DRn V,199.
51. Lucretiuksen vaikuttava adverbijoukko, johon kuuluvat muun muassa forte (fors = sal-

limus, sattuma) ja temere (temeritas = sattuma), ei jätä epäilystä siitä, että puhe on sattumista. 
sen sijaan epikuros käyttää samassa asiayhteydessä ilmausta ean outô tykhê (DL X,89), joka ei 
ole yhtä selvä tapaus. kyseessä on nimittäin arkikielen idiomi, joka on paikallaan suomentaa – 
kuten Marke ahonen tekee – ”miten milloinkin” ja joka ei siis välttämättä viittaa teoreettisesti 
eksplikoituun sattumaan. Yleisesti ottaen ei nykyään kuitenkaan enää voida epäillä, etteivätkö 
sattumat olleet myös epikuroksen luonnonkuvassa tärkeitä. kyseisten tekstikohtien tulkinnasta 
ks. Long (1977, 71–73).

52. Baileyn DRn:n englanninnokseensa liittämään laajaan kommentaariin sisältyy seikka-
peräinen selvitys runoelman eventa-jaksosta ja käsitteen yhteydestä epikuroksen lausuntoihin 
(Bailey 1947, 670–680).

53. aristoteles ainakin keskustelee ongelmasta laajasti Demokritosta kommentoidessaan 
(ks. De gen. et corr. i,2), ja Lucretius käyttää katoamisargumenttia anaksagorasta vastaan 
(DRn i,847–858).

54. esitys perustuu lähinnä tekstiviitteessä mainittuun Guthrien tulkintaan; katso myös 
Baileyn (1928a, 72–73), Capellen (Die Vorsokratiker 1968, 174–175) ja Furleyn (1967, erit. 
64, 76) huomioita. Tulkinnan lähteenä ovat olleet etenkin fragmentit Dk 29a16, 29a21 ja 
29B1–3. Zenonin argumentointi olevan moneutta vastaan on ilmeisen vaikea- ja monitulkin-
taista. Tässä oleellista on vain, että hän perusteli aporioillaan mahdotonta maailmankuvaa, 
mutta onnistui muotoilemaan ne sen ajan tiedon pohjalta vaikeasti torjuttaviksi, jolloin niiden 
voi olettaa vaikuttaneen osaltaan siihen, että atomistit sekä pyrkivät elealaisuutta realistisem-
paan näkemykseen että myös jäivät joissain suhteissa sen vangiksi.

55. Guthrien vertausta ei ole pyritty tässä toistamaan täsmällisesti. siitä on poikettu muun 
muassa lisäämällä maininta, että myös konehuoneessa sattuu joskus häiriöitä. aristoteles on ni-
mittäin havainnut myös luonnon epäsäännöllisyydet: vaikka kesällä ei yleensä sada – kreikassa 
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siis – niin sitäkin sattuu (ks. Phys. ii,8,198b36–1999a3). asian suhde aristoteleen käyttämiin 
sattuman käsitteisiin on kylläkin monimutkainen kysymys.

56. saattaa vaikuttaa erikoiselta, että Plutarkhos korostaa atomismin filosofista ydintä arvioi-
dessaan opin kytkeytymistä uskontoon. asia selittyy Plutarkhoksen omalla uskonnollisuudella, 
mutta sikäli hän ei ole täysin väärillä jäljillä, että hän ruotii kirjoituksessaan erityisesti epiku-
rolaisia, ja heidän parissaan oli todellakin säilytetty, luultavasti poliittisista ja psykologisista 
syistä, joitakin palvontamenoja, vaikka oppi ytimeltään suuntautuikin ”myyttiä” eli uskontoa 
ja taikauskoa vastaan. epikuros itsekin puhui jumalista (DL X,123–124), jotka tosin eivät 
puuttuneet ihmisten elämään tai luonnon kulkuun, vaan nähtävästi tyytyivät lepäilemään 
maailmojen välisissä tiloissa. epikuroksen ja hänen seuraajiensa suhtautumisesta uskontoon ks. 
esim. Farrington (1967, 93–104) ja Panichas (1967, 67–86); vrt. myös ahonen (2002, 606).

57. esitys perustuu enimmäkseen stückelbergerin (1984, erit. 22, 53–54, 112) antamiin 
tietoihin. alaviitteissä ja teoksensa liitteessä stückelberger antaa relevantteja tekstikohtia al-
kukielellä (mt., 22, 184–185). sikiön kehitystä koskevan maininnan lähteenä ovat kuitenkin 
Galenoksen englanninkieliset valitut teokset (Galen 1997, 194–195).

58. ks. Clericuzio (2000, erit. 35–81), Dijksterhuis (1986, 281–284, 419) ja kargon (1966, 
erit. 1–4).

59. Boylesta ja hänen suhteestaan atomismiin, joka ei ollut aivan yksioikoinen, ks. Clericu-
zio (2000, 103–148), Hudson (1995, 72–78) ja kargon (1966, 93–105).

60. kuten Clericuzio (2000, 37–39) selittää, 1600-luvun luonnontutkijoiden ja lääkäreiden 
”hengen” käsite oli peräisin uusplatonismista, mistä sen oli kaivanut esiin ja välittänyt eteenpäin 
muun muassa renessanssiplatonisti Marsilio Ficino. Tähän on syytä lisätä toinenkin alkuperä, 
nimittäin stoalaisten näkemys pneumasta, luovasta aineellisesta prinsiipistä, tulen ja ilman 
yhdistelmästä. Pneuma-opin vaikutuksesta uuden ajan tieteeseen ks. Barker (1991).

61. Laaja esitys Gassendista, hänen atomismistaan ja luonnontieteestään, on Joy (1987). 
Gassendin yrityksestä risteyttää epikurolainen maailmankuva ja teologia ks. myös esim. sara-
sohn (1991).

62. Optiikan ensimmäinen laitos oli englanninkielinen (Opticks), toinen taas latinankieli-
nen (Optice). Myöhemmin seurasi jälleen englanninkielisiä laitoksia. Tässä käytetty, Chicagon 
yliopistolla 1952 toimitettu teos on kolmannen, englanninkielisen laitoksen (1717) mukainen. 
Principiaa on käytetty kolmannen latinankielisen laitoksen (1726) mukaisena.

63. newtonin suhdetta atomismiin ovat käsitelleet historialliselta kannalta muun muassa 
Dobbs (1991) ja kargon (1966, 118–132).

64. On kiinnostavaa, että myös aristoteles määritteli voiman tai kyvyn (dynamis) muutok-
sen prinsiipiksi, joka on joko jossakin toisessa kuin muuttuvassa tai sitten siinä itsessään (ks. 
Met. V,12). newtonin voiman käsitteen filosofisesta puolesta, hänen erottamistaan erilaisis-
ta voimista ja niiden klassifioinnin ongelmasta ks. kutschmann (1983, erit. 16–33). Laaja, 
myös newtonin muistiinpanot ja pitkän kehityskulun huomioiva esitys hänen voimistaan on 
Westfall (1971, 323–528). 

65. kun newton mainitsee tässä oudon tuntuisesti myös gravitaation, hän saattaa viitata 
epikuroksen ajatukseen atomien painosta niiden liikkeen syynä. kuuluisassa Bentley-kirjeen-
vaihdossaan hän nimittäin yhdisti asian siihen; tästä ks. Bonsiepen (1988, 8–9). samaistus kyl-
läkin ontuu, sillä epikuros näyttäisi selittäneen painolla vain atomien liikettä ”alaspäin” (katô) 
(DL X,61), ei niiden hakeutumista toistensa puoleen, mikä sisältyi gravitaatioon. Mahdotonta 
ei ole sekään, että newton puhuu gravitaatiosta maailmaan harmonian tuovana periaatteena; 
näin ymmärrettynä hän yhdisti sen joskus muun muassa pythagoralaisiin ja Pan-jumalan hah-
moon. Tästä ks. Freudenthal (1986, 49, 225).

66. sama ilmeni muillakin 1600-luvun ajattelijoilla. Wilson L. scott (1970) kuvailee, miten 
silloisessa keskustelussa evangelista Torricellin kuuluisan elohopeakokeen tulkittiin kumon-
neen aristoteleeseen palautuvan tyhjyyden kiistämisen, mikä stimuloi voimakkaasti atomismia 
(mt., 9). Boylen tarmokas jo aiemmin keksityn tyhjiöpumpun kehittely kasvatti atomistien 
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rohkeutta entisestään (mt., 10). newton kuului samaan atomismin aaltoon, mutta Principiassa 
hän vielä epäröi puhua avoimesti sen puolesta, koska sitä pidettiin yhä uskonnollisista syistä 
arveluttavana oppina (mt., 10–11).

67. Yhteiskunnallisesti radikaalissa kirjallisuudessa newtonin omaa mekanistisuutta on 
toisinaan paisuteltu. esimerkiksi sopivat Carolyn Merchantin esitykset (1983, erit. 275–295; 
1992, erit. 55–58), jotka ovat herättäneet huomiota ekologisissa ja feministipiireissä. ne ovat-
kin kiinnostava yritys sijoittaa newton länsimaisen, mekanistisuuden riivaaman luonnonkuvan 
pitkän tähtäimen kehitykseen, mutta eivät sisällä rajanvetoa hänen ajattelunsa erityistieteellisen 
ja filosofisemman puolen välillä, jolloin edellinen tulee aliarvioiduksi. Hyödyllinen tiivistelmä 
siitä, miltä osin newtonin oma mekaniikka ei vastannut inspiroimaansa mekanistista maail-
mankuvaa, löytyy annette schlemmiltä (2004). Myös Prigogine ja stengers (1984, erit. 1–77) 
ovat kriittisiä mekanistisuutta kohtaan, mutta osaavat erottaa sen newtonin mekaniikasta 
vaikka tutkivatkin myös jälkimmäisen historiallista rajoittuneisuutta.

68. Voltairen tulkinta newtonin luonnontieteestä oli sen reduktionistista ja mekanistista 
puolta korostava ja päinvastaiset juonteet hukkaava; ks. Borzeszkowski & Washner (1980). kun 
newton esimerkiksi puhui useista aktiivista voimista, Voltaire kiinnitti huomiota pelkästään 
gravitaatioon ja kohotti sen koko maailman selitysperusteeksi (mt., 43).

69. Mittaamisen filosofiasta ks. Washner (1998, 21–30), jonka ajatuksia tosin ei tässä tois-
teta sellaisinaan.

70. Monadien henkisyyttä ja kartesiolaista alkuperää on korostanut esimerkiksi ernst Cas-
sirer (1924, erit. 81–90, 102–103). Muun muassa Hans Heinz Holz (1958, 29) on kuitenkin 
katsonut, etteivät monadit voi olla immateriaalisia, koska Monadologian mukaan (2. §) yhdis-
teet ovat monadien aggregaatteja. Mitä tulee monadiopin ja atomistiikan suhteeseen, siitä ovat 
yleisarviota rakennelleet Bonsiepen (1988) ja Freudenthal (1986, 205–213). Havainnollinen 
tiivistelmä monadiopin luonnonfilosofisesta sisällöstä ja merkityksestä löytyy esimerkiksi es-
feldiltä (2002, 21–23).

71. kantin tästä ajatteluvaiheesta ks. Bonsiepen (1988).
72. kantin antireduktionistista ”kollektiivisen” tunnustamista ei ole mahdollista tarkastella 

tässä, ja puheena olevassa teoksessa se tuleekin esiin vain lyhyesti. asia liittyy hänen käsityk-
siinsä yleisen ja erityisen suhteesta, luonnon kokonaisuudesta, organismista ja teleologiasta. 
Hyödyllinen esitys aihepiiristä löytyy Washnerilta (1993).

73. Tämä ei tarkoita, ettei Descartes olisi lainkaan puhunut voimista. Hänellä käsite kui-
tenkin esiintyi edellä kuvatun täyden, toisiaan painavista hiukkasista koostuvan maailman 
kontekstissa, jolloin hän ei pystynyt kehittämään sitä toimivaksi mekaniikaksi. Descartesin 
”voimista” ks. esim. Westfall (1971, 56–98, 529–534).

74. schellingin luonnonfilosofian suhteesta sen ajan luonnontieteeseen, muun muassa säh-
köä koskeviin keksintöihin, ks. esimerkiksi Buhr & irrlitz (1976, 161–182) ja Heuser-kessler 
(1986, 13–28).

75. ”Häilyvyydeksi” suomennettu sana on Abweichung (schelling 1977 [1809], 99–100), sa-
nanmukaisemmin ”poikkeaminen”, ja kuten kohdasta näkyy, puhe on selvästi deklinaatiosta.

76. Maininta olemisen ja ei-olemisen ykseydestä viittaa aristoteleen lausuntoon (Met. 
iV,7,1012a25). Hegel mainitsee samassa Filosofianhistorian luentojen tekstikohdassa myös 
aristoteleen toisen todistuksen, jonka mukaan ”oleva ei ole enemmän kuin ei-oleva” (ouden 
mallon to on tou mê ontos) (Met. i,4,985b8). Tällä aristoteles ei kuitenkaan, toisin kuin Hegel 
antaa ymmärtää, luonnehdi Herakleitoksen vaan Leukippoksen ja Demokritoksen oppia. En-
syklopedian lisälauseissa lausunto onkin yhdistetty atomisteihin (HW 8, 193 Z). Joka tapauk-
sessa Hegelin yleisarvio atomisteista on hänen molemmissa teoksissaan samantapainen, eikä 
sekaannus liene siihen paljonkaan vaikuttanut. 

77. Tätä ovat korostaneet myös filosofit, jotka katsovat kuuluvansa dialektiseen perintee-
seen. ks. Ruben (1978, 198–210) ja Washner (1981).

78. Hegel myös antaa De fatoon paikanmäärityksen, joka kuitenkin poikkeaa nykyään käy-
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tetyistä ja jonka vastaavuutta niiden kanssa ei ole ollut tätä kirjoitettaessa mahdollista selvittää. 
epikuroksen atomien liikettä tarkastellaan De faton jaksoissa iX,8, X,22–23 ja XX,46–48.

Luku 4

79. Viitteessä mainittiin muutama tulkinta, joissa Marxin väitöskirjaa on pidetty materialisti-
sena. kiinnostavaa kylläkin on, että useimmat näistä ovat melko uusia töitä. saattaa hyvinkin 
olla, että väitöskirjan tulkitseminen materialistiseksi on yleistymässä. 

80. MeW:stä saa kuvan, että Marx puhuisi deklinaatiosta jonkin verran jo ensimmäisen 
vihkon lopussa (eB 1, 42, 44). kohta on kuitenkin osoitettu myöhemmin kirjoitetuksi, ja 
MeGa:ssa se on sijoitettu yhdessä eräiden muiden vastaavien kanssa varsinaisten vihkojen 
jälkeen (MeGa iV/1, 147). MeGa:n toimituksen mukaan kohtaa ei voida ajoittaa tarkasti; 
se on syntynyt aikaisintaan elo–syyskuussa 1839, todennäköisesti kuitenkin myöhemmin, ja 
viimeistään vuoden 1840 puolivälissä (entstehung… 1976, 723). se on siis syntynyt joko yhtä 
aikaa tai luultavammin myöhemmin kuin neljäs vihko. 

81. Myös kirjallisuudessa on varsin yleisesti havaittu Marxin arvostelevan mekanistista filo-
sofiaa tai maailmankuvaa; ks. esim. Lange ym. (1983, 14), Livergood (1967, 1–3) ja sannwald 
(1957, 101–103). Ongelmana on ollut ”vain” se, ettei asiaa ole tarkasteltu täsmällisesti eikä 
mekanistisuuden kritiikkiä useinkaan tunnustettu traktaatin keskeisimpään sisältöön kuulu-
vaksi, jolloin näkyvistä on kadonnut myös se, mitä Marx tarjoaa mekanistisuuden tilalle. On 
myös kiinnostavaa, että Marx arvostelee eräässä kohdassa myös epikurosta ”mekaanisuudes-
ta”, vieläpä suoraan tätä sanaa käyttäen. Vaikka epikuros reformoi atomismia, hän operoi yhä 
atomin käsitteellä ja hänen luonnonkuvansa on liian pirstoutunut, ja Marxin mukaan hän ei 
tunne ”muuta luontoa kuin mekaanisen” (mt., 115/303). 

82. ensyklisiin tieteisiin (enkyklioi logoi) luettiin grammatiikka, dialektiikka, retoriikka, 
musiikki, aritmetiikka, geometria ja tähtitiede. ilmaus voitaisiin kääntää ”tavanomaisiksi tie-
teiksi” (enkyklios = kiertävä, toistuva, tavallinen). kyse oli esimerkiksi nuorison vaativampaan 
opetukseen usein kuuluneesta aineyhdistelmästä. 

83. aristoteleen merkityksestä Marxille ks. Griese (1997, 24–32) ja seidel (1979). 
84. sielun kappalemaisuutta koskevasta tekstikohdasta Marx kuitenkin huomauttaa kriit-

tisesti, että siinä sielua selitetään sekä käyttämällä analogiaa tuleen ja ilmaan että myös ku-
moamalla analogia, jolloin tuloksena ei ole mitään konkreettista konseptiota. ”[n]iin kaikki 
konkreettiset määreet luhistuvat, ja pelkkä yksitoikkoinen kaiku astuu kehityksen tilalle” (eB 
1, 36). 

85. Jonkin verran sellaista sävyä voisi nähdä edellä mainitussa (jaksossa 2.5.) kohdassa, jossa 
puhutaan siitä, miten luonnosta löytyvä järki on synnyttänyt aristoteleessa ja eräissä muissa 
filosofeissa ekstaasia muistuttavaa innoitusta (eB 1, 224). aristoteleen osalta luonnosta inspi-
roituminen mainitaan myös toisessa kohdassa (mt., 60). Mutta kuten jo todettiin, Marx on 
ollut otettu lähinnä kyseisten filosofien mekanistisuuden vastaisesta asenteesta, ei niinkään 
heidän idealismistaan. 

86. Marxin väitöskirjan uskontokritiikistä ja ateismista ks. sannwald (1957, 126–158) ja 
Thom (1986, 153–163). 

87. Toinen hyvä, mainituissa kysymyksissä Braunin kanssa samoilla linjoilla oleva yleisesitys 
materialismin käsitteen historiasta on sandkühler (1990). 

88. Feuerbach-sitaatti on kohdasta FW 4, 179. Feuerbachin ”organisismi” tarkoittaa hä-
nen näkemystään, että elävän materian piirissä, sen korkeimmalla tasolla, ajattelu ja oleminen 
muodostavat ykseyden.

89. Leninin artikkelista 1950-luvulla julkaistussa suomennoksessa engelsin ja Marxin käyt-
tämät sanat Materie ja das Materielle (esim. MeW 20, 55; 23, 27) on suomennettu ”aineeksi” 
ja ”aineellisuudeksi”. Leninillä ne ovat materija ja materialnoje ja useimmissa Marx- ja en-
gels-suomennoksissa ”materia” ja ”materiaalisuus” (esim. VT 5, 237; PO 1, 26), jotka yleensä 
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ovatkin suositeltavampia jo siksi, että vastaavat paremmin alkutekstejä. Jos Marx ja engels 
olisivat halunneet käyttää vähemmän filosofista, vahvemmin konkreettiseen ilmiömaailmaan 
viittaavaa sanaa, olisi saksan kielessä ollut tarjolla Stoff. 

90. Tarkoitus ei ole sanoa, ettei Leninin tiivistelmää voitaisi jäsentää toisinkin tai että se olisi 
tässä esitetty tyhjentävästi. Tässä on esimerkiksi sivuutettu Leninin engels-sitaatin kautta esit-
tämä muotoilu, että maailman ykseys ei ole sen olemisessa vaan sen materiaalisuudessa, minkä 
on todistanut luonnontieteen ja filosofian pitkä kehitys (Lenin 1958 [1915], 37; vrt. VT 5, 
220/MeW 20, 41). Vesa Oittiseen voi yhtyä, kun hän toteaa engelsin ajatuksen soveltuvan 
kritiikiksi sekä spekulatiiviselle ontologialle, jossa yritetään postuloida jokin metafyysinen op-
pi olemisesta, että myös uuskantilaisuudelle, jossa maailman ykseyden edellytyksenä pidetään 
subjektin välityksellä tapahtuvaa todellisuuden konstituutiota (Oittinen 1985, 6–7). 

91. Ratkaisun voi nähdä muistuttavan schellingin näkemystä (ks. jakso 2.5.), että luonnon-
voimat kykenevät ”potenssoitumaan” toistensa päälle yhä korkeampia muotoja synnyttäen. 

92. Lenin siteeraa tällä kohdin Marxin tunnettua toteamusta, että Hegelillä ajatusprosessi on 
todellisuuden demiurgi, kun taas hänellä itsellään ”ideaalinen ei ole muuta kuin ihmispäähän 
siirrettyä ja siellä muunnettua materiaalisuutta” (PO 1, 26/MeW 23, 27)(x). Lauseen suomen-
noksesta voitaisiin keskustella; alkutekstissä ei esimerkiksi ole sanaa ”siellä”. koska Marx joka 
tapauksessa puhuu, ilmeisesti paljolti iskevää tyyliä tavoitellakseen, ”ihmispäähän” liittyvistä 
asioista, niin se saattaa antaa hänen tuotantoaan tuntemattomalle kuvan, että häntä olisi kiin-
nostanut eniten ajattelun fysiologinen perusta. suuremman panoksen ajattelun tutkimiselle 
hän kuitenkin antoi näkemyksillään tajunnan ja ajattelun yhteydestä ihmisten toimintaan ja 
heidän luomaansa esinemaailmaan. 

93. sanat ”joskaan ei vielä henki” (ob auch noch nicht der Geist) tarkoittanevat yksinkertaises-
ti, että kuvattu murros ei edellytä toisen ihmisen kohonneen ”hengen” asteelle, vaan vähempi-
kin riittää. ei kylläkään ole selvää, mitä Marx tällöin hengellä tarkoittaa. Vihjeitä voinee saada 
Hegelin teksteistä. esimerkiksi Hengen fenomenologiassa henkeä koskeva jakso seuraa tietoisuut-
ta, itsetietoisuutta ja järkeä koskevien jäljessä, ja Hegel sanoo järjen olevan henki silloin, kun se 
on tietoinen ”itsestään maailmanaan ja maailmasta itsensä maailmana” (HW 3, 324). 

94. On ilmeistä, että etenkin itäisessä marxismissa filosofian ydin- tai peruskysymyksellä 
on usein operoitu tavalla, joka on vaikeuttanut marxismin innovatiivista kehittelyä. Hieman 
karkeistaen sanoen on katsottu, että ”kaikki” filosofian harjoittaminen, ergo myös marxilaisen 
filosofian muodot, on selkeästi sijoitettavissa materialismi-idealismi-dikotomiaan, joka sitä 
paitsi on saatettu kohottaa likimain ainoaksi filosofian arviointikriteeriksi. näitä kysymyksiä 
ei kuitenkaan ole välttämätöntä tutkia tässä; aihetta koskevan kirjallisuuden jäljille pääsee esi-
merkiksi koiviston ja Mehtosen (2001) esityksen avulla.

Luku 5

95. kun Marx puhuu epikuroksen dogmaattisuudesta (myös De 82/eB 1, 277), siinä on 
jonkin verran kielteistäkin sävyä, mutta ei niin vahvasti kuin nykyään saattaisi luulla. kreikan 
dogma tarkoitti enemmän ”katsomusta”, ”mielipidettä”, ”sitä miltä jostakusta näyttää” kuin 
ahdasta uskonkappaletta, jota ei suostuta perustelemaan. Hegelille epikurolaisuuden (kuten 
myös stoalaisuuden) dogmaattisuus merkitsi kyllä niiden yksipuolisuutta, mutta myös sitä, että 
niissä kehiteltiin ja konkretisoitiin systemaattisesti jotakin periaatetta, mikä sinänsä oli hyvä asia 
(ks. HW 19, 249–250). 

96. Lauseeseen sisältyvä sana ”abstrakti” on todennäköisesti tarkoitettu epikurosta kohtaan 
kriittiseksi. Marx näet sanoo samassa kohdassa, että epikuroksen filosofian atomisoitunut luon-
ne johtaa käsittelemään aikaa ”omana erityisenä luontonaan” (De 107/eB 1, 296). aika on 
enargeia (ilmiselvyys), johon on vain tartuttava, ”eikä siitä voida sanoa mitään muuta” (mt.). 
Vaikka epikuros tarkasteli ajan luonnetta, ei hän ilmeisesti tehnyt sitä Marxin mielestä riittävän 
monipuolisesti, jolloin se jäi abstraktiksi. 
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97. Tässä sana ”erillisen” on todennäköisesti epikurosta kohtaan kriittinen samasta syystä 
kuin edellisessä viitteessä mainittu ”abstrakti”. 

98. Tässä kannattaa muistaa myös edellä mainittu (viitteessä 84) Epikuros-vihkojen kohta, 
jossa Marx moittii epikuroksen reduktionistista sielun selitystä sanomalla, että sen mukaan 
yksitoikkoinen kaiku astuu kehityksen tilalle (eB 1, 36). 

