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Ojanen esittää vielä, että nämä 
kolme eivät liity vain ulkoisesti yhteen 
vaan edellyttävät ja kietoutuvat tiiviisti 
toisiinsa. Rakkaus on kaipuuta, mutta 
kaipuu ei itsessään riitä, on myös oltava 
toivoa sen toteutumisesta ja uskottava, 
että se joskus toteutuu.

Rakkaus yhteiskunnallisena radikaalina

Ojanen siis tuo esiin sen, että rakkaus 
voi olla syvästi radikaali, vallitsevan 
todellisuuden ankeuden paljastamisen 
ja muuttamisen primus motor. Mutta 
nykyinen suuntaus ei näytä kulkevan 
kohti rakkaudenparatiisia, vaan päinvas-
toin pakenee sitä jatkuvasti kiihtyvällä 
vauhdilla. Miten Ojanen sitten suh-
teuttaa rakkauskäsityksensä vallitsevaan 
yhteiskunnalliseen tilanteeseen? Kirjasta 
löytyy luku nimeltä ”Rakkauden yhteis-
kunta”, joka pyrkii vastaamaan tähän.

Jonkin verran Ojanen nykymenoa 
arvosteleekin. Hän  esimerkiksi esittää, 
että meidän tulisi vapautua talouden 
ylivallan pakkopaidasta. Hän myös ar-
vostelee terävästi liberalismia sen omista 
historiallisista lähtökohdista käsin. Hän 
ottaa esimerkikseen Adam Smithin, 
klassisen liberalismin isän, joka oli 
ensimmäisiä vapaan markkinatalouden 
puolustajia. Mutta samalla Smith uskoi, 
että ”näkymätön käsi” ohjaa talouselä-
mää siten, että oman edun tavoittelu, 
jota liberalismi piti ja pitää talouden 
liikkeelle panevana voimana, lopulta 
koituu kaikkien parhaaksi. Näin Ojanen 
näkee, että Smithinkin taustalla väikkyi 
kristillisen moraalin ja lähimmäisenrak-
kauden kaunis periaate. Eli jos Smith 
olisi aavistanut, että oman edun tavoit-
telu ei edistäkään yhteistä hyvää, hän 
olisi mitä todennäköisimmin kärrännyt 
liberalistiset oppinsa kaatopaikalle. Näin 
Ojanen oivaltavasti Smithiin vetoamalla 
kääntää nykyliberalistien aseet heitä itse-
ään vastaan.

Mutta toisaalta Ojasen yhteiskunta-
analyysit ja kritiikki jää turhan kesyksi ja 
vaimeaksi. Hän perustaa näkemyksensä 
liikaa abstraktiin uskonnollisuuteen sen 
sijaan että kääntyisi esimerkiksi Marxin, 
Foucaultin tai muiden yhteiskunnalli-
sesti valveutuneiden radikaalien puoleen 
ja yhdistäisi rakkauskäsityksiään näiden 
yhteiskunnallisiin syväanalyyseihin.

Ehkä kaikkein jyrkin ja perustavin 
este yhteiskuntakritiikille piilee siinä 
Ojasen vakaumuksessa, että rakkaus on 

jo läsnä tässä meidän maailmassamme. 
Ojanen arvostelee yhteiskunnan arvos-
telijoita siitä, että he luovat katteettomia 
kauhukuvia nykymaailman menosta: 
koska tämä maailma on ylipäätään 
olemassa ja kasassa eikä ole räjähtänyt 
atomeiksi ja koska ihmisetkin osaavat 
edes jollain tavoin elää ihmisiksi eivätkä 
käy toistensa kurkkuun kiinni kadulla 
niin meidän ei pidä elää maailmanlopun 
tunnelmissa. Vaikka maailmassa onkin 
paljon pahaa, tuhoa ja turmellusta, hy-
vät, yhdistävät ja koossapitävät rakkau-
denvoimat ovat vahvasti niskan päällä.

Mutta itse tämä rakkauden kriteeri 
ja perustuntomerkki, kyky pitää yllä 
ja koossa todellisuutta, on mielestäni 
ongelmallinen. Eikö asia toisaalta ole 
aivan päinvastoin.Monet konservatiivi-
set yhteisöt ovat olleet hyvin tiiviitä ja 
pysyviä, vastustaneet kaikin voimin ”pa-
haa” muutosta ja ristiriitojen dialektiik-
kaa. Tästä hyvänä esimerkkinä Hitlerin 
Saksa ja Stalinin Neuvostoliitto.

Tästä huolimatta en halua kieltää 
sitä, että rakkaus on totta ja maailmassa 
läsnä. Näkisin kuitenkin rakkauden 
maailmassa olemisen enemmänkin 
potentiaalisena kykynä, kätkettynä mah-
dollisuutena, joka piilee kaukana kovan 
pinnan alla ja joka tulee todellistaa esi-
merkiksi yhteiskunnassa yhteiskunnan 
perusrakenteita ehkä hyvinkin voimalli-
sesti purkamalla ja muuttamalla. Ja tältä 
pohjalta toteaisin, että pahuus vallitsee, 
hallitsee ja pitää yhteiskuntaamme 
koossa raudanlujalla otteella, jonka alla 
hento ja hauras rakkaus odottaa vapaut-
tajaansa ja todellistajaansa kuin kallion 
sisään kahlehdittu enkeli.

