KIRJAT
etiikan merkitystä etsivää ja Toisen ihmisen kasvojen välittömään kohtaamiseen perustuvaa projektia, jota on kutsuttu “etiikan etiikaksi”, “ultraetiikaksi”
tai “protoetiikaksi”. Yhteistä näissä kaikissa on eettisten konstruktioiden hylkääminen ja “perustan” etsiminen
muualta kuin tiedollisesta todistusvoimasta tai argumentaation näppäryydestä ja muodollisesta pätevyydestä.
Perinteiset “filosofiset etiikat” eivät
kelpaa myöskään Lacanille tai LacoueLabarthelle, koska ne perustuvat hyvän
käsitteelle. Lacoue-Labarthe ymmärtää
hyvän kovin absoluuttisesti ja totalitaristisesti huomauttaessaan sinänsä terävästi, että “moraalisen hyvän ylläpito
synnyttää vaihtoehdotonta politiikkaa”
(s. 20). Arkiymmärryksessä (ja filosofiassakin) hyvä usein ymmärretään LacoueLabarthen viittaamaan tyyliin ja tällöin
hyvästä todellakin tulee väkivallan väline ja ylläpitäjä sekä ‘vaihtoehdottomuuden’ legitimoija. Toinen — myös filosofien tietoisesti tai tiedostamattomasti
käyttämä — tapa ymmärtää hyvä on
ymmärtää se subjektiivisesti mielihyvänä.
Näin ollen hyvä ei kelpaa LacoueLabarthen arkkietiikan lähtökohdaksi.
Hän hakee apua Lacanista ja hänen Antigone-luentansa inspiroimasta “psykoanalyysin traagisesta etiikasta”. Siihen
päästäkseen on otettava heideggerilainen
“askel taaksepäin” hyvän etiikkaa ‘edeltävään’ ja sen mahdollistavaan alkuperäiseen etiikkaan, joka on “hyvän etiikan
tuolla puolen”.
Filosofisen etiikan ylittämisessä on
kysymys linjan tai raja-aidan ylittämisestä. Tämä raja-aita on historiallinen ja
tiedollinen raja-aita. Historiallinen se on
siksi, että tragedia “edeltää” Platonia,
siis filosofiaa, joka pyrki asettamaan
tragedian itseään vastaan ja tuomitsemaan sen pelkäksi “mimetologiaksi”.
Etiikan historiallisuus kietoutuu tiedostamattoman historiallisuuteen ja juuri
tiedostamaton on se, joka rajan tuolla
puolen lymyilee. Lacanin mieli halajaa
“hyvän maailman tuolle puolen”, tiedostamattomaan, ei-tietoon ja tragediaan.
“Etiikaksi tai arkkietiikaksi ymmärretyn psykoanalyysin tehtävä on paitsi
osoittaa tämän linjan tuolle puolen myös
yrittää päästä sinne” (s. 21). Mutta herää kysymys miten ei-tietoon hypätään?
Tällöin on kysymys toivosta ja jos sitä ei
ole, on loppu lähellä, kuten Lacan asian
ilmaisi. Toivon esille ottaminen on filosofisen etiikan kannalta uskaliasta, sillä eihän nykyään monikaan itsensä vakavasti ottava moraalifilosofi voi toivon
varaan mitään kestävää laskea.

Tragedia ja etiikka
Lacanin Antigone-luentaa seuraten
Lacoue-Labarthe vihjaa, että “etiikka
tarvitsee tuekseen estetiikkaa” ja on
rakennettava “jotain, jota voisi kutsua
est-etiikaksi” (s. 29). Antigonea lukemalla voimme tarkastella “jääkö tragedia
mielihyvän talouden vangiksi ja siten
alisteiseksi hyvän etiikalle” (s. 23) vai

pääseekö se rajan yli.
Näin myös Lacoue-Labarthe pyrkii
saattamaan filosofian loppuunsa ja täydellistymiseensä, mikä tapahtuisi tragedian avulla. Tragedia on filosofian koetinkivi tai mahdollisuus toisenlaiseen
ajatteluun. Tästä herää kaksi kysymystä. Voiko filosofiaa ylipäätänsä saattaa loppuunsa, ja onko tähän edes
mitenkään järkevää pyrkiä? Entä miksi
tämä täydellistyminen tapahtuisi juuri
teatterin avulla?
