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Leedsin yliopistossa järjestettiin kesäkuussa 2001 konferenssi “International, 
 Intercultural, Intergenerational Dialogues about the works of Luce Irigaray”. 
 Esitimme tuolloin Irigaraylle joitakin kysymyksiä, joihin hän vastasi myöhemmin 
kirjallisesti. Kysymykset koskevat lähinnä uudehkoa teosta Tra Orient et Occident 
(1997), joka ilmestyi ranskaksi vuonna 1999 (Entre Orient et Occident). 
 Englanniksi se ilmestyy tänä vuonna. Tässä teoksessa teemat, joita Irigaray  on 
käsitellyt myös aiemmassa tuotannossaan tulevat esille itämaisen viisauden ja 
länsimaisen fi losofi an perinteen välisen dialogin muodossa. Irigarayn pyrkimyksenä 
on ajatella uudelleen länsimaisen fi losofi an perustavia erotteluja — teoria ja 
käytäntö, aistimellinen ja ideaalinen- — itämaisen kulttuurin perinteen avulla. Hän 
kysyy myös: miten ajatella yhteisöllisyyttä, joka sallii ainutkertaisuuden. Kysymykset 
ja vastaukset ranskasta suomeksi käänsi Marke Europaeus (ME).

Metodi ja hengittäminenLuce Irigarayn 
haastattelu

ME: Teoksessa Entre Orient et Occident 
kirjoitatte, että teidän oli välttämätön-
tä kääntyä itään päin löytääksenne 
sieltä opastusta metodiksi. Sanotte myös, 
et tette ole halunnut käsittää tietoa 
 haltuunoton mielessä tai muuttaa ke-
nenkään toisen sanoja omiksi sanoik-
senne. Jos tämäntyyppisestä tiedonväli-
tyksestä tai ajatustenvaihdosta on tullut 
vanhentunutta, kuten itse sanotte, voi-
siko meillä olla tai voisimmeko löytää 
toisentyyppisiä välitystapoja?

LI: Monet viimeaikaisista länsi mai-
sista fi losofeista ovat pohtineet, miten 
he voisivat edetä tiellään idän fi losofi en 
tai viisaiden seurassa. Mielestäni on 
 todella vahinko, että länsimainen fi lo-
sofi a on eriytynyt idän perinteestä ja 
unohtanut sen. Tämä on johtanut spe-
kulatiivisempaan fi losofi aan, jossa tieto 
periytyy opettajalta oppilaalle ja samal-
la loitonnutaan yhä enemmän luon-
nosta, elämästä, sukupuolten välisestä 
erosta. Tällaisesta fi losofi asta on tullut 
omalakista, oman sisäisen logiikkansa 
mukaan toimivaa fi losofi aa (un intra-lo-
gique). Idässä ajatusten välittyminen on 
yleensä sidoksissa käytäntöön eikä tämä 
käytäntö tarkoita vain opetusta, joka 
on diskurssin sisäistä ajatustenvaihtoa. 
Opettaja merkitsee jotakuta, jolla on 

ta kokonaisuuden. Näin ymmärrettynä 
sukupuoliero ei oikeastaan ole ero vaan 
ykseys, joka ei salli eroa. Irigaraylle su-
kupuoliero taas merkitsee radikaalia eroa, 
joka ei palauta kahta, paria, mihinkään 
yhteiseen mittaan tai kokonaisuuteen. 
Tällaisena sukupuoliero on edellytys myös 
muiden erojen mahdollisuudelle.