99. sitaatti on annettu Marke ahosen suomennoksena, mutta ei DL:n suomalaisesta lai-
toksesta vaan De:sta, jossa ahonen on muokannut suomennoksensa Marxin antamaa, eräistä 
vanhoista editioista otettua tekstiä vastaavaksi. 

100. nimi on tässä muodossa Marxin antamassa sisällysluettelossa (De 65/eB 1, 264). 
Osan otsikossa sekä siihen liittyvän viitteistön otsikossa (eB 1, 278, 336) Marx kuitenkin käyt-
tää sanan ”luonnonfilosofia” sijasta sanaa ”fysiikka” (Physik), mikä valitettavasti jäi tekemässäni 
suomennoksessa huomaamatta (ks. De 83, 146). Marx tuntuu kylläkin puhuvan luonnonfilo-
sofiasta ja fysiikasta synonyymeina, joten lapsus ei luultavasti vaikuta hänen työnsä tulkintaan. 
Myös edempänä olen joutunut parissa kohdassa korjaamaan omaa suomennostani.

101. Marx mainitsee atomien lisäksi monadit siksi, että hän hyödyntää tällä kohdin aris-
toteleen esitystä, joka ehkä koskee ksenokratesta ja/tai pythagoralaisia ja jossa niistä puhutaan 
(ks. De anima i,4,409a1–5; vrt. De 148/eB 1, 338). Pythagoralaisilla monadi (monas) oli 
olevaisen alkuperiaate. Taivaasta-teoksen  suomennoksessa monas on käännetty ”yksiköksi”, 
mutta Marx käyttää sanaa Monade. 

102. Marx käyttää puhtaasta muodosta puhuessaan sanontaa ”olemme nähneet, että” (De 
86/eB 1, 280), mutta säilyneestä käsikirjoituksesta sellaista kohtaa ei löydy. 

103. Oman suomennokseni korjaamisen syynä on siitä pois jäänyt sana ”deklinaation”.
104. seikkaperäinen esitys useista Hegelin satunnaisuuden käsitteen puolista on Manninen 

& kusch (1987). ks. myös Bensaïd (2002, 266–269, 275–276), Bormann (2000, 54–60) ja 
Hörz (1980; 41, 69–77).

105. kontingenssin käsitteestä ja sen historiasta ks. Brugger & Hoering (1976) ja Hörz 
(1980, erit. 33–44). 

106. Mallien teoriasta ks. esim. Bernzen (1990) ja Hesse (1967). 
107. Viime vuosina on keskusteltu myös mahdollisuudesta ymmärtää deklinaatio siten, et-

tä se ei tarkoittaisikaan atomin suunnan muuttumista, vaan sen siirtymistä uudelle, aiemman 
suuntaiselle radalle – siten kuin auto vaihtaa ajokaistaa, paitsi että tämä tapahtuisi äkillisenä 
hypähdyksenä. epikuros olisi saattanut ajatella tällä tavoin huomioidakseen aristoteleen kritii-
kin, että jos on olemassa jakamattomia suureita tai etäisyyksiä, niin liikkeen on pakko koostua 
äkillisistä ”liikahduksista” (kinêmata) (Phys. Vi,1,232a9). Tästä problematiikasta ks. englert 
(1987, 13–26). kuitenkin myös tässä tapauksessa deklinaatio on selvästi lainalaisen liikkeen 
rajoittama tai sääntelemä, ei mielivaltainen tapahtuma. Muidenkaan Marxia kiinnostavien 
kysymysten kannalta ei liene merkitystä sillä, kummalla tavalla deklinaatio käsitetään. 

108. aristoteles-sitaatti on kohdasta De caelo iii,2,300b8–15.
109. aristoteleen monistinen tendenssi ei katoa siltikään, vaikka liikkumattomia liikutta-

jia ilmeisesti voi hänen mukaansa olla useita. ne nimittäin järjestyvät hierarkiaksi (ks. Met. 
Xii,8,1073b1–3). Monismiin viittaa myös se, että eräissä keskeisissä yhteyksissä aristoteles 
puhuu luonnon arkhêsta yksikössä (esim. mt., Xii,7,1072b13–14). Lisäksi maailma näyttäytyy 
ykseytenä siitä syystä, että on olemassa yleisin, kaikkea tarkasteleva tiede, nimittäin filosofia 
(ks. mt., iV,2,1004a31–1004b1). W.k.C. Guthrie arvioi, että ”aristoteles suosi vahvasti yk-
seyttä [...] hän ilmaisi olevansa vakuuttunut, että maailman perimmäinen arkhê tai korkein 
hyvä oli yksi – ei uskonnollisista syistä, vaan filosofisen talouden [so. ajattelun ekonomian] 
takia” (Guthrie 1981, 275). kun aristoteles sitten samaistaa ensimmäisen liikkeen säännölli-
seen ympyräliikkeeseen (esim. Phys. Viii,8–9), sekin on tietynlaista, nimittäin reduktionistista 
monismia, jollaisena se kuitenkin myös osoittaa filosofin ristiriitaisuutta. 

110. kari enqvist ja Jukka Maalampi tuonevat esiin nykyisten fyysikkojen parissa yleisen 
asenteen sanoessaan, ettei ole syytä olettaa meidän tuntemiemme hiukkasten olevan aineen 
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kaikkein alkeellisimpia osasia: ”Onko meidän sukupolvellemme annettu kunnia löytää aineen 
todelliset jakamattomat perusosat? Tätä sopii epäillä. käsityksemme luonnosta on aina sidok-
sissa kehityksemme tasoon [...] kokonaan uudet käsitteet ja menetelmät voivat joskus syrjäyttää 
ne, joita nyt käytämme. kvarkkien ja muiden tuntemiemme hiukkasten takaa saattaa silloin 
paljastua uusi aineen alkeisrakenteen kerrostuma.” (enqvist & Maalampi 1994, 76.) 

111. Vrt. myös Merchant (1983, erit. 192–215, 275–279, 290–295; 1992, erit. 48–60). 
112. Marxin korostus sanassa ”kvaliteetteja” on De:ssa pudonnut vahingossa pois. 
113. Poiotês on sana, jota epikuros käytti sekä atomeille että havaittaville olioille kuuluvista 

ominaisuuksista. Olioiden ominaisuuksista puhuessaan hän erottaa olioihin pysyvästi liittyvät 
ominaisuudet (symbebêkota) ja niiden vastakohtana tilapäiset, aksidentaaliset ominaisuudet, 
”sattumukset” (symptômata) (DL X,68–70). Jälkimmäisten vastine Lucretiuksella on puheena-
ollut eventa. Pysyvistä ja tilapäisistä ominaisuuksista ks. Bailey (1928a, 300–309). 

114. sitaatti on kohdasta DRn iii,869. 
115. siitä hän kirjoitti eräissä muissa yhteyksissä, esimerkiksi Plutarkhosta käsittelevässä 

fragmentissa (eB 1, 306–308), jota aiemmin luultiin väitöskirjan liitteen osaksi. 
116. Lucretius käytti sanaa omne substantiivina, jolloin se tarkoitti kaikkeutta, siis samaa 

kuin kreikan to pan (vrt. Bailey 1947, 612). ei kuitenkaan ole selvää, mitä monikkomuoto om-
nia tarkoittaa. ehkä luontevinta on ymmärtää se kaikiksi olioiksi, mutta se taas on atomismin 
valossa yhtä kuin koko kaikkeus, siis äärettömän paljon enemmän kuin meidän tuntemamme 
maailma.

117. koska engels ei tietenkään kannattanut teleologista maailmankuvaa, ei causa finalis 
tässä tarkoita päämääräsyytä. Luonnon dialektiikan suomalaisen ja saksalaisen laitoksen toimi-
tukset neuvovat hyvin, että se on syytä ymmärtää ”lopulliseksi” syyksi, letzte Ursache (ks. LD 
284/MeW 20, 499). 

118. Vrt. jakso 5.1., jossa mainittiin, miten Marx katsoo epikuroksen ajan käsitteen liitty-
vän siihen, että havainnoinnista tulee hänellä dynaamista. 

119. aiheen oman suomennokseni korjaamiseen antoi tällä kohdin virkkeestä pois lipsah-
tanut sanonta, että negeerauksen kohteena ovat taivaankappaleissa ”itsessään” olevat seikat. 
kahta kappaletta ylempänä olevassa lainauksessa syynä on sanojen ”siellä hänen […] piiriin” 
pois jääminen. 

120. näitä Hegelin perustavimpia ajatuksia voitaneen pitää tunnettuina, mutta mainitta-
koon kuitenkin niiden yhtenä ilmentymänä hänen lyhyt, suomeksikin julkaistu kirjoituksensa 
Kuka ajattelee abstraktisti (Hegel 1981 [1807]). Hegel esittää siinä havainnollisten esimerkkien 
avulla, miten abstrahoinnin ei pidä pysähtyä yksittäisiin huomioihin, vaan on tähdättävä mo-
nipuolisuuteen. ihmiset ovat esimerkiksi taipuvaisia näkemään murhaajassa vain murhaajan, 
mutta parempi ihmistuntija ottaa selvää myös hänen elämänvaiheistaan ja kasvatuksestaan ja 
niin edelleen (mt., 151).

121. sitaatti on Diogenes Laertioksen välittämä; ks. DL ii,10.

Luku 6

122. Hermann Dielsin (1848–1922) toimittama Doxographi Graeci ilmestyi 1879 ja hänen 
laatimansa Die Fragmente der Vorsokratiker 1903. Hermann usenerin (1834–1905) Epicurea 
ilmestyi 1887. 

123. Tärkeimmät lähteet ovat Marxinkin tiedossa ollut stobaioksen antologia, joka sisäl-
tää noin 130 Demokritoksen eettistä maksiimia, sekä 1600-luvulla löydetty, 86 fragmentista 
koostuva niin sanottu Demokrateen kultaiset lauseet. Yleisarvioita Demokritoksen etiikasta ovat 
esimerkiksi Bailey (1928a, 186–213), Guthrie (1965, 489–497) ja Vits (1979, 139–163); hä-
nen yhteiskuntafilosofiastaan myös esimerkiksi iribadschakov (1983). 

124. Demokritoksen väitetystä skeptisismistä ks. myös esimerkiksi Bailey (1928a, 177–
185), Guthrie (1965, 454–465) ja seidel (1984, 121–124). Mainittakoon kuitenkin, että 
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elizabeth asmis (1984, erit. 346–347) esittää Demokritoksen skeptikkona ja tulee siis itse 
asiassa lähelle Marxin kantaa. 

125. Tämä näkyy lukuisista keskeisistä puheenvuoroista, joita ovat englertin ohella olleet 
muun muassa Fowler (1983), Furley (1967), Long (1977; 1986, 56–61), O’keefe (1996) ja 
sedley (1983). ks. myös erlerin (1994, 143–144) tiivistelmää keskustelun tuloksista. 

126. Marx siteeraa (De 86, 148/eB 1, 280, 339) myös aristoteleen Sielusta -teoksen kohtaa 
(De anima i,4,409a3–7), jossa puhutaan käsityksestä, jonka mukaan tason muodostaa liikku-
va viiva ja viivan liikkuva piste. Tämän aristoteles rinnastaa joissain suhteissa Demokritoksen 
atomien liikkeeseen (mt., i,4,409a11–14). Vaikka tässä vaikeatajuisessa kohdassa nähtäisiinkin 
yhden ja monen dialektiikkaa, se soveltuu vain osoittamaan epikuroksen mahdollisia motiive-
ja, siis tarvetta vastata juuri äsken tarkasteltuun aristoteleen aiemman atomismin kritiikkiin, 
mutta ei tietenkään todista hänen keksineen siitä syystä deklinaation, josta siinä ei puhuta 
mitään.

127. ks. etenkin Tim O’keefen (1996) esitystä. Vrt. englert (1987, 44–48, 60, 62). 
128. kysymys Demokritoksen atomien painosta on visainen, eikä siitä ole saavutettu yksi-

mielisyyttä. Tiivistelmä esitetyistä kannoista löytyy englertiltä (1987, 30–32). On huomattava, 
että vaikka Demokritoksen atomeilla olisikin ollut paino, siitä ei vielä seuraa, että ne olisivat 
liikkuneet vain tiettyyn suuntaan, sillä paino saattoi ilmetä pelkästään siinä, miten ne käyt-
täytyivät törmätessään toisiinsa. Mahdollista on myös, ettei paino kuulunut atomien perusta-
viin ominaisuuksiin, vaan oli koon, ehkä myös muodon johdannainen, joka sitä paitsi ehkä 
ilmaantui atomeihin vain niiden joutuessa mukaan dinê-pyörteen liikkeeseen. aihetta laajim-
min tutkinut David O’Brien päätyy siihen, että Demokritoksen atomeilla oli niiden kokoon ja 
muotoon suhteutuva paino, joka ei kuitenkaan välttämättä ilmennyt liikkeenä alaspäin, jolloin 
se mahdollisesti oli niillä myös dinên tai kosmoksen ulkopuolella, missä ne liikkuivat kaikkiin 
suuntiin (O’Brien 1981, 345–346). 

129. Baileyn sitaattimerkkeihin pistämät, atomien kokoja, muotoja ja painoja koskevat 
sanat eivät esiinny Marxin teoksessa sellaisinaan, mutta vastaavat luvussa ii.ii ja siihen liitty-
vissä viitteissä sanottua. sanonta ”todellisiksi muuttuneista atomeista” on kohdassa De 115/
eB 1, 302. 

130. Marx viittaa Jakob Bruckerin (1696–1770) teokseen Institutiones historiae philosophi-
cae (Filosofian historian instituutiot; 1747) (De 97, 163/eB 1, 289, 349) ja Heinrich Ritterin 
(1791–1869) teokseen Geschichte der Philosophie alter Zeit (Vanhan ajan filosofian historia; 
1829) (mt., 94/286 ym.). 

131. Tästä hankalasta kysymyksestä ks. Bormannin (2000, 96–104) huomioita. Hänen 
mukaansa Hegelin eräissä lausunnoissa, jotka näyttävät kokonaan sulkevan pois evolutiivisen 
kehityksen, kiistetään todellisuudessa vain se, että yksinkertaisempi rakenne pystyisi synnyt-
tämään itsestään käsin monimutkaisemman; avuksi nimittäin tarvitaan ”korkeampi muoto 
loogisesti konsistenttina rakenteena” (mt., 102). Tässä ei ole tarkoitus ottaa Bormannin esityk-
seen tarkempaa kantaa, mutta se on hyödyllinen vähintäänkin ongelman erittelijänä. Väyrynen 
taas on kiinnittänyt huomiota siihen, että Uskonnonfilosofian luentoihinsa liittyvän ontologisen 
jumalatodistuksen käsittelyn yhteydessä Hegel ennakoi darvinismia puhumalla luontoon si-
sältyvästä ”sokeasti tuottavasta” voimasta (HW 17, 511), josta syntyvät kasvikunta, eläimet ja 
ihmiset (Väyrynen 2006, 293 sekä ilmestyvä artikkeli). 

132. Bormann (2000, 98–99) antaa kuvan, että emanaatiolla on Hegelille suuri periaatteel-
linen merkitys; se näet sallii ymmärtää, miksi luonnon kehityskulussa taka-alalle jäävä aiempi 
taso tai vaihe ilmaantuu jälleen esiin, ”tulee synnytetyksi uudelleen” (HW 9, 38 Z). niin Hegel 
tosiaan sanoo, mutta epäselväksi jää, mihin konkreettisiin luonnonprosesseihin hän katsoo tätä 
käsitystä voitavan soveltaa. 

133. kohta puuttuu kirjallisuusluettelossa annetusta, iljenkovin kuoleman jälkeen ilmes-
tyneestä venäjänkielisen alkuteoksen toisesta painoksesta, mutta on ilmeisesti sisältynyt en-
simmäiseen. 
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134. Tarkoitus ei ole tuoda esiin kaikkea mahdollista Marxin metodia sivuavaa aineistoa. 
esitystä voisi täydentää esimerkiksi Rubenin (1978, 123–124) huomiolla Marxin ja Hegelin 
olemassaolon (Existenz) käsitteen eroavuudesta, joka liittyy läheisesti heidän erilaiseen käsityk-
seensä yleisen ontologiasta (siitä ks. jakso 5.6.). 

135. eräs kohta, jossa Plotinos puhuu sielusta yksinkertaistettuna mutta samalla rakkauden 
valtaamana, on enn. Vi,7,35,25–26. 

136. nuoren Marxin ja Hegelin käsityksiä myyteistä on vertaillut Hillmann (1966, 171–
177). 

137. koska tätä Hegelin opin puolta ei aina ymmärretä, mainittakoon että sen esittää sel-
keästi iljenkov (1984 [1974]b, 162–165). 

138. suomennoksessa on huomioitu tekstiin MeGa:ssa tullut pieni muutos, jonka mukaan 
Hegel analysoi uudelleen, ei luontoa ja abstraktioitaan vaan luonnon ”näissä abstraktioissa”. 
Tämä vastaakin paremmin sitä mitä kohdassa muutoin sanotaan. ks. MeGa i/2, 417.

139. siteerattu Vodenin artikkeli on englanninnos. alunperin artikkeli ilmestyi venäjäksi 
ja se on saatettu joskus myös suomentaa. näitä tekstejä ei ole onnistuttu tätä kirjoitettaessa 
jäljittämään.

Luku 7

140. Puhe ”vanhoista akoista” perustuu Ciceron sanontaan (aniculae) (De nat. deor. i,20,55). 
Marx siteerasi Ciceron testimoniumia jo väitöskirjassaan (De 79, 134/eB 1, 275, 322). 

141. Tästä lukutavasta on kirjallisuudessa mainittukin; ks. Hughes (2000, 116–117). 
142. ks. ki 320–322/MeW 19, 107–112; VT 2, 324/MeW 19, 296. 
143. se, mitä tässä on todettu materialistisesti ymmärretyistä negaatiosta ja negaation ne-

gaatiosta, koskee perusasioita, joista ei kirjallisuudessa juurikaan ole erimielisyyttä. eräänä 
kiinnostavana esityksenä mainittakoon Ruben (1978, 52–98). kysymys siitä, ovatko kyseiset 
käsitteet paras mahdollinen tapa hahmottaa filosofisella tasolla ”korkeammalle” kohoavia pro-
sesseja, ei kuulu tähän yhteyteen. Tässä oleellista on vain, etteivät ne Marxilla olleet konkreet-
tisen tarkastelun korvikkeita, mikä käy Pääomasta helposti ilmi. Liioin ei tähän kuulu kysymys, 
tekevätkö käsitteille myöhemmässä marxismissa annetut tulkinnat oikeutta niiden alkulähteille. 
Oittinen on kyllä aiheellisen pisteliäs huomauttaessaan, että marxilais-leniniläisessä perinteessä 
ei kysymykseen, mistä niin sanotut dialektiikan peruslait tulevat, ole yleensä annettu muuta 
vastausta kuin että ne tulevat Hegeliltä tai ovat luonnossa ja yhteiskunnassa esiintyvien dialek-
tisten prosessien yleistävää tiivistystä (Oittinen 1994, 202). 

144. engels mainitsee kyseisen kohdan Pääomasta tekemissään muistiinpanoissa: ”kapita-
listi näkee vain aina käytettävissä olevan liikaväestön ja kuluttaa sen loppuun. Vaikka sitten 
rotu tuhoutuisi – après lui le déluge.” (MeW 16, 267.)(x) engelsin kommentin vanhasta 
suomennoksesta (MP 91) saa kuvan kuin hän puhuisi vain niin sanotun liikaväestön tuhou-
tumisesta. Todellisuudessa hän siis ulottaa asian koko (ihmis)rotuun, jolloin ajatus on vielä 
hätkähdyttävämpi kuin Marxilla. 

145. Tarkkaan ottaen Marx ei käytä taistelu-sanaa, vaan puhuu hiukan lievemmin vastatus-
ten (gegensätzlich gegen) olemisesta. asian ydin ei kuitenkaan tästä muutu, joten suomennosta 
ei ole korjattu. 

146. Tämäntapaista menettelyä toteaa pitävänsä järkevänä myös schmidt (1993 [1962], 
8), ja se on muutenkin Marx-tutkimuksessa melko yleinen, vaikka tietysti on olemassa myös 
kehnompaa kirjallisuutta, jossa Marx ja engels samaistetaan. Ongelman voi jossain määrin 
rinnastaa Lucretiuksen käyttämiseen epikurosta koskevan tiedon lähteenä. 

147. engels sanoo tarkkaan ottaen, että ranskalaisesta materialismista tulleen – siis meka-
nistisen, yksioikoisen – determinismin mukaan luonnossa vallitsee ”vain [nur] yksinkertainen 
välitön” välttämättömyys. suomennoksesta on sana ”vain” jäänyt pois, mikä vaikeuttaa sen 
ymmärtämistä, että engels erottaa välttämättömyydessä eri asteita. 
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148. Tämä kritiikki sisältyi epikurolaiseen filosofiaan tietenkin vain sillä edellytyksellä, että 
deklinaatio-oppi todellakin oli ekstremististä monismia vastaan suuntautuva individuaatiope-
riaate. kuten edellä todettiin (jaksossa 6.1.), asiaa ei voida pitää historiallisesti varmana, vaikka 
eräät seikat puhuvatkin sen puolesta. Tässä oleellisempaa kuitenkin on, että althusserin tulkinta 
pyrkii rajoittamaan kausaation roolia. 

149. Tästä ks. myös Lahtisen (2000, 111) esitystä. 
150. althusser kutsuu yhteensattumien materialismia myös aleatoriseksi, ”arpamaiseksi”, 

materialismiksi. Lat. alea = arpanoppa; aleator = peluri. 
151. Lahtinen muistuttaa, että kapitalismin voittokulkuun uskoivat aluksi vain harvat ja 

että erilaisissa konjunktuureissa vaikuttavia ”‘määrääviä’ tendenssejä” ei ole koskaan syytä pi-
tää ”luonnonlakien kaltaisina universaaleina lainalaisuuksina” (Lahtinen 2000, 114). Tämä 
tarkoittanee, ettei tuo voittokulku ollut yhtä välttämätön kuin kaikkein välttämättömimmät 
luonnonprosessit. Tähän voi yhtyä, mutta se ei kumoa sitä, että se saattoi olla silloisissa oloissa 
todennäköisin vaihtoehto, sellainen jota kohti esiintyi vahvimpia paineita. 

152. G. M. Goshgarian (2006) on esittänyt yksityiskohtaisesti, miten yhteensattumien ma-
terialismi ei ollut niinkään althusserin ajattelun uusi vaihe kuin jatketta ja täydennystä hänen 
1970-luvulla ja osittain jo sitäkin aiemmin esittämilleen ideoille. 

153. Yksityiskohtainen esitys althusserin ja ranskalaisen strukturalismin, etenkin 
Lévi-straussin, yhtäläisyyksistä on schmidt (1969). 

154. Varsin kriittisiä, joskin myös althusserin järkevän aineksen säilyttämään pyrkiviä huo-
mautuksia hänen subjektikäsityksestään esittävät esimerkiksi klaus Thieme (1982, 46–51) 
ja Ted Benton (1984, 209–225). Benton huomauttaa muun muassa hankaluudesta sovittaa 
strukturaalisen determinaation ja luokkataistelun konseptiot yhteen (mt., 224). 

155. siteeratut Marxin sanat ovat Gothan ohjelman arvostelusta (VT 5, 531/MeW 19, 15; 
suomennosta muutettu). 

156. Vielä pari lisäesimerkkiä kyseisestä näkemyksestä. Christoph Görg katsoo osittain 
schmidtiin vedoten, ettei inhimillisen käytännön tuolle puolen jäävällä luonnonkokonaisuu-
della ole Marxille ”mitään ontologista arvoa” (Görg 1999, 45). John P. Clark tulkitsee, että 
Marxin luonnonfilosofiaan kylläkin sisältyi ekologian kannalta myönteinen ”teleologinen ja 
dialektinen perspektiivi” (Clark 1989, 249), mutta hallitsevana oli hänen pyrkimyksensä väli-
neellistää luonto, nähdä siinä ”vain raaka-aine, vailla aktuaalisuutta oleva materia prima, jolle 
ihmisen tekhnen on määrä antaa muoto ja arvo” (mt., 255). Marxin väitöskirjan valossa ob-
jektiivisten luonnonolioiden muodot kuitenkin ovat päinvastoin pääasiassa ulkoisen luonnon 
itsensä tuotetta. ihminen ei ole kosmoksen valtias; sellainen on pikemminkin ”kuolematon 
kuolema”, jollaisena toimiessaan luonto kyllä hajottaa muotoja, mutta myös sommittelee alati 
uusia tilalle. 

157. sen, että sanat viittaavat Hegeliin, on havainnut ainakin Georg Mende, jonka mukaan 
ne ovat ”referoiva parafraasi” (Mende 1967, 1227) Hegelin eräästä ajatuskulusta. 