Kaiken kaikkiaan Ojasen kirja on 
hyvä lähtökohta tällaisen todellistami-
sen pohdiskeluille. Kirjan ehdottomasti 
parasta antia on Ojasen näkemys rak-
kauden alati transendenssiin pyrkivästä 
luonteesta. Tätä teemaa tulisi vain kehi-
tellä ja kytkeä radikaaleihin ja muutosta 
pelkäämättömiin yhteiskuntafi losofi siin 
teemoihin.

Pekka Wahlstedt

Dialogisen välttämättömyys

Jukka Hankamäki, Dialoginen 
fi losofi a. Teoria, metodi, 
politiikka. Yliopistopaino, 
Helsinki 2003. 371 s.

Dialogista puhuvat kaikki, mutta vain 
harvojen puhe on dialogista. Mukana 
on vanhaa vuorovaikutustaito-puhetta 
ja uudempaa Levinas-keskustelua. Dia-
loginen itsessään on vaikeaa, koska sitä 
pitäisi harjoittaa todellisesti johonkin 
nähden, joidenkin kanssa ja yhteisin 
sopimuksin. Tällaiseen vaivannäköön 
taas yltiöindividualistinen aikamme ei 
ketään innoita! 

Kuitenkin useissa tieteissä ja fi loso-
fi assakin Martin Buber, Franz Rosenz-
weig, Jürgen Habermas, Hans-Georg 
Gadamer ja Emmanuel Levinas esiin-
tyvät metodologisina ja teoreettisina 
lähteinä, joista ammennetaan ajatuksia 
ja tutkimuksen teon välineitä. Työn-
ohjauksessa, opetuksessa, koulutuksessa 
ja yhteisöllisyydessä samat lähteet ovat 
tulleet tärkeiksi. Kyynisempi lukija 
on kuitenkin näkevinään näiden ajat-
telijoiden hukkakäyttöä: ikäänkuin 
dialogisuus olisi menetelmä vanhojen 
ideoiden lämmittämiseen vailla uudel-
leenajattelua.

Jukka Hankamäki on profi ilikas kir-
joittaja, jonka Simone Weil -tutkimuk-
set ovat olleet erityisen tärkeitä monille 
ihmistyötä tekeville. Hankamäki on 
esittänyt Weilin niin vaativana ajatteli-
jana, että se on pakottanut jotkut uudel-
leen ajattelemaan empatian, sympatian, 
velvollisuuden ja eettisen. 

Samoin Hankamäen Minä-kirja 
sahaa poikki lukuisia uskomuksia, joi-
den varassa pyöritämme arjen valheita. 
Nyt Hankamäki on tarttunut dialogiin 
ja liittänyt sen käytännöllisen elämän 
esimerkkeihin tavalla, joka tuskin jättää 
moniakaan kylmäksi.

Teoria, Metodi, Politiikka

Hankamäen kirja jakaantuu kolmeen 
osaan. Ensin hän esittelee dialogin teo-
rian, jossa Martin Buber ja Emmanuel 
Levinas ovat pääosassa esittämässä, millä 
tavoin dialoginen fi losofi ana voidaan 
ymmärtää. Ajatus lähtee sokraattisen 
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fi losofi an vaatimuksesta ottaa maailma 
keskusteltavaksi ja Hankamäki päätyy 
kutsumaan fenomenologiseksi tapaa, 
jolla tartumme annettuun ja aloitamme 
tutkimuksen juuri siitä. 

Martin Buber tuo eteemme toisen 
ihmisen, sinut, joka edellät minun 
olemassaoloani, koska ilman toista en 
koskaan huomaisi olevani (olemassa tai 
minä). Hankamäki kuvaa havainnolli-
sesti, millä tavoin Buberin ajatus sinästä 
vapauttaa meidät ainakin periaatteessa 
ymmärtämään toiseutta ja toisen mu-
kanaan tuomaa vaatimusta, joka koskee 
elämistä. Levinasin avulla Hankamäki 
käy läpi ruumiin ja kielen kysymykset: 
kuinka olemme samassa maailmassa ja 
kuinka olemme kielessä.

Toinen osa käsittelee dialogin meto-
dia. Tämä koostuu tulkinnasta, ihmis-
tutkimuksen haasteista ja dialogisesta 
metodista. Luku on erityisen haastava, 
kun ajatellaan sitä löysyyttä, jolla ih-
mistutkimuksessa puhutaan ymmärtä-
misestä ja tulkitsemisesta. Hankamäki 
osoittaa esimerkein, kuinka paljon vaati-
vampaa on toteuttaa dialogista metodia 
kuin vain puhua ”kohtaamisesta” ja 

”toiseudesta”. Kyse on menetelmällisesti 
ankarasta vaatimuksesta: sinän tuoma 
arvo ja tärkeys ja niiden elättäminen 
institutionaalisen fi losofi an ja tieteen 
sisällä ei tapahdu itsestään vaan kritiikin 
kautta. Kritiikin kohteeksi joutuvat täl-
löin kaikki ajattelemattomat käsitykset, 
joiden varassa erilaisuutta, toista, sinää 
ajatellaan. Hankamäen esimerkit osoit-
tavat, kuinka läpeensä ajattelematonta 
suuri osa ihmistutkimusta on.

