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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Käytännöllisen filosofian historian alaan kuuluva tutkimus käsittelee rakkauden ja moraalisuuden suhdetta Georg Wilhelm Friedrich Hegelin
(1770–1831) varhaistuotannossa. Tunteiden suhde moraaliin on klassinen käytännöllisen filosofian ongelma, mutta nuoren Hegelin näkemykset
rakkauden ja moraalisuuden suhteesta ovat suhteellisen tuntemattomia saksankielisen kielialueen ulkopuolella. Tutkimus selvittää rakkauden ja
moraalisuuden käsitteiden suhdetta Hegelin varhaistuotannossa. Erityishuomion kohteena on rakkauden vaikutus Hegelin eettisen ajattelun
kehitykseen ja Kant-kritiikkiin. Tutkielman kolmas tehtävä on kuvata aikaisempaa kommentaarikirjallisuutta monipuolisemmin Hegelin
varhaisen rakkauden käsitteen merkitystä ja sisältöä.
Tutkielman päälähteet ovat Hegelin postuumisti julkaistuja käsikirjoituksia, jotka suurimmaksi osaksi ovat säilyneet ainoastaan fragmentteina.
Erityisesti käsitellään niin kutsuttua "Tübingenin esseetä" (1792/3), "Die Positivität der christlichen Religion" -kirjoitusta (1795/1796) sekä
fragmentteja "Positiv wird ein Glaube genannt" (1797), "...so wie sie mehrere Gattungen kennenlernen" (1797) ja "...welchem Zwekke denn"
(1797/1798). Rakkauden ja moraalisuuden suhteen kannalta erityisen tärkeä on niin ikään fragmenteista koostuva "Der Geist des Christentums
und sein Schicksal" -kokonaisuus (1798–1800).
Varsinainen tutkimus jakaantuu viiteen lukuun. Ensimmäisessä tarkastellaan aikaisempaa kommentaarikirjallisuutta ja aiemman tutkimuksen
keskeisiä kysymyksiä. Lisäksi esitellään keskeiset käsitteet ‘rakkaus', ‘moraalisuus', ‘yhdistyminen' (Vereinigung), ‘elämä' ja ‘uskonto'. Toinen
luku käsittelee Hegelin ajattelun taustavaikutteita. Se kuvaa sekä Immanuel Kantin että 1700-luvun yhdistymisfilosofian näkemyksiä rakkauden
ja moraalisuuden suhteesta. Kolmas luku keskittyy rakkauden ja moraalisuuden teemoihin Hegelin Tübingenin (1788–92) ja Bernin (1793–6)
kausilla. Neljännessä luvussa tarkastellaan rakkautta ja moraalisuutta Hegelin Frankfurtin kaudella (1797–1800). Viides luku analysoi tarkemmin
rakkauden käsitettä eri näkökulmista. Lisäksi tutkielma sisältää johdannon ja tuloksia tarkastelevan luvun.
Tutkielman johtopäätös on seuraava: rakkauden käsite vaikutti Hegelin eettisen ajattelun kehitykseen kahdella tavalla. Ensinnäkin Hegelin
irtaantuminen Kantin moraalifilosofiasta tapahtui nimenomaan rakkauden käsitteen avulla. Toiseksi rakkaus tarjosi Hegelille moraalisuuden
ylittävän hyveellisyyden mallin. Rakkauteen pohjautuva hyveellisyys ylittää kantilaisen moraalisuuden, sillä kantilainen moraalisuus jakaa
ihmisen kahtia järjen ja aistisuuden sfääreihin, joista järki orjuuttaa aistisuutta, kun taas rakkaudesta toimiva ihminen on sisäisesti yhtenäinen.
Tutkimus osoittaa myös, että yritykset tulkita Hegelin varhaista rakkauden käsitettä yksinomaan uskonnollisesta tai kantilaisesta näkökulmasta
eivät onnistu kuvaamaan käsitteen sisältöä riittävän tarkasti. Työ korostaakin aikaisempaa kommentaarikirjallisuutta enemmän Hegelin
rakkauden käsitteen aistisuutta, sukupuolisuutta ja yhteyttä elämään.
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