Tästähän Lacoue-Labarthe lähti liikkeelle. Pääsikö hän loppuun asti? Ainakin hän nytkähti liikkeelle, sillä vaikka
emme tragedian avulla pääsisikään rajan yli filosofian tuolle puolen, muistuttaa tragedia meitä siitä ylijäämästä tai
filosofian hämärtämästä alueesta, johon
filosofia ei ole päässyt käsiksi mutta jota
ei silti ole syytä unohtaa. Kuitenkaan
hän ei pystynyt minulle täysin selvittämään miksi etiikka tarvitsisi tähän juuri tragediaa. Eikä myöskään, miksi eettisen pyrkimyksen pitäisi kovasti teatterista piitata eli miksi filosofian ja teatterin tulisi olla ystäviä. Mutta kyllä
Lacoue-Labarthe esittää kiintoisia ajatuksia etiikan, teatterin ja psykoanalyysin välisistä suhteista.
Helsingissä esitelmöidessään LacoueLabarthe kritisoi Heideggeria siitä, että
tämä mytologisoi Hölderliniä tekemällä
runoilijasta sankarin. Tämä johtaa
umpikujaan ja arkkietiikka jää näin
Heideggerilla saavuttamatta. Myytin
poistamisen lisäksi pitäisi LacoueLabarthen mukaan poistaa myös tragedia, olisi päästävä pois traagisen ajattelun piiristä. Olisi päästävä eroon tarinasta — luomatta uudentyyppistä tarinaa.

Tuolle puolen?
On tärkeää ottaa huomioon filosofian
tuolla puolen oleva ja filosofian ulkopuoli, mutta pystyykö filosofia tai etiikka
menemään rajan yli tuolle puolen, esimerkiksi tragediaan. Voisiko etiikka
pyrkiäkin (“metafysiikan sulkeuman”
sijaan) pääsemään tälle puolen: sosiaalisuuteen ja praksikseen eikä teatteriin
ja teoriaan, juhlalliseen päältäkatseluun.
Miksi etiikan tarvitsisi olla hyvän tuolla
puolen sankaritarinoissa ja runoudessa,
kun se voisi olla myös hyvän tällä puolen. Länsimaisen hyvän etiikan tradition
vankina jään kaipaamaan olemisen etiikan (est-etiikan) sijaan olevan etiikkaa.
Vaikka Lacoue-Labarthe Lacania lainaten sanoo, että kysymys on “siitä, mitä
tapahtuu maailmassa, jossa elämme”
(s. 20), jää tämä maailma ainakin tässä
tekstissä ulkopuolelle, teatterin näyttämön varjoon.
Toisaalta mitä sitten voisi olla tämä
hyvän tuolla puolen oleva etiikka korkeampine käskyineen? Voiko tällaisella
etiikalla olla muuta kohtaloa kuin Antigonen kohtalo, siis hirttäytyminen hautaholvissaan?
Lacoue-Labarthille Antigonen (ja Oidipuksen) teoissa ilmenee hyvän etiikkaa
edeltävä ethos, vaikka he eivät kelpaakaan mallikuviksi. Lacanin liike kohti
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sankaruutta on Lacoue-Labarthille liian
traaginen ja kohtalonomainen, hän itse
kaipaa rohkeutta sankaruuden sijaan.
Arkkietiikan tärkein ominaisuus onkin
rohkeus.
Lacoue-Labarthe ihmettelee miksi
Lacan “oli niin kiintynyt romantiikan
uuden mytologian ohjelmaan” (s. 36) ja
kysyy miksi “täytyy olla myytti” ja päättää artikkelinsa arvoituksellisesti:
“Tämän päivän etiikka voi olla vain traagista (ylevää) etiikkaa. Tästä ovat ensimmäisinä selvillä aikamme suuret taiteilijat. Luulen kuitenkin, ettei se ole mikään syy estetisoida etiikkaa. Se täytyisi, täytyy tietää.” (s.36) Niinpä niin.
Tommi Wallenius
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VAUHTI JA KUOLEMA
Paul Virilio, Katoamisen estetiikka.
(Esthétique de la disparition, 1980).