158. Tämä näkyy myös esimerkiksi Grundrissen kohdasta, jossa Marx erottaa kolme ih-
misyksilön olemassaolon historiallista muotoa: henkilökohtaisen riippuvuuden, esineelliselle 
riippuvuudelle perustuvan henkilökohtaisen riippumattomuuden ja vapaan yksilöllisyyden 
(ks. GR 1, 105/GRD 75). 

159. kiinnostava on myös heti sitaatin jälkeen seuraava lause: ”siis hänelläkin on jälleen 
tiedottomasti sosialistinen tendenssi” (ki 202/MeW 32, 53). Marx siis pitää ekologista prob-
lematiikka sosialismin kannalta merkittävänä, mikä vahvistaa kuvaa, että hän antoi sille suuren 
painon. Marxin kommentoima Fraasin teos on Klima und Pflanzenwelt in der Zeit, eine Ge-
schichte beider (Ilmasto ja kasvimaailma aikojen kuluessa, kumpaisenkin historia; 1847).

160. ekserptejä ei liene tätä kirjoitettaessa julkaistu, ei ainakaan MeW:ssä eikä MeGa:ssa. 
niitä koskevan tiedon lähde: einführung (1999, 642, 892). 

161. kuten aiemmin Marx, engels teki Fraasin mainitusta teoksesta myös muistiinpanoja. 
ks. MeGa iV/31, 512–515. 
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162. keskustelua näistä tekstikohdista ovat käyneet muun muassa Görg (1999, 57–59), 
Jokisalo (1997, 126) ja Väyrynen (2006, 351–352). 

163. Tämän osoittaminen kuuluu Liedmanin laajan tutkimuksen (1977) keskeiseen sisäl-
töön. 

164. esimerkiksi G.H. von Wright määrittelee edistyksen muutokseksi kohti parempaa 
(von Wright 1997, 1). edistyksen yleisellä, ehkä itsestäänselvältä näyttävällä määritelmällä on 
merkitystä siksi, ettei käsitteestä ja siis kaiken edistyksen tavoittelusta esimerkiksi postmoder-
nien teorioiden myllerryksessä syyttä suotta luovuttaisi. 

165. Marxin ja engelsin edistyskäsityksestä ei ehkä ole tehty perusteellisia tutkimuksia. 
kutakuinkin kelvollinen suppea esitys löytyy Reinhart koselleckilta (1975, 417–420), jonkin 
verran laajempi ja laadukkaampi W.F. Haugilta ja T. Reitzilta (1999). Myös Georg klausin 
ja Hans schulzen (1967, 135–217) aikaansaannos on maininnan arvoinen, vaikka kärsiikin 
itäeurooppalaiseen tapaan kaavamaisuudesta etenkin ”sosialismin historiallisen välttämättö-
myyden” kohdalla. kaikille yhteistä kuitenkin on, että koko luontoproblematiikka ja siihen 
kytkeytyvät kysymykset sattumista ja katastrofeista jätetään enintään lyhyiden mainintojen 
varaan. Tutkimuksen puutteellisuus on harmittavaa siksikin, että Marxia on toisinaan syytet-
ty ”produktivismista” ja ”prometeolaisuudesta” eli tuotannon ja tekniikan palvonnasta. Tätä 
tulkintaa ovat arvostelleet muun muassa Burkett (1999, 147–158), Foster (2000, 133–140) 
ja Hughes (2000, erit. 110–114). Marxilla edistyksen perimmäinen kriteeri on todellakin 
ihmisen kehitys. kiinnostava on muun muassa Grundrissen toteamus, että rikkaus perimmil-
tään on yksilöiden kykyjen, tarpeiden ja eräiden muiden seikkojen universaalisuutta (ks. GR 
1, 418/GRD 387). 

166. Marxin ekologisten näkemysten unohtumisesta ja vääristymisestä sekä idässä että län-
nessä ks. myös Foster (2000, 236–246), Gare (1996, 111–128) ja Järvikoski (2001). 

167. Liebigistä ja hänen vaikutuksestaan Marxiin ja engelsiin ks. Foster (2000, 147–177), 
Mayumi (1991) ja Väyrynen (1998; 2006, 345–347) 

168. kyseisessä Käsikirjoitusten jaksossa on usein tavattoman vaikea sanoa, olisiko Gegen-
stand parempi suomentaa ”kohteeksi” vai ”esineeksi”. Lukijan kannattaa pitää mielessä mo-
lemmat merkitykset. 

169. sanonnan luonnosta ihmisen ”epäorgaanisena ruumiina” on joskus katsottu osoitta-
van, että Marx erotti ihmisen ja luonnon dualistisesti toisistaan, kun taas ekologinen maail-
mankuva edellyttäisi ihmisen näkemistä ”laajemman orgaanisen kokonaisuuden” (Clark 1989, 
251) osana (vrt. Lähde 2001, 56). Marx siis olisi pitänyt koko ihmisen ulkopuolista luontoa 
epäorgaanisena, elottomana, jolloin se myös olisi helpompi välineellistää. Marxin sananvalinta 
liittyy kuitenkin 1800-luvun fysiologian tapaan puhua orgaanisesta ruumiinelimiin liittyvänä 
(kreik. organon = elin, väline) ja epäorgaanisesta niihin liittymättömänä (ks. Burkett & Foster 
2000, erit. 409, 412). samaa kielenkäyttöä löytyy Hegeliltä, ja hän myös selittää sitä: vaikka 
esimerkiksi eläin kuluttaa muita eläimiä ja kasveja, jotka tietysti kuuluvat elollisen piiriin, ne 
ovat silti ”suhteellisesti sen epäorgaanisuutta” (HW 9, 484). 

170. Stoffwechsel-sanaa käyttivät myös Marxille tuttu filosofi Jakob Moleschott (1822–1893) 
sekä Marxin ystävä, hänelle asiaa kosketelleen käsikirjoituksensakin lähettänyt (ks. MeGa 
iii/4, 308–309) lääkäri Roland Daniels, joka pyrki soveltamaan dialektiikkaa luonnonilmiöi-
den tarkasteluun. sanan vakiintunut suomennos luonnon- ja lääketieteellisessä kirjallisuudessa 
on aineenvaihdunta. Marxin teoria on kuitenkin myös antropologis-filosofinen, jolloin tuntuu 
aiheelliselta käyttää sen yhteydessä toista termiä, ainesten vaihduntaa, jota onkin käytetty Pää-
oman ensimmäisen osan suomennoksessa. Marxin näkemyksessä on vielä yhteiskuntatieteelli-
nenkin puolensa, sillä hän kutsuu ainesten vaihdunnaksi myös eräitä yhteiskunnallisia ilmiöitä, 
kuten tuotteiden vaihtoa (esim. VT 4, 41/MeW 13, 37). Yleiskuvan Stoffwechsel-konseptiosta 
antavat muun muassa Foster (1999; 2000, 141–177) ja Gerd Pawelzig (1997). 

171. Lucretius-sitaatti on kohdasta DRn i,155–156. On tietysti kiinnostavaa, että Marx 
mainitsee ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen viitatessaan juuri Lucretiuksen, vaikka sitee-
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raakin häneltä vain filosofisen itsestäänselvyyden. 
172. kyseessä on sitaatti Ricardon teoksesta On the Principles of Political Economy, and Ta-

xation (Poliittisen taloustieteen ja verotuksen periaatteista; toinen painos 1819). 
173. ”käyttämiseksi” suomennettu sana on Ausbeutung, jossa on vahva ”riistämisen” maku. 

Marx lienee halunnut tässäkin korostaa edistyksen ristiriitaisuutta. 
174. Geognosia oli abraham Gottlob Wernerin (1750–1817) alulle panema geologian 

suuntaus, jossa jäljitettiin kivimuodostumien historiallista syntyä. Hegelin mukaan geognosian 
ansiona oli tarkastella empiirisesti maata (Erde) ”tuotteena”, ”syntyneenä ja katoavana” (HW 
9, 345 Z). Generatio aequivoca tarkoittaa spontaanin alkusynnyn oppia, mutta tästä ei kannata 
kiirehtiä päättelemään, että Marx olisi hyväksynyt sen siihen aikaan jo naiiveiksi osoittautuneita 
muotoja – esimerkiksi kemisti Jan Baptist van Helmontin (1577–1644) mukaan suosta saattoi 
syntyä sammakoita ja vanhoista alusvaatteista hiiriä. Jo Hegelillä pohdinta generatio aequivocas-
ta läheni yleistä elottoman elolliseksi muuntumisen problematiikkaa: kyseessä on ”se yleinen 
elävöitymisen tapa, jota meri ja maa osoittavat” (mt., 363 Z), kun taas ”varsinainen yksilön 
olemassaoloon johtava elämä edellyttää toista samaan lajiin kuuluvaa” (mt., Z). 

175. suomennoksesta puuttuu viimeisen siteeratun lauseen lopussa oleva, Marxin sulkuihin 
pistämä sana karikiert, ”karikoitua”. Marx siis nähtävästi koki esityksensä liioittelevaksi, vaikka 
onkin epäselvää, mihin seikkoihin sana viittaa. sanat ”porvarin orjia” ovat alkutekstissä seine 
Sklaven, ”hänen orjiaan”, mutta suomennos on silti oikea, koska kontekstista näkyy, että juuri 
porvaria tarkoitetaan. 

176. ks. esim. Foster (2000, 200–207) ja Gerratana (1973). 
177. alkutekstissä ei ole sanaa ”materia”. koska Marx kuitenkin epäilemättä tarkoittaa sitä 

tai jotakin sen kaltaista, esimerkiksi ”luontoa”, ei suomennosta ole muutettu. 
178. Marxin tuotannosta löytyy lukuisia kohtia, joissa hän osoittaa myös eläimen ja ihmi-

sen välisiä jatkuvuuksia ja yhtäläisyyksiä. esimerkiksi Pääomassa sanotaan, että ”työvälineiden 
käyttö ja luominen on itumuotoina ominainen muutamille eläinlajeillekin”, joskin ”erikoisesti 
luonteenomaista ihmisen työprosessille” (PO 1, 170/MeW 25, 194). adolph Wagner -arviossa 
(1879–1880) selitetään tajunnan syntyä toteamalla, että aktiivisessa toiminnassaan ”ihmiset 
kuten eläimetkin oppivat myös ’teoreettisesti’ erottamaan ne esineet, jotka palvelevat heidän 
tarpeidensa tyydyttämistä, kaikista muista” (MeW 19, 363). 

179. Tämä pätee etenkin istván Mészárosin (1970, erit. 78–83, 163–165), jossain määrin 
myös häneen vetoavan C.J. arthurin (1986, erit. 5–13, 130–134, 143–144) sekä Oizermanin 
(1976, erit. 53, 56, 67, 76–82, 87–88) esityksiin. 

180. Toistan seuraavassa jonkin verran toisaalla esittämääni; ks. Heiskanen (2001). 
181. Marx saattoi hyvinkin olettaa uskonnon aikanaan katoavan (ks. PO 1, 85/MeW 23, 

94), mutta sekään ei välttämättä edellytä vieraantumisen täydellistä häviämistä. On mahdol-
lista ajatella niinkin, että vieraantuminen vähenee niin paljon, että jotkin sen ilmentymät ja 
tuotteet, esimerkiksi uskonto, katoavat, mutta jotkin toiset säilyvät. 

182. Muistutettakoon vielä, että epäorgaaninen ei Marxilla tarkoita elollisen vastakohtaa, 
vaan ihmisen ruumiinelimiin liittymätöntä. ks. viite 169.

183. koevoluution (yhteiskehityksen) käsitteestä yhteiskuntatieteessä ks. esim. Redclift & 
Woodgate (1994), vrt. Foster (2000, 11).

184. MeGa:n ja MeW:n toimitukset eivät kerro, miksi Marx on pistänyt joukon sanoja 
lainausmerkkeihin.

185. Myöhemmin, Saksalaisessa ideologiassa, Marx ja engels näyttävätkin ymmärtävän ihmi-
sen ja luonnon suhteen alusta pitäen vieraantumista sisältäväksi: luonto ”tulee ihmistä vastaan 
aluksi kerrassaan vieraana, kaikkivaltiaana ja luoksepääsemättömänä mahtina” (VT 2, 87/
MeW 3, 31)(x). Pääomassa sanotaan hiukan epäselvemmin, että ”vanhoissa luonnon- ja kan-
sanuskonnoissa” ilmenee se, miten ”heidän [so. ihmisten] keskinäiset suhteensa ja suhteensa 
luontoon ovat [...] rajoitetut” (PO 1, 85/MeW 23, 93–94)(x). kannattaa muistaa, että Marx 
piti uskontoa vieraantumisen tuotteena.
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186. Marx itse käyttää sanontoja, jotka osoittavat ”luonnon” ja ”maan” olevan hänellä 
melkein sama asia. esimerkiksi: ”luontoon (sanottakoon tässä vielä maahan)” (GR 1, 420/
GRD 389)(x).

187. Foster saattaa olla ainoa, joka on kiinnittänyt puheena olevaan teemaan huomiota (ks. 
Foster 2000, 170–175), ja tässä on jonkin verran hyödynnetty hänen esitystään. 

188. suomennoksessa on huomioitu tekstiin MeGa:ssa tullut muutos. ks. MeGa ii/1.2, 
392.

189. James steuart (1712–1780) oli englantilainen merkantilistinen taloustieteilijä. Marx 
viittaa hänen teokseensa An Inquiry into the Principles of Political Economy (1767).

190. Marx siteeraa tässä erästä terveysraporttia. 
191. engelsillä tämä ilmeni muun muassa tavoitteena toteuttaa ”väestön mahdollisimman 

tasapuolinen jakaantuminen kautta koko maan” (VT 5, 96/MeW 18, 280). Maaseutuelämää 
siis elvytettäisiin jopa kaupunkien osittaisen purkamisen muodossa. engels on vakuuttunut, 
että sosialismissa suurkaupungit häviävät (ks. VT 5, 492/MeW 20, 277).
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Keskeisiä sitaatteja alkukielisinä

Jakso 2.1.

Sivu 26 Marx (eB 1, 9): aus Verdruss über Jennys krankheit und meine vergeblichen, 
untergegangenen Geistesarbeiten, aus zehrendem Ärger, eine mir verhasste ansicht zu 
meinem idol machen zu müssen, wurde ich krank, wie ich schon früher Dir, teurer Vater, 
geschrieben.
S. 26 Marx (eB 1, 10): [...] immer festerer kettete ich mich selbst an die jetzige Weltphilosophie, 
der ich zu entrinnen gedacht, aber alles klangreiche war verstummt, eine wahre ironiewut befiel 
mich, wie es wohl leicht nach so viel negiertem geschehn konnte.
S. 26 Marx (eB 1, 8): noch einmal wollte ich hinabtauchen in das Meer, aber mit der 
bestimmten absicht, die geistige natur ebenso notwendig, konkret und festgerundet zu finden 
wie die körperliche [...]
S. 29-30 Oizerman (1974, 62–63): u nas net osnovanii polagat, tšto Marks byl v 1839–
1841 gg. storonnikom atomistitšeskoi gipotezy. Ponjatije atoma istolkovyvajetsja im kak 
empiritšeskii obraz jedinitšnogo samosoznanija. Poetomu i atomistika epikura interesujet 
jego nesravnenno bolše, tšem atomistitšeskaja gipoteza Demokrita; poslednjuju on štšitajet 
liš fizitšeskoi teoriei.
S. 31 Marx (MeW 29, 547): My thanks for ”Heraklit”. ich hatte immer grosses tenderness 
für letztern Philosophen, dem ich von den alten nur den aristoteles vorziehe. Die [spätere] 
Philosophie – epikur (namentlich diesen), stoa und skepsis, hatte [ich zum] Gegenstand 
speziellen studiums gemacht, aber mehr aus [politischem] als philosophischem interesse.
S. 32 Marx (MeW 29, 549): Bei den stoikern habe ich selbst ihr Verhältnis nach 
naturphilosophischer seite zu Heraklit nicht untersucht, weil sie mir ernsthaft-schülerhaft sich 
in dieser Disziplin zu verhalten schienen. Bei dem epikur dagegen ist nachzuweisen en détail, 
dass, obgleich er von Demokrits naturphilosophie ausgeht, er überall die Pointe umdreht.
S. 32 Marx (MeW 29, 561): ich habe [...] Deinen ”Herakleitos” durchstudiert und finde die 
Wiederherstellung des systems aus den zerstreuten Reliquien meisterhaft [...] ich stimme endlich 
in einzelnen Details nicht überein, z.B. der auffassung der demokritischen naturphilosophie 
[...] Die schwierigkeiten, die Du bei der arbeit zu überwältigen hattest, sind mir um so 
einleuchtender, als ich vor about 18 Jahren eine ähnliche arbeit über einen viel leichteren 
Philosophen, den epikur, machte [...] 

Jakso 2.2.

S. 34 Marx (eB 1, 246, 248): [...] die wissenschaftliche Darstellung eines systems mit seiner 
historischen existenz zu vermitteln [...]
S. 36 Marx (eB 1, 86): seine eigne substantialität ist also in ihm selbst verurteilt, und somit 
geht er zugrunde, eben weil der substantielle und nicht der freie Geist, der alle Widersprüche 
erträgt und überwältigt, der keine naturbegingung anzuerkennen hat als solche, die stätte 
seiner Geburt ist.

Jakso 2.3.

S. 38 Marx (eB 1, 214): [...] die Philosophie die augen in die aussenwelt kehrt, nicht mehr 
begreifend, sondern als eine praktische Person gleichsam intrigen mit der Welt spinnt, aus 
dem durchsichtigen Reiche des amenthes heraustritt und sich ans Herz der weltlichen sirene 
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wirft.
S. 40 Marx (eB 1, 214, 216): [...] aber wie Prometheus, der das Feuer vom Himmel gestohlen, 
Häuser zu bauen und auf der erde sich anzusiedeln anfängt, so wendet sich die Philosophie, die 
zur Welt sich erweitert hat, sich gegen die erscheinende Welt. so jetzt die Hegelsche. / indem 
die Philosophie zu einer vollendeten, totalen Welt sich abgeschlossen hat, die Bestimmtheit 
dieser Totalität ist bedingt durch ihre entwicklung überhaupt, wie sie die Bedingung der 
Form ist, die ihr umschlagen in ein praktisches Verhältnis zur Wirklichkeit annimmt, so ist 
also die Totalität der Welt überhaupt dirimiert in sich selbst, und zwar ist diese Diremtion auf 
die spitze getrieben, denn die geistige existenz ist frei geworden, zur allgemeinheit gereichert 
[...] Die Diremtion der Welt ist erst total, wenn ihre seiten Totalitäten sind. Die Welt ist 
also eine zerrissene, die einer in sich totalen Philosophie gegenübertritt. Die erscheinung 
der Tätigkeit dieser Philosophie ist dadurch auch eine zerrissene und widersprechend; ihre 
objektive allgemeinheit kehrt sich um in subjektive Formen des einzelnen Bewusstseins, in 
denen sie lebendig ist.
S. 40 Marx (eB 1, 216): Wer diese geschichtliche notwendigkeit nicht einsieht, der muss 
konsequenterweise leugnen, dass überhaupt nach einer totalen Philosophie noch Menschen 
leben können, oder er muss die Dialektik des Masses als solche für die höchste kategorie des 
sich wissenden Geistes halten und mit einigen unsren Meister falsch verstehenden Hegelianern 
behaupten, dass die Mittelmässigkeit die normale erscheinung des absoluten Geistes ist [...] 
Ohne diese notwendigkeit ist es nicht zu begreifen, wie nach aristoteles ein Zeno, ein epikur, 
selbst ein sextus empiricus, wie nach Hegel die meistenteils bodenlos dürftigen Versuche 
neuerer Philosophen ans Tageslicht treten konnten.

Jakso 2.4.

S. 46 Hegel (HW 19, 401): Der skeptizismus zieht kein Resultat oder drückt seine negation 
nicht als etwas Positives aus [...] wenn der skeptizismus auf das Verschwinden alles allgemeinen 
geht, so ist sein Zustand, ataraxie, in der Tat selbst dieses allgemeine, einfache, sichselbstgleiche 
[...]
S. 46 Hegel (HW 19, 401): Der abgrund des selbstbewusstseins des reinen Denkens hat alles 
verschlungen [...] positiv ausgedrückt ist das Resultat, dass das selbstbewusstsein sich selbst 
das Wesen ist.
S. 47 Marx (eB 1, 86): Die subjektivität tritt in ihrem unmittelbaren Träger als sein Leben 
und sein praktisches Wirken hervor, als eine Bildung, durch die er die einzelnen individuen aus 
den Bestimmtheiten der substantialität in die Bestimmung in sich selbst führt; diese praktische 
Tätigkeit abgerechnet, hat seine Philosophie keinen inhalt als die abstrakte Bestimmung des 
Guten.
S. 48 Marx (eB 1, 76): Die höchste voluptas des epikur ist das Freisein vom schmerz, der 
Differenz, die Voraussetzunglosigkeit [...] Wir haben gesehn in der naturphilosophie des 
epikur, dass er diese Voraussetzungslosigkeit, dieses Wegschieben der Differenz ebenso im 
Theoretischen als Praktischen erstrebt. Das höchste Gut des epikur ist die ataraksia. 

Jakso 2.5.

