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otteita ajasta

Tampereen yliopistossa 
järjestettiin lokakuun 
lopulla Totalité et infini 
-teoksen puolivuosisa-
taisen taipaleen kun-

niaksi Levinas-konferenssi, jonka 
kunnianhimoisena tavoitteena oli 
kommentoida etiikan suhdetta poli-
tiikkaan eli ottaa osaa siihen pitkäl-
liseen vääntöön, jossa on selvitetty 
Levinasin poliittisuuden, esipoliitti-
suuden ja epäpoliittisuuden mittaa ja 
muotoa.

Susanna Lindberg loi avaus-
puheenvuorossaan yleissilmäyksen 
Totalité et infinin synnyttämän 
kiinnostuksen ja kritiikin reaktii-
viseen kenttään aina feministisestä 
teoriasta ja dekonstruktiosta marxi-
laiseen ja liberalistiseen politiikan 
teoriaan. Levinasin ajatus etiikan 
perustasta minun ja toisen välisessä 
pohjattomassa epätasa-arvossa iskee 
selvästi johonkin jälkimoderniin 
kipukohtaan. Onhan toiseudesta 
tullut laajamittaisen ulkofilosofisen 
kiinnostuksen kohde sitten Totalité 
et infinin julkaisun muun muassa 
identiteettipoliittisten kamppailujen 
kautta. Levinasin toiseuden analyysi 
ei kuitenkaan ole käynyt yhtään hel-
pommaksi. (Voisi jopa väittää päin-
vastoin: jatkuva puhe toiseudesta saa 
unohtamaan kysymyksen vaikeuden, 
mikä helposti johtaa eettisyyden tri-
vialisointiin.)

Konferenssin esitelmien keski-
näinen hajonta oli suurta: päivän 
mittaan risteiltiin Levinasin ja 
Ernst Blochin kuolemakäsityksistä 
Levinasin etiikan ja mindfullness-
meditaatioon yllättäviin yhteyksiin. 
Moninaisuudesta huolimatta suuri 
osa esitelmistä liikkui seminaarin 
otsikolle uskollisesti politiikan ja 
etiikan jännitteisessä välimaastossa, 
jokseenkin loppumattomalla muttei 
suinkaan hedelmättömällä alueella. 
Keskustelu palautuikin kerta toi-
sensa jälkeen kysymykseen etiikan ja 
politiikan määrittelystä. Fenomeno-

logian hengessä uppouduttiin tietysti 
myös elettyyn kokemukseen, joka 
mahdollistaa eettiselle ja edelleen po-
liittiselle alueelle saapumisen.

Toisesta, aistisuudella
Miten Levinas sitten ymmärtää 
toisen eettisen kohtaamisen? Sekä 
Irina Poleschuk että Marke Euro-
paeus painottivat puheenvuoroissaan 
ruumiillisen, affektiivisen suhteen 
eettistä merkitystä. Poleschukin 
mukaan Totalité et infinin eettinen 
projekti epäonnistuu, koska Levinas 
ei huomioi sitä. Tilanne korjautuu 
vasta Autrement qu’êtressa (1974), 
jossa Levinas perustaa eettisen sub-
jektiuden aistiseen kohtaamiseen 
toisen kanssa. Europaeus vuorostaan 
muistutti, ettei Levinasin ajattelussa 
ole käytännöllistä tai pedagogista 
puolta, mutta kysyi perään, auttaako 
toiseuden etiikka toisen kohtaamisen 
opettelussa. Ruumiillisen harjoitta-
misen tärkeys korostui, katoaahan 
toisen kohtaamisessa perinteinen 
erottelu teorian ja käytännön välillä.

Seminaarin pääpuhujaksi kiin-
nitetty Danielle Cohen-Levinas al-
leviivasi äänen (äänen soinnin tai 
sonoriteetin) merkitystä Levinasin 
kuvauksessa eroottisesta suhteesta. 
Sanomisen (le dire) äänellisyys ei 
ole palautettavissa sanan merki-
tykseen, vaan se on ikään kuin 
jotain ylimääräistä, joka rikkoo 
odotetun ja mahdollistaa toisen 
ilmestymisen maailmani ulkopuo-
lelta. Cohen-Levinas muistutti 
myös Levinasin rakkauskäsityksen 
ei-hierarkkisuudesta. Harmi vain, 
että ranskalaiseen ekstravaganssiin 
totuttautuneellekin esitelmä oli ko-
konaisuutena vaikeasti seurattava, 
eikä rakkaussuhteen ja etiikan yhteys 
(tai ”erotiikan eettisyys”) välttä-
mättä aukea ensi-istumalta. Selvää 
kuitenkin on, ettei aluetta ole syytä 
torjua yksityisenä, eettisen sfäärin ul-
kopuolisena. 

Puutteellinen etiikka vai 
uuden politiikan alku?

Suorempia vastauksia tarjosi Mika 
Ojakangas, joka tarkasteli aihe-
piiriä omantunnon käsitteen his-
toriallisen muotoutumisen nä-
kökulmasta. Ojakangas korosti 
oivallisesti Levinasin ajattelun 
syvää samankaltaisuutta kristil-
lisen traditiomme kanssa: kum-
massakin omatunto ”itselle ul-
kopuolisena” mahdollistaa eet-
tisyyden. Levinas ei kuitenkaan 
seuraa Kantin tai Fichten tavoin 
kehittelyä, jossa omatunto lopulta 
takaa nousun yhteisölliselle (ja sa-
malla eettiselle) tasolle, vaan oma-
tunto jää Levinasilla sosiaaliseksi 
suhteeksi itseen. Levinas ei ikään 
kuin suorita viimeistä askelta ih-
misten keskuuteen. Ojakankaan 
tulkinnassa Levinas ei siis tavoita 
poliittisuudelle olemuksellista yh-
teisöllisyyttä, yliyksilöllisyyttä, 
vaan sulkee tasa-arvoisuuden pois. 
Näkemys herätti vilkasta keskus-
telua siitä, voiko Levinasia lähestyä 
etiikan ja politiikan vakiintuneiden 
rajanvetojen puitteissa.

Viimeisenä esitelmöinyt Janne 
Porttikivi etsi Alain Badioun tapah-
tumaontologiasta ratkaisua Levinasin 
ajattelun väitettyyn poliittisuuden 
puutteeseen. Badiou kuvaa apostoli 
Paavalin inspiroimana poliittista ta-
pahtumaa jonkin uuden asian tuot-
tamiseksi maailmaan. Porttikiven 
mukaan tällainen käsitys politiikasta 
ei välttämättä eroa juurikaan levina-
silaisesta. Politiikkaa ei tarvitse ym-
märtää tavalliseen tapaan jo olemassa 
olevien asioiden hoitona. Päin-
vastoin: politiikka on universaalin 
luomista yksittäisissä tilanteissa. Se-
minaarin summaukseksi tulikin, ettei 
Levinasin etiikka ole välttämättä va-
javaista, vaan se paljastaa politiikan 
ymmärryksemme rajallisuuden.
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