Suomentanut Mika Määttänen.
Gaudeamus, Helsinki 1994. 134 s.
On itse asiassa hämmästyttävää miten
maalaisia filosofit ovat. Eräät vetäytyvät
vuoristoon, toiset vuonoille, jotkut eivät
poistu koskaan kotiraitiltaan. Jopa suurkaupunkien filosofit kurottavat toisella
jalallaan maaseudun rauhaan. Ehkä
osasyynä filosofien maalaisuuteen on
akateeminen todellisuus, jossa lähestulkoon aina eletään vuosikymmeniä jäljessä muusta todellisuudesta. Akateeminen
kaupungistuminen on vasta alussa.
Ranskalainen Paul Virilio ei ole poikkeus, vaikka esittäytyykin urbaanina
filosofina. Virilio kylläkin kiinnittää erityistä huomiota kaupungin sykkeeseen,
mutta ei ainakaan Katoamisen estetiikassa ole silmänä väkijoukossa, kuten
Charles Baudelaire, vaan pikemminkin
silmänä ohikulkevassa autossa. Viriliokaan ei viihdy kaupungissa, vaan astuu
autoon ja lähtee maalle katsomaan
maisemia.
Virilion vauhdin tiede, dromotologia,
tutkii vauhtia, automobiilista ja kinemaattista vauhtia, joka ulottuu yhteiskunnan, politiikan, tieteen ja ihmissuhteiden kaikille tasoille. Mutta Virilio ei
näe vauhdissa juurikaan positiivisia
asioita. Vauhti on sidottu teknologian
murskaavaan totalitarismiin, vauhti
turmelee demokratian, koska nopeassa
päätöksenteossa ei ole aikaa keskustella ja tiedonvälitys on eliitin hallussa.
Vauhdin nihilismi tuhoaa maailman
totuudellisuuden luomalla elokuvallisen
“valepäivän”, joka on juhlaa vailla huomista, ikuista viimeisen päivän lykättyä
toistamista. Se on poissaoloa, katoamisen estetiikkaa, joka kaappaa subjektin
aika-avaruudellisen kontekstin ulkopuolelle, kuten Virilio ilmaisee.
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Vauhdin kurimuksen myötä maailma
paljastuu liikkeen vektorin kautta, jolloin
olemme jälleen ja edelleen uuden ajan
luonnontieteiden myötä syntyneessä
tilanteessa: maailmalle on suotu vain
inertiaalisuus. Ja mikä onkaan paras
toteuttamaan inertiaalisuuden perusideaa paremmin kuin elokuvateollisuus
ja sotakoneisto, “sekoitus, joka kytkee
toisiinsa moottorin, silmän ja aseen”
(s. 57). Katoamisen estetiikassa Virilio
kiinnittää huomiota erityisesti elokuvaan
ja sen synnyttämään valepäivään, mutta viittaa elokuvan ja sodan samankaltaisuuteen, jotka molemmat tuottavat
illuusioita ja käyttävät vauhtia harhauttamisen välineinä. Tämä samankaltaisuushan oli tuttua jo natseille, joille
elokuvan tarjoama propaganda, politiikan vauhdin estetiikka ja salamasota
olivat yhtä.
Sota vaatii liikkeen ylituotantoa,
jonka myötä sota muuttuu ikään kuin
joutilaisuudeksi, jossa yhtyy vaara ja
mukavuus, esittää Virilio. Näin sodasta
tulee ikään kuin metsästyksen tai autoilun kaltaista urheilua, jota harrastaa
kenraalien eliitti, joka samalla kumoaa
maanpäälliset mittasuhteet, ajan ja
paikan.
Katoamisen estetiikka on julkaistu
vuonna 1980 ja on osin jo vanhanaikainen. Sillä paljon on vauhdin maailmassa tapahtunut 14 vuodessa: Persianlahden sota, cyperpunk, Silvio Berlusconi, Jurassic Park jne. jne. Käsissä
on siis vihdoinkin filosofia, joka vanhenee, mutta jättää punaisen langan, jota
seuraamalla voi palata vauhdin alkulähteille.