S. 55 Schelling (1994 [1797], 71): Denn der Mensch ist zum Handeln gebohren [...] zwischen 
ihm und der Welt also muss keine kluft befestigt, zwischen beyden muss Berührung und 
Wechselwirkung möglich seyn [...]
S. 55 Schelling (1994 [1797], 74–75): in so fern ich aber frey bin [...] bin ich gar kein Ding, 
kein Objekt mehr [...] allein es sey so, ich seye ein Ding, das selbst in der Reihe der ursachen 
und Wirkungen mit begriffen ist [...] kurz ich seye selbst ein blosses Werk des Mechanismus. 
aber was im Mechanismus begriffen ist, kann nicht aus demselben heraustreten und fragen: 
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wie ist dieses Ganze möglich geworden?
S. 55 Schelling (1985 [1799], 341–342): [...] auch das, was wir Vernunft nennen, ein blosses 
spiel höherer uns nothwendig unbekannter naturkräfte ist.
S. 55 Schelling (1985 [1799], 279): Der etymologie nach ist Geschichte Kenntnis des Geschehenen. 
sie hat also zum Gegenstand nicht das Bleibende, Beharrliche, sondern das Veränderliche, in der 
Zeit fortschreitende [...] / Die Natur ist der inbegriff alles Geschehenden und qualificirt sich 
dadurch zum Objekt der Geschichte.
S. 56-57 Hegel (HW 8, 64): [...] [dass] die unterschiede der besonderen philosophischen 
Wissenschaften nur Bestimmungen der idee selbst sind und diese es nur ist, die sich in diesen 
verschiedenen elementen darstellt. in der natur ist es nicht ein anderes als die idee, welches 
erkannt würde, aber sie ist in der Form der Entäusserung [...] eine solche Bestimmung, in 
der die idee erscheint, ist zugleich ein fliessendes Moment; daher ist die einzelne Wissenschaft 
ebensosehr dies, ihren inhalt als seienden Gegenstand, als auch dies, unmittelbar darin seinen 
Übergang in seinen höheren kreis zu erkennen.
S. 57 Hegel (HW 9, 24 Z): Die göttliche idee ist eben dies, sich zu entschliessen, dieses andere 
aus sich herauszusetzen und wieder in sich zurückzunehmen, um subjektivität und Geist zu 
sein. Die naturphilosophie gehört selbst zu diesem Wege der Rückkehr; denn sie ist es, welche 
die Trennung der natur und des Geistes aufhebt und dem Geiste die erkenntnis seines Wesens 
in der natur gewährt. Dies nun ist die stellung der natur im ganzen [...]
S. 58 Hegel (HW 9, 31): Die natur ist als ein System von Stufen zu betrachten, deren eine aus 
der andern notwendig hervorgeht und die nächste Wahrheit derjenigen ist, aus welcher sie 
resultiert, aber nicht so, dass die eine aus der andern natürlich erzeugt würde, sondern in der 
inneren, den Grund der natur ausmachenden idee.
S. 58 Hegel (HW 9, 36): Die natur ist an sich ein lebendiges Ganzes; die Bewegung durch ihren 
stufengang ist näher dies, dass die idee sich als das setze, was sie an sich ist [...]
S. 58 Hegel (HW 9, 40 Z) [...] die Dialektik des Begriffs [[...] indem er sich mit ] solchem 
unangemessenen elemente [nicht begnügen kann und] notwendig in eine höhere stufe 
übergeht.
S. 59 Marx (MeGa iV/1, 112): Dei Einzelheit, der elementarische Prozess. / Meteorologischer 
Prozess [...] Die sich entzündende Verzehrung des versuchten unterschidnen Bestehns. so ist die 
Erde als reelle und fruchtbare Individualität sich geworden.
S. 59 Hegel (HW 12, 21): [...] der unendliche Stoff alles natürlichen und geistigen Lebens wie 
die unendliche Form, die Betätigung dieses ihres inhalts [...]
S. 59 Hegel (HW 12, 21): [...] Hervorbringung aus dem inneren in die erscheinung nicht nur 
des natürlichen universums, sondern auch des Geistigen – in der Weltgeschichte.
S. 60 Hegel (HW 12, 105–06): Gegen die allgemeinheit des sittlichen Ganzen und seine 
einzelne handelnde individualität gehalten ist der naturzusammenhang des Volkgeistes ein 
Äusserliches, aber insofern wir ihn als Boden, auf welchem sich der Geist bewegt, betrachten 
müssen, ist er wesentlich und notwendig eine Grundlage [...] Diese naturunterschiede müssen 
nun zuvörderst auch als besondere Möglichkeiten angesehen werden, aus welchen sich der 
Geist hervortreibt, und geben so die geographische Grundlage. 
S. 60-61 Bauer (Lämmermann 1979, 178): [...] an sich die Wahrheit waren, aber weil sie es 
nur an sich waren, sich fortbewegen, aufheben und in die Vollendung der folgenden Form 
übergehen müssten. Hier nur hat es einen sinn zu sagen, auch die Naturreligionen habe die 
Menschheit zur christlichen Religion geführt, und hier erst kann der Gedanke der notwendigkeit 
eintreten, dass das religiöse selbstbewusstsein sich erst als Bewusstsein in der natur als seine 
allgemeine Macht anschauen musste, ehe es seine Wahrheit im Geiste fand. Wie aber die natur 
an sich Geist oder Daseiendes Bewusstsein [...] so war auch die Naturreligion die sehnsucht, 
die Vorstufe, die zur Religion des Geistes führte.
S. 61 Bauer (1985 [1841], 253): [...] die Welt im sinne einer heidnischen Philosophie 
betrachten, welche der ansicht ist, dass die Welt in ihr selbst ihr beständiger schöpfer und 
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erhalter ist.
S. 63 Feuerbach (FW 3, 14): [...] die Hegelsche Philosophie [...] beginnt mit dem reinen 
sein; sie beginnt mit keinem besonderen anfang [...] warum mich nicht unmittelbar auf das 
Wirkliche beziehen? Hegel beginnt mit dem sein, d.h. dem Begriffe des seins; warum soll ich 
nicht mit dem sein selbst, d.h. dem wirklichen sein beginnen können? Oder warum nicht 
mit der Vernunft, da das sein, inwiefern es gedacht wird, wie es Gegenstand der LOGik ist, 
mich unmittelbar auf die Vernunft zurückwirft.
S. 65 Marx (eB 1, 224): Den intensivren Philosophen, wie aristoteles, spinoza, Hegel, hatte 
ihr Verhalten selbst eine allgemeinere, weniger in das empirische Gefühl versenkte Form, 
aber deswegen ist die Begeisterung des aristoteles [...] wenn er die Vernunft der natur in 
der abhandlung peri tes fyseos zoikes bewundert [...] gediegner, wärmer, dem allgemeiner 
gebildeten Geist wohltuender, darum ist jene Begeisterung zur ekstase als ihrer höchsten spitze 
[...] fortgebrannt [...]
S. 65-66 Marx (eB 1, 78): Die Form ihres Lebens ist [...] in ein Minimum von extension und 
naturhaften Grundlagen gebracht, wie ihr Prinzip, die Zahl in der Mitte zwischen der farbigen 
sinnlichkeit und dem ideellen steht.
S. 66 Marx (eB 1, 84): Das Daimonion ist die unmittelbare erscheinung davon, dass dem 
griechischen Leben die Philosophie ebensowohl ein nur innerliches als nur Äusserliches ist. 
Durch die Bestimmung des Daimonions ist das subjekt als empirisch einzelnes bestimmt, weil 
es das naturhafte abbrechen von dem substantiellen, also naturbedingten Leben in diesem 
Leben ist, denn das Daimonion erscheint als naturbestimmung.
S. 66 Marx (eB 1, 162): Das Hervorgehn der Bildungen aus den atomen, ihre Repulsion 
und attraktion ist geräuschvoll. ein lärmender kampf, eine feindliche spannung bildet die 
Werkstätte und schmiedstätte der Welt. Die Welt ist im innern zerrissen, in deren innerstem 
Herz es so tumultuarisch zugeht.
S. 66 Marx (eB 1, 170): [...] haben wir hier feste, undurchdringliche, gewappnete Helden, 
denen alle andern Qualitäten abgehn, den krieg omnium contra omnes, die starre Form des 
Fürsichseins, eine entgötterte natur und einen entwelteten Gott.
S. 66 Marx (eB 1, 58, 60): [...] dass die neuere Philosophie darin aufersteht, worin die 
ältere untergeht, einesteils mit Cartesius im universellen Zweifel, während die skeptiker die 
griechische Philosophie zur Grabe läuten, andrerseits in der rationalen naturbetrachtung, 
während die antike Philosophie im epikur gebrochen wird, konsequenter noch als bei den 
skeptikern. Das altertum wurzelte in der natur, im substantiellen. ihre Degradation, ihre 
Profanierung bezeichnet gründlich den Bruch des substantiellen, gediegnen Lebens; die 
moderne Welt wurzelte im Geist, und er kann frei sein, andres, die natur, aus sich entlassen. 
aber ebenso ist umgekehrt, was bei den alten Profanierung der natur war, bei den Modernen 
erlösung aus den Fesseln der Glaubensdienerschaft, und wovon die alte jonische Philosophie 
wenigstens dem Prinzip nach beginnt, das Göttliche, die idee in der natur verkörpert zu sehn, 
dazu muss die moderne rationale naturanschauung erst aufsteigen.
S. 67 Marx (eB 1, 74): [Wie] den alten Philosophen [MeGa:ssa: Philosophien] die Meteore, 
der sichtbare Himmel, das symbol und die anschauung ihrer substantieller Befangenheit, 
so dass selbst ein aristoteles die sterne für Götter nimmt [, sie wenigstens in unmittelbare 
Verbindung mit der höchsten energie bringt [...]] Die Voraussetzung der alten ist Tat der 
natur, die der Modernen Tat des Geistes. Der kampf der alten konnte nur enden, indem der 
sichtbare Himmel, das substantielle Band des Lebens, die schwerkraft der politischen und 
religiösen existenz zertrümmert ward, denn die natur muss entzweigeschlagen werden, damit 
der Geist sich in sich selbst eine. Griechen zerbrachen sie mit dem kunstreichen hephaistischen 
Hammer, schlugen sie in statuen auseinander; der Römer tauchte sein schwert in ihr Herz, 
und die Völker starben, aber die moderne Philosophie entsiegelt das Wort, lässt es verrauchen 
im heiligen Feuer des Geistes [...]
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Jakso 3.1.

S. 74 Lucretius (DRn ii,1118–1120): 
ut fit ubi nihilo iam plus est quod datur intra
vitalis venas quam quod fluit atque recedit. 
omnibus hic aetas debet consistere rebus [...]

S. 74 Lucretius (DRn ii,1131–1132): 
inde minutatim vires et robur adultum 
frangit et in partem peiorem liquitur aetas. 

S. 75 Lucretius (DRn ii,1059–1063): 
sponte sua forte offensado semina rerum 
multimodis temere in cassum frustraque coacta 
tandem coluerunt ea quae coniecta repente 
magnanum rerum fierent exordia semper, 
terrai maris et caeli generisque animantum.

S. 76 Lucretius (DRn V,367–368): 
ex infinito quae possint forte coorta 
corruere hanc rerum violento turbine summam

S. 77 Lucretius (DRn i,455–458):
servitium contra paupertas divitiaeque 
libertas bellum concordia cetera quorum 
adventu manet incolumis natura abituque, 
haec soliti sumus, ut par est, eventa vocare.

Jakso 3.2.

S. 78 Aristoteles (De caelo i,10,200a23–25): to d’ holôs genomenon ftharênai kai mê 
anakamptein ontos men henos adynaton estin; prin gar genesthai aei hypêrkhen hê pro autou 
systasis [...]
S. 78 Parmenides (Dk 28B2): hê men hopôs estin te kai hôs ouk esti mê einai […]
S. 78 Parmenides (Dk 28B8): [...] ou gar faton oude noêton estin hopôs ouk esti. ti d’ an min 
kai khreos ôrsen ysteron ê prosthen, tou mêdenos arksamenon, fyn?
S. 81 Diogenes Laertios (DL iX,44): haper einai apathê kai analloiôta dia tên sterrotêta.
S. 82 Aristoteles (Met. Xii,10,1075a16–19): panta de syntetaktai pôs, all’ oukh homoiôs, kai 
plôta kai ptêna kai fyta; kai oukh houtôs ekhei hôste mê einai thaterôi pros thateron mêden, 
all’ esti ti. pros men gar hen hapanta syntetaktai [...]
S. 82 Aristoteles (Phys. iV,7,214a28–32): alla dê oude tên kata topon kinêsin; hama gar 
endekhetai hypeksienai allêlois, oudenos ontos diastêmatos khôristou para ta sômata ta 
kinoumena; kai touto dêlon kai en tais tôn synekhôn dinais, hôsper kai en tais tôn hygrôn.
S. 82-83 Aristoteles (Phys. iV,7,214a26&28): oudemia d’ anankê, ei kinêsis esti, einai kenon 
[...] alloiousthai gar to plêres endekhetai.
S. 83 Aristoteles (Met. V,30,1025a14–19&24–25): symbebêkos legetai ho hyparkhei men tini 
kai alêthes eipein, ou mentoi out’ eks anankês oute hôs epi to poly, hoion ei tis oryttôn fytôi 
bothron heure thêsauron. touto toinyn symbebêkos tôi oryttonti ton bothron, to heurein 
thesauron; oute gar eks anankês touto ek toutou ê meta touto, outh’ hôs epi to poly an tis 
fyteuêi thesauron heuriskei [...] oude dê aition hôrismenon ouden tou symbebêkotos alla to 
tykhon; touto d’ aoriston.
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S. 84 Sekstos Empeirikos (adv. phys. i,112): êtoi gar ataktos estin ê diatetagmênê hê dinê. kai 
ei men ataktos, ouk an dinêthein tetagmenôs ti kinein […]
S. 84 Plutarkhos (adv. col. 1111e): hê d’ atomos autê te kath’ heautên erêmos esti kai gymnê 
pasês gonimou dynameôs, kai pros allên prospesousa brasmon hypo sklêrotêtos kai antitypias, 
allo de ouden eskhen oude epoiêse pathos [...]
S. 84 Plutarkhos (adv. col. 1111e): [...] oukh hopôs zôion ê psykhên ê fysin all’ oude plêthos eks 
heautôn koinon oude sôron hena pallomenôn aei kai diistamenôn dynamenai paraskhein.
S. 84 Plutarkhos (adv. col. 11112C): hôste tois toutôn dogmasi to zên anaireitai kai to zôion 
einai, kenas kai apatheis kai atheous kai apsykhous, eti de amiktous kai asynkratous arkhas 
hypotithemenois.
S. 84-85 Plutarkhos (adv. col. 11112B): aisthêsis de kai psykhê kai nous kai fronêsis oude 
boulomenois epinoian didôsin hôs genoit’ an en kenôi kai atomois, hôn oute kath’ heauta 
poiotês estin oute pathos ê metabolê synelthontôn, all’ oude syneleusis hê synkrasin poiousa 
kai miksin kai symfy an alla plêgas kai apopêdêseis.
S. 85 Plutarkhos (adv. col. 11112C): pôs oun apoleipousi fysin kai psykhên kai zôion? hôs 
horkon, hôs eukhên, hôs thysian, hôs proskynêsin, rhêmati kai logôi kai tôi fanai […]

Jakso 3.3.

S. 88-89 Bacon (1858 [1623], 569–570): [...] Philosophia naturalis Democriti et aliorum, 
qui Deum et Mentem a fabrica rerum amoverunt, et structuram universi infinitis naturae 
praelusionibus et tentamentis (quas uno nomine fatum aut fortunam vocabant) attribuerunt, 
et rerum particularium causas Materiae necessitati sine intermixtione Causarum Finalium 
assignarunt, nobis videtur (quantum ex fragmentis et reliquiis philosophiae eorum conjicere 
licet) quatenus ad Causas Physicas, multo solidior fuisse et altius in naturam penetrasse quam 
illa aristotelis et Platonis; hanc unicam ob causam, quod illi in Causis Finalibus nunquam 
operam triverunt; hi autem eas perpetuo inculcarunt.
S. 92-93 Newton (1952 [1717], 541): [...] [that] God in the beginning formed matter in 
solid, massy, hard, impenetrable, moveable particles, of such sizes and figures, and with such 
other properties, and in such proportion to space, as most conduced to the end for which he 
formed them; and that these primitive particles being solids, are incomparably harder than any 
porous bodies compounded of them; even so very hard as never to wear or break in pieces; no 
ordinary power being able to divide what God himself made one in the first creation. While 
the particles continue entire, they may compose bodies of one and the same nature and texture 
in all ages; but should they wear away, or break in pieces, the nature of things depending on 
them would be changed.
S. 94 Newton (1952 [1717], 528): and, for rejecting such a medium, we have the authority 
of those the oldest and most celebrated philosophers of Greece and Phoenicia, who made a 
vacuum, and atoms, and the gravity of atoms, the first principles of their philosophy [...]
S. 95 Newton (1952 [1717], 541): and, therefore, that nature may be lasting, the changes 
of corporeal things are to be placed only in the various separations and new associations and 
motions of these permanent particles [...] 
S. 99 Holbach (1999 [1770], 176): Tout est en mouvement dans l’univers. L’essence de la nature 
est d’agir; et si nous considérons attentivement ses parties, nous verrons qu’il n’en est pas une 
seule qui jouisse d’un repos absolu; celles qui nous paraissent privées de mouvement ne sont 
dans le fait que dans un repos relatif ou apparent [...]
S. 99 Holbach (1999 [1770], 177): un corps qui éprouve une impulsion, une attraction ou 
une pression quelconque auxquelles il résiste, nous montre qu’il réagit par cette résistance 
même [...]
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Jakso 3.4.

S. 102 Kant (kW 9, 56): [...] für sich selbst beweglich, folglich trennbar von den üblichen als 
materielle substanz durch physische Teilung.
S. 103 Kant (kW 9, 57): [...] [dass] die Hypothese eines Punkts, der durch blosse treibende 
kraft, und nicht vermittelst anderer gleichfalls zurückstossenden kräfte, einen Raum erfüllte, 
gänzlich unmöglich sei.
S. 104 Kant (kW 9, 135): und so endigt sich die metaphysische körperlehre mit dem leeren 
und eben darum unbegreiflichen, worin sie einerlei schicksal mit allen übrigen Versuchen 
der Vernunft hat, wenn sie im Zurückgehen zu Prinzipien den ersten Gründen der Dinge 
nachstrebt [...] wenn Wissbegierde sie auffordert, das absolute Ganze aller Bedingungen zu 
fassen, nichts übrig bleibt, als [...] anstatt der letzten Grenze der Dinge, die letzte Grenze ihres 
eigenen sich selbst überlassenen vermögens zu erforschen und zu bestimmen.
S. 105 Schelling (1985 [1799], 36): Wenn also die atomistik die Behauptung ist, welche 
etwas einfaches als ideellen erklärungsgrund der Qualität behauptet, so ist unsere Philosophie 
atomistik. aber da sie das einfache in etwas setzt, das nur produktiv ist, ohne Produkt zu sein, 
so ist sie dynamische Atomistik.
S. 105 Schelling (1985 [1799], 365): [...] was der atomistischen Physik ursache der 
Zusammensetzung der natur ist, ist der dynamischen das Hemmende der Evolution.
S. 105 Schelling (2004 [1809], 72): [...] [dass] dieser Begriff eine gänzliche Zufälligkeit 
der einzelnen Handlungen einführt und in diesem Betracht sehr richtig mit der zufälligen 
abweichung der atomen verglichen worden ist, die epikurus in der Physik in gleicher absicht 
ersann, nämlich dem Fatum zu entgehen. Zufall aber ist unmöglich, widerstreitet der Vernunft 
wie der notwendigen einheit des Ganzen; und wenn Freiheit nicht anders als mit der gänzlichen 
Zufälligkeit der Handlungen zu retten ist, so ist sie überhaupt nicht zu retten.
S. 106 Schelling (1990 [1827–1828], 73): [...] wie er viel lieber angenommen hätte dass die Welt 
durch abweichung der atome von der geraden Linie, als von der logischen nothwendigkeit 
entstanden sei; eben so hat auch der empirism selbst eine höhere seite dass er nämlich den 
Geist freilässt und befreit.
S. 106 Hegel (HW 18, 354–355): Wenn gesagt wird, der körper hat diese allgemeine eigenschaft, 
z.B. Gestalt, undurchdringlichkeit, schwere, so stellt man sich vor, die unbestimmte Vorstellung 
‘körper’ sei das Wesen und sein Wesen etwas anderes als diese eigenschaften.
S. 106 Hegel (HW 18, 323): Dieser kühne Geist hat zuerst das tiefe Wort gesagt [...] sein 
und nichts sei dasselbe, das Wesen sei die Veränderung. Das Wahre ist nur als die einheit 
entgegengesetzter [...]
S. 107 Hegel (HW 18, 355): Das sein aber und nichtsein, beide mit der Bestimmung eines 
Gegenständlichen oder, wie sie für die sinnliche anschauung sind, ausgesprochen, so sind sie 
der Gegensatz des Vollen und Leeren (to pleres kai to kenon).
S. 107 Hegel (HW 18, 368): Damit ist die sinnliche einzelheit zwar in der Form des seins 
aufgehoben, aber es bleibt noch dieselbe sinnliche Vielheit; es ist eine sinnliche, begriffslose 
Mannigfaltigkeit des empfindens gesetzt, in der keine Vernunft ist [...]
S. 107 Hegel (HW 18, 356): aber es ist wichtig, dass das Fürsichsein auch reicher bestimmt 
ist; es ist Beziehung auf sich durch negation des andersseins.
S. 107-108 Hegel (HW 18, 362): [...] fallen vielmehr unmittelbar in einen klumpen zusammen. 
S. 108 Hegel (HW 18, 360–361): Dies ist aber ein ganz äusserliches Verhalten; selbständige 
werden verbunden mit selbständigen, bleiben selbständig, und so ist es nur eine mechanische 
Vereinigung. alles Lebendige, Geistige usf. ist so nur zusammengesetzt, und die Veränderung, 
erzeugung, schaffung ist daher bloss Vereinigung. Hier zeigt sich gleich die ganze 
Dürftigkeit.
S. 108 Hegel (HW 18, 364): Dieses materielle Prinzip ist mechanisch; die Franzosen, von 
Descartes aus, stehen auf dieser seite. alles konkrete ist nur äusserliche Zusammensetzung, es 
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ist keine immanente Bestimmtheit vorhanden [...]
S. 109 Hegel (HW 8, 271 Z): Die kraft ist noch nicht wie der Zweck das sich in sich selbst 
bestimmende; der inhalt ist ein bestimmt gegebener, und indem dieselbe sich äussert, so ist 
sie, wie man zu sagen pflegt, in ihrer Wirkung blind [...]
S. 109 Hegel (HW 5, 227): Diese auflösung lässt den inhalt der antinomie selbst auf der 
seite liegen; sie erreicht die natur des Begriffes ihrer Bestimmungen nicht, deren jede, für sich 
isoliert, nichtig und an ihr selbst nur das Übergehen an ihre andere ist und die Quantität als 
ihre einheit und darin ihre Wahrheit hat.
S. 110 Hegel (HW 19, 312): Durch die schwere haben die atome auch eine Bewegung; diese 
Bewegung aber weicht in ihrer Richtung etwas von der geraden Linie ab. epikur schreibt 
ihnen krummlinige Bewegung zu, damit sie zusammenstossen können usf. Dadurch entstehen 
besondere Zusammenhäufungen, konformationen; das sind die Dinge.
S. 111 Feuerbach (1976 [1833], 113): Dem die natur sezierenden und auf das sinnliche 
gerichteten Geist des empirismus musste die von sinnlich bestimmten Prinzipien ausgehende 
und die natur zerlegende demokritische oder epikurische atomlehre sich natürlich mehr 
empfehlen und mehr entsprechen als die aristotelische Philosophie.
S. 111 Feuerbach (1976 [1833], 123): [...] die Welt ist nur ein aggregat, kein system, ohne 
einheit und notwendigkeit, eine sache, ein Werk des Zufalls.
S. 112 Feuerbach (1969 [1837], 60): [...] [ihr] Fürsichsein ist nicht das harte, widerspenstige, 
trotzige Fürsichsein des atoms, das an sich selber eine äusserliche, indifferente existenz ist. ihr 
Fürsichsein ist ein erfülltes, inhaltvolles Fürsichsein; die Monade hat eine Seele; sie interessiert 
sich für alles; wir bedürfen bei ihr keiner äusserlichen Häkchen [...]
S. 112 Feuerbach (1969 [1837], 61): Das atom entspringt überhaupt da, wo das Denken mit 
dem sein zerfallen ist, wo das Denken sich in sich zurückzieht, nur sich selbst geniessend, und 
das sein, als eine Welt, die kein Gegenstand des göttlichen Geistes ist, als eine äusserliche, 
gleichgültige, zufällige Welt, von sich ausstösst.

Jakso 4.2.

S. 119 Marx (eB 1, 274): Demokrit nun wendet als Reflexionsform der Wirklichkeit die 
Notwendigkeit an. aristoteles sagt von ihm, er führe alles auf notwendigkeit zurück [...] 
Genügender spricht hierüber der auctor De placitis philosophorum: Die notwendigkeit sei 
nach Demokrit das schicksal und das Recht und die Vorsehung und Weltschöpferin. Die 
substanz aber dieser notwendigkeit sei die antitypie und die Bewegung und der schlag der 
Materie.
S. 119 Marx (eB 1, 284): Demokrit im Gegensatz zu epikur macht zu einer gewaltsamen 
Bewegung, zu einer Tat der blinden notwendigkeit, was jenem Verwirklichung des Begriffs 
des atoms ist.
S. 120 Marx (eB 1, 276): epikur verfährt daher mit einer grenzenlosen nonchalance in der 
erklärung der einzelnen physischen Phänomene.
S. 120 Marx (eB 1, 277): [seine erklärungsweise bezwecke nicht] die Naturerkenntnis an und 
für sich.
S. 122 Marx (eB 1, 5): [hier] muss das Objekt selbst in seiner entwicklung belauscht, 
willkürliche einteilungen dürfen nicht hineingetragen, die Vernunft des Dinges selbst muss 
als in sich Widerstreitendes fortrollen und in sich seine einheit finden.
S. 122 Marx (eB 1, 41): Zu bemerken ist, dass, wie die seele etc. untergeht, nur einer zufälligen 
Mixtur ihr Dasein verdankt, damit überhaupt ausgesprochen ist die Zufälligkeit aller dieser 
Vorstellungen, z.B. seele etc. [...] [die] bei epikur auch als zufällige Zustände substantiiert werden, 
die als gegeben aufgefasst, deren notwendigkeit, die notwendigkeit ihrer existenz, nicht nur 
nicht bewiesen, sondern im Gegenteil als nicht beweisbar, als nur mögliche bekannt werden. 
[...] Das Verharrende und das Grosse des epikur ist, dass er den Zuständen keinen Vorzug vor 
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den Vorstellungen gibt und sie ebensowenig zu retten sucht. Das Prinzip der Philosophie bei 
epikur ist, die Welt und den Gedanken als denkbar, als möglich nachzuweisen; sein Beweis 
und das Prinzip, woraus dies nachgewiesen und wohin zurückgefürt wird, ist wieder die für 
sich seiende Möglichkeit selbst, deren natürlicher ausdruck das atom, deren geistiger der 
Zufall und die Willkür ist.

S. 123 Lucretius (DRn ii,116–122):
multa minuta modis multis per inane per inane videbis 
corpora misceri radiorum lumine in ipso 
et vel ut aeterno certamine proelia pugnas 
edere turmatim certantia nec dare pausam, 
conciliis et discidiis exercita crebris; 
conicere ut possis ex hoc, primordia rerum 
quale sit in magno iactari semper inani.

S. 123 Marx (eB 1, 162): Man sieht, wie die blinde, unheimliche Macht des schicksals in die 
Willkür der Person, des individuums übergeht und die Formen und substanzen zerbricht.
S. 124 Marx (eB 1, 372): ”Weil die natur schlecht eingerichtet ist, ist Gott.” ”Weil eine 
unvernünftige Welt ist, ist Gott.”
S. 124 Marx (eB 1, 372): Was besagte dies aber, als, wem die Welt unvernünftig, wer daher selbst 
unvernünftig ist, dem ist Gott?
S. 124 Marx (eB 1, 266): nun ist es zwar eine sehr triviale Wahrheit: entstehen, Blühen und 
Vergehen sind der eherne kreis, in den jedes Menschliche gebannt ist, den es durchlaufen 
muss.
S. 124 Marx (eB 1, 267): [...] entstehen, Blühen und Vergehen sind ganz allgemeine, ganz vage 
Vorstellungen, in die zwar alles einrangiert werden kann, mit denen aber nichts zu begreifen 
ist.

