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myös Luce Irigarayta. Ebba WittBrattsröm keskittyi ilahduttavan
henkilökohtaisessa esitelmässään
Kristevan Beauvoir-näkemyksiin,
muun muassa tapaan nähdä Toinen
sukupuoli naisia yhdistävänä välittäjänä. Sara Heinämaa esitteli Beauvoirin ja Irigarayn töiden eettisyyskäsitysten yhteyksiä Emmanuel Levinasin ja Martin Heideggerin töihin.
Yllättävimmäksi tällä saralla nousi
Erika Ruonakosken beauvoirilainen
tulkinta Anyte Tegealaisen (300 eaa.)
epigrammeista. Se oli seminaarin
ainoa otteeltaan kirjallisuustieteellinen esitelmä. Anyte on yksi harvoista naispuolisista epigrammien

kirjoittajista, ja kuten Ruonakoski
painotti, hän mahdollistaa siksi harvinaisen ylivuosituhantisen rinnakkainluennan kahden naiskirjoittajan
välillä. Anyten lemmikkilinnun
kuoleman aiheuttamaa tyhjyyttä kuvaava epigrammi toimi esimerkkinä
Beauvoirin tavasta nähdä kirjallisuus
erossa tapahtuvana kommunikaationa. Kyseinen tehtävä korostuu
erityisesti kuoleman ja menetyksen
aiheuttaman surun edessä. Tällöin
kaunokirjallisuus voi auttaa käsittelemään menetystä helpommin kuin
toisten ihmisten kanssa puhuminen,
joka saattaa olla liian tuskallista.
Kiinnostavuuden ja uusien

avausten vuoksi oli surkeaa huomata
kuuntelevan väen vähäisyys. Oliko
maanantai vain erityisen huono ajankohta? Voiko Beauvoirin työn lähestymisen esteenä olla tunnettuuden
sivuvaikutus eli oletettu liiallinen
tuttuus? Mikäli näin on, paikalle
olisi kannattanut tulla ihan vain
päästäkseen eroon käsityksestä, että
Beauvoir tai Beauvoir-tutkimus olisi
yhtä kuin Toinen sukupuoli vaikutushorisontteineen.
Elina Halttunen-Riikonen

Kierkegaard kaikille

S

øren Kierkegaard oli monitahoinen ajattelija ja
teologi, jonka syntymästä
on piakkoin kulunut 200
vuotta. Tämän kunniaksi
Pohjoismainen kulttuuripiste järjesti
Helsingissä huhtikuussa kansainvälisen juhlaseminaarin, joka onnistuikin olemaan sekä kansainvälinen
että juhlallinen. Pääesiintyjinä olivat
tanskalaisen Søren Kierkegaard -tutkimuskeskuksen johtaja Pia Søltoft
sekä tutkija Janne Kylliäinen.
Aiheena oli Kierkegaardin ajattelun eettinen ja uskonnollinen
painotus. Kylliäisen mukaan Kierkegaardia pidetään turhan usein
lähinnä näppäränä kynäilijänä ja
hänen ajattelunsa eettistä ja teologista vakavuutta ei onnistuta sovit-

tamaan yhteen hänen sanavalmiin
ironiansa kanssa; osaksi Kierkegaardin tuotannon sopusointuisesti ja merkitsevästi ristiriitaista
kokonaisuutta. Kylliäinen osoitti,
että Kierkegaard itse mielsi etiikan
kaikkea muuta ajattelua perustavammaksi ”ensimmäiseksi filosofiaksi”.
Kierkegaardille siis kaikki ajattelun
kannalta olennainen ja ratkaiseva tapahtuu omakohtaisesti ymmärretyssä
eettisessä maailmasuhteessa. Filosofia
on ennen kaikkea eettinen projekti.

Etiikan tulkinta
Kierkegaard katsoi kreikkalaisten
tajunneen ajattelun ja maailmassa
olemisen välttämättömän ja suoran
yhteyden: heille filosofian loppu-
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tulemilla oli itsestään selvästi välittömiä seurauksia elämän kannalta.
Tässä kenties tulee täsmennetyksi se,
mitä Kierkegaard (ja hänen myötään
Kylliäinen ja Sølstrup) tarkoittivat
etiikalla. Kierkegaard tuntuu vievän
etiikan käsitteen lähemmäksi syvää
olemisen tapaa, ethosta. Ennen huolellisempaa pohdintaa tämä kysymys
etiikan tulkinnasta tuntui esitelmissä
jäävän kuitenkin turhankin levälleen.
Kylliäisen mukaan myös Jumala
ja ihminen ovat Kierkegaardin teksteissä yhteydessä ainoastaan etiikan
alueella. Ihmisen ja Jumalan kohtaaminen tai kohtaamattomuus on
eettinen tapahtuma, jota ei voida
eristää esimerkiksi velvollisuuden
ja onnellisen elämän ajattelusta ja
kokemuksesta. Tässä astuu kuvaan

otteita ajasta

Kierkegaardin yksilö- ja kokemuskeskeisyys, joka seminaarin puheosuuksissa kenties korostui liikaa
ja saattoi haiskahtaa itsekeskeiseltä
ja kevyteksistentialistiselta sartrelaishenkiseltä tunnelmoinnilta.
Eräs Kierkegaardin eksistentialistinen ydinkäsite on armo. Hänen
ajattelussaan se kuitenkin merkitsee
ainoastaan sikäli kuin se konkretisoituu ja tulee tunnistetuksi, vaatii,
ahdistaa ja johtaa käytäntöön yksilön elämässä eli elämyksellisesti
eettisessä maailmasuhteessa. Armo
ei Kylliäisen Kierkegaard-tulkinnan
mukaan ole propositionaalisesti välitettyä teologiaa vaan omaan elämäntodellisuuteen juurtunutta syyllisyyden ja armon merkitysyhteyden
välitöntä paljastumista. Tämä etiikan
välttämätön omakohtaisuus on kuitenkin universaalia, koska Kierkegaardin mukaan jokainen ihminen
joutuu väistämättä tämän kysymyksen eteen.