Mitä keskittyminen itään sitten 
merkitsee fi losofi an kannalta? Irigarayn 
mukaan fi losofi a on unohtanut ruumiin 
ja hengityksen. Unohdus on johtanut 
siihen, että fi losofi alla on läheinen suhde 
kuolemaan mutta ei suhdetta elämään. 
Tämä näkyy muun muassa siinä, että 
vaikka fi losofi a pystyy tuottamaan sanoja 
ja kirjoituksia, niin se ei Irigarayn näke-
myksen mukaan pysty tarjoamaan meille 
eettisen suhteen mallia, olipa kyse sitten 
suhteesta naiseen tai toiseen perinteeseen. 
Se ei myöskään auta meitä tulemaan in-
himillisiksi, yhtä aikaa aistimellisesti ja 
henkisesti kultivoiduiksi. Filosofi a voi ai-
noastaan refl ektoida näitä mahdollisuuk-
sia. Sen sijaan muutoksen kannalta on 
 tärkeää, että maailman hallitsemisessa aut-
tavan tietotaidon hankkimisen rinnalle 
nostetaan tavoitteeksi ”koko olemiseen 
liittyvä vähittäinen herääminen”. Herää-
minen puolestaan edellyttää hengityksen 
ja sukupuolieron kulttuuria ja tapahtuu 
hengittämisen johdattamana. Toisaalta 
sukupuolieron puuttuminen on myös 
joogan – sielun ja ruumiin yhdistymisen 
käytännön  – ongelma. Mestarit eivät 
vastaa kysymykseen siitä, miten sielun ja 
ruumiin kultivoimisessa ja jumala-juma-
latar  -pareissa hahmottuva sukupuoliero 
voitaisiin muuttaa (transmettre) käytän-
nöksi. Läntisen perinteen tapaan he unoh-
tavat sukupuolieron ajatellessaan hengit-
tämistä yhtenä. Tässä naisten vapautu-
misen, elämän ja rakkauden kannalta 
olennaisessa ongelmassa itäisen viisauden 
käytännöt ja länsimainen fi losofi a yhty-
vät:  molemmilla on vain yksi sukupuoli. 

kokemusta: hän puhuu kokemuksen ni-
missä eikä yksinomaan oppineena, joka 
hallitsee tekstit. Hän opettaa joitakin 
tekniikoita, jotka liittyvät liikkeisiin, 
hengitykseen ja ääneen ja kutsuu tällais-
ten käytäntöjen avulla omaa tietään etsi-
vää. «Totuus» löytyy käytännön kautta; 
se ei ole yksinomaan logiikkaa, retoriik-
kaa, jo kirjoitetuista teksteistä riippu-
vaista. Kirjoitettu korpus on olemassa, 
mutta se ei tule todeksi käytännön ulko-
puolella. Itämaisten opettajien viisaus 
ei ole asiantuntijoiden abstrakti totuus, 
jota voidaan opettaa ainoastaan koulun-
penkillä, yliopistoissa tai seminaareissa. 
Tämäntyyppisiin itämaisiin käytäntöi-
hin, joita suosittelen niille, jotka luke-
vat teoksiani, lisään dialogin käytännön, 
joka on joskus olemassa opettajan ja op-
pilaan välisessä suhteessa idässä, ja pidän 
tärkeänä, että tämä dialogi ilmenisi myös 
kahden erilaisen subjektin välillä.

VL: Kirjoitatte, että fi losofi nen perinne 
on unohtanut sidoksen sielun ja ruumiin 
välillä ja että tämä sidos on mah dollisesti 
hengitys (souffl e). Onko olemassa mah-
dollisuutta hengittävään fi losofi aan? Mil-
lainen olisi ele, joka toteuttaisi sen?

LI: Termi hengittävä fi losofi a (phi-
losophie souffl ante) ei ole sopiva. Mutta 
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hengityksen fi losofi a (philosophie du souf-
fl e) voi olla olemassa. Jotkut fi losofi t 
meidän perinteestämme ovat kiinnostu-
neita hengityksestä, esimerkiksi antiikin 
Kreikassa, mutta ei ainoastaan siellä. Tie-
tyissä idän traditioissa hengitys on rat-
kaiseva elementti viisauden saavuttami-
sessa. Näissä perinteissä fi losofi a, uskon-
to ja runous eroavat toisistaan vähän, ja 
hengityksen talous (économie du souffl e) 
vahvistaa sidoksen näiden alueiden välil-
lä, jotka on keinotekoisesti erotettu toi-
sistaan lännessä. Se mikä meiltä länsimai-
silta puuttuu on vakaumus, että voimme 
muuttaa tai muuntaa hengitystä. Ensin-
näkin hengitys on elintärkeää, mutta 
siitä voi tulla sielu, rakkaus, puhe, ajat-
telu. Tämä vaatii hengityksen ja tule-
misen kulttuuria, jonka pitäisi olla osa 
fi losofi aa.