Jakso 4.3.

S. 126 Marx (eB 1, 34): [...] das Prinzip der epikureischen atomistik [ist damit ausgesprochen, 
dass] das ideelle und notwendige nur in sich selbst äusserlicher vorgestellter Form, in der Form 
des atoms ist.
S. 126 Marx (eB 1, 36): [...] alle empirischen Bedingungen [sind in ihr] aufgehoben, sie ist 
ideell.
S. 127 Marx (eB 1, 252): indem wir die natur als vernünftig erkennen, hört unsre abhängigkeit 
von derselben auf. sie ist kein schrecken unsres Bewusstseins mehr, und grade epikur macht 
die Form des Bewusstseins in ihrer unmittelbarkeit, das Fürsichsein zur Form der natur. nur 
indem die natur ganz frei gelassen wird von der bewussten Vernunft, als Vernunft in ihr selber 
betrachtet wird, ist sie ganz eigentum der Vernunft. Jede Beziehung zu ihr ist zugleich ein 
entfremdetsein derselben.
S. 129 Marx (eB 1, 295): [...] berührt aber nicht die Welt selbst.
S. 130 Marx (eB 1, 297): im Hören hört [...] die natur sich selbst, im Riechen riecht sie 
sich selbst, im sehen sieht sie sich selbst. Die menschliche sinnlichkeit ist so das Medium, in 
dem als in einem Fokus die naturprozesse sich reflektieren und zum Licht der erscheinung 
entzünden.
S. 130 Marx (eB 1, 297): [...] eine notwendige Folge, da die sinnlichkeit die Reflexion der 
erscheinenden Welt in sich [...] ist. 
S. 130 Marx (eB 1, 284): [so] hört [der Mensch] auf, naturprodukt zu sein [wenn das andere] 
[...] selbst ein einzelner Mensch ist, ob auch noch nicht der Geist.
S. 131 Marx (eB 1, 296): [...] wird mit Recht die erscheinende natur als objektiv gesetzt, mit 
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Recht die sinnliche Wahrnehmung zum realen kriterium der konkreten natur gemacht [...]
S. 131 Marx (eB 1, 297): Die Sinne sind daher die einzigen Kriterien in der konkreten natur 
[...]
S. 132 Marx (eB 1, 284): Die Repulsion ist die erste Form des Selbstbewusstseins; sie entspricht 
daher dem selbstbewusstsein, das sich als unmittelbar-seiendes, abstrakt-einzelnes erfasst.
S. 132 Marx (eB 1, 297): Wie also das Atom nichts als die Naturform des abstrakten, einzelen 
Selbstbewusstseins ist: so ist die sinnliche Natur nur das vergegenständlichte, empirische, einzele 
Selbstbewusstsein, und dies ist das sinnliche.
S. 132 Marx (eB 1, 305): Bei Epikur ist daher die Atomistik mit allen ihren Widersprüchen als 
die Naturwissenschaft des Selbstbewusstseins, das sich unter der Form der abstrakten einzelheit 
absolutes Prinzip ist, bis zur höchsten konsequenz, welches ihre auflösung und bewusster 
Gegensatz gegen das allgemeine ist, durchgeführt und vollendet.

Jakso 5.1.

S. 135 Marx (eB 1, 271): Durch die Vernunft zu schauen sind [daher] allein die Prinzipien, die 
schon wegen ihrer kleinheit dem sinnlichen auge unzulänglich sind [...] allein andrerseits ist 
die sinnliche erscheinung das allein wahre Objekt [...] dies Wahre aber ist wechselnd, unstet, 
Phänomen. Dass aber das Phänomen das Wahre sei, widerspricht sich.
S. 136 Marx (eB 1, 271): Der Weise, sagt er, verhält sich dogmatisch, nicht skeptisch. Ja, eben 
das ist sein Vorzug vor allen, dass er mit Überzeugung weiss.
S. 136 Marx (eB 1, 271–272): Während aber Demokrit die sinnliche Welt zum subjektiven 
Schein macht, macht sie Epikur zur objektiven Erscheinung. und mit Bewusstsein unterscheidet 
er sich hierin; denn er behauptet, dieselben Prinzipien zu teilen, nicht aber die sinnlichen 
Qualitäten zum Nur-Gemeinten zu machen. 
S. 136 Marx (eB 1, 273): [...] befriedigt und selig in der Philosophie.
S. 136 Marx (eB 1, 296): Die Veränderlichkeit der sinnlichen Welt nun als Veränderlichkeit, 
ihr Wechsel als Wechsel, diese Reflexion der erscheinung in sich, die den Begriff der Zeit bildet, 
hat ihre gesonderte existenz in der bewussten sinnlichkeit. Die Sinnlichkeit des Menschen ist 
also die verkörperte Zeit [...]
S. 137 Marx (eB 1, 286): sobald er [...] eine eigenschaft poniert und so die konsequenz der 
materiellen natur des atoms gezogen hat: kontraponiert er zugleich Bestimmungen, welche 
diese eigenschaft in ihrer eigenen sphäre wieder vernichten [...]
S. 137 Marx (eB 1, 294): [...] als idealisierende und übergreifende Macht [jener] Mannigfaltigkeit 
[...]
S. 138 Marx (eB 1, 303): [Wo er aber die Realität seiner natur – denn] er kennt keine andere 
als die mechanische [– vorfindet]
S. 139 MacCarthy (1990, 8): What attracted him to this topic in the first place was epicurus’s 
integration of science and ethics [...] The quest of knowledge was to serve the quest for happiness 
(ataraxy), and theories that undermined happiness were to be rejected.
S. 139 MacCarthy (1990, 37): The goal of knowledge lies not in ontology, but in ethics [...] The 
only criterion of thruth in these matters is that they must not be contradicted by the sensations 
[...] [But] [...] Marx emphatically states ‘there is no interest in investigating the real causes of 
objects’. The only thing important is the peace and happiness of the individual.
S. 139 Marx (eB 1, 277): Man sieht, es ist kein interesse vorhanden, die Realgründe der Objekte 
zu untersuchen: es handelt sich bloss um eine Beruhigung des erklärenden subjekts. indem 
alles mögliche als möglich zugelassen wird, was dem Charakter der abstrakten Möglichkeit 
entspricht, wird offenbar der Zufall des Seins nur in den Zufall des Denkens übersetzt [...] 
endlich gesteht epikur, dass seine erklärungsweise nur die Ataraxie des Selbstbewusstseins 
bezwecke, nicht die Naturerkenntnis an und für sich.
S. 139 Marx (eB 1, 276): Die abstrakte Möglichkeit aber ist gerade der Antipode der realen. 



280  

Die letztere ist beschränkt in scharfen Grenzen, wie der Verstand; die erste ist schrankenlos, 
wie die Phantasie.

Jakso 5.2.

S. 142 Marx (eB 1, 280): [...] atom, soweit seine Bewegung gerade Linie ist, [ist] rein durch 
den raum bestimmt, ihm ein relatives Dasein vorgeschrieben und seine existenz rein materielle. 
aber wir haben gesehen, das eine Moment im Begriff des atoms ist reine Form, negation aller 
Relativität, aller Beziehung auf ein anderes dasein zu sein.
S. 142 Marx (eB 1, 281): Die relative Existenz aber, die dem atom gegenübertritt, das Dasein, 
das es zu negieren hat, ist die gerade Linie. Die unmittelbare negation dieser Bewegung ist eine 
andere Bewegung, also, selbst räumlich vorgestellt, die Deklination von der geraden Linie.
S. 142 Marx (eB 1, 280): ein apfel beschreibt beim Fall so gut eine senkrechte Linie als ein 
stück eisen. Jeder körper, sofern er in der Bewegung des Falls aufgefasst wird, ist also nichts als 
ein sich bewegender Punkt, und zwar ist er ein unselbständiger Punkt, der in einem gewissen 
Dasein – der geraden Linie, die er beschreibt – seine einzelheit aufgibt [...] Die konsequenz 
hiervon [...] wäre also [...] dass weder Monade noch atome existieren, sondern vielmehr in 
der geraden Linie untergehen [...]
S. 142 Marx (eB 1, 281): Die atome sind rein selbständige körper oder vielmehr der körper, 
in absoluter selbständigkeit gedacht, wie die Himmelskörper. sie bewegen sich daher auch wie 
diese, nicht in geraden, sondern in schrägen Linien. Die Bewegung des Falls ist die Bewegung 
der Unselbständigkeit.
S. 142 Marx (eB 1, 284): Demokrit im Gegensatz zu epikur [...] fasst also in der Repulsion 
nur die materielle seite, die Zersplitterung, die Veränderung, nicht die ideelle, wonach darin 
alle Beziehung auf anderes negiert und die Bewegung als selbstbestimmung gesetzt ist.
S. 144 Hegel (HW 9, 44–45): Die negation ist aber negation des Raums, d.i. sie ist selbst 
räumlich; der Punkt als wesentlich diese Beziehung, d.i. als sich selbst aufhebend, ist die Linie, 
das erste anders-, d.i. Räumlichsein des Punktes [...] die Wahrheit des andersseins ist aber die 
negation der negation. Die Linie geht daher in Fläche über [...]
S. 144 Hegel (HW 9, 45): [...] der Punkt als ausser sich seiend, nämlich sich auf den Raum 
beziehend und sich aufhebend [...]
S. 145 Marx (eB 1, 281): Lukrez behauptet daher mit Recht, dass die Deklination die fati 
foedera durchbricht; und, wie er dies sogleich auf das Bewusstsein anwendet, so kann vom 
atom gesagt werden, die Deklination sei etwas in seiner Brust, was entgegenkämpfen und 
widerstehen kann.
S. 145-146 Marx (eB 1, 282): Ferner tadelt Cicero und, nach Plutarch, Mehrere alten, dass die 
Deklination des atoms ohne Ursache geschehe; und etwas schmählicheres, sagt Cicero, kann 
einem Physiker nicht passieren. allein erstens würde eine physische ursache, wie sie Cicero 
will, die Deklination des atoms in die Reihe des Determinismus zurückwerfen, aus dem sie 
gerade erheben soll. Dann ist aber das Atom noch gar nicht vollendet, ehe es in der Bestimmung 
der Deklination gesetzt ist. nach der ursache dieser Bestimmung fragen heisst also, nach der 
ursache fragen, die das atom zum Prinzip macht, – eine Frage, die offenbar für den sinnlos 
ist, dem das atom ursache von allem, also selbst ohne ursache ist.
S. 146 Marx (eB 1, 281): Wenn also epikur in der Bewegung des atoms nach gerader 
Linie die Materialität desselben darstellt, so hat er in der Deklination von der geraden Linie 
seine Formbestimmung realisiert [...] beide Momente, die im Begriff des atoms liegen, als 
unmittelbar verschiedene Bewegungen vorgestellt werden, also auch verschiedenen individuen 
zufallen müssten; – eine inkonsequenz, die aber konsequent ist, denn des atoms sphäre ist 
die unmittelbarkeit.
S. 148 Marx (eB 1, 283–84): Mit Recht sagt Lukrez, wenn die atome nicht zu deklinieren 
pflegten, wäre weder Gegenschlag noch Treffen derselben entstanden und niemals die Welt 
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erschaffen worden.
S. 149 Marx (eB 1, 274): Die Notwendigkeit, die von einigen als die allherrscherin eingeführt 
ist, ist nicht, sondern einiges ist zufällig, anderes hängt von unserer Willkür ab.
S. 150 Marx (eB 1, 285): Mit Recht polemisiert Aristoteles gegen ihn: ‘Deswegen wäre dem 
Leukipp und dem Demokrit, die behaupten, immer bewegten sich die ersten körper im Leeren 
und im unendlichen, zu sagen, welcher art die Bewegung sei, und welche die ihrer natur 
adäquate Bewegung. Denn wenn jedes der elemente von dem andern durch Gewalt bewegt 
wird: so ist es doch notwendig, dass jedes auch eine natürliche Bewegung habe, ausser welcher 
die gewaltsame ist; und diese erste Bewegung muss nicht gewaltsam, sondern naturlich sein. 
sonst findet der Progress ins unendliche statt.’

Jakso 5.3.

S. 152 Marx (eB 1, 285): es widerspricht dem Begriff des atoms, eigenschaften zu haben; 
denn, wie epikur sagt, jede eigenschaft ist veränderlich, die atome aber verändern sich nicht. 
allein es ist nichtsdestoweniger eine notwendige Konsequenz, ihnen dieselben beizulegen. 
Denn die vielen atome der Repulsion, die durch den sinnlichen Raum getrennt sind, müssen 
notwendig unmittelbar voneinander und von ihrem reinem Wesen verschieden sein, d.h. Qualitäten 
besitzen.
S. 152 Marx (eB 1, 286): Durch die Qualitäten erhält das atom eine existenz, die seinem 
Begriff widerspricht, wird es entäussertes, von seinem Wesen unterschiedenes Dasein gesetzt. Dieser 
Widerspruch ist es, der das Hauptinteresse des epikur bildet. sobald er daher eine eigenschaft 
poniert und so die konsequenz der materiellen natur des atoms gezogen hat: kontraponiert er 
zugleich Bestimmungen, welche diese eigenschaft in ihrer eigenen sphäre wieder vernichten 
und dagegen den Begriff des atoms geltend machen. 
S. 152 Marx (eB 1, 289): Höchst wichtig ist es endlich, dass epikur als dritte Qualität die 
Schwere anführt; denn im schwerpunkt besitzt die Materie die ideale einzelheit, die eine 
Hauptbestimmung des atoms bildet. sind also die atome einmal in das Reich der Vorstellung 
versetzt, so müssen sie auch schwer sein.
S. 154 Hegel (HW 9, 72 Z): Jeder körper hat einen schwerpunkt, um als Zentrum sein 
Zentrum in einem anderen zu haben [...]
S. 154 Marx (eB 1, 289–290): Die Betrachtung der eigenschaften der atome liefert uns also 
dasselbe Resultat wie die Betrachtung der Deklination, nämlich, dass epikur den Widerspruch 
im Begriff des atoms zwischen Wesen und existenz verobjektiviert und so die Wissenschaft 
der atomistik geliefert hat, während beim Demokrit keine Realisierung des Prinzips selber 
stattfindet, sondern nur die materielle seite festgehalten und Hypothesen zum Behufe der 
empirie beigebracht werden.

Jakso 5.4.

S. 155 Marx (eB 1, 293): Das atom hat dem Demokrit nur die Bedeutung eines stoikheion, 
eines materiellen substrats. Die unterscheidung zwischen dem atom als arkhe und stoikheion, 
als Prinzip und Grundlage, gehört dem epikur.
S. 155 Marx (eB 1, 293): Bei diesem Übergange aus der Welt des Wesens in die Welt 
der erscheinung erreicht offenbar der Widerspruch im Begriff des atoms seine grellste 
Verwirklichung. Denn das atom ist seinem Begriff nach die absolute, wesentliche Form der 
natur. Diese absolute Form ist jetzt zur absoluten Materie, zum formlosen Substrat der erscheinenden 
Welt degradiert.
S. 155-156 Marx (eB 1, 294): Die atome sind zwar substanz der natur, aus der alles sich 
erhebt, in die alles sich auflöst; aber die stete Vernichtung der erscheinenden Welt kömmt zu 
keinem Resultat. es bilden sich neue erscheinungen; das atom selbst aber bleibt immer als 
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Bodensatz zugrunde liegen. soweit also das atom seinem reinen Begriff nach gedacht wird, 
ist der leere Raum, die vernichtete natur, seine existenz; soweit es zur Wirklichkeit fortgeht, 
sinkt es zur materiellen Basis herab, die, Träger einer Welt von mannigfaltigen Beziehungen, nie 
anders als in ihr gleichgiltigen und äusserlichen Formen existiert. es ist dies eine notwendige 
konsequenz, weil das atom, als abstrakt-einzelnes und Fertiges vorausgesetzt, nicht als 
idealisierende und übergreifende Macht jener Mannigfaltigkeit sich zu betätigen Vermag.
S. 156 Marx (eB 1, 294): Die abstrakte einzelheit ist die Freiheit vom Dasein, nicht die 
Freiheit im Dasein. sie vermag nicht im Licht des Daseins zu leuchten [...] Das atom als solches 
existiert nur in der Leere. so ist der Tod der natur ihre unsterbliche substanz geworden; und 
mit Recht ruft Lukrez aus: Mortalem vitam mors [...] immortalis ademit.
S. 156 Marx (eB 1, 180): Man kann sagen, dass in der epikureischen Philosophie das Unsterbliche 
der Tod ist. Das atom, die Leere, Zufall, Willkür, Zusammensetzung sind an sich der Tod.
S. 157 Marx (eB 1, 228): Tod und Liebe sind die Mythe von der negativen Dialektik, denn die 
Dialektik ist das innre einfache Licht, das durchdringende auge der Liebe, die innre seele, die 
nicht erdrückt wird durch den Leib der materialischen Zerspaltung, der innre Ort des Geistes. 
Der Mythus von ihr ist so die Liebe; aber die Dialektik ist auch der reissende strom, der die 
Vielen und ihre Grenze zerbricht, der die selbständigen Gestalten umwirft, alles hinabsenkend 
in das eine Meer der ewigkeit. Der Mythus von ihr ist daher der Tod.
S. 158 Marx (eB 1, 292): er setzt [...] die verschiedenen Bestimmungen eines Begriffes gern 
als verschiedene selbständige existenzen. Wie sein prinzip das atom ist, so ist die Weise seines 
Wissens selbst atomistisch. Jedes Moment der entwickelung verwandelt sich ihm unter der 
Hand sogleich in eine fixe, von ihrem Zusammenhang gleichsam durch den leeren Raum 
getrennte Wirklichkeit; alle Bestimmung nimmt die Gestalt der isolierten einzelheit an.

Jakso 5.5.

S. 159 Marx (eB 1, 294–295): Da im atom die Materie als reine Beziehung auf sich aller 
Veränderlichkeit und Relativität enthoben ist: so folgt unmittelbar, dass die Zeit aus dem 
Begriff des atoms, der Welt des Wesens, auszuschliessen ist. Denn die Materie ist nur ewig und 
selbständig, insofern von dem zeitlichen Moment in ihr abstrahiert wird. Hierin stimmen auch 
Demokrit und epikur überein. sie differieren aber in der art und Weise, wie die Zeit, die aus 
der Welt der atome entfernt ist, nun bestimmt, wohin sie verlegt wird.
S. 159 Marx (eB 1, 295): als ewig wird sie [so. die Zeit] bestimmt [...] sie selbst, die Zeit, 
biete den Beweis dar, dass nicht alles einen ursprung, ein Moment des anfangs haben müsse. 
/ es ist hierin ein Tieferes anzuerkennen. Der imaginierende Verstand, der die selbständigkeit 
der substanz nicht begreift, fragt nach ihrem zeitlichen Werden. es entgeht ihm dabei, dass, 
indem er die substanz zu einem Zeitlichen, er zugleich die Zeit zu einem substantiellen macht 
und damit ihren Begriff aufhebt; denn die absolut gemachte Zeit ist nicht mehr zeitlich.
S. 159 Marx (eB 1, 295): allein andrerseits ist diese Lösung unbefriedigend. Die Zeit, aus der 
Welt des Wesens ausgeschlossen, wird in das selbstbewusstsein des philosophierenden subjekts 
verlegt, berührt aber nicht die Welt selbst.
S. 159 Marx (eB 1, 295): anders epikur. aus der Welt des Wesens ausgeschlossen, wird 
ihm die Zeit zur absoluten Form der Erscheinung. sie wird nämlich bestimmt als accidens des 
accidens. Das accidens ist die Veränderung der substanz überhaupt. Das accidens des accidens 
ist die Veränderung als in sich reflektierende, der Wechsel als Wechsel. Diese reine Form der 
erscheinenden Welt ist nun die Zeit.
S. 159 Marx (eB 1, 296): Die Veränderlichkeit der sinnlichen Welt nun als Veränderlichkeit, 
ihr Wechsel als Wechsel, diese Reflexion der erscheinung in sich, die den Begriff der Zeit 
bildet [...]
S. 161 Hegel (HW 9, 49): aber nicht in der Zeit entsteht und vergeht alles, sondern die Zeit 
selbst ist dies Werden, entstehen und Vergehen, das seiende Abstrahieren, der alles gebärende 
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und zerstörende Kronos.
S. 161 Hegel (HW 9, 49): Darum ist das endliche vergänglich und zeitlich, weil es nicht, wie 
der Begriff, an ihm selbst die totale negativität ist, sondern diese als sein allgemeines Wesen 
zwar in sich hat, aber ihm nicht gemäss, einseitig ist [...]
S. 163 Marx (eB 1, 295): Die Zeit dagegen, der Wechsel des endlichen, indem er als Wechsel 
gesetzt wird, ist ebensosehr die wirkliche Form, die die erscheinung vom Wesen trennt, sie als 
erscheinung setzt, als sie in das Wesen zurückführt.
S. 163 Marx (eB 1, 295): Die Zusammensetzung ist die bloss passive Form der konkreten 
natur, die Zeit ihre aktuose Form.
S. 163 Marx (eB 1, 295): Die Zusammensetzung drückt nur die Materialität sowohl der atome 
aus als der natur, die aus ihnen sich erhebt. Die Zeit dagegen ist in der Welt der erscheinung, 
was der Begriff des atoms in der Welt des Wesens ist, nämlich die abstraktion, Vernichtung 
und Zurückführung alles bestimmten Daseins in das Fürsichsein.
S. 163 Marx (eB 1, 296): Die Zusammensetzung verhält sich gleichgiltig und materiell gegen 
ihre wesentlichen Grundlagen. Die Zeit dagegen ist das Feuer des Wesens, das die erscheinung 
ewig verzehrt und ihr den stempel der abhängigkeit und Wesenlosigkeit aufdrückt.
S. 164 Marx (MeW 4, 130): [...] unbeweglich ist nur die abstraktion von der Bewegung – 
”mors immortalis”.
S. 164 Engels (MeW 20, 499): Wir sehn eine Reihe von Bewegungsformen, mechanische 
Bewegung, Wärme, Licht [...] organisches Leben [...] (spinoza: Die Substanz ist causa sui – 
drückt die Wechselwirkung schlagend aus). Mechanische Bewegung schlägt um in Wärme, 
elektrizität, Magnetismus, Licht etc. etc., und vice versa [...] [dass] die Wechselwirkung die wahre 
causa finalis der Dinge ist. Weiter zurück als zur erkenntnis dieser Wechselwirkung können 
wir nicht, weil eben dahinter nichts zu erkennendes liegt. Haben wir die Bewegungsformen 
der Materie erkannt [...] so haben wir die Materie selbst erkannt [...]
S. 165 Marx (eB 1, 296): Endlich, indem nach epikur die Zeit der Wechsel als Wechsel, die 
Reflexion der erscheinung in sich ist, wird mit Recht die erscheinende natur als objektiv 
gesetzt, mit Recht die sinnliche Wahrnehmung zum realen kriterium der konkreten natur 
gemacht, obgleich das atom, ihr Fundament, nur durch die Vernunft geschaut wird.
S. 165 Marx (eB 1, 297): Die eidôla sind die Formen der naturkörper, die sich als Oberflächen 
gleichsam von ihnen abhäuten und sie in die erscheinung tragen. Diese Formen der Dinge 
strömen beständig von ihnen aus und dringen in die sinne und lassen eben dadurch die 
Objekte erscheinen. im Hören hört daher die natur sich selbst, im Riechen riecht sie sich 
selbst, im sehen sieht sie sich selbst. Die menschliche sinnlichkeit ist so das Medium, in 
dem als in einem Fokus die naturprozesse sich reflektieren und zum Licht der erscheinung 
entzünden.
S. 165 Marx (eB 1, 297): Bei Demokrit ist dies eine inkonsequenz, da die erscheinung 
nur subjektiv ist; bei epikur eine notwendige Folge, da die sinnlichkeit die Reflexion der 
erscheinenden Welt in sich, ihre verkörperte Zeit ist.
S. 165 Marx (eB 1, 297): endlich zeigt sich der Zusammenhang der sinnlichkeit und der 
Zeit so, dass die Zeitlichkeit der Dinge und ihre Erscheinung für die Sinne als eins an ihnen selbst 
gesetzt wird. Denn eben dadurch, dass die körper den sinnen erscheinen, vergehen sie. indem 
nämlich die eidola sich beständig von den körpern abtrennen und in die sinne strömen, indem 
sie ihre sinnlichkeit ausser sich als eine andere natur haben, nicht an sich selbst, also nicht aus 
der Diremtion zurückgehen: lösen sie sich auf und vergehen.

Jakso 5.6.