Itsen ja eksistentialismin
merkitykset
Sølstrupin puheenvuoro oli sulavasti
etenevää ja miellyttävää kuunneltavaa, vaikkakin hänen eksistentialistinen yksilöönkäyvä Kierkegaardtulkintansa provosoi. Enten/eller
-teoksen sanomaa referoidessaan
Sølstrup tuntui keskittyvän itsen
valitsemisen ja vastuullisesti valitun
itseyden tahdonalaisuuden tematiikkaan. Toisaalta hän myös korosti
itsen itsessään olevan tyhjä, tekojensa ja niiden merkitysten tuottama
kasautuma, johon voi muodostaa
jatkuvuuden ainoastaan tuon kasautumisen ajallisen tapahtumisen ja
sen tuloksen omaksi ottava tulkinta.
Kierkegaardilainen subjekti näytti
siitä huolimatta esitelmän perusteella olevan turhankin suvereeni,
kun sen tehtävänä oli vain allekir-

joittaa ja valita historiansa ja itsensä
sellaisena kuin on. Vaikutelma kumoutui vasta, kun Sølstrup häntä
haastatellessani muistutti, että myös
Kierkegaard itse tunnusti itsen läpinäkyvyyden, aidosti vastuullisen ja
eettisen itsen tulkinnan ja ymmärtämisen syvän ongelman sekä valinnan
solipsistisen käänteen vaaran.
Elegantein kohta Sølstrupin puheenvuorossa oli huomio, että eettisen valinnan ja vastuullisuuden
myötä mikään aiemmin koetussa ei
muutu, mutta kaikki alkaa merkitä
toisin, koska horisonttina on vakavampi ymmärrys etiikasta ja eettisenä subjektina olemisesta. Tulkinnan vaikutus on kaksisuuntainen:
menneisyys todellistuu ja merkitsee
elämässä ainoastaan tunnustamisen
ja valitsemisen myötä, mutta toisaalta oman, menneisyydellä kuormitetun itsen valitseminen on aina
annetun valitsemista.
Lisäksi Sølstrup huomautti häntä
haastatellessani, että tahtoon ja tahdonalaiseen valintaan perustuva
itsen tuottaminen ja hallinnoiminen
ovat ranskalaisen eksistentialismin
muotoiluja. Kierkegaardilta vaikutteita saaneen eksistentialismin kysymyksenasettelut tähtäävät ilmeisesti
hyvin eri maaliin kuin Kierkegaardin
oma ajattelu. Eräs olennainen ero
lienee Kierkegaardin ajattelun uskonnollis-dialektisessa vakavuudessa
ja eettisten huomioiden kategorisuudessa. Sølstrup korostikin, että yksilö
on kaiken jo tapahtuneen armoilla ja
valitsee vapaasti ennen kaikkea oman
aina-jo-voimassa olevan vastuunsa
omasta ajallisesta ykseydestään.

Hegelin kuva
Kierkegaardista puhuttaessa ei
voitane sivuuttaa hänen ristiriitaista
yhteyttään G. W. F. Hegeliin ja hegeliläiseen ajatteluun. Kierkegaardin
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hegeliläistä etiikkakäsitystä vastaan
kohdistama kritiikki tulikin mainituksi molemmissa esitelmissä.
Vaikka Kierkegaard suorasanaisesti
kritisoi Hegeliä (tai oikeammin hegeliläisyyttä), hänen oma ajattelunsa
on syvästi dialektista juuri niissä uskonnollisissa teksteissä, jotka hän
julkaisi omalla nimellään ja joissa
hän kenties oli kaikkein suorin. Eräs
Kierkegaardin uskonnollisen etiikan
keskeinen ajatus nimittäin on, että
negatiivinen välitys eli Jumalan välittömän läsnäolon puuttuminen ja
jopa perusteettoman kärsimyksen
todellisuus on välttämätöntä, jotta
usko voisi olla todellista ja vakavaa ja
jotta ihminen voisi edistyä eettisesti.
Samoin kuin Hegelin ajattelussa, myös Kirkegaardilla totuussuhteen syveneminen edellyttää siis
merkityksen välitöntä poissaoloa,
ymmärryksen negaatiota. Sølstrup
vahvistikin oletuksen Hegelin olennaisesta vaikutuksesta Kierkegaardin
ajatteluun. Hän arveli, että Kierkegaardin väkinäinen Hegel-kritiikki
olisi ollut strateginen yritys erota
hegeliläisestä, akateemista filosofiaa kohti viettävästä ajatussuunnasta. Kylliäinen lisäsi, että täsmällisemmässä Hegel-kritiikissään
Kierkegaard näyttää kirjoittaneen
enemmän aikansa tanskalaisia hegeliläisajattelijoita kuin Hegeliä itseään
vastaan.
Kierkegaard-seminaari toi yhteen
ihmisiä, joilla oli hyvinkin erilaisia
lähtökohtia ja eri syitä kiinnostua
Kierkegaardista tai filosofiasta.
Ennen kaikkea kuitenkin tuli osoitettua, että Kierkegaardin etiikka
sitoo yhteen pitkälle viedyn teoreettisen kehittelyn ja jokapäiväisen kokemuksen elämästä ja merkityksistä.
Maria Valkama