ME: Miten voisimme ymmärtää suhteen 
kahden asian välillä: yhtäältä kirjoitatte, 
että olisi tärkeää löytää uusi autonomia, 
se, ettei kukaan ole minulle välttämättä 
tarpeellinen ja toisaalta, että identiteetti 
on aina relationaalinen (relationelle) to-
teutuen vain kahden välillä tai kahden 
välisenä?

LI: Nämä kaksi asiaa eivät ole ristirii-
dassa keskenään. Myös tässä, kuten hen-
gityksessä, joka on välttämätöntä selviy-
tyäksemme, on kyse siitä, että kykenee 
muuttamaan tai muuntamaan jonkin 
 annetun, jotta voisi vapaasti sitoutua 
siihen, olla siitä vastuussa. Kuten selitän 
eri teksteissä1, tytöt ja pojat syntyvät eri-
laisissa relationaalisissa konteksteissa suh-

teessa äitiin: tytön osalta samanlaisena 
kuin hän ja kykenevänä synnyttämään 
kuten hän, pojan osalta erilaisena kuin 
äiti ja kykenemättömänä synnyttämään. 
Tähän lisään sen tosiasian, että tyttö ra-
kastelee ja synnyttää itsessään, sisällään, 
poika itsensä ulkopuolella. Ja tyttö syn-
nyttää lisäksi itsessään saman ja erilaisen. 
Kaikki nämä tekijät määräävät erityisen 
relationaalisen identiteetin olemassaoloa 
ja rakentumista. Tyttö saattaa elää tiedos-
tamatta ja passiivisesti, alistua jollakin 
tavoin sitoutumatta aktiivisesti ja vapaas-
ti suhteessa samaan tai toiseen, mikä voi 
synnyttää ongelmia naisellisen tai miehi-
sen subjektin subjektiviteetissa ja subjek-
tin suhteessa kumppaneihin, rakastettui-
hin, vanhempiin tai lapsiin. Itsenäiseksi 
tuleminen merkitsee vapautumista kult-
tuurista, joka ei tarjoa mahdollisuut ta 
tulla tietoiseksi eikä mahdollisuutta sii-
hen, että vastuu identiteetistä sen erossa 
otet taisiin kannettavaksi. Tämä ei merkit-
se elämistä todellisuuden, erityisesti rela-
tionaalisen todellisuuden ulkopuolella.

Sukupuoliero ja aistimellisuus

VL: Kirjoitatte, että intialaisessa kulttuu-
rissa on jälkiä feminiinisistä, esipatriar-
kaalisista kulttuureista. Merkkinä tästä 
olisi esimerkiksi se, että intialaisessa kult-
tuurissa on myös rakastajapareja, juma-
lia ja jumalattaria. Olisiko mahdollista 
havaita näiden jälkien olemassaoloa in-
tialaisen naisen jokapäiväisessä elämässä?

LI: Kun menin Intiaan, olin vaikut tu-
nut naisten arvokkuudesta, tavasta, jol la 

he käyttäytyivät ja miten heitä kunnioi-
tettiin julkisilla paikoilla. En esimerkik-
si nähnyt intialaista miestä, joka olisi 
kehdannut viheltää naiselle kadulla. Tie-
tenkin tunnen tiettyjä naisia, erityisesti 
leskiä, koskevia riittejä. On muistettava, 
että intialainen yhteiskunta edustaa pe-
rinteiden ja epookkien moninaisuutta. 
On osattava havaita eroja. Henkilökoh-
taisesti olen sitä mieltä, että se, että 
Intian esipatriarkaalisissa traditioissa on 
vielä nykyään elävinä jumalapareja ja 
naisjumalia jotka ovat yhtä vaikutusval-
taisia kuin miesjumalat antaa naisille it-
sekunnioitusta ja sellaista kunnioitusta 
miesten taholta, mitä suurin osa länsi-
maisista naisista ei tunne.

ME: Miten kuvaisitte eroa käsitteiden 
”sukupuolittunut ero” (différence sexuée) 
ja ”sukupuoliero” (différence sexuelle) 
 välillä?