S. 167 Marx (eB 1, 302): Die zölestischen körper sind ewig und unveränderlich; ihren 
schwerpunkt haben sie in sich, nicht ausser sich; ihr einziger akt ist die Bewegung, und, 
getrennt durch den leeren Raum, beugen sie aus von der geraden Linie [...] Die Himmelskörper 
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sind also die wirklich gewordene Atome.
S. 167 Marx (eB 1, 302–303): Wo er aber die Realität seiner natur – denn er kennt keine 
andere als die mechanische – vorfindet, die selbständige, unzerstörbare Materie, in den 
Himmelskörpern, deren ewigkeit und unveränderlichkeit der Glaube der Menge, das 
urteil der Philosophie, das Zeugnis der sinne bewies: da ist es sein einziges streben, in die 
irdische Vergänglichkeit sie hinabzuziehen; da wendet er sich eifernd gegen die Verehrer 
der selbständigen, den Punkt der einzelheit in sich besitzenden natur. Dies ist sein grösster 
Widerspruch. 
S. 167 Marx (eB 1, 300): es wird stets wiederholt, das nicht haplôs (einfach, absolut), sondern 
pollakhôs (vielfach) die Meteore zu erklären seien.
S. 167 Marx (eB 1, 301): Die Masse der erklärungen, die Vielheit der Möglichkeiten soll 
nicht nur das Bewusstsein beruhigen und die Gründe der angst entfernen, sondern zugleich 
die einheit, das sich gleiche und absolute Gesetz in den Himmelskörpern selbst negieren.
S. 168-169 Marx (eB 1, 303): in dem die Materie die einzelheit, die Form, in sich empfangen, 
wie es in den zölestischen körpern der Fall ist, hat sie aufgehört, abstrakte Einzelheit zu sein. Sie ist 
konkrete Einzelheit, Allgemeinheit, geworden. in den Meteoren glänzt also dem abstrakt-einzelen 
selbstbewusstsein seine sachlich gewordene Widerlegung entgegen, – das existenz und natur 
gewordene allgemeine. es erkennt daher in ihnen seinen tödlichen Feind. ihnen schreibt es 
also, wie epikur es tut, alle angst und Verwirrung der Menschen zu [...]
S. 169 Marx (eB 1, 302): [in ihnen] sind alle antinomien zwischen Form und Materie, 
zwischen Begriff und existenz, die die entwickelung des atoms bildeten, gelöst, in ihnen alle 
Bestimmungen, die gefordert wurden, verwirklicht.
S. 169 Marx (eB 1, 303): in dem zölestischen system hat die Materie die Form in sich 
empfangen, die einzelheit in sich aufgenommen und so ihre selbständigkeit erreicht.
S. 169-170 Marx (eB 1, 303): epikur fühlt daher, dass seine frühern kategorien hier 
zusammenbrechen, dass die Methode seiner Theorie eine andere wird. und es ist die tiefste 
Erkenntnis seines systems, die durchdrungenste konsequenz, dass er dies fühlt und bewusst 
ausspricht.
S. 170 Hegel (HW 9, 16 Z): [dass sie] die Bestimmung der allgemeinheit für uns bekommen 
[oder dass] wir sie in etwas allgemeines verwandeln.
S. 170 Hegel (HW 9, 16 Z): Dadurch, dass wir die Dinge denken, machen wir sie zu etwas 
allgemeinem; die Dinge sind aber einzelne, und der Löwe überhaupt existiert nicht.
S. 170 Marx (eB 1, 298): Anaxagoras selbst, der zuerst den Himmel physisch erklärte und ihn 
so in einem andern sinne als sokrates auf die erde herabzog, antwortete, als man ihn fragte, 
wozu er geboren sei: eis theôrian hêliou kai selênês kai ouranou.
S. 170 Marx (eB 1, 301): absolute norm [...] ist, dass nichts einer unzerstörbaren und ewigen 
natur zukommen kann, was die ataraxie störe, was Gefahr hervorbringe. Das Bewusstsein 
muss befassen, dass dies ein absolutes Gesetz ist.
S. 170 Marx (eB 1, 304): Wo sie [die natur] dagegen selbständig wird, reflektiert es [das 
einzele selbstbewusstsein] sich in sich, tritt es ihr in seiner eigenen Gestalt als selbständige Form 
gegenüber.
S. 170 Marx (eB 1, 304): Die Himmelskörper stören seine ataraxie, seine Gleichheit mit sich, 
weil sie die existierende allgemeinheit sind, weil in ihnen die natur selbständig geworden 
ist.
S. 170 Marx (eB 1, 303): [Jetzt aber] [...] tritt das einzele selbstbewusstsein aus seiner 
Verpuppung heraus und ruft sich als das wahre Prinzip aus und befeindet die selbständig 
gewordene natur.
S. 171 Marx (eB 1, 303–04): [das abstrakt-einzele selbstbewusstsein] tritt hervor aus seinem 
Versteck, und, befreit von materieller Vermummung, sucht es, durch die erklärung nach 
abstrakter Möglichkeit – was möglich ist, kann auch anders sein; von dem Möglichen ist auch 
das Gegenteil möglich – die Wirklichkeit der selbständig gewordenen natur zu vernichten.
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S. 171 Marx (eB 1, 293): Durch die Qualität ist das atom seinem Begriff entfremdet, zugleich 
aber in seiner konstruktion vollendet.
S. 171 Marx (eB 1, 294): [Da aber] erst das qualifizierte atom das vollendete ist, [da] erst aus 
dem vollendeten und seinem Begriff entfremdeten atom die erscheinende Welt hervorgehen 
kann [...]
S. 171 Marx (eB 1, 296): [Zweitens] wird erst bei epikur die erscheinung als erscheinung 
aufgefasst, d.h. als eine entfremdung des Wesens, die sich selbst in ihrer Wirklichkeit als solche 
entfremdung betätigt.
S. 172 Marx (eB 1, 305): Bei Epikur ist daher die Atomistik mit allen ihren Widersprüchen als 
die Naturwissenschaft des Selbstbewusstseins, das sich unter der Form der abstrakten einzelheit 
absolutes Prinzip ist, bis zur höchsten konsequenz, welches ihre auflösung und bewusster 
Gegensatz gegen das allgemeine ist, durchgeführt und vollendet. Dem Demokrit dagegen ist 
das Atom nur der allgemein objektive Ausdruck der empirischen Naturforschung überhaupt. Das 
atom bleibt ihm daher reine und abstrakte kategorie, eine Hypothese, die das Resultat der 
erfahrung, nicht ihr energisches Prinzip ist, die daher ebensowohl ohne Realisierung bleibt, 
wie die reale naturforschung nicht weiter von ihr Bestimmt wird.
S. 172 Marx (MeW 3, 5): Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus (den Feuerbachsen 
mit eingerechnet) ist, dass der Gegenstand, die Wirklichkeit, sinnlichkeit nur unter der Form 
des Objekts oder der Anschauung gefasst wird; nicht aber als sinnlich menschliche Tätigkeit, Praxis; 
nicht subjektiv. Daher die tätige seite abstrakt im Gegensatz zu dem Materialismus von dem 
idealismus [...] entwickelt.

Jakso 6.1.

S. 177 Guthrie (1965, 419): (1) every event is determined. There is no such thing as chance if 
the term is used in an absolute or objective sense. / (2) The notion of chance may be retained 
and used in a qualified sense to mean a cause which is, and must remain, obscure to us. / (3) 
The incomprehensibility of such cause lies in the fact that it is always, so far as we are concerned, 
one of an indefinitely large number of possibilities.
S. 178-179 Demokritos (Dk 68B125): talaina frên, par’ hêmeôn labousa tas pisteis hêmeas 
kataballeis? ptôma toi to katablêma.
S. 182 Aristoteles (Met. i,8,989b6–9&11–12): hote gar outhen ên apokekrimenon dêlon hôs 
outhen hên alêthes eipein kata tês ousias ekeinês, legô d’ hoion hoti oute leukon oute melan 
ê faion ê allo xrôma [...] oude allo tôn homoiôn outhen; oute gar poion ti hoion te auto einai 
oute poson oute ti.
S. 182 Aristoteles (De gen. et corr. i,8,326a29–34): eti de poteron mia pantôn hê fysis ekeinôn 
tôn stereôn, ê diaferei thatera tôn heterôn, hôsper an ei ta men eiê pyrina, ta de gê na ton 
onkon? ei men gar mia fysis estin hapantôn, ti to hôrisan? dia ti ou ginetai hapsamena hen, 
hôsper hydôr hydatos hotan thigêi? ouden gar diaferei to hysteron tou proterou.
S. 182 Aristoteles (Phys. iii,4,203a33–203b2): Dêmokritos d’ ouden heteron eks heteron 
gignesthai tôn prôtôn fêsin; all’ homôs ge autôn to koinon sôma pantôn estin arkhê, megethei 
kata moria kai skhêmati diaferon.
S. 183-184 Epikuros (DL X,142): ei katepyknouto pasa hêdonê, kai khronôi kai peri holon to 
athroisma hypêrkhen ê ta kyriôtata merê tês fyseôs, ouk an pote dieferon allêlôn hai hêdonai.
S. 184-185 Pseudo-Plutarkhos (DGR i,3,18): [...] epikouros [...] anankê gar, fêsi, kineisthai ta 
sômata têi tou barous plêgêi; epei ou kinêthêsetai.

Jakso 6.2.

S. 191 Marx (eB 1, 284): er fasst also in der Repulsion nur die materielle seite, die 
Zersplitterung, die Veränderung, nicht die ideelle, wonach darin alle Beziehung auf anderes 
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negiert und die Bewegung als selbstbestimmung gesetzt ist [...] er fasst also kaum das eins als 
den Begriff des atoms.
S. 194 Hegel (HW 6, 573): Die reine idee, in welcher die Bestimmtheit oder Realität des 
Begriffes selbst zum Begriffe erhoben ist, ist vielmehr absolute Befreiung, für welche keine 
unmittelbare Bestimmung mehr ist, die nicht ebensosehr gesetzt, und der Begriff ist; in dieser 
Freiheit findet daher kein Übergang fest [...] 
S. 194 Hegel (HW 6, 572–73): [Zweitens] ist diese idee noch logisch, sie ist in den reinen 
Gedanken eingeschlossen, die Wissenschaft nur des göttlichen Begriffs [...] Weil die reine idee 
des erkennens insofern in die subjektivität eingeschlossen ist, ist sie Trieb, diese aufzuheben, 
und die reine Wahrheit wird als letztes Resultat auch der Anfang einer anderen Sphäre und 
Wissenschaft.
S. 195 Hegel (HW 18, 201): es soll das Wesen der natur bestimmt, d.h. die natur als einfaches 
Wesen des Gedankens ausgedrückt werden.
S. 195 Hegel (HW 18, 202): Der einfache satz des Thales ist [...] darum Philosophie, weil 
darin nicht das sinnliche Wasser in seiner Besonderheit gegen andere natürliche elemente und 
Dinge genommen ist, sondern als Gedanke, in welchem alle wirklichen Dinge aufgelöst und 
enthalten sind, es also als das allgemeine Wesen gefasst ist [...]
S. 195 Hegel (HW 18, 358–359): Das Prinzip des eins ist ganz ideell, gehört ganz dem 
Gedanken an, selbst wenn man auch sagen wollte, dass atome existieren [...] das eins kann 
man nicht sehen, es ist ein abstraktum des Gedankens. Mit Gläsern und Messern kann man 
das atom nicht zeigen [...] was man zeigt, ist immer Materie, die zusammengesetzt ist [...] 
Das Prinzip des eins ist also ganz ideell, nicht aber, als ob es nur im Gedanken, im kopfe 
wäre, sondern so, dass der Gedanke das wahre Wesen der Dinge ist. so hat es Leukipp auch 
verstanden, und seine Philosophie ist mithin gar nicht empirisch.
S. 196 Hegel (HW 5, 44): Die Logik ist sonach als das system der reinen Vernunft, als das 
Reich des reinen Gedankens zu fassen. Dieses Reich ist die Wahrheit, wie sie ohne Hülle und für 
sich selbst ist. Man kann sich deswegen ausdrücken, dass dieser inhalt die Darstellung Gottes ist, 
wie er in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist.
S. 197 Hegel (HW 9, 18–19 Z): Der philosophische wahrhafte idealismus besteht in nichts 
anderem als eben in der Bestimmung, dass die Wahrheit der Dinge ist, dass sie als solche 
unmittelbar einzelne, d.i. sinnliche, – nur schein, erscheinung sind.
S. 197 Hegel (HW 7, 29): alles, was nicht diese durch den Begriff selbst gesetzte Wirklichkeit 
ist, ist vorübergehendes Dasein, äusserliche Zufälligkeit, Meinung, wesenlose erscheinung, 
unwahrheit, Täuschung usf.
S. 197 Marx (eB 1, 228, 230): Tod un Liebe sind die Mythe von der negativen Dialektik, 
denn die Dialektik ist das innre einfache Licht, das durchdringende auge der Liebe, die innre 
seele, die nicht erdrückt wird durch den Leib der materialistischen Zerspaltung, der innre 
Ort des Geistes. Der Mythus von ihr ist so die Liebe; aber die Dialektik ist auch der reissende 
strom, der die Vielen und ihre Grenze zerbricht, der die selbständigen Gestalten umwirft, alles 
hinabsenkend in das eine Meer der ewigkeit. Der Mythus von ihr ist daher der Tod. / sie ist so 
der Tod, aber zugleich das Vehikel der Lebendigkeit, der entfaltung in den Gärten des Geistes, 
das schäumen in den sprudelnden Becher von punktuellen samen, aus welchen die Blume des 
einen Geistesfeuers hervorspriesst. Plotinus nennt sie daher das Mittel zur haplôsis der seele, zur 
unmittelbaren Vereinigung im Gott, ein ausdruck, in dem beides und zugleich die theôria des 
aristoteles mit der Dialektik des Plato vereint sind. Wie aber diese Bestimmungen in Plato und 
aristoteles gleichsam prädeterminiert, nicht aus immanenter notwendigkeit entwickelt sind, 
so erscheint ihre Versenkung in das empirische einzelne Bewusstsein bei Plotin als Zustand, 
der Zustand der Ekstase.
S. 199 Bauer (1985 [1839], 794): Was Du von den logischen energien des Gegenübertretens 
etc. sagst, so scheint mir, dass sie Hegel doch ganz bestimmt an ihrer stelle im abschnitt 
von der Methode entwickelt habe, im Wesen haben sie die Form der Reflexion und sind als 
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solche entwickelt und vom sein sagt Hegel irgendwo selbst, dass hier die Dialektik der Form 
und die Bewegung der Bestimmtheit nur ”durchwuchert”, also noch nicht für die Reflexion 
hervorgehoben werden kann, das ist eben nur erst möglich im Wesen.
S. 201 Marx (eB 1, 587): Oder, um eine menschliche sprache zu reden, bei seiner 
naturanschauung erfährt der abstrakte Denker, dass die Wesen, welche er in der göttlichen 
Dialektik als reine Produkte der in sich selbst webenden und nirgends in die Wirklichkeit 
hinausschauenden arbeit des Denkens aus dem nichts, aus der puren abstraktion zu schaffen 
meinte, nichts andres sind, als Abstraktionen von Naturbestimmungen. Die ganze natur 
wiederholt ihm also nur in einer sinnlichen, äusserlichen Form die logischen abstraktionen. – 
er analysiert sie und diese [MeGa:ssa: in diesen] abstraktionen wieder. seine naturanschauung 
ist also nur der Bestätigungsakt seiner abstraktion von der naturanschauung [...]

Jakso 7.1.

S. 203-204 Marx (MeW 2, 127): Die charakteristische Eigenschaft des atoms besteht darin, keine 
eigenschaften und darum keine durch seine eigne Naturnotwendigkeit bedingte Beziehung zu 
andern Wesen ausser ihm zu haben. Das atom ist bedürfnislos, selbstgenügsam; die Welt ausser 
ihm ist die absolute Leere, d.h. sie ist inhaltslos, sinnlos, nichtssagend, eben weil es alle Fülle 
in sich selbst besitzt.
S. 204 Marx (MeW 2, 127): Das egoistische individuum der bürgerlichen Gesellschaft mag 
sich in seiner unsinnlichen Vorstellung und unlebendigen abstraktion zum Atom aufblähen, 
d.h. zu einem beziehungslosen, selbstgenügsamen, bedürfnislosen, absolut vollen, seligen 
Wesen.
S. 204 Marx & Engels (MeW 3, 124): [[...] dass er] vielmehr ein empirischer naturforscher 
und der erste enzyklopädische kopf unter der Griechen [war] [...] [dass] seine kaum bekannte 
ethik sich auf einige Glossen beschränkt, die er als alter vielgereister Mann gemacht haben soll 
[...] [dass] seine naturwissenschaftliche sachen nur per abusum Philosophie genannt werden, 
weil bei ihm das atom, im unterschiede von epikur, nur eine physikalische Hypothese, ein 
notbehelf zur erklärung von Tatsachen ist, gerade wie in den Mischungsverhältnissen der 
neueren Chemie (Dalton usw.) [...]
S. 204 Marx & Engels (MeW 3, 122): [[...] während bei den epikuräern] der mors immortalis, 
wie Lukrez sagt, das atom das Prinzip der naturanschauung ist [...]

Jakso 7.2.

S. 206 Marx (MeW 13, 8–9): in der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen 
die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse 
ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten entwicklungsstufe ihrer materiellen 
Produktivkräfte entsprechen [...] Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt 
sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um. in der Betrachtung solcher 
umwälzungen muss man stets unterscheiden zwischen der materiellen, naturwissenschaftlich 
treu zu konstatierenden umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen und den 
juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz, ideologischen 
Formen, worin sich die Menschen dieses konflikts bewusst werden und ihn ausfechten [...] 
Daher stellt sich die Menschheit immer nur aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer 
betrachtet wird sich stets finden, dass die aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen 
Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens 
begriffen sind.
S. 208 Marx (MeW 6, 408): Die gesellschaftlichen Verhältnisse, worin die individuen 
produzieren, die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse ändern sich also, verwandeln sich mit 
der Veränderung und Entwicklung der materiellen Produktionsmittel, der Produktionskräfte. 
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Die Produktionsverhältnisse in ihrer Gesamtheit bilden das, was man die gesellschaftlichen 
Verhältnisse, die Gesellschaft nennt, und zwar eine Gesellschaft auf bestimmter, geschichtlicher 
Entwicklungsstufe, eine Gesellschaft mit eigentümlichem, unterscheidendem Charakter. Die 
antike Gesellschaft, die feudale Gesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft sind solche Gesamtheiten 
von Produktionsverhältnissen, deren jede zugleich eine besondre entwicklungsstufe in der 
Geschichte der Menschheit bezeichnet.
S. 208 Marx (GRD 438): alle bisherigen Gesellschaftsformen gingen unter an der entwicklung 
des Reichtums – oder, was dasselbe ist, der gesellschaftlichen Produktivkräfte. Bei den alten, 
die das Bewusstsein hatten, wird der Reichtum daher direkt als auflösung des Gemeinwesens 
denunziert. Die Feudalverfassung ihrerseits ging unter an städtischer industrie, Handel, 
moderner agrikultur [...]
S. 208 Marx (GRD 438): Obgleich seiner natur nach selbst borniert, strebt es [so. das kapital] 
nach universeller entwicklung der Produktivkräfte und wird so die Voraussetzung neuer 
Produktionsweise [...]
S. 208 Marx (GRD 438): Diese Tendenz – die das kapital hat, aber die zugleich ihm selbst als 
einer bornierten Produktionsform widerspricht und es daher zu seiner auflösung treibt [...]
S. 208 Marx (MeW 23, 791): [...] das kapitalistische Privateigentum [...] ist die erste negation 
des individuellen, auf eigne arbeit gegründeten Privateigentums. aber die kapitalistische 
Produktion erzeugt mit der notwendigkeit eines naturprozesses ihre eigne negation. es ist 
negation der negation.
S. 210 Marx (MeW 23, 12): an und für sich handelt es sich nicht um den höheren oder 
niedrigeren entwicklungsgrad der gesellschaftlichen antagonismen, welche aus den 
naturgesetzen der kapitalistischen Produktion entspringen. es handelt sich um diese Gesetze 
selbst, um diese mit eherner notwendigkeit wirkenden und sich durchsetzenden Tendenzen.
S. 210 Marx (MeW 23, 674): es wird gleich allen andren Gesetzen in seiner Verwirklichung 
durch mannigfache umstände modifiziert [...]
S. 210-211 Marx (MeW 23, 669–70): [...] eine planmässige Zusammenwirkung zwischen 
den Beschäftigten und unbeschäftigten [...] um die ruinierenden Folgen jenes naturgesetzes 
der kapitalistischen Produktion auf ihre klasse zu brechen oder zu schwächen [...] Jeder 
Zusammenhalt zwischen den Beschäftigten und unbeschäftigten stört nämlich das ”reine” 
spiel jenes Gesetzes.
S. 211 Marx (MeW 25, 242): es müssen gegenwirkende einflüsse im spiel sein, welche die 
Wirkung des allgemeinen Gesetzes durchkreuzen und aufheben und ihm nur den Charakter 
einer Tendenz geben, weshalb wir auch den Fall der allgemeinen Profitrate als einen tendenziellen 
Fall bezeichnet haben.
S. 212 Marx (MeW 4, 139): Wenn die Ökonomen sagen, dass die gegenwärtigen Verhältnisse – 
die Verhältnisse der bürgerlichen Produktion – natürlich sind, so geben sie damit zu verstehen, 
dass es Verhältnisse sind, in denen die erzeugung des Reichtums und die entwicklung der 
Produktivkräfte sich gemäss den naturgesetzen vollziehen. somit sind diese Verhältnisse selbst 
von dem einfluss der Zeit unabhängige naturgesetze. es sind ewige Gesetze, welche stets die 
Gesellschaft zu regieren haben.
S. 212 Marx (GRD 8–9): [...] als eingefasst in von der Geschichte unabhängigen ewigen 
naturgesetzen [...] bei welcher Gelegenheit dann ganz unter der Hand bürgerliche Verhältnisse 
als unumstössliche naturgesetze der Gesellschaft in abstracto untergeschoben werden. 
S. 212 Marx (MeGa ii/3.6, 2269): [andererseits] ist es ganz sicher, dass die menschliche 
Production in allen Formen gewisse gleichbleibende Gesetze oder Verhältnisse hat. 
S. 212 Marx (MeW 32, 552–553): Dass jede nation verrecken würde, die, ich will nicht 
sagen für ein Jahr, sondern für ein paar Wochen die arbeit einstellte, weiss jedes kind. 
ebenso weiss es, dass die den verschiednen Bedürfnismassen entsprechenden Massen von 
Produkten verschiedne und quantitativ bestimmte Massen der gesellschaftlichen Gesamtarbeit 
erheischen. Dass diese Notwendigkeit der Verteilung der gesellschaftlichen arbeit in bestimmten 
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Proportionen durchaus nicht durch die bestimmte Form der gesellschaftlichen Produktion 
aufgehoben, sondern nur ihre Erscheinungsweise ändern kann, ist self-evident. naturgesetze 
können überhaupt nicht aufgehoben werden. Was sich in historisch verschiednen Zuständen 
ändern kann, ist nur die Form, worin jene Gesetze sich durchsetzen.
S. 213 Marx & Engels (MeW 3, 75–76): Die individuen gingen immer von sich aus, natürlich 
aber von sich innerhalb ihrer gegebenen historischen Bedingungen und Verhältnisse [...] 
aber im Lauf der historischen entwicklung und gerade durch die innerhalb der Teilung 
der arbeit unvermeidliche Verselbständigung der gesellschaftlichen Verhältnisse tritt ein 
unterschied heraus zwischen dem Leben jedes individuums, soweit es persöhnlich ist [...] Der 
unterschied des persönlichen individuums gegen das klassenindividuum, die Zufälligkeit 
der Lebensbedingungen für das in[dividuum] tritt erst mit dem auftreten der klasse [ein], 
die selbst ein Produkt der Bourgeoisie ist. Die konkurrenz und der kampf [der] individuen 
untereinander [erz]eugt und en[twickelt] erst diese Zufälligkeit als solche.
S. 213 Marx & Engels (MeW 3, 77): [Bei den Proletarien [...] ist [...]] die arbeit, und damit 
sämtliche existenzbedingungen der heutigen Gesellschaft, für sie zu etwas Zufälligem geworden, 
worüber die einzelner Proletarier keine kontrolle haben [...]
S. 213 Marx & Engels (MeW 3, 77): [...] ihrer naturwüchsichkeit entkleidet und der Macht 
der vereinigten individuen unterwirft.
S. 214-215 Marx (MeW 33, 209): Die Weltgeschichte wäre allerdings sehr bequem zu machen, 
wenn der kampf nur unter der Bedingung unfehlbar günstiger Chancen aufgenommen würde. 
sie wäre andrerseits sehr mystischer natur, wenn ”Zufälligkeiten” keine Rolle spielten. Diese 
Zufälligkeiten fallen natürlich selbst in den allgemeinen Gang der entwicklung und werden 
durch andre Zufälligkeiten wieder kompensiert. aber Beschleunigung und Verzögerung sind 
sehr von solchen ”Zufälligkeiten” abhängig – unter denen auch der ”Zufall” des Charakters der 
Leute, die zuerst an der spitze der Bewegung stehn, figuriert. / Der entscheidend ungünstige 
”Zufall” ist diesmal keineswegs in den allgemeinen Bedingungen der französischen Gesellschaft 
zu suchen, sondern in der anwesenheit der Preussen in Frankreich und ihrer stellung dicht 
vor Paris [...] Wie die sache auch unmittelbar verlaufe, ein neuer ausgangspunkt von 
welthistorischer Wichtigkeit ist gewonnen.
S. 215 Marx & Engels (MeW 3, 54): [...] blosse Zufälle, wie irruptionen barbarischer Völker, 
selbst gewöhnliche kriege, reichen hin, ein Land mit entwickelten Produktivkräften und 
Bedürfnissen dahin zu bringen, dass es wieder von vorne anfangen muss.
S. 216 Marx (GRD 376): Lassen sie [so. die Menschen] sich endlich nieder, so wird es von 
verschiednen äusserlichen, klimatischen, geographischen, physischen etc. Bedingungen sowohl, 
wie von ihrer besondren naturanlage etc. abhängen – ihrem stammcharakter –, wie mehr oder 
minder diese ursprüngliche Gemeinschaft modifiziert wird.
S. 216 Marx (MeW 23, 372): Verschiedne Gemeinwesen finden verschiedne Produktionsmittel 
und verschiedne Lebensmittel in ihrer naturumgebung vor. ihre Produktionsweise, Lebensweise 
und Produkte sind daher verschieden.
S. 216 Marx (MeW 23, 496): Die umwälzung der gesellschaftlichen Betriebsweise, dies 
notwendige Produkt der umwandlung des Produktionsmittels, vollzieht sich in einem bunten 
Wirrwarr von Übergangsformen.
S. 216 Marx (GRD 189): es ist zu bedenken, dass die neuen Produktivkräfte und 
Produktionsverhältnisse sich nicht aus nichts entwickeln [...] sondern innerhalb und 
gegensätzlich gegen vorhandne entwicklung der Produktion und überlieferte, traditionelle 
eigentumsverhältnisse.
S. 216 Marx (MeW 25, 801): [[...] sobald die] beständige Reproduktion der Basis des 
bestehenden Zustandes, des ihm zugrunde liegenden Verhältnisses, im Lauf der Zeit geregelte 
und geordnete Form annimmt; und diese Regel und Ordnung ist selbst ein unentbehrliches 
Moment jeder Produktionsweise, die gesellschaftliche Festigkeit und unabhängigkeit von 
blossem Zufall oder Willkür annehmen soll. sie ist eben die Form ihrer gesellschaftlichen 
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Befestigung und daher ihrer relativen emanzipation von blosser Willkür und blossem Zufall.
S. 216-217 Marx (MeW 25, 800): [[...] dass] dieselbe ökonomische Basis – dieselbe den 
Hauptbedingungen nach – durch zahllos verschiedne empirische umstände, naturbedingungen, 
Racenverhältnisse, von aussen wirkende geschichtliche einflüsse usw., unendliche Variationen 
und abstufungen in der erscheinung zeigen kann, die nur durch analyse dieser empirisch 
gegebnen umstände zu begreifen sind.
S. 217 Marx (GRD 189): Dies organische system selbst als Totalität hat seine Voraussetzungen, 
und seine entwicklung zur Totalität besteht eben [darin], alle elemente der Gesellschaft sich 
unterzuordnen, oder die ihm noch fehlenden Organe aus ihr heraus zu schaffen.
S. 217 Engels (MeW 37, 463): es ist eine Wechselwirkung aller dieser Momente, worin 
schliesslich durch alle die unendliche Menge von Zufälligkeiten (d.h. von Dingen und 
ereignissen, deren innerer Zusammenhang untereinander so entfernt oder so unnachweisbar 
ist, dass wir ihn als nicht vorhanden betrachten, vernachlässigen können) als notwendiges die 
ökonomische Bewegung sich durchsetzt.
S. 218 Engels (MeW 39, 207): Je weiter das Gebiet, das wir grade untersuchen, sich vom 
Ökonomischen entfernt und sich dem reinen abstrakt ideologischen nähert, desto mehr 
werden wir finden, dass es in seiner entwicklung Zufälligkeiten aufweist, desto mehr im 
Zickzack verläuft seine kurve.