Politiikka on vahvaa

Kolmas osa on nimeltään ”politiikka” 
ja se siis käsittelee dialogisen teorian ja 
metodin sovellusta arkeen. Hankamäen 
esimerkkeinä ovat seksuaalivähemmis-
töjen ja muidenkin marginaaliin ajatel-
tujen ryhmien saama institutionalisoitu 
kohtelu niin käytännössä kuin tutki-
muksessakin. 

Erityisesti tämä osa kirjaa on 
houkutteleva, koska siinä Hankamäki 
osoittaa, minkälaisia seurauksia voisi tai 
pitäisi olla uudella tavalla ajatella. Integ-
roiva ideologiamme pyrkii poistamaan 
ja peittämään kaiken erilaisen ja saa-
maan erilaisen itsensäkin ajattelemaan 
itsestään tavalla, joka on valtaväestön 
ajattelutapa. Hankamäki ei aja ketään 

barrikadeille, mutta antaa välineitä kai-
kille syrjäytetyille, marginaaliin siir retyille 
ja itse itseään halveksiville ajatella koko-
naan toisin tilanne, joka on määritelty 
muualta: kuinka ottaa itse käsiinsä 
dialogin synnyttäminen ja samalla eri-
laisuuden säilyttäminen integraatiopyr-
kimyksiä vastaan. 

Yhteiskunnan pedagogisoituminen 
on viety jo niin pitkälle, että harva 
ymmärtää, kuinka tarpeellista on ennen 
kaikkea vastustaa ja vasta sitten ajatella, 
onko se järkevää.

Filosofi an osuus

Hankamäen kirjan alkuluku, ”Filosofi set 
lähtökohdat”, on jännittävä johdanto. 
Hankamäki ottaa käyttöön transsenden-
taalifi losofi sen oletuksen ja perustelee 
sen hyvin. Viime vuosina koko sana 
on ollut pannassa ja transsendentaalifi -
losofi alle on yritetty löytää vaihtoehtoja 
ja muita nimiä. Esimerkiksi Martin 
Heidegger ja Maurice Merleau-Ponty 
taistelivat vapautuakseen sanasta ja aja-
tustavasta. 

Hankamäki selostaa hyvin ajatuk-
sensa transsendentaalifi losofi asta ja 
samalla sen voiman, jota on harjoitettu 
nyt 200 vuotta. Erityisesti kysymyksissä, 
joissa on yhtaikaa oltava universalisti ja 
otettava yksilö koko painollaan huo-
mioon, tämä ratkaisu näyttää hyvältä 
vaikka se jääkin aina ohjelman tasolle, 
koska ihmisen tietoisuuden ja maailman 
erillään pito synnyttää yhtä paljon on-
gelmia kuin mitä se ratkaisee.

Marginaali ja dialogi

Kirjassa käydään kussakin kohdassa 
keskustelua seksuaalivähemmistöjen 
ase masta, hyväksymisestä, itseymmärryk-
sestä ja moraalisesta merkityksestä. Ei 
ole kovin tavallista Suomessa, että 
fi losofi  käy tällaista keskustelua, vaikka 
se muualla on melko yleistäkin (esi-
merkiksi Hockgenghem ja Foucault). 
Joka tapauksessa marginaaliin sysätty 
ryhmä, jolla on valtakulttuurin kannalta 
lähinnä ornamentin tai juorun merkitys, 
voi toimia erinomaisena esimerkkinä 
sekä vallitsevan tiedekulttuurin ja arjen 
hypokrisiasta että myös käytettävissä 
olevien teorioiden ja metodien epäsat-
tuvuudesta. 

Dialoginen metodi ei mitenkään 

luonnostaan avaa tietä ulos marginaa-
lista mutta se osoittaa, millä tavalla 
mille tahansa marginaaliin sysätylle 
ryhmälle voidaan ajatella toiminnan 
oikeutus. Dialoginen fi losofi a on erään-
laista kaapista ulostulemista eettisesti ja 
toiminnallisesti, koska dialogisessa etiik-
kaansa ja toimintaansa ei tarvitse ajatella 
itsestä lähtien vaan suhteesta lähtien. Ja 
kuka tahansa voi minä hetkenä tahansa 
olla suhteessa ihmisen kanssa, joka ei 
ole keskuksesta.

Kirjan teoreettinen voima ja käytän-
nöllinen haastava kirjoittamistapa tekee 
siitä erityisen arvokkaan. Hankamäki ei 
luultavasti ole pyrkinyt kirjoittamaan 

”ikuista” viisautta ja on siten onnistunut 
kirjoittamaan ajankohtaisen ja oletetta-
vasti ajattomasti radikaalin kirjan, jonka 
anti ihmistieteiden tutkijoille ja toimi-
joille on luullakseni kestävää tekoa.

Juha Varto
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