LI: Tämä erottelu vaikuttaa minusta 
nykyään hyvin tärkeältä palauttaa mie-
leen. Itse asiassa sukupuoliero on liian 
usein ymmärretty erona, joka koskee ai-
noastaan seksuaalisuutta. Ero naisten ja 
miesten välillä ylittää kuitenkin pelkän 
seksuaalisuuden näkökulman. Tässä pe-
rinteisesti maskuliinisessa näkökulmassa 
pitäytymisessä on se vaara, ettei naiselle 
sallita itsenäiseksi subjektiksi tulemista. 
Lisäksi tämä näkökulma on samalla 
kertaa sekä perinteinen että muodissa. 
Se [näkökulma] on liian rajoittunut sal-
liakseen naisten vapautua alisteisuudesta, 
joka sisältää useita näkökohtia. Sukupuo-
littuneesta identiteetistä (identité sexuée) 
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puhuminen merkitsee, että naisellinen 
identiteetti (identité féminine) on erilai-
nen kuin miehen identiteetti (identité de 
l’homme), ja on tärkeää, että sitä rakenne-
taan ja vahvistetaan sen erossa. Tämä ero 
on perustavasti tai ennen kaikkea relatio-
naalinen, mutta se edellyttää myös sellai-
sia kulttuurisia, sosiaalisia, uskonnollisia, 
juridisia ja muita rakenteita, jotka ovat 
soveliaita naiselliselle subjektiviteetille ja 
identiteetille. Itse ruumis kuuluu siten 
relationaaliseen kontekstiin, ja se pake-
nee seksuaalisen objektin tai reproduk-
tioluonteen asemaa, jotka on [perintei-
sesti] varattu naisille.

 
ME: Emmanuel Levinas ajatteli, että 
”lupaava aika” on ehkä välttämätöntä 
länsimaiselle kulttuurille. Hänen mieles-
tään me länsimaalaiset olemme kuitenkin 
 kadottaneet tällaisen ajan, mikä on huo-
lestuttavaa. Miten teidän mielestänne voi-
simme ajatella ajallisuutta toisin kuin tu-
levana aikana? Miten nykyisyyteen voisi 
antautua?

LI: Minusta vaikuttaa siltä, että 
meidän ajassamme on ennen kaikkea 
kyse menneestä ajasta. Mielestäni on 
välttämätöntä kasvattaa tulevan eikä 
 ainoastaan menneen ajan muistia. Tämä 
ei tietenkään sulje pois sitä, että har-
joittaminen aloitettaisiin nykyisyydessä, 
päin vastoin. On olemassa kaksi mahdol-
lisuutta, jotka vaikuttavat hyödyllisiltä 
nykyisyydessä elämiseen: [ensiksikin] ha-
vainnon kulttuurin kehittäminen, kuten 
esitän teoksessani Être deux. Olemme 
länsimaisessa perinteessä laiminlyöneet 
sellaisen kasvatuksen tai kulttuurin, joka 
mahdollistaisi elämisen nykyisyydessä 
suhteessa luontoon, maailmaan, toisiin. 
Olemme asettaneet etusijalle abstraktin 
ymmärryksen aistimellisen (sensible) kus-
tannuksella, ja olemme rinnastaneet aisti-
mellisen aistimukseen (sensation) tai tun-
teeseen  (sentiment).2

 Meiltä puuttuu näkemisen kulttuu-
ri tapana antautua suhteeseen luon non, 
esineiden, toisten elävien – ihmisten 
tai muiden – kanssa.3 Meiltä puuttuu 
kuuntelun, maun, hajun ja kosketuksen 
kulttuuri.4 Havaitseminen on mahdol li-
suus antautua aktiivisella tavalla suhtee-
seen sen kanssa, mikä on meille läsnä. 
Se sallii myös aistimellisuus/järjellisyys – 
vastakkaisasettelun – johon meidän kult-
tuurimme usein perustuu – ylittämiseen. 
Toinen keino elää nykyisyydessä ja luoda 
siltoja menneen, nykyisyyden ja tulevai-
suuden välillä on kehittää suhdetta toi-
seen – ei yksinomaan moraalista suhdet-
ta vaan sellaista, johon kuuluu ruumis, 

sydän, sana, kuuntelu, ajattelu. Tämänta-
paisen suhteen kehittäminen – suhteen, 
joka on jollakin tavoin horisontaalinen 
ja vastavuoroinen, vaikka vastavuoroi-
suus on asymmetristä kuten se on suku-
puolten välillä – velvoittaa meidät ole-
maan läsnä itsellemme ja toiselle, toisen 
kanssa. Mutta tämän nykyisyyden on 
myös oltava menneisyyden muisti ja 
tulevaisuuden hahmottelua.