Jakso 7.3.

S. 219 Althusser (1994 [1982], 541): Épicure nous explique qu’avant la formation du monde 
une infinité d’atomes tombaient, parallèlement, dans le vide. ils tombent toujours. Ce qui 
implique qu’avant le monde il n’y eût rien, et en même temps que tous les éléments du monde 
existassent de toute éternité avant qu’aucun monde ne fût.
S. 219 Althusser (1994 [1982], 541): [...] l’origine de tout monde, donc de toute réalité et de 
tout sens soit due à une déviation [...] la Déviation et non la Raison ou la Cause soit l’origine 
du monde [...]
S. 221 Marx (MeW 23, 742): Geld und Ware sind nicht von vornherein kapital [...] sie 
bedürfen der Verwandlung in kapital. Diese Verwandlung selbst aber kann nur unter 
bestimmten umständen vorgehn, die sich dahin zusammenspitzen: Zweierlei sehr verschiedene 
sorten von Warenbesitzern müssen sich gegenüber und in kontakt treten, einerseits eigner 
von Geld, Produktions- und Lebensmittel [...] andrerseits freie arbeiter, Verkäufer der eignen 
arbeitskraft und daher Verkäufer von arbeit.
S. 221 Marx (MeW 23, 744): [ihre Geschichte] nimmt in verschiedenen Ländern verschiedene 
Färbung und durchläuft die verschiedenen Phasen in verschiedener Reihenfolge und in 
verschiedenen Geschichtsepochen.
S. 222 Althusser (1994 [1982], 561): [...] le rejet radical de toute philosophie de l’essence 
(Ousia, Essentia, Wesen), c’est-à-dire de la Raison (Logos, Ratio, Vernunft), donc de l’Origine 
et de la Fin [...]
S. 223 Althusser (1994 [1982], 563): [[...] le matérialisme de la rencontre] est non celui d’un 
sujet (fût-il Dieu ou le prolétariat), mais celui d’un processus, sans sujet mais imposant aux 
sujets (individus ou autres) qu’il domine l’ordre de son développment sans fin assignable.

Jakso 7.4.1.

S. 224 Schmidt (1993 [1962], 8): Marx geht von der natur aus als ‘der ersten Quelle aller 
arbeitsmittel und -gegenstände’, das heisst, er sieht sie von vornherein relativ auf menschliche 
Tätigkeit. alle sonstigen aussagen über natur, seien sie spekulativer, erkenntnistheoretischer 
oder naturwissenschaftlicher art, setzen die Gesamtheit der technologisch-ökonomischen 
aneignungsweisen der Menschen, gesellschaftliche Praxis, jeweils schon voraus.
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S. 224 Marx (eB 1, 587): aber auch die Natur, abstrakt genommen, für sich, in der Trennung 
vom Menschen fixiert, ist für den Menschen nichts.
S. 224 Marx (eB 1, 587): Die Natur als Natur [...] die natur getrennt, unterschieden von 
diesen abstraktionen ist Nichts, ein sich als Nichts bewährendes Nichts, ist sinnlos oder hat nur 
den sinn einer Äusserlichkeit, die aufgehoben werden muss.

Jakso 7.4.2.1.

S. 226-227 Marx (MeW 25, 828): Wie der Wilde mit der natur ringen muss, um seine 
Bedürfnisse zu befriedigen, um sein Leben zu erhalten und zu reproduzieren, so muss es 
der Zivilisierte, und er muss es in allen Gesellschaftsformen und unter allen möglichen 
Produktionsweisen. Mit seiner entwicklung erweitert sich dies Reich der naturnotwendigkeit, 
weil die Bedürfnisse; aber zugleich erweitern sich die Produktivkräfte, die diese befriedigen. 
Die Freiheit in diesem gebiet kann nur darin bestehn, dass der vergesellschaftete Mensch, die 
assoziierten Produzenten, diesen ihren stoffwechsel mit der natur rationell regeln, unter ihre 
gemeinschaftliche kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht 
zu werden [...]

Jakso 7.4.2.2.

S. 228 Marx (MeW 32, 53): Die erste Wirkung der kultur nützlich, schliesslich verödend durch 
entholzung etc. [...] [dass] die kultur – wenn naturwüchsig vorschreitend und nicht bewusst 
beherrscht [...] Wüsten hinter sich zurücklässt, Persien, Mesopotamien etc., Griechland.
S. 229 Engels (MeW 20, 327): Übrigens ist die sich ewig wiederholende aufeinanderfolge 
der Welten in der endlosen Zeit nur die logische ergänzung des nebeneinanderbestehens 
zahlloser Welten im endlosen Raum [...] / es ist ein ewiger kreislauf [...] in dem die Zeit 
der höchsten entwicklung, die Zeit des organischen Lebens und noch mehr die des Lebens 
selbst-und naturbewusster Wesen ebenso knapp bemessen ist wie der Raum, in dem Leben 
und selbstbewusstsein zur Geltung kommen [...]

Jakso 7.4.2.3.

S. 231 Marx & Engels (MeW 3, 43): [[...] dass] die vielberühmte ‘einheit des Menschen mit 
der natur’ in der industrie von jehen bestanden und in jeder epoche je nach der geringeren 
oder grösseren entwicklung der industrie anders bestanden hat, ebenso wie der ‘kampf ’ des 
Menschen mit der natur, bis zur entwicklung seiner Produktivkräfte auf einer entsprechenden 
Basis.
S. 231-232 Marx (MeW 25, 270): Die Produktivität der arbeit ist auch an naturbedingungen 
gebunden, die oft minder ergiebig werden im selben Verhältnis, wie die Produktivität – soweit 
sie von gesellschaftlichen Bedingungen abhängt – steigt. Daher entgegengesetzte Bewegung 
in diesen verschiednen sphären, Fortschritt hier, Rückschritt dort. Man bedenke z.B. den 
blossen einfluss der Jahreszeiten, wovon die Menge des grössten Teils aller Rohstoffe abhängt, 
erschöpfung von Waldungen, kohlen-und eisenbergwerken etc.
S. 232 Marx (MeW 23, 529): [und] jeder Fortschritt der kapitalistischen agrikultur ist nicht 
nur ein Fortschritt in der kunst, den arbeiter, sondern zugleich in der kunst, den Boden 
zu berauben, jeder Fortschritt in steigerung seiner Fruchtbarkeit für eine gegebene Zeitfrist 
zugleich ein Fortschritt im Ruin der dauernden Quellen dieser Fruchtbarkeit.

Jakso 7.4.2.4.

S. 233 Marx (eB 1, 565): [es ist] die sichtbare Gottheit, die Verwandlung aller menschlichen 
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und natürlichen eigenschaften in ihr Gegenteil, die allgemeine Verwechslung und Verkehrung 
der Dinge; es verbrüdert unmöglichkeiten [...]
S. 233 Marx (eB 1, 566): Da das Geld als der existierende und sich betätigende Begriff des 
Wertes alle Dinge verwechselt, vertauscht, so ist es die allgemeine Verwechslung und Vertauschung 
aller Dinge, also die verkehrte Welt, die Verwechslung und Vertauschung aller natürlichen und 
menschlichen Qualitäten.
S. 233 Marx (eB 1, 506–507): [[...] dass] an die stelle der ehrenehe mit der erde die ehe des 
interesses tritt und die erde ebenso zum schacherwert herabsinkt wie der Mensch.
S. 233-234 Marx (MeW 25, 821): [auf der anderen seite] reduziert das grosse Grundeigentum 
die agrikole Bevölkerung auf ein beständig sinkendes Minimum und setzt ihr eine beständig 
wachsende, in grossen städten zusammengedrängte industriebevölkerung entgegen; es erzeugt 
dadurch Bedingungen, die einen unheilbaren Riss hervorrufen in dem Zusammenhang des 
gesellschaftlichen und durch die naturgesetze des Lebens vorgeschriebnen stoffwechsels, 
infolge wovon die Bodenkraft verschleudert und diese Verschleuderung durch den Handel 
weit über die Grenzen des eignen Landes hinausgetragen wird.

Jakso 7.4.2.5.

S. 234-235 Marx (eB 1, 577): Das gegenständliche Wesen wirkt gegenständlich [...] es schafft, 
setzt nur Gegenstände, weil es durch Gegenstände gesetzt ist, weil es von Haus aus Natur ist.
S. 235 Marx (eB 1, 578): Die sonne ist der Gegenstand der Pflanze, ein ihr unentbehrlicher, 
ihr Leben bestätigender Gegenstand, wie die Pflanze Gegenstand der sonne ist, als Äusserung 
von der lebenserweckender kraft der sonne, von der gegenständlicher Wesenskraft der sonne.
S. 235 Marx (eB 1, 516): Die natur ist der unorganische Leib des Menschen, nämlich die 
natur, soweit sie nicht selbst menschlicher körper ist. Der Mensch lebt von der natur, heisst: 
Die natur ist sein Leib, mit dem er in beständigem Prozess bleiben muss, um nicht zu sterben. 
Dass das physische und geistige Leben des Menschen mit der natur zusammenhängt, hat 
keinen anderen sinn, als dass die natur mit sich selbst zusammenhängt, denn der Mensch ist 
ein Teil der natur. 
S. 235 Marx (eB 1, 574): Das Grosse [an der Hegelschen Phänomenologie [...]] ist [...] dass er 
[...] das Wesen der Arbeit fasst und den gegenständlichen Menschen, wahren, weil wirklichen 
Menschen, als Resultat seiner eignen Arbeit begreift.
S. 235 Marx (MeW 23, 57): Die arbeit ist zunächst ein Prozess zwischen Mensch und 
natur, ein Prozess, worin der Mensch seinen stoffwechsel mit der natur durch seine eigne 
Tat vermittelt, regelt und kontrolliert. er tritt dem naturstoff selbst als eine naturmacht 
gegenüber. Die seiner Leiblichkeit angehörigen naturkräfte, arme und Beine, kopf und Hand, 
setzt er in Bewegung, um sich den naturstoff in einer für sein eignes Leben brauchbaren Form 
anzueignen. indem er durch diese Bewegung auf die natur ausser ihm wirkt und sie verändert, 
verändert er zugleich seine eigne natur.
S. 235 Marx (MeW 23, 192): als Bildnerin von Gebrauchswerten, als nützliche arbeit, ist 
die arbeit daher eine von allen Gesellschaftsformen unabhängige existenzbedingung des 
Menschen, ewige naturnotwendigkeit, um den stoffwechsel zwischen Mensch und natur, 
also das menschliche Leben zu vermitteln.
S. 235 Marx (MeW 23, 57–58): Die Gebrauchswerte Rock, Leinwand usw., kurz die 
Warenkörper, sind Verbindungen von zwei elementen, naturstoff und arbeit [...] Der Mensch 
kann in seiner Produktion nur verfahren, wie die natur selbst, d.h. nur die Formen der stoffe 
ändern. noch mehr. in dieser arbeit der Formung selbst wird er beständig unterstützt von 
naturkräften.
S. 235 Marx (MeW 23, 229): es versteht sich von selbst mit Lucretius ”nil posse creari de 
nihilo”. aus nichts wird nichts [...] [ihrerseits] ist die arbeitskraft vor allem in menschlichen 
Organismus umgesetzter naturstoff.
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S. 236 Ricardo (Marxin siteeramana; MeW 26.1, 31–32): Hilft die natur dem Menchen in 
der Manufaktur nicht? sind Wind-und Wasserkraft, die unsere Maschinen antreiben und 
der schifffahrt dienen, nichts? Der atmosphärische Druck und die Dampfkraft, die es uns 
ermöglichen, erstaunliche Maschinen zu benutzen – sind sie keine naturgaben? Dabei sprechen 
wir gar nicht über die Wirkungen der Hitze beim enthärten und schmelzen von Metallen, über 
die Zersetzung der Luft beim Färb-und Gerägungsprozess. es kann keine Manufaktur genannt 
werden, in der die natur nicht dem Menschen grosszügig und unentgeltlich hilft.

Jakso 7.4.2.6.

S. 237 Marx (eB 1, 545): Die Erdschöpfung hat einen gewaltigen stoss erhalten durch die 
Geognosie, d.h. durch die Wissenschaft, welche die erdbildung, das Werden der erde, als 
einen Prozess, als selbsterzeugung darstellte. Die generatio aequivoca ist die einzige praktische 
Widerlegung der schöpfungstheorie. 
S. 237 Marx (eB 1, 544): Die Geschichte selbst ist ein wirklicher Teil der Naturgeschichte, des 
Werdens der natur zum Menschen. 
S. 237 Marx (MeW 2, 135): unter den der Materie eingebornen eigenschaften ist die Bewegung 
die erste und vorzüglichste, nicht nur als mechanische und mathematische Bewegung, sondern 
mehr noch als Trieb, Lebensgeist [...] Die primitiven Formen der letztern sind lebendige, 
individualisierende, ihr inhärente, die spezifischen unterschiede produzierende Wesenskräfte.
S. 237 Marx (MeW 2, 136): Die sinnlichkeit verliert ihre Blume und wird zur abstrakten 
sinnlichkeit des Geometers. Die physische Bewegung wird der mechanischen oder mathematischen 
geopfert [...] Der Materialismus wird menschenfeindlich.
S. 238 Marx (1972 [1845], 438): Die naturmächte und sozialen Mächte, welche die industrie 
ins Leben beschwört (ruft), stehn ganz in demselben Verhältnis zu ihr wie das Proletariat. Heute 
noch sind sie seine sklaven, in denen er nichts als Träger (Werkzeuge) seiner eigennütziger 
(schmutzigen) Profithabsucht sieht, zerbrechen sie morgen ihre ketten und zeigen sich als 
Träger einer menschlichen entwicklung, die ihn mit seiner industrie in die Luft sprengt [...] 
morgen zersprengen sie die ketten, wodurch er [so. der Bourgeois] sie vom Menschen trennt 
und so aus einem wirklichen gesellschaftlichen Band in ketten der Gesellschaft verwandelt 
(karikiert).
S. 238 Marx (MeW 25, 833): [[...] so dass nicht der Boden] den ihm gehörigen Teil des 
Produkts zu ersatz und steigerung seiner Produktivität erhält [...]
S. 238 Marx (MeW 25, 832–833): [[...] der Grund und Boden [...] der] sich [...] auf die 
Hinterfüsse stellt und als selbständige Macht seinen anteil fordert von dem mit seiner Hilfe 
erzeugten Produkt [...]
S. 238 Marx (MeW 30, 131): Obgleich grob englisch entwickelt, ist dies das Buch, das die 
naturhistorische Grundlage für unsere ansicht enthält.
S. 238 Marx (MeW 30, 578): sehr bedeutend ist Darwins schrift und passt mir als 
naturwissenschaftliche unterlage des geschichtlichen klassenkampfes [...] Trotz allem 
Mangelhaften ist hier zuerst der ”Teleologie” in der naturwissenschaft nicht nur der Todesstoss 
gegeben, sondern der rationelle sinn derselben empirisch auseinandergelegt.
S. 239 Marx (eB 1, 516–517): in der art der Lebenstätigkeit liegt der ganze Charakter einer 
species, ihr Gattungscharakter [...] / Das Tier ist unmittelbar eins mit seiner Lebenstätigkeit. 
es unterscheidet sich nicht von ihr. es ist sie. Der Mensch macht seine Lebenstätigkeit selbst 
zum Gegenstand seines Wollens und seines Bewusstseins. er hat bewusste Lebenstätigkeit [...] 
/ [Zwar] produziert auch das Tier. es baut sich ein nest, Wohnungen, wie die Biene, Biber, 
ameise etc. [...] es produziert einseitig, während der Mensch universell produziert [...] es 
produziert nur sich selbst, während der Mensch die ganze natur reproduziert [...] Das Tier 
formiert nur nach dem Mass und dem Bedürfnis der species, der es angehört, während der 
Mensch nach dem Mass jeder species zu produzieren weiss und überall das inhärente Mass 
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dem Gegenstand anzulegen weiss; der Mensch formiert daher auch nach den Gesetzen der 
schönheit.
S. 240 Marx (MeGa ii/3.6, 1919): [Der Pflug [...]] passte in den Rahmen der kleinen 
Production vollständig. Die Tiere wirkten hier, wie sie vorher beim Ziehen und schleppen 
von Lasten gewirkt hatten, als lebendige Locomotiven. sie besitzen freiwillige Bewegung 
wie der Mensch und der Mensch hatte bereits gelernt ihren Willen der Leitung des seinigen 
unterzuordnen. Die Bewegung war schon der Terrainschwierigkeiten wegen unregelmässig und 
der Mensch hatte nicht nur beständig zu leiten, sondern selbst mit dem Vieh Hand anzulegen, 
sobald der karren in den Dreck geritten war [...] Bei der einfachen anwendung der Thierkraft 
bleibt das Princip der freiwilligen Bewegung vorherrschend; der rein mechanische akt ist unter 
der Hülle der freiwilligen Bewegung versteckt und tritt daher nicht hervor. Ganz anders z.B. 
schon bei der Mühle, wo die Thiere mit verbundnen augen im kreise herumgeführt oder 
gejagt werden. Die Bewegung erscheint hier schon als widernatürlich, und auf regelmässige 
mechanische Linie, die kreislinie, reducirt.
S. 240 Marx (MeGa ii/3.6, 1973): soweit Thiere nicht rein mechanisch angewandt werden, 
wie beim Drehen einer Mühle, beruht ihre anwendung ganz darauf, dass sie sich freiwillig 
bewegen und auf ihren Willen durch den menschlichen Willen gewirkt wird, ein Princip, das 
nichts gemein hat mit der mechanischen Production. Zudem können sie als power in der 
Manufactur nur to a very small degree angewandt werden, weil ihre massenhafte anwendung 
enormen Raum erfordern würde.
S. 240 Engels (MeW 20, 452): es versteht sich übrigens von selbst, dass es uns nicht einfällt, den 
Tieren die Fähigkeit planmässiger, vorbedachter Handlungsweise abzustreiten. im Gegenteil. 
Planmässige Handlungsweise existiert im keime schon überall, wo Protoplasma, lebendiges 
eiweiss existiert und reagiert [...] Die art, wie insektenfressende Pflanzen ihre Beute abfangen, 
erscheint ebenfalls in gewisser Beziehung als planmässig, obwohl vollständig bewusstlos. Bei 
den Tieren entwickelt sich die Fähigkeit bewusster, planmässiger aktion im Verhältnis zur 
entwicklung des nervensystems und erreicht bei den säugetieren eine schon hohe stufe.

Jakso 7.4.3.1.