Virilio upottaa tähän lankaan sidottuja poijuja lähes kaikkialle siirtyen hetkessä Aleksanteri Suuresta Orson Wellesiin ja sähköshokista aerodynamiikkaan. Virilio luo itse kirjoitustyylillään
vauhtia, jossa putoaa helposti kyydistä.
Virilio ei jää pohtimaan esittämiään
argumentteja eikä tunkeudu yhä syvemmälle ja syvemmälle vaan vaihtaa
nopeasti aiheesta ja teemasta toiseen.
Tällä tavoin Virilion purkaukset ovat
tietysti herkullisia jatkopohdintaan
taipuvaisille.
Nyt voisi tietysti kysyä, onko järkevää
kirjoittaa kirjaa tällä tavoin, ikään kuin
muistiinpanonomaisesti. Olisiko joku
muu media sittenkin sopivampi? Vai
onko kirjalla sinänsä mitään edeltä käsin
annettua “muotoa”? Joka tapauksessa
Virilion ”itsensä” ajatuksista saa lopultakin paremman kuvan Kosmopoliksessa (1/94) julkaistusta haastattelusta,
jonka myös on suomentanut Mika
Määttänen.
Tässä haastattelussa Virilio kaikesta
pessimismistään huolimatta osoittaa
vastarinnan mahdollisutta. Tämä vastarinta koostuu mahdollisuudesta tulla
tietoiseksi teknologian totalitarismista ja
mahdollisuudesta katsoa teknologiaa
kasvoista kasvoihin. Toivo on tällöin
vauhdin kehityksen ja sen seurausten
hallinnassa. Keep on rolling.
Reijo Kupiainen

KETTU PROFESSORIN
VAATTEISSA
Didier Eribon, Michel Foucault. (1991)
Suomentanut Päivi Järvinen & Pertti
Hynynen. Tampere: Vastapaino 1993.
David Macey, The Lives of Michel
Foucault. London: Hutchinson 1993.
Paul-Michel Foucault (1926-1984)
näyttää olevan välttämätön lähde joka
keskustelussa ja joka tutkimuksessa,
ainakin akateemisessa maailmassa.
Vallasta, järjestä ja sairaudesta on mahdotonta puhua ilman viittausta tähän
henkilöön ja hänen kirjoituksiinsa.
Mutta henkilöä ja kirjoittajaa on jo vaikeampi tavoittaa: yksikään Foucaultin
teos ei sellaisenaan paljasta subjektia,
joka johdonmukaisella tai yhteneväisellä tavalla pyrkisi vakuuttamaan lukijan.
Päinvastoin, kirja toisensa jälkeen osoittaa uusia alkuja, uusia lähestymistapoja, toisia alkuja ja aivan toisia lähestymistapoja, ikäänkuin samalla nimellä
kirjoittaisi joukko samanmielisiä mutta
eri kokemuksilla siunattuja oppineita.
Takana on kuitenkin yksi mies, tämä
Foucault, jonka oma elämä johti hänet
peittämään jälkiään, etsimään nimettömiä syyllisiä ja vapauttamaan meidät
ja itsensä vapautetulla ja retorisesti
vuolaalla järjellä.
Uudemmassa ranskalaisessa filosofiassa on noudatettu hyvin Edmund
Husserlin ajatusta tieteen erilaisten
“tyylisuuntausten” analyysista. Foucault
rakentaa oman filosofiansa kokonaan
tieteiden historiasta, näiden tyylien
tavasta käydä asioiden ja ihmisten kimppuun. Jokaisella ajalla on omat tapansa, jotka eivät niinkään kerro siitä, mistä
väittävät kertovansa, vaan paljastavat
epäsuorasti ja vain myöhemmälle analyysille sen, mitä peittävät. Tieteenharjoittajien hurskas pyrkimys Totuuteen
osoittautuu näin lukien heistä itsestään
riippumattomaksi Todellisuuden peittämiseksi. Tutkiminen on kuvittelukykyä
ja se väistää sen, mikä on todellista.