Feminiinisen fi losofi an mahdollisuus

ME: Miten feminiinisen subjektiviteetin 
konstituoiminen fi losofi assa olisi mah-
dollista? Voisiko tämän tehdä dialogissa 
maskuliinisen tradition kanssa ja sen 
läheisyydessä?

LI: Feminiininen fi losofoimisen tapa 
kunnioittaa niitä subjektiviteetin piirtei-
tä, jotka ilmenevät naisten diskurssissa. 
Olen toteuttanut paljon kyselyjä tästä 
aiheesta – yksin tai toisten tutkijoiden 
kanssa – ja ne ilmentävät, että naisten 
ja miesten puhetavat ovat hyvin erilaiset. 
Kyse ei ole vieraantumisen seurauksesta, 
kuten jotkut ovat väittäneet, paitsi jois-
sakin tietyissä näkökohdissa. Yleisesti 
tämä ilmentää relationaalisen identitee-
tin eroa feminiinisen ja maskuliinisen 
subjektin välillä. Feminiininen subjekti-
viteetti pitää etusijalla subjekti-subjekti 
-suhdetta, suhdetta erossa, horisontaalis-
ta suhdetta, kahden suhdetta. Naiset pi-
tävät parempana myös konkreettista ja 
luonnonläheistä suhdetta elävässä maail-
massa. Teoksissa Sexes et genres à travers 
les langues, Genres culturels et intercultu-
rels, J’aime à toi ja Le Partage de la parole5 
on myös lueteltu ja kuvattu muita piir-
teitä. Feminiininen fi losofi a on fi losofi aa, 
joka kunnioittaa, tulkitsee ja kehittää fe-
miniinisen subjektiviteetin arvoja. Olisi 
toivottavaa, että tämä johtaisi feminiini-
selle ja maskuliiniselle subjektille omi-
naisten arvojen tunnustamiseen ja dialo-
giin niiden fi losofi oiden välillä, jotka vas-
taavat kutakin sukupuolta (sexe).

VL: Konferenssissa sanoitte, ettei ole hyvä 
käyttää sanaa ”passio” (passion), koska 
elävälle naiselle ei ole siinä tilaa. Miten 
pitäisi ymmärtää tämä käyttämänne sana 
teoksissanne Passions élèmentaires ja Éthi-
que de la différence sexuelle6?

LI: Minulla ei ole teosta Èthique de 
la différence sexuelle paikassa, jossa vas-
taan kysymyksiinne. Teoksessa Passions 
Elèmentaires sanan käyttö poikkeaa sen 
tavanomaisesta merkityksestä. Se viittaa 
suhteeseen elementaarisen kanssa, erityi-
sesti luonnossa (ilma, tuli, vesi, maa), 

jonka länsimainen ”passio” unohtaa 
 abstraktiin energiaan. Tunnistan sanani 
huonosti kysymyksessä. Muistan sano-
neeni, että jos työstäni puhuttaessa viita-
taan liikaa yksinomaan passioon, on ole-
massa vaara, että työstäni saa kuvan, joka 
vastaa identiteettiä, joka on perinteisesti 
varattu naiselle: ainoastaan ja välittömäs-
ti affektiivista. Lisäisin epäilemättä, että 
lännessä ”passio” sellaisenaan on usein 
kuoleman kysymys. Minusta vaikuttaa 
siltä, että on tärkeää kehittää ruumiin, 
sydämen ja ajattelun kieli ja kieli, joka 
on jaettavissa. Sellainen kieli ei voi 
yksinomaan vastata passiota houkutus-
ten ja affektien välittömyydessä. Olen 
myös painottanut paljon – erityisesti 
teoksessa J’aime à toi – negatiivisuuden 
 tärkeyttä suhteessa toiseen, dialogin tär-
keyttä. Nämä nykyhetkeen ja toisen 
kanssa suhteeseen antautumisen muodot 
ovat epäilemättä vieraita passiolle, eivät 
aistimellisuudelle mutta passiolle.
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