S. 241 Marx (MeW 1, 122–123): [...] ein effektvolles, tatkräftiges Liebesverhälnis des 
Waldhüters zu seinem schützling, ein Verhältnis, in welchem er gleichsam mit dem Holze 
verwächst.
S. 242 Marx (eB 1, 512): Je mehr der arbeiter sich ausarbeitet, um so mächtiger wird die 
fremde, gegenständliche Welt, die er sich gegenüber schafft [...]
S. 242 Marx (eB 1, 514): [...] im Akt der Produktion, innerhalb der produzierenden Tätigkeit 
selbst.
S. 242-243 Marx (eB 1, 514): Wie würde der arbeiter dem Produkt seiner Tätigkeit 
fremd gegenübertreten können, wenn er im akt der Produktion selbst sich nicht sich selbst 
entfremdete?
S. 243 Marx (eB 1, 515): Das Verhältnis des arbeiters zum Produkt der Arbeit als fremden und 
über ihn mächtigen Gegenstand [...] ist zugleich das Verhältnis zur sinnlichen aussenwelt, zu 
den naturgegenständen als einer fremden, ihm feindlich gegenüberstehenden Welt.
S. 243 Marx (eB 1, 548): Die Lichtwohnung [...] hört auf, für den arbeiter zu sein [...] Der 
Schmutz, diese Versumpfung, Verfaulung des Menschen, der Gossenablauf (dies ist wörtlich zu 
verstehn) der Zivilisation wird ihm ein Lebenselement. Die völlige unnatürliche Verwahrlosung, 
die verfaulte natur, wird zu seinem Lebenselement.
S. 243 Marx (eB 1, 490): [...] die allgemeine Vergiftung, wie sie in grossen städten sich zeigt 
[...]
S. 243 Marx (eB 1, 522): [...] [dass] in bezug auf den arbeiter, welcher sich durch die arbeit 
die natur aneignet, die aneignung als entfremdung erscheint [...]
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S. 244 Marx (eB 1, 515–516): Physisch lebt der Mensch nur von diesen naturprodukten, 
mögen sie nun in der Form der nahrung, Heizung, kleidung, Wohnung etc. erscheinen. Die 
universalität des Menschen erscheint praktisch eben in der universalität, die die Ganze natur 
zu seinem unorganischen körper macht [...] Der Mensch lebt von der natur, heisst: Die natur 
ist sein Leib, mit dem er in bestätigem Prozess bleiben muss, um nicht zu sterben.
S. 244 Marx (eB 1, 517): [...] verwandelt seinen Vorzug vor dem Tier in den nachteil, dass 
sein unorganischer Leib, die natur, ihm entzogen wird.
S. 245 Marx (eB 1, 536): Dieser kommunismus ist als vollendeter naturalismus = Humanismus, 
als vollendeter Humanismus = naturalismus, er ist die wahrhafte auflösung des Widerstreits 
zwischen dem Menschen mit der natur und mit dem Menschen [...]
S. 245 Marx (eB 1, 538): also die Gesellschaft ist die vollendete Wesenseinheit des Menschen mit 
der natur, die wahre Resurrektion der natur, der durchgeführte naturalismus des Menschen 
und der durchgeführte Humanismus der natur.
S. 245 Marx (eB 1, 540): Das Bedürfnis oder der Genuss haben [...] ihre egoistische natur 
und die natur ihre blosse Nützlichkeit verloren, indem der nutzen zum menschlichen nutzen 
geworden ist. 
S. 245 Marx (eB 1, 506): [...] existiert noch der schein eines innigern Verhältnisses zwischen 
dem Besitzer und der erde, als das des blossen sachlichen Reichtums. Das Grundstück [...] 
erscheint als der unorganische Leib seines Herrn. 
S. 245 Marx (eB 1, 506): [...] ebenso eine gemütliche seite. sitten, Charakter etc. ändern 
sich von einem Grundstück zum andern und scheinen mit der Parzelle eins, während später 
nur mehr der Beutel des Menschen, nicht sein Charakter, seine individualität, ihn auf das 
Grundstück beziehn.
S. 245 Marx (eB 1, 508): [...] auf eine vernünftige und nicht mehr durch Leibeigenschaft, 
Herrschaft und eine alberne eigentumsmystik vermittelte Weise die gemütliche Beziehung des 
Menschen zur erde herstellt, indem die erde aufhört, ein Gegenstand des schachers zu sein, 
und durch die freie arbeit und den freien Genuss wieder ein wahres, persöhnliches eigentum 
des Menschen wird.
S. 246 Marx (eB 1, 554): Wir haben oben gesagt, dass der Mensch zu der Höhlenwohnung 
etc., aber zu ihr unter einer entfremdeter, feindseligen Gestalt zurückkehrt. Der Wilde in seiner 
Höhle – diesem unbefangen sich zum Genuss und schutz darbietenden naturelement – fühlt 
sich nicht fremder, oder fühlt sich vielmehr so heimishc, als der Fisch im Wasser. aber die 
kellerwohnung des armen ist ein feindliches, als ‘fremde Macht an sich haltende Wohnung, 
die sich ihm nur hingibt, sofern er seinen Blutschweiss ihr hingibt’, die er nicht als seine Heimat 
– wo er endlich sagen könnte, hier bin ich zu Hause – betrachten darf [...]
S. 246 Marx (eB 1, 520): [... dass,] wenn das Privateigentum als Grund, als ursache der 
entäusserten arbeit erscheint, es vielmehr eine konsequenz derselben ist [...] später schlägt 
dies Verhältnis in Wechselwirkung um.
S. 246 Marx (eB 1, 521–522): Wie, fragen wir nun, kömmt der Mensch dazu, seine Arbeit zu 
entäussern, zu entfremden? Wir haben schon viel für die Lösung der aufgabe gewonnen, indem 
wir die Frage nach dem Ursprung des Privateigentums in die Frage nach dem Verhältnis der 
entäusserten arbeit zum entwicklungsgang der Menschheit verwandelt haben [...] Wenn man 
von der arbeit spricht, so hat man es unmittelbar mit dem Menschen selbst zu tun.

Jakso 7.4.3.2.

S. 248 Marx (GRD 378): Die erde an sich – sosehr sie Hindernisse darbieten mag, um 
sie zu bearbeiten, sich wirklich anzueignen – bietet kein Hindernis dar, sich zu ihr als der 
unorganischen natur des lebendigen individuums, seiner Werkstätte, dem arbeitsmittel, 
arbeitsobjekt und Lebensmittel des subjekts zu verhalten.
S. 248 Marx (GRD 388): [...] wie das arbeitende subjekt natürliches individuum, natürliches 
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Dasein – erscheint [MeGa:ssa: Dasein [war, so] erschien] die erste objektive Bedingung seiner 
arbeit als natur, erde, als sein unorganischer Leib; er selbst ist nicht nur der organische Leib, 
sondern diese unorganische natur als subjekt.
S. 248 Marx (GRD 396): a u f l ö s e n des Verhaltens zur erde – Grund und Boden – als 
natürlicher Produktionsbedingung, – zu der er sich als seinem eignen unorganischen Dasein 
verhält; dem Laboratorium seiner kräfte, und der Domäne seines Willens. 
S. 248 Marx (GRD 401): solche historische auflösungsprozesse sind sowohl auflösung der 
Hörigkeitsverhältnisse, die den arbeiter an Grund und Boden und den Herrn des Grund und 
Bodens fesseln [...] dieses ist in Wahrheit sein ablösungsprozess von der erde [...]
S. 248-249 Marx (GRD 187): [Der Grundeigentümer] clears dann, wie steuart sagt, das 
Land von seinen überflüssigen Mäulern, reisst die kinder der erde los von der Brust, worauf 
sie gewachsen, und verwandelt so selbst die erdarbeiter, die ihrer natur nach als unmittelbare 
subsistenzquelle erscheint, in vermittelte subsistenzquelle, von gesellschaftlichen Beziehungen 
rein abhängige.
S. 249 Marx (GRD 401): [...] die ihn als yeoman konstituierten, freien arbeitenden 
kleinen Grundeigentümer oder Pächter (colonus), freien Bauern [...] ebenso auflösung der 
klientelverhältnisse [...]
S. 249 Marx (GRD 411): einen innern Markt bildet sich das kapital rasch dadurch, dass es 
alle ländlichen nebengewerbe vernichtet, also für alle spinnt, webt, alle kleidet etc., kurz die 
früher als unmittelbare Gebrauchswerte geschaffenen Waren in die Form von Tauschwerten 
bringt, ein Prozess, der durch die Loslösung der arbeiter vom Grund und Boden und dem 
eigentum [...] an den Produktionsbedingungen sich von selbst ergiebt.
S. 249 Marx (MeW 25, 630–631): [...] [dass sie] den Grund und Boden als arbeitsbedingung 
gänzlich vom Grundeigentum und Grundeigentümer trennt, für den er weiter nichts vorstellt, 
als eine bestimmte Geldsteuer [...] [dass sie] so sehr den Zusammenhang loslöst, dass der 
Grundeigentümer sein ganzes Leben in konstantinopel zubringen kann, während sein 
Grundeigentum in schottland liegt.
S. 250 Marx (GRD 80): auf frühren stufen [...] erscheint das einzelne individuum voller, weil 
es eben die Fülle seiner Beziehungen noch nicht herausgearbeitet und als von ihm unabhängige 
gesellschaftliche Mächte und Verhältnisse sich gegenübergestellt hat. so lächerlich es ist, sich 
nach jener ursprünglichen Fülle zurückzusehnen, so lächerlich ist der Glaube bei jener vollen 
entleerung stehnbleiben zu müssen.
S. 250 Marx (GRD 440): [...] Wissen der natur (ebenso als praktische Macht über sie 
vorhanden) als seines realen Leibes.
S. 250 Marx (MeW 23, 94): [[...] sobald] die Verhältnisse des praktischen Werkeltagslebens 
den Menschen tagtäglich durchsichtig vernünftige Beziehungen zueinander und zur natur 
darstellen.
S. 251 Marx (MeW 25, 820): [...] als des gemeinschaftlichen ewigen eigentums, der 
unveräusserlichen existenz- und Reproduktionsbedingung der kette sich ablösender 
Menschengeschlechter [...] 
S. 251 Marx (MeW 25, 784): selbst eine ganze Gesellschaft, eine nation, ja alle gleichzeitigen 
Gesellschaften zusammengenommen, sind nicht eigentümer der erde. sie sind nur ihre Besitzer, 
ihre nutzniesser, und haben sie als boni patres familias den nachfolgenden Generationen zu 
hinterlassen.
S. 251-252 Marx (MeW 25, 828): [...] kann nur darin bestehn, dass der vergesellschaftete 
Mensch, die assoziierten Produzenten, diesen ihren stoffwechsel mit der natur rationell regeln, 
unter ihre gemeinschaftliche kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht 
beherrscht zu werden; ihn mit dem geringsten kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen 
natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehn.



Nuoren Marxin luonnonfilosofia ja sen ekologiset seuraukset  297

Loppuviitteet

S. 261 (viite 92) Marx (PO 1, 26/MeW 23, 27): […] das ideelle [ist] nichts anderes als das 
im Menschenkopf umgesetzte und übersetzte Materielle.
S. 265 (viite 144) Engels (MeW 16, 267): Der kapitalist sieht nur die stets disponible 
Überbevölkerung und verschleisst sie. Ob die Race zugrunde geht – après lui le déluge.
S. 268 (viite 185) Marx & Engels (MeW 3, 31): [...] den Menschen anfangs als eine durchaus 
fremde, allmächtige und unangreifbare Macht gegenübertritt […]
S. 268 (viite 185) Marx (MeW 23, 93–94): [Jene alten gesellschaftlichen Produktionsorganismen 
[...] sind bedingt durch] befangene Verhältnisse der Menschen [...] zu einander und zur 
natur.
S. 269 (viite 186) Marx (GRD 389): [...] auf eine bestimmte natur (sag hier noch erde, Grund 
und Boden) [...]
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Kronologisia tietoja

1818, 5.5., Marx syntyy Trierissä.

1831, 14.11., Hegel kuolee.

1833 Feuerbachin Baconista Spinozaan ilmestyy.

1833–1836 Hegelin Filosofian historian luennot ilmestyvät kirjamuodossa.

1835–1836, loka–elokuu, Marx opiskelee Bonnin yliopistossa.

1836, lokakuu, Marx aloittaa opinnot Berliinin yliopistossa.

1837 Marx kärsii masennuksesta ja liikarasituksesta ja muuttaa joksikin aikaa Berliinin 
vierustalle stralowin kylään, missä tutustuu nuorhegeliläisiin.

1837 Hegelin Historian filosofian luennot ilmestyvät kirjamuodossa.

1837 Feuerbachin Leibnizin filosofia ilmestyy.

1837 Marx kirjoittaa Kleanthes-nimisen dialogin, joka ei ole säilynyt.

1837, 10.–11.11., Marx kirjoittaa isälleen ainoan säilyneen kirjeen.

1838 Bruno Bauerin Vanhan Testamentin uskonto ilmestyy.

1838–1839 Feuerbachin Pierre Bayle ilmestyy.

1839, alkuvuosi, Marx kirjoittaa ensimmäisen epikuros-vihkon.

1839, huhti–elokuu, Marx kirjoittaa toisen, kolmannen, neljännen ja todennäköisesti myös 
viidennen epikuros-vihkon.

1839, mahdollisesti kesällä, Marx oivaltaa neljännessä epikuros-vihkossa atomien deklinaation 
merkittävyyden.

1839, elo- ja syyskuu, Feuerbachin ensimmäinen laaja Hegel-kritiikki ilmestyy Hallische 
Jahrbücherissä.

1839, loppuvuosi, Marx kirjoittaa Hegeliä koskevia ns. loogisia muistiinpanoja, mikä työ ehkä 
jatkuu loppuvuoteen 1841.

1839–1840, loka–helmikuu, Marx kirjoittaa kuudennen ja seitsemännen epikuros-vihkon.

1840, todennäköisesti alkupuoli, Marx ekserptoi aristoteleen Sielusta -teosta.
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1840, heinä–lokakuu, Marx aloittaa väitöskirjansa kirjoittamisen.

1840 Carl Friedrich köppenin Fredrik Suuri ja hänen vastustajansa ilmestyy.

1841, tammi–maaliskuu, Marx ekserptoi Leibnizin tekstejä.

1841, 6.4., Marx lähettää väitöskirjansa tarkastettavaksi Jenan yliopistoon.

1841, 15.4., Marxille myönnetään tohtorin arvo.

1841, puoliväli, Bruno Bauerin Synoptikkojen evankeelisen historian kritiikkiä ilmestyy.

1841, lokakuu, Bruno Bauerin Tuomiopäivän pasuuna ilmestyy.

1841, marraskuu, Feuerbachin Kristinuskon olemus ilmestyy.

1841–1842, vuodenvaihde, Marx suunnittelee uudelleen väitöskirjansa julkaisemista; hanke 
ei toteudu.

1844 Marx kirjoittaa Pariisissa Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset.

1845, helmikuu, Marxin ja engelsin Pyhä perhe ilmestyy.

1845 Marx kirjoittaa Brysselissä Friedrich List -arvion.

1845 Marx kirjoittaa Brysselissä Feuerbach-teesit.

1845–1846 Marx ja engels kirjoittavat Brysselissä Saksalaisen ideologian.

1847 Marxin Filosofian kurjuus ilmestyy.

1857–1858 Marx kirjoittaa Grundrissen.

1859 Marxin Poliittisen taloustieteen arvostelua ilmestyy.

1867 Marxin Pääoman ensimmäinen osa ilmestyy.

1883, 14.3., Marx kuolee Lontoossa.
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Kirjallisuus ja teosten nimilyhenteet 

Marxin ja Engelsin teokset

De = Marx, karl (2005) Demokritoksen ja Epikuroksen luonnonfilosofian ero. Toim. soPhi & 
karl Marx -seura. suom. Jukka Heiskanen. Minerva kustannus Oy, Jyväskylä. alkukielinen 
teksti teoksessa eB 1.

eB 1 = MeW, Ergänzungsband, Erster Teil.
GR = Marx, karl (1986) Vuosien 1857–1858 taloudelliset käsikirjoitukset (”Grundrisse”). Osat 

1 & 2. suom. antero Tiusanen. kustannusliike Progress, Moskova. alkukielinen teksti 
teoksessa GRD.

GRD = Marx, karl (1974) Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf ). Dietz 
Verlag, Berlin.

HOFk = Marx, karl (2009 [1843]) Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä. suom. Jukka Heiskanen. 
Minerva kustannus Oy, Jyväskylä.

ki = Marx, karl & engels, Friedrich (1976) Kirjeitä. suom. Timo koste & Vesa Oittinen. 
kustannusliike edistys, Moskova.

LD = engels, Friedrich (1971) Luonnon dialektiikka. suom. Tuure Lehén & Timo koste. 
kustannusliike edistys, Moskova. alkukielinen teksti teoksessa MeW 20.
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Marx, karl (1972 [1845]) (Über Friedrich Lists Buch ’Das nationale system der politischen 
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MeGa = Marx, karl & engels, Friedrich (1975–) Gesamtausgabe. Dietz Verlag, Berlin (1975–
1993) & akademie Verlag, Berlin (1998–). 

MeW = Marx, karl & engels, Friedrich (1956–) Werke. Dietz Verlag, Berlin. 
MP = engels, Friedrich (1972) Marxin Pääomasta. suom. Leo Holm. kustannusliike edistys, 
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(1800-luvun loppuun asti)

adv. col. = Plutarchus: adversus Colotem (Plutarkhos: kolotesta vastaan). käytetty editio 
Plutarch’s… (1967).
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Nuoren Marxin luonnonfilosofia ja sen ekologiset seuraukset  301

an. pr. = aristoteles: analytica priora (ensimmäinen analytiikka). käytetty suomenkielinen 
editio aristoteles (1989–2006), osa i.
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Summary

The Young Marx’s Natural Philosophy
and its Ecological Consequences

surprising or not, karl Marx’s first careful and thorough study was a natural-philo-
sophical tractate. He worked a long time on it, so that natural-philosophical ambitions 
marked significantly the beginnings of his independent thought. The text in question 
is his doctoral thesis The Difference between the Democritean and the Epicurean Philo-
sophy of Nature (written in 1840–1841) which still in our days belongs to his least 
known and examined works. This is somewhat strange and unfortu nate because in this 
early text Marx presents most comprehen sively his philosophical conception of nature 
which in its turn seems to be somehow connected with his later, properly ecological 
views contained in  his materialist conception of history and analyses of capitalism. 

The aim of this work is to reveal the ecological potentials of Marx’s doctoral thesis 
and to show the routes through which they developed into clearly ecological posi-
tions. Besides the main object also other Marx’s texts from the same period, above all 
a rather large preliminary work of the thesis called Notebooks on Epicurean Philosophy, 
are discussed. The aim is approached piece by piece, in the form of some more con-
crete themes and questions: 

at first, since the “main character” of Marx’s studies is without doubt epicurus, it 
is natural to begin by asking why Marx became interested just in him. it turns out 
that in Germany the ancient enlighter was quite highly appreciated e.g. by Ludwig 
Feuerbach and Marx’s Young Hegelian friend karl Friedrich köppen. also G.W.F. 
Hegel commended epicurus as a patron of science and rationalizer of ethics and rules 
of life, although not honoured his doctrines  in the most essential areas of philo sophy. 
in addition, Marx had got acquainted with French and German enlightenment mate-
rialists such as Francis Bacon and Paul Henri d’Holbach, and in this tradition of the 
more western europe the substantial philosophy of epicurus was valued even higher 
than in Germany.

secondly, what were the reasons that led  Marx to study extensively and enthusiasti-
cally natural philosophy? Was it not a peculiar choice even in connection with epicu-
rus who was better known for his ethical and practical wisdom? apparently, the arousal 
of Marx’s natural-philosophical ambitions was influenced by some German thinkers, 
besides Feuerbach especially by F.W.J. schelling who posited to natural philosophy a 
significant  role in the constitution of the whole system of philosophy. Worth men-
tioning is again also Hegel; his general construction of philosophy was dominated by 
logic, but this did not hinder him from painting a wide natural-philosophical pano-
rama in which nature developed to evermore complicated and self-regulating forms. 
as for the tradition of the more western europe, it goes without saying that it was 
relevant  in this respect too.

Thirdly, what were the reasons by virtue of which  Marx began to be more and 
more  interested in epicurus specifically as a theorist of atoms? The answer cannot be 
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simply deduced from the two previous circumstances, for the philosophical atomic 
theory was considered, especially in Germany, as a disputable and dubious concep-
tion.  G.W. Leibniz, Hegel and other thinkers had criticized sharply the mechanistic 
and reductionistic character of the atomistic  world view, and it was significant that 
even Feuerbach, in spite of his positive attitude to epicurus, was in 1837 inclined to 
reject atoms and turned rather to the Leibnizian monads. even in the more western 
europe the atomic doctrine had many opponents and antagonists although also more 
defenders than in Germany. Had also Marx come  to an  unfriendly  judgment on 
this theory, he would probably have, like Feuerbach,  given up his examinations into 
the topic very soon. 

in this work the answer to this third question is sought by a survey of the history 
of the philosophic atomic theory, i.e. of the relevant conversations and disputes by 
Lucretius, Cicero, aristotle, Bacon, isaac newton, immanuel kant etc., and again by 
Hegel and Feuerbach too. it turns out that the atomic theory contained some valuable, 
still in Marx’s times (as well as in ours) defensible aspects. it is e.g. well-known that it 
was able to give support to natural science in constructing various kinds of models of 
the structure of the world and matter. Further, the atomic theory was a clearly mate-
rialistic, i.e. anti-theological and anti-teleological doctrine.  Due to the ancient idea 
that all changes in the motions of the atoms were consequences of their collisions, the 
atoms were only causally, not teleologically determined. This view gave support to the 
gradual fading of the aristotelian view of the world and the restricting of teleological 
explanations to the living nature and human activity. 

Maybe not equally well-known is that the philosophic atomic theory contained 
also aspects with ecological potentials (clearly visible in Lucretius’ poem De rerum 
natura). For example, it implied a view to the active character of all things. This was 
a consequence of the idea that it was impossible to stop the motion of atoms, and in 
contradiction with the  one-sided ideology emphasizing man’s power over nature. in 
addition, it implied a kind of metabolism, circulation of elements between things. 
Because of the indivisibility and indestructibility of the atoms they moved endlessly 
from one thing to another. Last but not least, the atomic theory was marked by the 
pathos of fragility, vulnerability and transitoriness of all conglomerations of atoms, e.g. 
of all visible things. not even whole worlds were safe from decay and fall.

it seems that quite many of these various sides of the atomic theory might have 
roused  sympathy in Marx, but his most central motive to start his studies of the epi-
curean atomism was his endeavour to clarify in general the nature of the materialist 
philosophy up to his time, to inquire what in it was still valuable and what should be 
rejected. What happens soon after this is even more interesting: at a certain stage of  
his quests  Marx discovers in epicurus’ atomism a trait, almost unnoticed by previous 
philosophers and distinguishing it radically from the atomism of Democritus: the dec-
lination (Gr. parenklisis, Lat. declinatio or clinamen) of atoms, their spontaneous swerve 
or jump aside from their straight lines of motion. Marx becomes now conclusively 
convinced of the significance of his topic; he sees in the declination an idea largely 
abolishing the mechanistic character of the atomic doctrine, and praises it for this.

no doubt, by emphasizing the importance of the declination Marx tried to wrench 
the materialist tradition  to the direction of the best sides of the German idealism 
which had e.g. strived to conceptualize the progress and liveliness of nature. With the 
declination the strict and uniform determinism of the world vanishes and the whole 



316  

being gets a trait of contingency which in its turn leaves room not only for the rela-
tively free activity of man but also for the creativity or productivity of nature. When 
an atom “declines”, its motion is largely accidental, i.e. endogenous, independent of 
the coercion of its surroundings, and shows thus a certain creativity. in addition, a 
random and endogenous  declination gives each atom a unique character and is thus 
suitable for the so-called principle of individuation, a circumstance distinguishing 
things from each other. This corresponds to the pattern of thought of a philosopher 
who aims at the concretization of truth, as epicurus often did in his ethics.  

Due to the significant role given to the declination and the inventive interpreta-
tion of it, Marx’s doctoral thesis can be rated as one of the pioneering works in the 
formation of the modern image of epicurus. a part of Marx’s interpretations of ato-
mists concerns questions disputed still in our days, and a part – especially concerning 
Democritus but in some respects also epicurus – contains errors, the source of which 
can often be found in the circumstance that Marx trusts too much in Hegel’s opin-
ions of ancient thinkers and is in these years still to a certain degree influenced by the 
Hegelian idealism with its tendency to methodical schematism.  

How  then did Marx’s doctoral thesis and other texts from the same period work as 
forerunners of his later ideas? Marx’s thesis was not only a historic-philosophical study 
but also a declaration of his own natural philosophy and ontology. Consequently, the 
most important question is not how Marx later commented ancient philosophers but 
how his  earlier views influenced the very nature of his own later thought and some 
wide themes in it. 

at first, even if the later Marx sometimes falls to excessively deterministic state-
ments, his world view is in its essence anti-reductionistic and anti-mechanistic, thus 
admitting  a role to contingency and many kinds of concrete chances. This has been 
rightly noticed by Louis althusser in his pioneering essay The Underground Current 
of the Materialism of the Encounter (written in 1982) in which the matter is, however, 
developed to the other extreme and contingency given much more significance than 
did Marx and the epicureans. in any case, the antireductionistic character and a certain 
elasticity of Marx’s thought are splendidly visible in his political texts as well as in his 
descriptions of some particular areas and activities of capitalism, and fairly well in his 
materialist conception of history too. 

secondly, how did the young Marx’s natural philosophy influence on his later con-
ceptions of nature and ecological questions? it is possible to discern in Marx’s texts in 
his thesis period some more or less concrete nature themes that come again in sight in 
his later works, such as the injurious splintering of nature as a consequence of human 
activity, or the great significance of nature’s own activity and productivity and of the 
circulation of its elements. and even more, in addition to this kind of important but 
somewhat dispersed themes there exists a major line of thought tying them together 
and going throughout Marx’s all periods up to the Economic Manuscript of 1861–1863, 
Capital and other so-called mature works. already in his thesis period Marx had the 
opinion that sometimes in the dawn of history the relation between human beings 
and nature contained – in spite of all its difficulties – something  harmonious, whereas 
epicurus as a later and too individualistic a thinker came to know, against his original 
purposes, nature as his enemy. This kind of “progress” could be called the alienation of 
man from nature, and this is exactly how Marx begins to call it in 1844 in his famous 
Economic and Philosophical Manuscripts. in his works thereafter this type of alienation 



Nuoren Marxin luonnonfilosofia ja sen ekologiset seuraukset  317

takes a new form and gets a new name: it is now the long historical process of the 
separation of human beings from earth, the course of which Marx traces as one trait of 
his studies  on capitalism. 

Thus, Marx’s early natural philosophy had a significant effect on his life’s work and 
brought an ecological aspect to it.  

This study can be classified to the domain of the history of philosophy. To its sources 
belong, besides classical philosophy and Marx’s own texts, some newer positions on 
Marx’s natural philosophy and ecology. as for these latter, maybe their small amount 
and pioneering character are responsible for the fact that many of them cannot be 
considered as reflecting adequately  their topic. On the other hand, the  ideas of John 
Bellamy Foster in his Marx’s Ecology (2000) and kari Väyrynen in his History of Envi-
ronmental Philosophy from the Mother Earth Myth to Marx (in Finnish, 2006) turned 
out to be very beneficial to this work.
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