Foucaultilla oli kaksi stigmaa: hänet
oli määritelty mielisairaaksi ja hän oli
itse huomannut olevansa homo. Edellinen oli yhteisöllinen ja historiallinen
stigma, johon hän saattoi ottaa välimatkaa. Jälkimmäinen oli omaan elämään
liittyvä tosiasia, jota ei voinut etäännyttää. Nämä kaksi asiaa yhdessä kulkevat
— jälkikäteen tarkastellen — käsi kädessä hänen tutkimusaiheissaan, poliittisessa toiminnassa ja filosofisissa kannanotoissa. Hän oli idealisti, joka pyrki
löytämään henkilökohtaisen asenteen
sairauteen ja historiallisen syyn poikkeavuuden ongelmaan. Tämän etsimisen
tarkoituksena oli vapauttaa ihminen,
ensin Paul-Michel ja sitten toisetkin, siitä
satunnaisesta ja täysin mielivaltaisesta
koneistosta, jonka mielipiteet muodostavat, kun niitä masinoidaan vallaksi.
Englantilainen älykkökirjailija David
Macey kirjoitti viime vuonna kirjan The
Lives of Michel Foucault, jonka päämääränä oli kerätä yhteen ne eri elämät, joita
filosofi eli. Kirja on mielenkiintoinen
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mutta tuomittu epäonnistumaan: Foucault ei ehkä onnistunut kadottamaan
subjektiaan mutta hän näyttää todistavan elämällään ja kirjoillaan elämän
fragmentaarisuutta, jatkuvaa katkeilemista, eritasoisuutta, irrallisuutta, jota
pitää yhdessä vain hänen oma sisäinen
kokemisensa, jota oli useinkin pakko
väkivalloin voimistaa; ilman kipua, ilman
väkivaltaa kokeminenkin alkoi katkeilla.
Maceynkin päälähde on Didier Eribonin kirja. Eribon oli Foucaultin ystävä,
joka tunsi filosofin läheltä ja oli seurannut tämän kirjallista uraa juuri sillä
likinäköisyydellä, jolla sen voi läheltä
tehdä. Eribon tunsi hyvin sen sisäänlämpiävän akateemisen maailman, jossa
asiat hoidettiin veljessopimuksin, mutta oli itse sen ulkopuolella. Niinpä
Eribonin kirja Foucaultista ei etsi yhtä
luonnetta, ei esitä karriääriä eikä rakastajien luetteloa. Pikemminkin on kyse
intellektuaalisen muutoksen historiasta,
jossa oudot, arkipäiväiset ja usein jopa
järjenvastaiset tapahtumat katkaisevat
suunnitelmat ja muuttavat filosofin
elämänkulun. Samalla muuttuu myös
tutkimuksen kulku.
Eribon kuvaa erinomaisesti, kuinka
juuri tämä satunnaisuus, elämän muutoksessa toimiminen, on intellektuaalista elämää. Sen vastakohta, pitäytyminen
itse luotuun, etukäteen suunniteltuun
“kehitykseen”, on pohjoisten maiden
mielenvikaisuutta, jota tukee outo protestanttinen työmoraali, jossa ahkeruus
voittaa ajattelun. Foucault osoittelee tätä
eroa ja näkee sen lähelläänkin, esimerkiksi suhteessaan Sartreen. Ystävät
kutsuivat Foucaultia ketuksi, joka tunnetusti on taipuvaisempi kuin susi ja
karhu.
Eribonin kirja Foucaultista voisi olla
mainio avaus vapaampaan intellektuaalin rooliin. Mutta pohjoista lukijaa taitaa kiinnostaa enemmän ympäristö,
jossa kirjan sankari eli: sananmukaisesti
kuohuva Pariisi, jossa jokainen täyspäinen ihminen vastustaa loppuun asti
konsensusta, tuota ajattelua tappavaa
tautia. Ajattelemisen ja toimimisen
vapaus voidaan voittaa vain olemalla eri
mieltä. Myös sukupuolinen erilaisuus,
kun se on tietoista eikä vain viettien
viemää, toimii tätä tautia vastaan. On
parempi, että ihminen menehtyy immuunikatoon, joka on seurausta vapaasta
sukupuolielämästä, kuin että hän kuolee pystyyn eikä pääse hautaan.
Didier Eribonin teos ja sen suomennos ovat kuin Nuoren Wertherin Kärsimykset 1990-luvulle: täynnä uutta,
täynnä herätteitä, viljalti viisautta ja
ihmisen kaunista heikkoutta, joista saattaa syntyä viisautta, kunhan ne itse elää.
Juha Varto
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